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Sammanfattning 
Organisationer som tillämpar Lean Production kan använda sig av kraftfulla metoder för att 
effektivisera sitt produktflöde och minska slöseri genom att kartlägga var den svagaste länken 
är i produktionen. SSAB Oxelösund AB ska implementera ett uppdrag, PV3000, som baseras 
på ett Lean-orienterat tankesätt med målet att minska både lagernivåerna och 
genomloppstiderna i valsverket. I valsverket anses valsningsprocessen vara en trång sektor 
som sätter höga krav på att ämneskap-systemet innan ska kunna leverera rätt mängd i rätt tid. 

Syftet med studien är att effektivisera flödet i ämneskap-systemet med hjälp av simulering 
genom att undersöka var flaskhals(ar) uppstår, samt att ta fram olika åtgärder som kan vidtas 
för att både kunna möta efterfrågan från ämnesugnarna och för att minska slöseri i ämneskap-
systemet. 

Med målet att skapa en modell som simulerar verkligheten så nära som möjligt, följdes en 
simuleringsmetodik beståendes av nio steg med allt från planering och modellering till 
experimentering och implementering. Vid insamlingen av relevanta data användes både 
historiska data erhållet från SSAB:s databaser och manuellt insamlade data. De manuellt 
insamlade data erhölls i vissa fall genom fältstudier där författarna tog tid på processerna vid 
ämneskap-systemet och i andra fall genom uppskattningar. Samtliga data approximerades 
sedan med hjälp av matematiska sannolikhetsfunktioner och modellerades in i 
simuleringsmodellen.  

Efter en simulering av nuläget visar resultatet på att ämneskap 1 kapar rätt mängd i rätt tid. 
Ämneskap 2 klarar däremot inte av ämnesugnarnas efterfrågan och har samtidigt en hög andel 
aktiv tid. Även ämnessågarna har en hög andel aktiv tid och klarar inte av att kapa i rätt takt. 
Simuleringsmodellen användes sedan för att utföra olika experiment baserat på olika åtgärder, 
som exempelvis att investera i en ny såg, en ny rullbana eller en ny gaskap, men även att 
förändra arbetssättet i ämneskap-systemet. Åtgärderna sammanställdes i 18 olika scenarion 
uppdelat i två experiment vars resultat presenteras i form av genomloppstider, takter och 
tillståndsfördelningar. Resultaten visar att två scenarion tillfredsställer ämnesugnarnas 
efterfrågan och överstiger inte det uppsatta målet för lagernivåerna.  

Resultatet och analysen tyder på att ämneskap 2 är den primära och att ämnessågarna är 
den sekundära flaskhalsen för ämneskap-systemet. Vidare för att kunna nå ämnesugnarnas 
efterfrågan och minska slöseri i ämneskap-systemet behövs dels ett förändrat arbetssätt i 
ämneskap-systemet och dels antingen en ny såg och reducerade kapningstider eller en 
investering av en ny ämneskap 1. Slutligen, innan eventuella implementeringar i verkligheten, 
rekommenderas ytterligare arbete kring de slutsatser som erhölls genom att utföra analyser 
om hur studiens begränsningar kunde ha påverkat resultaten.  
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Abstract 
Organisations that applies Lean Production can use powerful methods to streamline their 
product flow and reduce waste by mapping the weakest link in the production. SSAB 
Oxelösund AB has the intention to implement a new working standard, PV3000, based on 
Lean thinking with goals to reduce both the inventory levels and the throughput of the rolling 
mill. The bottleneck of the rolling mill are considered to be the rolling process and sets high 
demands on the previous slab cutting system to deliver the right amount at the right time. 

The purpose of this study is to streamline the flow of the slab cutting system with 
simulation to examine where the bottleneck(s) emerges, and to develop measures on how to 
meet the demands from the slab furnace and to reduce waste in the slab cutting system. 

With the goal to create a model that simulates the reality as close as possible, a specific 
simulation methodology were used including nine steps from planning and modelling to 
experimentation and implementation. Relevant data were both collected by historical data 
from SSABs database, and by manually collecting it. The manual collection was partly made 
from field studies in which the authors clocked the processes in the slab cutting system, and 
partly from estimates of the processes. All the data were then approximated by a mathematical 
probability distribution function and were included in the simulation model. 

After a simulation of the present situation, the results show that slab cutter 1 will produce 
the right amount in the right time. Slab cutter 2 however does not meet the demands from the 
furnaces and has a high amount of active time. The slab saws also has a high amount of active 
time and does not meet the demands. The simulation model were then used to perform 
different experiments based on different measures, for example an investment of a new saw, a 
new roller conveyor or a new slab cutter, but also a change in the working standards by the 
slab cutter system. The measures were combined into 18 scenarios, differentiated in two 
experiments, whose results are presented in throughput, production paces and condition 
distributions. The results show that two scenarios meets the demands of the furnaces and does 
not exceed the inventory limits. 

The results and analyses indicates that slab cutter 2 is the primary and that the slab saws 
are the secondary bottlenecks in the slab cutter system. Also, to meet the demands from the 
furnaces and to reduce waste in the slab cutter system, a change in working standards will be 
needed, but also either a new slab saw and reduced cutting times or an investment of a new 
slab cutter 1. Finally, before an actual implementation of these measures, it is recommended 
to further analyse the concluded results on how the limitations of the study could have 
impacted the results.  
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Förord 
Som ett sista moment i civilingenjörsutbildningen inom Kommunikation, transport och 
samhälle med inriktning mot kvantitativ logistik, tillbringade vi en termin vid SSAB 
Oxelösund AB för att utföra vårt examensarbete. Det har varit mycket lärorik tid och kul att få 
träffa alla parter som har varit involverade i studien. 

Först vill vi tacka vår handledare på SSAB, Johan Wilhelmsson, som har varit till en 
enormt stor hjälp att både kunna bolla idéer och kontinuerligt stämma av projektets riktning 
med. Dessutom vill vi tacka vår uppdragsgivare från SSAB, Jonas Bollvik, som även han har 
varit till stor hjälp vad gäller att undersöka olika perspektiv på problemet. Vi vill även tacka 
alla personer i Västkuststugan som besitter olika expertiskunskaper och har ställt upp att svara 
på frågor inom samtliga områden som har varit relevanta för studien. Till slut vill vi också 
tacka alla skiftlag av operatörer vid ämneskap-systemet som har varit till stor hjälp vid alla 
fältstudier, men även Johan Andersson och Magnus Lind som har varit till stor hjälp med att 
svara på våra frågor om ämneskap-systemet. 

Vi vill även tacka vår handledare från Linköpings universitet, Martin Waldemarsson, som 
har varit mycket engagerad i denna studie och har delat med sig av sin kunskap inom 
produktionsekonomi. Han har även varit till stor hjälp med rapportstruktur, litteratursökning 
och har gett kontinuerlig feedback. Även vår examinator Fredrik Persson från Linköpings 
universitet vill vi tacka för att ha hjälpt oss med modellerings- och simuleringsfrågor. 
Dessutom tackar vi våra opponenter Oskar Löf och Mikael Löfgren som har kommit med 
relevanta frågor och diskussioner för att förbättra arbetet. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner och familjer som har stöttat oss genom arbetet, 
men även genom hela vår studietid vid Linköpings universitet. 

 
 
 

Victor Hjort och Anton Jonasson, 
Norrköping 2016-06-27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 1 

1.1. BAKGRUND ........................................................................................................................................... 1 

1.2. PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................................... 2 

1.3. SYFTE ................................................................................................................................................... 3 

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................ 3 

1.5. AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 3 

1.6. DISPOSITION ......................................................................................................................................... 4 

2. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................ 5 

2.1. STÅLTILLVERKNING .............................................................................................................................. 5 

2.2. LEAN PRODUCTION ............................................................................................................................... 6 

2.3. KAPACITET ........................................................................................................................................... 7 

2.4. FLASKHALSANALYS  .............................................................................................................................. 8 

2.5. SIMULERING SOM VERKTYG .................................................................................................................. 9 

2.6. SIMULERINGSMETODIK ....................................................................................................................... 11 

2.7. INDATAMODELLERING ........................................................................................................................ 14 

3. NULÄGESBESKRIVNING ..................................................................................................................... 19 

3.1. SSAB ................................................................................................................................................. 19 

3.2. PRODUKTIONEN I OXELÖSUND ........................................................................................................... 19 

3.3. SSAB ONE.......................................................................................................................................... 21 

3.4. VALSVERKET ...................................................................................................................................... 21 

3.5. KAMPANJER ........................................................................................................................................ 27 

4. METOD ...................................................................................................................................................... 29 

4.1. SIMULERINGSMETOD .......................................................................................................................... 29 

4.2. DATAINSAMLINGSMETODER ............................................................................................................... 32 

4.3. LITTERATURSTUDIE ............................................................................................................................ 33 

5. ÅTGÄRDER OCH MÄTETAL ............................................................................................................... 35 

5.1. ÅTGÄRDER ......................................................................................................................................... 35 

5.2. MÄTETAL  ........................................................................................................................................... 38 

6. MODELLERING ...................................................................................................................................... 41 

6.1. KONCEPTUELL MODELL ...................................................................................................................... 41 

6.2. SIMULERINGSMODELL ........................................................................................................................ 55 

6.3. VERIFIERING AV SIMULERINGSMODELL .............................................................................................. 65 

6.4. VALIDERING AV SIMULERINGSMODELL .............................................................................................. 67 

6.5. SIMULERINGSEXPERIMENT ................................................................................................................. 68 

7. RESULTAT ............................................................................................................................................... 71 

7.1. EXPERIMENT 1 – MED RESTRIKTIONER I ÄMNESKAP 1 ........................................................................ 71 

7.2. EXPERIMENT 2 – UTAN RESTRIKTIONER I ÄMNESKAP 1 ...................................................................... 77 

8. ANALYS ..................................................................................................................................................... 85 

8.1. ANALYS AV MÄTETAL ......................................................................................................................... 85 

8.2. KÄNSLIGHETSANALYS ........................................................................................................................ 95 

9. DISKUSSION ............................................................................................................................................ 97 

9.1. INDATAMODELLERING ........................................................................................................................ 97 

9.2. ÅTGÄRDER OCH MÄTETAL .................................................................................................................. 97 



 

v 
 

9.3. AVGRÄNSNINGAR OCH ANTAGANDEN ................................................................................................. 98 

9.4. METOD ............................................................................................................................................. 100 
9.5. ETISKA OCH SAMHÄLLELIGA VILLKOR  .............................................................................................. 100 

10. SLUTSATS ............................................................................................................................................... 101 

10.1. FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................ 101 
10.2. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE ................................................................................ 102 

REFERENSLISTA ........................................................................................................................................... 103 

SKRIFTLIGA REFERENSER ................................................................................................................................ 103 
MUNTLIGA REFERENSER ................................................................................................................................. 105 

BILAGOR .......................................................................................................................................................... 107 

BILAGA 1 – SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR FÖR OBSERVERADE PROCESSTIDER ............................................. 107 
BILAGA 2 – SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR FÖR ÄMNES-AVLASTNINGAR OCH -GREPPANDE .......................... 108 
BILAGA 3 – SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR FÖR HAVERITIDER ...................................................................... 110 
BILAGA 4 – SANNOLIKHETSFÖRDELNINGAR FÖR KAPNINGSTIDER .................................................................. 112 
BILAGA 5 – KÄNSLIGHETSANALYS PÅ LAGERNIVÅER OCH GENOMLOPPSTIDER .............................................. 116 
BILAGA 6 – BESKRIVNING AV DE ANVÄNDA SIMULERINGSMODULERNA I ARENA ........................................... 117 
BILAGA 7 – ANIMERING AV NULÄGET I ARENA ............................................................................................... 121 
BILAGA 8 – ILLUSTRATIONER AV DELMODELLERNA FRÅN ARENA .................................................................. 122 
BILAGA 9 – TILLSTÅNDSFÖRDELNINGAR FÖR KRANARNA ............................................................................... 136 
 

 

  



 

vi 
 

FIGURFÖRTECKNING 
FIGUR 1. ILLUSTRATION AV HUR OLIKA TYPER AV KAPACITET FÖRHÅLLER SIG TILL VARANDRA. FIGUR 

ÅTERSKAPAD FRÅN JONSSON &  MATTSSON (2011). ................................................................................................ 8 

FIGUR 2. ILLUSTRATION AV HUR SAMTLIGA DELAR INOM SIMULERINGSMETODIKEN FÖRHÅLLER SIG TILL 

VARANDRA. FIGUR ÅTERSKAPAD FRÅN PERSSON (2001). ...................................................................................... 12 

FIGUR 3. SAMTLIGA AKTIVITETER OCH KOPPLING AV FLÖDET FRÅN RÅVARA TILL SLUTPRODUKT. DET STUDERADE 

SYSTEMET ÄR INRAMAT I RÖTT. FIGUR INSPIRERAD FRÅN STÅLBOKEN (2009). ..................................................... 20 

FIGUR 4. SKISSAD ÖVERSIKT ÖVER DET STUDERADE SYSTEMET (ÖSTRA DELEN AV VALSVERKET). ....................... 22 

FIGUR 5. ILLUSTRERING AV OLIKA EXEMPELFLÖDEN GENOM ÄMNESKAP-SYSTEMET. ........................................... 23 

FIGUR 6. ILLUSTRATION ÖVER OMRÅDENA SOM TÄCKS AV RESPEKTIVE KRAN I ÖSTRA DELEN AV VALSVERKET. . 24 

FIGUR 7. FLÖDESDIAGRAM ÖVER DEN TOTALA SYSTEMBESKRIVNINGEN AV ÄMNESKAP-SYSTEMET. ..................... 25 

FIGUR 8. FLÖDESSCHEMA ÖVER PROCESSERNA VID ÄMNESKAP 1. ......................................................................... 26 

FIGUR 9. FLÖDESSCHEMA ÖVER PROCESSERNA VID ÄMNESKAP 2. ......................................................................... 26 

FIGUR 10. FLÖDESSCHEMA ÖVER PROCESSERNA VID ÄMNESSÅGARNA. ................................................................. 27 

FIGUR 11. SKISS ÖVER EN INSTALLATION AV EN NY ÄMNESSÅG GIVET ATT LAGERYTORNA HAR MINSKAT. ........... 36 

FIGUR 12. GROV SKISS ÖVER EN NYINSTALLERAD RULLBANA BREDVID ÄMNESKAP 1. .......................................... 37 

FIGUR 13. SKISS ÖVER EN STOR INVESTERING AV YTTERLIGARE EN ÄMNESKAP 1, INKLUSIVE RULLBANA , SAMT 

FÖRFLYTTNING AV ÄMNESSÅGAR GIVET ATT LAGERYTORNA HAR MINSKAT. ......................................................... 38 

FIGUR 14. ETT EXEMPEL PÅ SAMTLIGA TOPP- OCH ROTSNITT I ETT MODERÄMNE VID ÄMNESKAPARNA. ................ 42 

FIGUR 15. SAMTLIGA TIDER SOM UPPSTÅR NÄR ETT ÄMNE FÖRFLYTTAS FRÅN PLATS A TILL PLATS B VIA KRAN . . 48 

FIGUR 16. OM MODERÄMNE #3 SKA TILL PLATS B, SKER EXTRA HANTERING AV DE ÄMNENA SOM LIGGER ÖVER. . 49 

FIGUR 17. FLÖDESSCHEMA ÖVER DEN KONCEPTUELLA MODELLEN FÖR ÄMNESKAP 1. .......................................... 54 

FIGUR 18. FLÖDESSCHEMA ÖVER DEN KONCEPTUELLA MODELLEN FÖR ÄMNESKAP 2. .......................................... 55 

FIGUR 19. FLÖDESSCHEMA ÖVER DEN KONCEPTUELLA MODELLEN FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................... 55 

FIGUR 20. TRE IHOPKOPPLADE DELMODELLER SOM TILLSAMMANS BILDAR EN SIMULERINGSMODELL. ................. 58 

FIGUR 21. HUR SAMTLIGA EXPERIMENT OCH SCENARION FRÅN SEKTION 7 KOMMER JÄMFÖRAS MED VARANDRA 

VID ANALYS AV MÄTETALEN .................................................................................................................................. 85 

FIGUR 22. TILLSTÅNDSFÖRDELNING FÖR SAMTLIGA STATIONER I ÄMNESKAP-SYSTEMET I SCENARIO 1.1. ............ 86 

FIGUR 23. TILLSTÅNDSFÖRDELNING FÖR DE MANUELLA STATIONERNA I ÄMNESKAP-SYSTEMET I SCENARIO 1.1. . 87 

FIGUR 24. GENOMLOPPSTIDERNA, BÅDE FRÅN ORDERKOPPLING OCH FRÅN GREPPANDE, FÖR RESPEKTIVE SCENARIO 

I EXPERIMENT 1. .................................................................................................................................................... 88 

FIGUR 25. DEN TOTALA KAPTAKTEN I ÄMNESKAP-SYSTEMET FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 1 JÄMFÖRT 

MED DEN EFTERFRÅGANDE TAKTEN FRÅN ÄMNESUGNARNA. ................................................................................. 89 

FIGUR 26. DEN MAXIMALA LAGERNIVÅN FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 1 JÄMFÖRT MED MÅLET FÖR 

LAGERNIVÅN . ......................................................................................................................................................... 89 

FIGUR 27. ANDELEN AKTIV TID I ÄMNESKAP 2 FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 1. ................................ 90 

FIGUR 28. ANDELEN AKTIV TID I ÄMNESSÅGARNA FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 1. .......................... 91 

FIGUR 29. GENOMLOPPSTIDERNA, BÅDE FRÅN ORDERKOPPLING OCH FRÅN GREPPANDE, FÖR RESPEKTIVE SCENARIO 

I EXPERIMENT 2. .................................................................................................................................................... 92 

FIGUR 30. DEN TOTALA KAPTAKTEN I ÄMNESKAP-SYSTEMET FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 2 JÄMFÖRT 

MED DEN EFTERFRÅGANDE TAKTEN FRÅN ÄMNESUGNARNA. ................................................................................. 93 

FIGUR 31. DEN MAXIMALA LAGERNIVÅN FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 2 JÄMFÖRT MED MÅLET FÖR 

LAGERNIVÅN . ......................................................................................................................................................... 93 

FIGUR 32. ANDELEN AKTIV TID I ÄMNESKAP 2 FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 2. ................................ 94 

FIGUR 33. ANDELEN AKTIV TID I ÄMNESSÅGARNA FÖR RESPEKTIVE SCENARIO I EXPERIMENT 2. .......................... 94 

FIGUR 34. ANTALET KAPADE ÄMNEN JÄMFÖRT MED OLIKA ANTAL EFTERFRÅGADE ÄMNEN EFTER EN 

KÄNSLIGHETSANALYS. ........................................................................................................................................... 95 

FIGURFÖRTECKNING – BILAGOR 

FIGUR B.1. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR AUTOMATISK SLAGGNING I ÄMNESKAP 1. ..................................... 107 

FIGUR B.2. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR MANUELL SLAGGNING I ÄMNESKAP 2. ........................................... 107 

FIGUR B.3. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR AUTOMATISK VÄGNING I ÄMNESKAP 1. ......................................... 107 



 

vii 
 

FIGUR B.4. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR AVLASTNINGSTID PÅ ÄMNESHÖGAR. ............................................. 108 

FIGUR B.5. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR AVLASTNINGSTID EFTER ÄMNESKAP 1........................................... 108 

FIGUR B.6. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR AVLASTNINGSTID PÅ LUFTKUDDETRUCK. ...................................... 108 

FIGUR B.7. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR GREPPANDETID AV DOTTERÄMNEN. .............................................. 108 

FIGUR B.8. SANNOLIKHETFÖRDELNING FÖR GREPPANDETID AV MODERÄMNEN. ................................................. 109 

FIGUR B.9. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR GREPPANDETID EFTER ÄMNESKAP 1. ............................................. 109 

FIGUR B.10. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR ANTALET HAVERIER I ÄMNESKAP 1. ............................................ 110 

FIGUR B.11. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR HAVERITIDERNA I ÄMNESKAP 1. .................................................. 110 

FIGUR B.12. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR ANTALET HAVERIER I ÄMNESKAP 2. ............................................ 110 

FIGUR B.13. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR HAVERITIDER I ÄMNESKAP 2. ...................................................... 110 

FIGUR B.14. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR ANTALET HAVERIER I DEN ÖSTRA ÄMNESSÅGEN. ........................ 111 

FIGUR B.15. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR HAVERITIDER I DEN ÖSTRA ÄMNESSÅGEN. .................................. 111 

FIGUR B.16. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR ANTALET HAVERIER I DEN VÄSTRA ÄMNESSÅGEN. ...................... 111 

FIGUR B.17. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR HAVERITIDER I DEN VÄSTRA ÄMNESSÅGEN. ................................ 111 

FIGUR B.18. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 1.1. ....................................................... 112 

FIGUR B.19. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 1.2. ....................................................... 112 

FIGUR B.20. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 1.3. ....................................................... 112 

FIGUR B.21. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 1.4. ....................................................... 113 

FIGUR B.22. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 2.1. ....................................................... 113 

FIGUR B.23. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 2.2. ....................................................... 113 

FIGUR B.24. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 2.3. ....................................................... 114 

FIGUR B.25. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 2.4. ....................................................... 114 

FIGUR B.26. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 3.1. ....................................................... 114 

FIGUR B.27. SANNOLIKHETSFÖRDELNING FÖR KAPNINGSTIDER I GRUPP 3.2. ....................................................... 115 

FIGUR B.28. NÖDVÄNDIGA LAGERNIVÅER JÄMFÖRT MED DEN EFTERSTRÄVADE LAGERNIVÅN FÖR OLIKA STORA 

EFTERFRÅGAN. ..................................................................................................................................................... 116 

FIGUR B.29. GENOMLOPPSTIDER FRÅN ORDERKOPPLING OCH FRÅN GREPP FÖR OLIKA STORA EFTERFRÅGAN. .... 116 

FIGUR B.30. CREATE-MODULEN HAR ETT UTFLÖDE OCH SKAPAR ENTITETER MEDAN DISPOSE-MODULEN HAR ETT 

INFLÖDE OCH RADERAR ENTITETER. .................................................................................................................... 117 

FIGUR B.31. ASSIGN-MODULEN TILLDELAR ATTRIBUT - OCH VARIABELVÄRDEN TILL GENOMFLÖDANDE ENTITETER.
 ............................................................................................................................................................................ 117 

FIGUR B.32. BATCH-MODULEN GRUPPERAR ENTITETER OCH HAR ETT IN- OCH UTFLÖDE MEDAN SEPARATE-
MODULEN SEPARERAR ELLER DUPLICERAR ENTITETER OCH HAR ETT INFLÖDE OCH TVÅ UTFLÖDEN. ................... 118 

FIGUR B.33. DECIDE-MODULEN HAR ETT INFLÖDE OCH TVÅ ELLER FLERA UTFLÖDEN, BEROENDE PÅ OM DET 

INSTÄLLDA FÖRHÅLLANDET ELLER SANNOLIKHETEN TILLDELAR ”TRUE” ELLER ”FALSE”. ................................. 118 

FIGUR B.34. HOLD-MODULEN HÅLLER ENTITETER I KÖ TILLS EN SIGNAL GES ELLER ETT FÖRHÅLLANDE BLIR SANT.
 ............................................................................................................................................................................ 118 

FIGUR B.35. STATION-MODULEN DEFINIERAR EN START- ELLER SLUTSTATION FÖR EN GENOMFLÖDANDE ENTITET.
 ............................................................................................................................................................................ 118 

FIGUR B.36. ACCESS-MODULEN TILLDELAR EN RULLBANA TILL EN ENTITET , CONVEY-MODULEN TRANSPORTERAR 

ENTITETEN MELLAN TVÅ STATION-MODULER OCH EXIT-MODULEN SLÄPPER RULLBANAN FRÅN ENTITETEN. ...... 119 

FIGUR B.37. REQUEST-MODULEN TILLDELAR EN TRANSPORT TILL EN ENTITET, TRANSPORT-MODULEN 

TRANSPORTERAR ENTITETEN MELLAN TVÅ STATION-MODULER, MEDAN MOVE-MODULEN KAN FÖRFLYTTA 

TILLBAKA TRANSPORTEN UTAN EN ENTITET OCH FREE-MODULEN SLÄPPER TRANSPORTEN FRÅN ENTITETEN...... 119 

FIGUR B.38. ALLOCATE-MODULEN TILLDELAR EN TRANSPORT TILL EN ENTITET, HALT-MODULEN GÖR 

TRANSPORTEN INAKTIV FÖR ATT SEDAN KUNNA AKTIVERAS MED ACTIVATE-MODULEN. .................................... 119 

FIGUR B.39. SEIZE-MODULEN TILLDELAR EN RESURS TILL EN ENTITET, DELAY-MODULEN FÖRDRÖJER ENTITETEN 

EN GIVEN TID OCH RELEASE-MODULEN SLÄPPER RESURSEN FRÅN ENTITETEN. .................................................... 120 

FIGUR B.40. STORE-MODULEN GÖR ATT ENTITETERNA KAN ANIMERAS NÄR DE BEARBETAS I EFTERFÖLJANDE 

MODULER MEDAN UNSTORE-MODULEN SLÄPPER ENTITETEN VIDARE. ................................................................. 120 

FIGUR B.41. RECORD-MODULEN SAMLAR STATISTIK OCH INFORMATION OM GENOMFLÖDANDE ENTITETER. ...... 120 

FIGUR B.42. ÖVERBLICKSBILD AV NULÄGET EFTER UNGEFÄR 9 TIMMAR AV SIMULERINGEN. LAGERNIVÅN OCH 

TAKTERNA UPPDATERAS VARJE TIMME. ............................................................................................................... 121 



 

viii 
 

FIGUR B.43. DEN FÖRSTA DELEN FRÅN LOGIKEN AV PRODUKTIONSPLANERINGEN I ARENA. ............................... 122 

FIGUR B.44. DEN ANDRA DELEN FRÅN LOGIKEN AV PRODUKTIONSPLANERINGEN I ARENA. ................................ 123 

FIGUR B.45 DEN TREDJE OCH SISTA DELEN FRÅN LOGIKEN AV PRODUKTIONSPLANERINGEN I ARENA. ............... 124 

FIGUR B.46. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR ÄMNESKAP 1. ............................................................................... 125 

FIGUR B.47. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR EN AV KAPARNA I ÄMNESKAP 2 (DEN ANDRA KAPEN HAR SAMMA 

LOGIK). ................................................................................................................................................................ 126 

FIGUR B.48. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR EN AV ÄMNESSÅGARNA (DEN ANDRA ÄMNESSÅGEN HAR SAMMA 

LOGIK). ................................................................................................................................................................ 127 

FIGUR B.49. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR KORTLAGRET I HALL 4. ................................................................ 128 

FIGUR B.50. LOGIKEN FÖR FRAMÅTFLÖDET I DELMODELLEN FÖR LUFTKUDDETRUCKEN. ................................... 129 

FIGUR B.51. LOGIKEN FÖR RETURFLÖDET I DELMODELLEN FÖR LUFTKUDDETRUCKEN. ...................................... 130 

FIGUR B.52. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR RULLBANAN. ............................................................................... 131 

FIGUR B.53. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR RETURSTATION. ........................................................................... 132 

FIGUR B.54. LOGIKEN AV DELMODELLEN FÖR ÖVERFÖRINGSVAGNEN. ............................................................... 133 

FIGUR B.55. FÖRSTA DELEN AV LOGIKEN FÖR HUVUDMODELLEN. ...................................................................... 134 

FIGUR B.56. ANDRA OCH SISTA DELEN AV LOGIKEN FÖR HUVUDMODELLEN. ...................................................... 135 

TABELLFÖRTECKNING 

TABELL 1. KAMPANJER SOM ANVÄNDS TILL ÄMNESUGNARNA VID SSAB OXELÖSUND AB. ................................. 28 

TABELL 2. SAMTLIGA GRUPPERINGAR AV INTERNSORTER FÖR ÄMNESKAP 1 OCH ÄMNESKAP 2. ............................ 42 

TABELL 3. SAMTLIGA GRUPPERINGAR AV INTERNSORTER FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................................. 43 

TABELL 4. ANTAL OBSERVATIONER FÖR SAMTLIGA GRUPPER. .............................................................................. 43 

TABELL 5. OLIKA LÄNGDINTERVALL AV DOTTERÄMNEN OCH SANNOLIKHETEN ATT ETT ÄMNE INOM RESPEKTIVE 

KAMPANJ ÄR INOM LÄNGDINTERVALLEN . .............................................................................................................. 44 

TABELL 6. PRODUKTIONSSEKVENSEN AV KAMPANJER, TID, ANTAL ÄMNEN OCH TAKTEN FÖR RESPEKTIVE KAMPANJ 

UNDER TVÅ VECKOR. ............................................................................................................................................. 45 

TABELL 7. ANTALET INTERNSORTER OCH ÄMNEN ORDERKOPPLADE INOM RESPEKTIVE KAMPANJ UNDER ETT ÅR. 46 

TABELL 8. ANTALET INTERNSORTER SOM ORDERKOPPLAS FRÅN HALL 4, HALL 8 OCH HALL 9 INOM SAMTLIGA 

KAMPANJER UNDER DE 16 OBSERVERADE DAGARNA. ............................................................................................ 46 

TABELL 9. SANNOLIKHETERNA ATT INTERNSORTERNA INOM SAMTLIGA KAMPANJER ORDERKOPPLAS I HALL 4, 
HALL 8 ELLER HALL 9. ........................................................................................................................................... 47 

TABELL 10. ANTALET OBSERVERADE DATA FÖR AVLASTNING OCH GREPPANDE AV ÄMNE MED KRANAR. ............. 50 

TABELL 11. HASTIGHETER FÖR SAMTLIGA TRANSPORTMEDEL I ÄMNESKAP-SYSTEMET. ....................................... 50 

TABELL 12. ANTALET OBSERVERADE DATA FÖR SAMTLIGA PROCESSTIDER VID ÄMNESKAP 1, ÄMNESKAP 2 OCH 

ÄMNESSÅGARNA SAMT DET UPPSKATTADE TIDSINTERVALLET FÖR VISSA PROCESSER. .......................................... 51 

TABELL 13. VÄRDEN OCH FÖRKLARINGAR FÖR SAMTLIGA ANVÄNDA ATTRIBUT. .................................................. 56 

TABELL 14. VÄRDEN OCH FÖRKLARINGAR FÖR SAMTLIGA ANVÄNDA VARIABLER. ............................................... 57 

TABELL 15. JÄMFÖRELSE MELLAN DEN SIMULERADE KAMPANJSEKVENSEN OCH DET GIVNA KÖRSCHEMAT I 

VERIFIERINGSSYFTE. .............................................................................................................................................. 66 

TABELL 16. JÄMFÖRELSE MELLAN DET SIMULERADE ANTALET KAPADE ORDERÄMNEN OCH HISTORISKA ANTALET 

KAPADE ORDERÄMNEN I VALIDERINGSSYFTE. ........................................................................................................ 68 

TABELL 17. SAMTLIGA ÅTGÄRDER I EXPERIMENT 1. ............................................................................................. 68 

TABELL 18. SAMTLIGA ÅTGÄRDER I EXPERIMENT 2. ............................................................................................. 69 

TABELL 19. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMUL ERINGEN AV SCENARIO 1.1.
 .............................................................................................................................................................................. 71 

TABELL 20. ANTALET KAPADE ÄMNEN VID RESPEKTIVE STATION I ÄMNESKAP-SYSTEMET EFTER SIMULERINGEN AV 

SCENARIO 1.1. ....................................................................................................................................................... 72 

TABELL 21. ANTALET ORDERKOPPLADE ÄMNEN TILL RESPEKTIVE STATION I ÄMNESKAP-SYSTEMET EFTER 

SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.1. ......................................................................................................................... 72 

TABELL 22. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.2.
 .............................................................................................................................................................................. 73 



 

ix 
 

TABELL 23. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.3 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................................................................... 74 

TABELL 24. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIM ULERINGEN AV SCENARIO 1.3 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESKAP 2. .......................................................................................... 74 

TABELL 25. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIM ULERINGEN AV SCENARIO 1.3 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER BÅDE FÖR ÄMNESKAP 2 OCH FÖR ÄMNESSÅGARNA. ....................................... 75 

TABELL 26. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................................................................... 76 

TABELL 27. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESKAP 2. .......................................................................................... 76 

TABELL 28. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 1.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER BÅDE FÖR ÄMNESKAP 2 OCH FÖR ÄMNESSÅGARNA. ....................................... 77 

TABELL 29. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMUL ERINGEN AV SCENARIO 2.1.
 .............................................................................................................................................................................. 78 

TABELL 30. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMUL ERINGEN AV SCENARIO 2.2.
 .............................................................................................................................................................................. 79 

TABELL 31. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMUL ERINGEN AV SCENARIO 2.3.
 .............................................................................................................................................................................. 79 

TABELL 32. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................................................................... 80 

TABELL 33. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESKAP 2. .......................................................................................... 81 

TABELL 34. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.4 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER BÅDE FÖR ÄMNESKAP 2 OCH FÖR ÄMNESSÅGARNA. ....................................... 81 

TABELL 35. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.5 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESSÅGARNA. .................................................................................... 82 

TABELL 36. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.5 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER FÖR ÄMNESKAP 2. .......................................................................................... 83 

TABELL 37. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMULERINGEN AV SCENARIO 2.5 

MED REDUCERADE KAPNINGSTIDER BÅDE FÖR ÄMNESKAP 2 OCH FÖR ÄMNESSÅGARNA. ....................................... 83 

TABELL 38. SAMTLIGA MÄTETAL OCH KONFIDENSINTERVALL ERHÅLLNA FRÅN SIMUL ERINGEN AV SCENARIO 2.6.
 .............................................................................................................................................................................. 84 

TABELL 39. JÄMFÖRELSE MELLAN DET GENOMSNITTLIGA ANTALET KAPADE ÄMNEN I RESPEKTIVE STATION OCH 

DEN GENOMSNITTLIGA EFTERFRÅGAN HOS ÄMNESUGNARNA. ............................................................................... 86 

TABELL 40. JÄMFÖRELSE AV MÄTETAL MELLAN SCENARIO 1.1 OCH SCENARIO 2.1 SOM ENDAST ÅTGÄRDAR 

RESTRIKTIONERNA I ÄMNESKAP 1. ......................................................................................................................... 91 

  



 

x 
 

Ordlista 
I ordlistan listas ord upp som av fördel behöver en närmare förklaring, bland annat några av 
SSAB:s interna ord där förklaringarna är erhållna ur Stålboken (2009).  

 Anlöpning. Upphettningsprocess för att göra härdat stål segare och mindre sprickkänsligt. 
 Blästring. Rengöringsprocess som består av att blåsa små stålkulor eller sand tillsammans 

med vatten med högt tryck mot en stålyta. 
 Entitet. I simuleringssammanhang är en entitet det som flödar genom modellen. I denna 

studies simuleringsmodell representerar entiteterna ämnen som flödar genom systemet. 
 Gjutsträng. En sträng bestående av gjutet stål. 
 Hållfasthet. Ett materials förmåga att stå emot exempelvis dragpåkänningar. 
 Härdning. En snabbkylningsprocess för att göra stålet hårdare. 
 Internsort. En siffra som representerar en specifik produkt. 
 Kampanj. Sekvens av internsorter med liknande egenskaper och kan matas in i ugnarna 

efter varandra. 
 Kokill. En gjutform som används vid stränggjutning.  
 Koks. Torrdestillerat kol som genom upphettning i täta ugnar förvandlas till en metallisk 

hård och porös form.  
 Kvartovalsverk. Ett valsverk med fyra valsar där två är arbetsvalsar och två är stödvalsar. 
 Kylskrot. Järn som används vid nedkylning i LD-konverteraren. 
 Lagerämne. Moderämne som lagras innan ämneskap-systemet som ska kapas och sågas 

till kundspecifika orderämnen. 
 LD-konverterare. En process som omvandlar rå-järn till rå-stål.  
 Moderämne. Ett ämne som kommer direkt från stålverket och kan vara upp till 10 meter 

långt och har en vikt på upp till 30 ton. 
 MP2. En del av SSAB:s planeringssystem i valsverket. 
 Orderkoppling. Den tidpunkt då ett lagerämne blir till ett kundspecifikt orderämne. 
 Orderämne. Ett ämne som har kommit in i systemet baserat på en kundorder, det vill säga 

ett ämne som har blivit orderkopplat. 
 Rå-järn.  Järn med en kolhalt som överstiger 1,7 %. 
 Rå-stål. Järn som har befriats från en del av rå-järnets kolinnehåll men som ännu inte kan 

definieras som en stålsort.  
 Skänk. En behållare för behandling och transport av flytande metall. 
 Stränggjutning. En metod för att gjuta stål i långa strängar. 
 Svalbädd. Ett område där ämnen eller plåtar ligger på för att svalna. 
 Ämne. Ett halvfabrikat av stål som framställs genom stränggjutning eller valsning av göt. 

Bearbetas sedan vidare till färdigt stål. 
 Ämneskap. Gasdriven kap som går relativt snabbt, men snittet måste efterbehandlas. 
 Ämnessåg. Kapning med såg som tar längre tid, men ger ett finare snitt i ämnet. 
 Ämnesugn. Värmer upp ämnen till olika grader innan valsningsprocessen. 
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1. Inledning 
Länge har SSAB Oxelösund AB försökt effektivisera flödet i deras valsverk genom att 
förändra arbetssätt eller förändra produkthantering. Ett examensarbete under 2006-2007 
syftade på att undersöka olika metoder för att öka produktiviteten i valsverket, där de 
rekommenderade individvis hantering av ämnen. Vidare syftade ett examensarbete under 
2010 på att optimera sekvenseringen av ämnen in till ämnesugnarna för att ge förslag till 
kranföraren hur sekvenseringen ska ske. 

De två tidigare examensarbetena har resulterat i att SSAB vill introducera ett nytt Lean-
orienterat arbetssätt genom ett uppdrag, PV3000, som har syftet att minska lagernivåer och 
genomloppstider genom ämneskap-systemet. För att undersöka vad en implementering av 
PV3000 har för påverkningar på valsverket, kan en datorsimulering prognostisera olika utfall 
och även undersöka olika åtgärder som kan effektivisera flödet. 

Följande sektion ger en inledning till vad bakgrunden till studien är och hur problemet är 
formulerat samt hur studiens syfte och frågeställningar är formulerade. Därefter presenteras 
de avgränsningar som gjordes för att slutligen gå igenom rapportens disposition och vad 
samtliga sektioner innehåller. 

1.1. Bakgrund 
För att företag ska kunna förbättra sina produktflöden bör ett synsätt tillämpas där samtliga 
avdelningar arbetar mot samma mål och delar information med varandra. Genom att sträva 
mot samma håll ökar potentialen till att effektivisera produktionsflödet då den svagaste länken 
lättare kan identifieras och åtgärdas. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) Genom ett mer 
Lean-orienterat tankesätt kan en organisation tillämpa kraftfulla metoder som kan leda till ett 
förbättrat flöde och mindre slöseri genom att kartlägga var den svagaste länken befinner sig 
och snabbt åtgärda den. En taktad efterfrågan kan exempelvis användas för att säkerställa 
mindre slöseri då efterfrågan visar exakt vad som behöver produceras. Om produktionen sker 
snabbare än takten resulterar det i överproduktion och ökat lager, men om produktionen sker 
långsammare än takten resulterar det i en flaskhals och högre lagernivåer krävs. (Liker, 2004) 

Vid SSAB Oxelösund AB tillverkas olika sorters stål där produktionen i Oxelösund 
hanterar allt från järnmalm och kol till färdigt stål (SSAB:s informationsavdelning, 2009). En 
stor del produktionen sker valsverket där det bland annat ingår ett ämneskap-system som har i 
uppgift att kapa ämnen i olika dimensioner med hjälp av två olika gasdrivna ämneskapar och 
två ämnessågar. De två ämneskaparna är inte likställda då ena arbetar automatiskt och 
transporterar ämnen med hjälp av en rullbana medan den andra kräver manuell hantering. 
Dessutom måste vissa ämnen beläggas i ämneskap 2 då en del restriktioner förekommer i 
ämneskap 1 vilket kan leda till en obalans i beläggningen för ämneskaparna. Vissa ämnen 
måste dessutom sågas vid ämnessågarna som ofta tar längre tid. Den efterkommande 
processen är kvartovalsningen som värmer upp ämnena i ämnesugnar och valsar ämnena till 
rå-plåtar. Valsningen anses vara en trång sektor i systemet vilket innebär att ämneskap-
systemet måste kunna leverera kapade ämnen i rätt mängd och i rätt tid till kvartovalsningen. 

Under 2006-2007 utförde Elin Larsson och Emma Rova (2007) ett examensarbete vid 
SSAB i Oxelösund med syftet att förbättra hanteringen av ämnen innan ämnesugnarna för att 
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öka produktiviteten i valsverket. De testade ett antal lagerdesigner och rekommenderade att 
hantera ämnen individuellt vid ämnesugnarna. Genom att hantera ämnena individvis nämner 
de att sekvenseringen vid inmatning av ämnen till ämnesugnarna, som är anledningen till att 
kvartovalsningen anses vara en trång sektor, skulle kunna optimeras med en 
optimeringsmodell (Larsson & Rova, 2007). 

Vidare, baserat på Elin och Emmas examensarbete, utförde Jens Mäkitalo (2010) sitt 
examensarbete med syftet att optimera inmatningssekvenser till ämnesugnarna. Studien 
resulterade i en optimeringsmodell som ger fördelaktiga, men inte alltid optimala, 
inmatningssekvenser. Mäkitalo (2010) rekommenderar att inmatningssekvens kan användas 
som ett förslag för kranföraren som sedan kompletterar de resterande parametrarna genom 
manuella bedömningar (Mäkitalo, 2010). 

För vidare studier kring ökad produktivitet i valsverket vill SSAB i Oxelösund nu 
undersöka eventuella förbättringsmöjligheter i form av effektiviserat flöde vid ämneskap-
systemet. Genom att modellera systemet och simulera produktionsflödet i ämneskap-systemet 
kan en förståelse erhållas kring vilka begränsningar och trånga sektorer det finns i 
produktionsflödet, och angreppssätt som kan förbättra det totala flödet i valsverket kan 
föreslås. 

1.2. Problemformulering 
Valsningsprocessen efter ämneskap-systemet har flera krav på vilken produktmix som kan 
hanteras vilket i nuläget gör att en buffertnivå som motsvarar ungefär fyra dagars produktion 
(SSAB, 2015) behövs då inmatningen av ämnen till ämnesugnarna inte är förutbestämt och 
sker manuellt. Dagens lagernivåer mellan ämneskap-systemet och kvartovalsningen innebär 
att stora lagerytor upptas vilket resulterar i bundet kapital och icke-värdeskapande tid. På 
grund av eventuella ofördelaktiga produktionsmixar kan kapaciteten från ämneskap-systemet i 
vissa fall inte vara tillräcklig. Vidare, på grund av restriktioner i ämneskap 1, kan den 
allokerade volymen av ämnen leda till obalans mellan ämneskaparna. I vissa fall kan 
ämneskap 2 behöva kapa mer än vad kapaciteten räcker till medan ämneskap 1 står still. 
Ofördelaktig volymallokering kan dessutom leda till slöseri i form av icke-värdeskapande tid 
då ämnen exempelvis står på hög i väntan på att ämneskap 2 ska bli ledig, medan ämneskap 1 
står still. Till följd av detta har SSAB Oxelösund nyligen introducerat ett projekt som kallas 
för PV3000 som bland annat innebär att planeringssystemet integrerar flera bivillkor för att 
hantera produktmixar in till ämnesugnarna.  

PV3000 är ett nystartat projekt där de övergripande målen är att reducera lagernivåer och 
genomloppstiden samt att inmatningssekvensen av ämnen till ämnesugnar ska integreras vid 
orderkopplingen. Sekvensen av produkter som matas in till ämnesugnarna måste uppfylla ett 
antal krav och sekvenseringen utförs i nuläget manuellt av kranföraren då den inte är 
förutbestämd i planeringen. På grund av detta behövs ett buffertlager på ungefär 7 000 ton för 
att kunna klara av ämnesugnarnas efterfrågan, vilket PV3000 har som mål att sänka till 4 000 
ton. Orderkopplingen av ämnen sker i ett planeringssystem som i nuläget inte integrerar 
kraven på ämnesugnarnas inmatningssekvens. PV3000 har i uppgift att integrera sekvensen av 
produkter som matas in till ämnesugnarna redan vid orderkopplingen så att 
planeringssystemet direkt vet i vilken ordning produkterna flödar genom systemet, vilket gör 
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att buffertlagret kan minska. Sekvensen ska alltså planeras utifrån vad som är orderkopplat 
istället för vad som finns tillgängligt i buffertlagret.  

Däremot kommer det att innebära större krav på kapaciteten och sekvensen av ämnen vid 
ämneskap-systemet eftersom planeringssystemet får en helhetsvy på produktflödet som gör att 
en trång sektor kommer att påverka hela flödet. Eftersom PV3000 har stor påverkan på 
förutsättningarna för kapacitetsbehov och hur buffertlagren ska dimensioneras, innebär det att 
vissa förbättringar bör ske inom dessa områden, bland annat genom att identifiera 
flaskhals(ar) i ämneskap-systemet. 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att effektivisera flödet i ämneskap-systemet med hjälp av simulering 
genom att undersöka var flaskhals(ar) uppstår, samt att ta fram olika åtgärder som kan vidtas 
för att både kunna möta efterfrågan från ämnesugnarna och för att minska slöseri i ämneskap-
systemet.  

1.4. Frågeställningar 
Till att börja med utförs en simulering av nuläget för att undersöka vad nettokapaciteten är, 
mätt i kapade ämnen per timme, jämfört med ämnesugnarnas taktade efterfrågan vilket leder 
in på den första frågeställningen: 

 Hur stor kapacitetsökning krävs i ämneskap-systemet för att möta ämnesugnarnas 
efterfrågan? 

Därefter utförs en flaskhalsanalys på nuläget för att identifiera vad som har störst påverkan på 
flödet i ämneskap-systemet, vilket leder in på den andra frågeställningen: 

 Vilken eller vilka stationer i ämneskap-systemet är flaskhals(ar)? 

Slutligen ska olika åtgärder lokaliseras och simuleras med målet att både minska 
konsekvenserna av flaskhalsen eller flaskhalsarna på den totala kapaciteten och för att minska 
slöseri i ämneskap-systemet. Det leder in på den tredje frågeställningen som lyder: 

 Vilken eller vilka åtgärder behövs för att begränsa flaskhalsens eller flaskhalsarnas 
konsekvenser på flödet, både för att kunna möta ämnesugnarnas efterfrågan och för att 
minska slöseri i ämneskap-systemet? 

1.5. Avgränsningar 
Det studerade systemet är avgränsat från och med ämneslagret innan ämneskap-systemet till 
och med buffertlagret innan ämnesugnarna. För att störningar i ämneslagret anses ha 
betydelse för det resterande flödet i systemet och för att efterfrågan från ämnesugnarna 
används som en dragande takt från ämneskap-systemet, gör dem viktiga att inkludera i 
simuleringsmodellen. I sektion 6.1.3 listas vidare avgränsningar och antaganden som utförts 
vid modelleringen av systemet. 

För denna studie anses slöseri vara direkt kopplat till icke-värdeskapande tid och undersöks 
genom att kolla på genomloppstider och lagernivåer. Kortare genomloppstid och mindre 
lagernivåer anses vara direkt kopplat till minskat slöseri. Vidare kommer kapacitet både 
beräknas i form av kapade ämnen per timme och kapade ämnen under hela perioden. 
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1.6. Disposition 
De resterande sektionerna i rapporten är disponerad enligt följande. Sektion 2 introducerar 
den litteraturstudie som utfördes som en grund för studien och innehåller litteratur om bland 
annat ståltillverkning, Lean Production, simuleringsmetodik och indatamodellering. Vidare 
ger sektion 3 en övergripande bild av verksamheten vid SSAB Oxelösund AB och sektion 4 
presenterar den metod som har använts i studien. Sektion 5 beskriver och illustrerar de 
åtgärder som ska modelleras i simuleringsmodellen och de mätetal som ska användas vid 
undersökningen huruvida åtgärderna förbättrar produktflödet i systemet. Sektion 6 beskriver 
den datainsamlingen som utförts i form av vilka data som samlades in, hur de samlades in och 
hur de modellerades in i simuleringsmodellen. Dessutom beskrivs systemet i detalj, en 
konceptuell modell visas och simuleringsmodellen presenteras. Sektion 7 presenterar det 
resultat som erhållits från experimenteringen som sedan analyseras i sektion 8 för att 
undersöka huruvida experimenten förbättrar flödet eller inte. I sektion 9 förs en diskussion 
bland annat kring de antaganden och avgränsningar som kan påverka resultatets trovärdighet. 
Till slut presenteras i sektion 10 den slutsats som studien resulterat i. 
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2. Teoretisk referensram 
Efterfrågan för stål varierar på grund av ökad konkurrens och varierande pris på råmaterial. 
För att försöka vara i framkant på marknaden börjar stålindustriföretag mer och mer tillämpa 
Lean Production med målet att minska slöseri och producera mer i Just-in-Time. En 
tillämpning av Lean Production innebär ständiga förbättringar, exempelvis med hjälp av 
Theory of Constraints som har målet att identifiera och utnyttja systemets flaskhalsar samt att 
förbättra den fysiska kapaciteten vid flaskhalsen. 

I följande sektion presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna 
studie. Först beskrivs generell ståltillverkning i Sverige och relevanta delar ur Lean 
Production för att sedan gå in på varför simulering bör användas i vissa studier. Sedan 
beskrivs samtliga steg som utförs vid studiens simuleringsmetodik och hur indatamodellering 
brukar utföras vid simuleringsstudier. Till slut definieras kapacitet och hur flaskhalsanalyser 
kan utföras. 

2.1. Ståltillverkning 
Stålindustrin klassificeras som en processindustri vilket, enligt Rudberg & Cederborg (2011) 
och Waldemarsson (2014), generellt brukar beskrivas som en industri som hanterar råvaror i 
form av pulver, vätskor eller gaser som sedan förädlas till diskreta produkter. Vidare nämner 
de en definition av tillverkningen i en processindustri att produktionen adderar värde till 
produkten genom blandning, separering, formning eller via kemiska reaktioner (Rudberg & 
Cederborg, 2011; Waldemarsson, 2014). Rudberg & Cederborg (2011) nämner att en stor 
andel av tillverkande företag klassas som processindustrier i initialsteget av 
produktionscykeln där förädlingen av råmaterial sker och att stålindustrin är inget undantag. 
Wang, Tang & Zhang (2014) nämner att processindustrier kan vara känsliga för externa 
störningar och osäkerheter vilket gör att en robust produktion är av fördel. Eftersom 
uppstarten av en processproduktion kan ta lång tid och kräva många resurser bör produktionen 
vara igång kontinuerligt, vilket gör att en störning i produktionen hos en processindustri kan 
kosta mycket (Wang, Tang, & Zhang, 2014). Melouk, Freeman, Miller & Dunning (2012) 
beskriver att ståltillverkning generellt brukar delas in i fem delar: råmaterialhantering, 
smältning, valsning, slutproducering och skeppning till kund. Enligt den nämnda definitionen 
är de två första delarna klassificerade som processtillverkning och de tre sista delarna handlar 
om diskreta produkter i form av stål (Melouk, Freeman, Miller, & Dunning, 2012; Rudberg & 
Cederborg, 2011). 

Processindustrier brukar delas in i två delar: basproducenter som använder naturresurser 
för att tillverka en produkt som vidare används av en annan tillverkare och konverterare som 
köper in dessa produkter som vidare förädlar dem till konsumentprodukter (Rudberg & 
Cederborg, 2011). Stålindustrin, nämner Rudberg & Cederborg (2011), kan vara en 
kombination av båda delarna om de tillverkar produkter både till andra tillverkningsföretag 
och till slutkund.  

Vad gäller trenderna inom stålindustrin nämner Melouk et al. (2012) att efterfrågan på stål 
varierar mycket på grund av varierande pris på råmaterial och den ökade globala 
konkurrensen. För att vara i framkant på stålmarknaden är trenden för stålindustriföretag att 
implementera delar av Lean-filosofin (se sektion 2.2), främst för att minska lagernivåerna och 
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reducera lagerhållningskostnaderna (Melouk, Freeman, Miller, & Dunning, 2012). Däremot 
nämner Melouk et al. (2012) att dessa företag bör vara aktsamma vad gäller att minska 
lagernivåerna då det kan leda till att produktionen nedströms kan stanna om buffertlagret 
uppströms inte finns tillgänglig för att skydda för en varierande efterfrågan. Det är därför 
viktigt att kunna prognostisera efterfrågans fluktuationer och göra en avvägning mellan 
lagerhållningskostnader och kostnader som uppstår om produktionen är stillastående (Melouk, 
Freeman, Miller, & Dunning, 2012).  

2.2. Lean production 
Lean Production är en filosofi som främst används inom produktionsindustrin med ett 
tankesätt som skiljer sig från den traditionella massproduktionen. I en litteraturstudie utförd 
av Shah och Ward (2007) nämner de att Lean-filosofin startades 1978 då Toyota publicerade 
Toyota Production System (TPS) (Shah & Ward, 2007). Målet med TPS var att minska 
kostnaderna genom att eliminera slöseri (waste) vilket innebär tid som inte ger något värde till 
produkten, exempelvis vid transporter eller när produkten ligger i lager (Shah & Ward, 2007). 
Lewis (2000) nämner att västerländska företag blev intresserade av Lean Production på grund 
av att japanska tillverkningsföretag var dubbelt så effektiva som de västerländska 
konkurrenterna (Lewis, 2000).  

Shah & Ward (2007) nämner att eliminering av slöseri kan erhållas bland annat genom att 
producera med tankesättet Just-in-Time (JIT), vilket innebär att endast producera precis det 
som behövs vid den tidpunkt som det behövs. För att implementera JIT i ett företag bör de ha 
ett dragande produktionssystem, det vill säga att efterfrågan hos processerna uppströms 
bestämmer när produktionen nedströms sker (Shah & Ward, 2007). På detta sätt minskar 
lagernivåerna eftersom produktionen är baserad på vad processerna uppströms behöver, 
istället för att producera så mycket som möjligt vilket kan leda till att produkter läggs på lager 
(Shah & Ward, 2007). 

Liker (2004), Bhasin & Burcher (2006) och Black (2008), nämner några av de största 
slöseri-processerna: överproduktion, onödigt väntande och lageröverskott samt onödig 
transport och förflyttning. Att eliminera överproduktion innebär att endast producera det som 
behövs vidare uppströms i systemet, vilket resulterar i minskade lagerytor och mindre bundet 
kapital. Detta är dessutom en direkt koppling till eliminering av väntande produkter och 
eliminering av lageröverskott. Vidare bör både onödig transport och onödig förflyttning 
elimineras, vilket exempelvis innebär att produktionssystemet bör vara fördelaktigt uppbyggt 
med målet att eliminera onödiga transporter och förflyttningar av produkter. (Liker, 2004; 
Black, 2008; Bhasin & Burcher, 2006) 

Liker (2004) nämner att företag som försöker ta Lean-filosofin i bruk bör ha ett dragande 
”enstycksflödes”-tänk (one-piece flow). Tankesättet är tvärtom mot massproduktionsfilosofin, 
då one-piece flow innebär idealt att endast en produkt i taget går igenom hela 
produktionslinan och transporteras individuellt. Liker (2004) beskriver att 
produktionsprocessen bör se ut på följande sätt: först ger kunden en kundorder vilket gör att 
exakt de råmaterialen som behövs skickas in i produktionssystemet där komponenter läggs 
till, produkten monteras ihop och slutprodukten skickas direkt till kunden. Processen gör att 
ledtiden minskas drastiskt och att slöseri minimeras (Liker, 2004).  
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Fördelarna med one-piece flow är att defekta produkter både kan upptäckas och åtgärdas 
snabbare samt att lagernivåerna minskas, men även att antalet väntande produkter minskar. 
Nackdelarna är att kostnaderna kan öka på kort sikt i form av flera transporter (Liker, 2004). 

2.3. Kapacitet 
Kapacitet definieras, enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006), baserat på en efterfrågan 
och den totala tillgängliga arbetskraften, det vill säga att den representerar en maximal gräns 
på hur mycket som kan utföras. Om exempelvis en kunds efterfrågan är högre än systemets 
kapacitet kommer kundens efterfrågan inte kunna uppfyllas, vilket innebär att kapaciteten bör 
bestämmas utifrån en efterfrågan (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006).  

Oskarsson et al. (2006) nämner att kapaciteten bör vara så jämn som möjligt över hela 
organisationen. Exempelvis ett företag, uppdelat i materialförsörjning, produktion och 
distribution, som har lägre kapacitet i produktionen jämfört med materialförsörjningen och 
distributionen, kommer erhålla en total kapacitet utifrån produktionens kapacitet (Oskarsson, 
Aronsson, & Ekdahl, 2006).  

Olhager, Rudberg och Wikner (2001) nämner att strategisk kapacitetsplanering är vitalt för 
ett producerande företag och att ett av de svåraste problemen som uppstår vid 
kapacitetsplanering är att prognostisera hur kapaciteten kommer förändras över tid (Olhager, 
Rudberg, & Wikner, 2001). 

Jonsson & Matsson (2011) definierar kapacitet som ett mått på i vilken omfattning som ett 
tillverkande företags produktionsresurser kan åstadkomma värdeförädling. Vanligt 
förekommande enheter för kapacitet är persontimmar eller maskintimmar som representerar 
hur många timmars produktion som förväntas presteras under en tidsperiod. Andra 
förekommande enheter är bland annat kilogram, antal och kronor per tidsperiod (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Jonsson & Mattsson (2011) delar upp kapacitet i fyra olika nivåer: maximal 
kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet.  

Maximal kapacitet representerar den kapacitet som produktionssystemet kan uppnå om 
produktionen pågår dygnet runt, året om och utan stopp. Nominell kapacitet representerar den 
til lgängliga kapaciteten och vid beräkning av den används ofta fyra variabler i form av antal 
maskiner eller produktionsenheter i gruppen, antal skift per dag, antal timmar per skift och 
antal arbetsdagar per planeringsperiod. Den nominella kapaciteten kan i många fall inte 
utnyttjas till fullo på grund av att olika kapacitetsbortfall förekommer som exempelvis 
underhåll, haverier eller frånvaro. Bruttokapaciteten representerar den nominella kapaciteteten 
där dessa kapacitetsbortfall är inkluderade. Vid kapacitetsplanering måste även hänsyn tas till 
oundvikliga händelser som leder till att ingen direkt produktion kan förekomma. Typiska 
sådana händelser kan exempelvis vara väntan på material, paus i arbetet eller genomgång av 
arbetsledningen. Genom att även ta hänsyn till dessa händelser kan nettokapaciteten beräknas. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) Figur 1 illustrerar hur de olika typerna av kapacitet förhåller sig 
till varandra.  
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Figur 1. Illustration av hur olika typer av kapacitet förhåller sig till varandra. Figur återskapad från Jonsson & Mattsson 
(2011).  

2.4. Flaskhalsanalys 
Flaskhalsar kan definieras på olika sätt. I vissa fall kan flaskhalsar definieras som den del i 
systemet som har minst effektivitet, medan Li, Meerkov & Zhang (2010) definierar en 
flaskhals som den del som har störst påverkan på systemets genomflöde. Deras definition kan 
däremot ibland vara den del av systemet med högst effektivitet (Li, Meerkov, & Zhang, 
2010). Cox & Blackstone (1997) nämner en definition att en del av systemet som kräver 
högre kapacitet än vad som finns tillgängligt anses vara en flaskhals. Exempelvis om 3 250 
minuter behövs vid en station men endast 2 400 minuter finns tillgängligt anses denna station 
vara en flaskhals (Cox & Blackstone, 1997). 

En filosofi som Cox & Blackstone (1997) och Pretorius (2014) presenterar fokuserar på 
ständiga förbättringar och kallas för Theory of Constraints (TOC). TOC har principen att alla 
system är begränsade och genom att utnyttja denna begränsning kan systemets flöde förbättras 
(Cox & Blackstone, 1997; Pretorius, 2014). Genom att identifiera begränsningen i systemet 
kan den åtgärdas vilket innebär att en annan del av systemet kommer bli den nya, men 
mindre, begränsningen. För att kunna utnyttja denna filosofi brukar fem steg användas 
(Pretorius, 2014): 

 Identifiera flaskhalsen. Eftersom flaskhalsen bestämmer systemets prestanda är det 
viktigt i första steget att identifiera var flaskhalsen är. 

 Utnyttja flaskhalsen. Att utnyttja flaskhalsen innebär att optimera användandet av 
flaskhalsen genom att maximera flaskhalsens kapacitet. 

 Underordna allt till flaskhalsen. Eftersom de delar som inte är flaskhalsar har högre 
kapacitet kan de arbeta mer än flaskhalsen, men genom att minska deras kapacitet erhålls 
mindre onödigt arbete då flaskhalsen bestämmer systemets totala flöde. 

 Lyft upp flaskhalsen. Efter att flaskhalsen är utnyttjad och systemet är underordnat till 
flaskhalsen bör flaskhalsens fysiska kapacitet ökas som ofta innebär nya investeringar med 
målet att åtgärda flaskhalsen. 

 Åtgärdad flaskhals. Om, i något steg, flaskhalsen är åtgärdad gå till steg 1 och repetera 
processen eftersom en annan del av systemet nu kommer bli en flaskhals. 
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För ett företag att blir mer Lean-orienterat, kan TOC vara en bra metod för att introducera 
ständiga förbättringar i organisationen. Ronen och Spector (1992) introducerade två nya steg 
till TOC-filosofin genom att i ett första skede definiera systemets mål och därefter definiera 
vilka globala mätetal som ska användas innan identifiering av flaskhals påbörjas (Ronen & 
Spector, 1992). Lima, Chwif & Barreto (2008) nämner att flaskhalstyper kan delas upp i tre 
olika kategorier: 

 Enkel flaskhals. När ett system endast har en fast flaskhals under hela tidsperioden 
(Grosfeld-Nir, 1995). 

 Multipla flaskhalsar . När ett system har två eller fler flaskhalsar som är fasta under hela 
tidsperioden (Aneja & Punnen, 1999). 

 Skiftande flaskhals. När flaskhalsen skiftar mellan olika stationer under hela tidsperioden. 
Vid en skiftande flaskhals särskiljs momentära flaskhalsar som uppstår vid en viss tidpunkt 
från flaskhalsar där genomsnittsvärden undersöks för hela tidsperioden (Roser, Nakano, & 
Tanaka, 2002). 

När ett system har fler än en flaskhals använder Roser, Nakano & Tanaka (2003) 
definitioner som primär, sekundär och tertiär flaskhals för att särskilja flaskhalsarnas 
begränsning av systemet, där den primära flaskhalsen är den flaskhals som begränsar systemet 
i högst grad. För att kunna identifiera flaskhalsar används olika metoder. Roser, Nakano & 
Tanaka (2003) presenterar två metoder som kan användas för att identifiera flaskhalsar i ett 
system: 

 Utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden i samtliga resurser undersöks och den resurs med 
högst utnyttjandegrad klassas som flaskhals. En nackdel är att utnyttjandegraden mellan 
olika resurser i vissa fall inte skiljer sig så mycket i många fall. En annan nackdel är att 
denna metod inte identifierar momentära flaskhalsar utan endast undersöker 
genomsnittsvärden över en längre tidsperiod. 

 Väntetid eller kö-storlek. Väntetiden i köer framför resurser undersöks och den resurs 
med högst väntetid i kön klassas som flaskhals. Det finns även en alternativ metod där 
köernas storlek undersöks och den resurs med flest antal i kön framför klassas som 
flaskhals. En nackdel är att det inte får finnas några begränsningar för hur stora köerna får 
bli. En annan nackdel är att systemets kapacitet alltid måste kunna möta efterfrågan för att 
undvika konstant fyllda köer.  

2.5. Simulering som verktyg 
Shannon (1998) definierar simulering som en process för att utforma en modell över ett 
verkligt system och utföra experiment med denna modell, med syftet att förstå systemets 
beteende eller att utvärdera olika strategier för drift av systemet. Termerna ”modell” och 
”system” är nyckelkomponenter för Shannons (1998) definition av simulering där han nämner 
att en modell är ett försök att teoretiskt beskriva ett verkligt system eller fenomen samt att ett 
system representerar en samling av relaterade element eller processer som samarbetar för att 
uppnå ett givet mål. Även McHaney (2009) har en definition som liknar Shannons (1998) 
(Shannon, 1998; McHaney, 2009).  
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För att analysera ett system finns andra verktyg som kan användas utöver simulering, 
exempelvis matematiska eller analytiska modeller. Däremot nämner Shannon (1998) vissa 
fördelar vid användning av simuleringsmodeller jämfört med att använda matematiska eller 
analytiska modeller: 

 Grundprincipen med simulering är enkel att förstå och är i många fall enklare att förklara 
för företagsledningen eller kunder jämfört med matematiska modeller som kan vara mer 
abstrakta. 

 För att en simuleringsmodell ska vara så trovärdig som möjligt bör antalet förenklingar 
vara få jämfört med en matematisk modell, vilket innebär att systemet bör återspeglas 
bättre. 

 Med hjälp av simulering kan en ny design eller layout testas utan att verkliga resurser 
behöver sättas in för att implementera dessa. 

 Simulering kan användas för att undersöka nya handlingssätt för personal, operativa 
procedurer, beslutsregler, organisatoriska strukturförändringar och informationsflöden utan 
att störa pågående operationer. 

 Genom att tillämpa simulering kan flaskhalsar både identifieras och åtgärdas i 
informations-, material- och produktflöden. 

 Simulering öppnar möjligheter för att testa hypoteser om hur och varför vissa fenomen 
förekommer i ett system. 

 Med hjälp av simulering kan insikter erhållas om hur ett modulerat system egentligen 
fungerar och även skapa förståelse för vilka variabler som är vitala för systemets prestanda.  

 Till slut menar Shannon (1998) att den största fördelen med simulering är förmågan att 
tillåta användaren experimentera med nya okända situationer och besvara ”vad händer 
om”-frågor. 

Utöver de tidigare nämnda fördelarna nämner Shannon (1998) även att med simulering 
medföljer även vissa nackdelar jämfört med att använda matematiska och analytiska modeller: 

 Modelleringen av en simuleringsmodell är en teknik som kräver specialiserad träning 
vilket gör att kunskapsnivån skiljer sig stort mellan användare. Vidare är en 
simuleringsstudies användbarhet starkt beroende på modellens kvalité och användarens 
kunskapsnivå. 

 Insamlingen av pålitliga indata kan vara tidskrävande och även tvivelaktiga i vissa fall. 
Simuleringen kan inte på något vis kompensera för otillräckliga data eller ofördelaktiga 
ledningsbeslut. 

 Simuleringsmodeller är in-ut-modeller, vilket innebär att modellen producerar utdata från 
ett system baserat på givna indata. En simuleringsmodell kan inte erhålla en optimal 
lösning, jämfört med matematiska modeller, och bör ses som ett analysverktyg för att 
studera ett systems beteende under specifika förhållanden. 

McHaney (2009) tar upp ett antal situationer där simuleringar med fördel kan användas 
och varför det är fördelaktigt. I en situation när det verkliga systemet inte finns och en verklig 
prototyp är för kostsam att producera kan en simuleringsmodell användas som ett 
komplement. Vidare nämner han en situation där det verkliga systemet finns, men där 
experimentering antingen är för dyrt, för farligt eller är störande för systemet, vilket gör att 
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experimentering i simulering är av fördel som underlag för verkliga implementeringar. 
(McHaney, 2009) 

Det finns många olika sätt att klassificera simuleringsmodeller beroende på hur de används 
och vad de används till. Harell (2011) skriver om tre olika dimensioner av simulering: 

 Statisk eller dynamisk simulering. 
 Stokastisk eller deterministisk simulering. 
 Diskret eller kontinuerlig simulering. 

Harell (2011) nämner att en statisk simuleringsmodell inte baseras på tid, utan baserar ofta 
sina statistiska utfall på utförda stickprov. Dynamiska simuleringsmodeller baseras på tid och 
används ofta för att undersöka hur olika förändringar sker över ett givet tidsintervall. 
Dynamisk simulering är tillämpbart för att exempelvis analysera ett produktionssystem som 
är igång under en viss tid (Harell, 2011).  

Harell (2011) skriver att en simulering där en eller flera ingående variabler, och simulerad 
utdata är slumpmässiga, klassificeras som en stokastisk simulering. Eftersom alla utdata blir 
slumpmässiga behövs flera replikationer utföras på grund av den statistiska variansen mellan 
replikationerna för att erhålla ett trovärdigt simuleringsresultat. En simulering som däremot 
inte har några slumpmässiga variabler är en deterministisk simulering där framtida tillstånd är 
förbestämda och alla ingående variabler och begynnelsetillstånd är definierade. En 
deterministisk modell har konstanta ingående variabler och konstanta utdata som innebär att 
flera simuleringar kommer resultera i exakt samma utdata, vilket gör att flera replikationer 
inte behövs. (Harell, 2011) 

Vad gäller diskreta simuleringar nämner Harell (2011) att tillståndsförändringarna sker vid 
diskreta tidpunkter beroende på föregående händelser, det vill säga att det är händelsestyrt. 
Även McHaney (2009) karaktäriserar diskret simulering på ett liknande vis som Harell 
(2011). Simuleringshändelser kan exempelvis vara ankomsten av en produkt vid en 
arbetsstation, slutet av ett arbetspass, ett haveri vid en station eller slutförandet av en aktivitet. 
Simuleringsmodellens tillstånd blir det kollektiva tillståndet för alla delar i modellen vid en 
specifik tidpunkt. Ett exempel på en diskret händelsestyrd simulering kan vara en simulering 
av en restaurang där tillståndsvariablerna i modellen kan vara antalet kunder i restaurangen 
som förändras vid diskreta tidpunkter. Diskret händelsestyrd simulering är även vanligt vid 
simulering av produktionssystem (McHaney, 2009; Harell, 2011). 

Vidare beskriver både Harell (2011) och McHaney (2009) kontinuerlig simulering som ett 
system där tillståndsvariablerna förändras kontinuerligt med hänsyn till tid (Harell, 2011; 
McHaney, 2009). 

2.6. Simuleringsmetodik 
För att modellera och simulera ett produktionssystem och få ett trovärdigt resultat bör en 
simuleringsstudie följa en specifik simuleringsmetodik. Persson (2001) nämner i sin artikel att 
nio steg bör följas när ett produktionssystem ska simuleras, från planeringsfasen till 
implementering av resultatet i det verkliga systemet. Figur 2 illustrerar samtliga steg i artikeln 
och kopplingarna mellan dem. Samtlig information i följande sektion är erhållen från Persson 
(2001) om inget annat anges. 
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Figur 2. Illustration av hur samtliga delar inom simuleringsmetodiken förhåller sig till varandra. Figur återskapad från 
Persson (2001). 

Som figuren illustrerar bör en simuleringsstudie börja med att formulera problemet och 
planera utifrån det verkliga systemet. Den studerande delen av verkligheten modelleras till en 
konceptuell modell som sedan valideras mot verkligheten för att försäkra modellens 
reliabilitet. När den konceptuella modellen har validerats översätts den för att skapa 
simuleringsmodellen i en simuleringsmjukvara. Simuleringsmodellen verifieras mot den 
konceptuella modellen för att försäkra att den kan leverera de utfall som studien syftar till. 
Simuleringsmodellen används för att utföra experiment vars resultat analyseras för att 
försäkra resultatets reliabilitet. Till slut används resultaten av uppdragsgivaren, givet att 
modellen är tillräckligt trovärdig, för att implementera i det verkliga systemet. 

2.6.1. Problemformulering och planering 
Det första steget går ut på att formulera det studerade problemet och planera exakt vad som 
ska simuleras, hur simuleringen ska gå till och vilka experiment som ska utföras. Persson 
(2001) nämner dessutom att det är viktigt att ifrågasätta ifall simulering är det bästa verktyget 
för det givna projektet.  

I detta steg ska bakgrunden till problemet formuleras och projektets mål ska brytas ner till 
frågeställningar som senare ska kunna besvaras med hjälp av simuleringens experiment. 
Vidare bör relevanta mätetal definieras baserat på studiens frågeställningar och på vilka 
experiment som ska utföras eftersom det påverkar hur modellbygget utförs och hur data 
samlas in senare i projektet. Till slut ska en tidplan fastställas där samtliga aktiviteter planeras 
från projektets start till projektets slutpunkt. 

2.6.2. Konceptuell modell 
Det andra steget handlar om att konstruera en konceptuell modell av systemet som ska 
simuleras, ofta i form av ett flödesschema. Här samlas även samtliga data in som behövs för 
simuleringen. Persson (2001) nämner att det är viktigt att kritiskt ifrågasätta de använda datas 
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ursprung, hur noggranna de är, i vilket syfte de samlades in och ifall de har ändrats någon 
gång.  

Ifall några data saknas är det upp till modellbyggaren att samla in dem, men i de fall där 
det finns måste de bearbetas på olika sätt då simuleringen antingen kan drivas med empiriska 
eller slumpmässiga data. Empiriska data är fördelaktigt om simuleringen ska återskapa något 
specifikt. Slumpmässiga data måste översättas till en statistisk fördelningsfunktion på ett 
tillfredsställande sätt som kan testas med olika statistiska test. Vidare förklaringar om 
indatamodellering finns i sektion 2.7. 

2.6.3. Validering av konceptuell modell 
Det tredje steget går ut på att validera den konceptuella modellen för att vara säker på att 
systemet har avbildats på rätt sätt. Valideringen sker genom en modellgenomgång där varje 
del i modellen, de insamlade data och modellens systemlogik analyseras av oberoende 
systemexperter. Genom ett flertal diskussioner upprepas detta tills att båda systemexperter är 
nöjda och anser att den konceptuella modellen avbildar verkligheten på rätt sätt. 

2.6.4. Modellering 
Det fjärde steget går ut på att översätta den konceptuella modellen till en datorbaserad modell 
i den givna programvaran. Persson (2001) nämner att fyra principer bör beaktas när 
modelleringen utförs:  

 Abstraktion.  Endast det som är relevant för modellen ska modelleras, det vill säga att det 
studerade systemet avgränsas. 

 De-komposition. Modellen byggs upp i ett flertal moduler för att kunna skapa hanterbara 
storheter. 

 Specialisering. Bygg flera modeller med målet att besvara varsina frågeställningar för att 
undvika onödig komplexitet. 

 Slumpmässighet. Använd slumptal för att beskriva händelser som beter sig slumpmässigt. 

Hur detaljrik modellen ska bli, det vill säga vilken abstraktionsnivå som används, är en 
viktig del i modelleringen då det kan leda till olika resultat. Målet är att ta med det som 
behövs, och inte mer, för att få ut det som eftersträvas.  

2.6.5. Verifiering av modell 
Det femte steget går ut på att felsöka i den uppbyggda modellen med målet att den ska ha 
samma systemlogik som den konceptuella modellen. Den teknik som används för att verifiera 
modellen går ut på att undersöka modellen när den är deterministisk, det vill säga att 
slumptalsgenereringen stängs av. Modellen kan då studeras under simuleringen för att 
undersöka händelserna och produkternas flöde genom modellen för att sedan lista alla 
eventuella fel och åtgärda dem för att få en verifierad modell. 

2.6.6. Validering av modell 
Det sjätte steget handlar om att modellen ska ge en giltig bild över systemet. Modellens 
validitet är olika från fall till fall, där målet är att modellen ska vara tillräckligt användbar. 
Projektets frågeställningar och mål ställer olika krav på modellens nivå av validitet.  

Valideringen är en process där flera olika tekniker används för att undersöka validiteten på 
olika nivåer. Processen startar med en subjektiv valideringsteknik i form av 
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modellgenomgång med animering, eller i form av ett Turing-test där utdata från systemet och 
från modellen jämförs. Sedan används mer formella tekniker, exempelvis genom att 
undersöka konfidensintervallet för differensen mellan systemets och modellens utdata. 
Modellen kan delas upp i flera olika mindre delar som valideras separat med dessa tekniker, 
men sedan måste även helheten valideras. 

Sargent (2013) beskriver ett antal tekniker som kan användas vid validering av en 
simuleringsmodell från olika perspektiv. Han nämner att, med hjälp av animering, validera det 
operationella beteendet av modellen genom den grafiska illustrationen av systemet. Dessutom 
nämner han att validera händelserna i modellen genom att jämföra dem med de verkliga 
händelserna i systemet och avgöra likheterna. Vidare nämner Sargent (2013) att en entitet kan 
skickas in i systemet och följs genom hela modellen, vilket gör att systemlogiken kan 
valideras genom att undersöka huruvida entiteten följer det flöde som är tänkt. (Sargent, 2013) 

2.6.7. Känslighetsanalys 
Det sjunde steget går ut på att utföra en känslighetsanalys på modellen genom att analysera de 
faktorer som mest påverkar simuleringens utdata. Det kan göras genom att ändra modellens 
in-parametrar, utföra simuleringen och se hur det påverkar modellens utdata. På så sätt 
utvärderas modellens robusthet och vilka parametrar som mest påverkar modellens utdata. 

2.6.8. Experimentering 
Det åttonde steget handlar om att utföra experiment med vissa in-parametrar för att besvara en 
viss frågeställning. Experimenten utförs med ett antal replikationer med olika slumptal för att 
skapa variation i modellens händelseförlopp. Eftersom modellen är tom i början, det vill säga 
inga produkter i rörelse, behövs en så kallad uppvärmningstid för varje experiment för att 
bättre representera verkligheten. Uppvärmningstiden representerar den tid där systemet 
exempelvis fylls med produkter innan insamling av utdata påbörjas och gör att replikationerna 
blir oberoende av varandra. Vidare måste simuleringstiden för respektive replikation vara 
tillräckligt lång för att samtliga signifikanta händelser i systemet ska hinna äga rum. 

Det är svårt att ange ett exakt antal replikationer som krävs för varje experiment, men ju 
fler replikationer desto mindre varians i resultatet. Antalet replikationer kan räknas ut genom 
att utföra ett enkelt experiment med olika antal replikationer, för att sedan plotta utdata mot 
antalet replikationer. Antalet replikationer där ett jämviktsläge hittas bör vara antalet som 
används för samtliga experiment. 

2.6.9. Implementering 
Det nionde och sista steget handlar om att använda de resultat som erhållits och implementera 
det i verkligheten. Här är det viktigt att modellens resultat är trovärdigt och att det klargörs 
genom att ifrågasätta om använd indata har god kvalité, om verifieringen och valideringen 
utförts på rätt sätt, om tillräckligt lång simuleringstid och tillräckligt många replikationer har 
använts och om analysen utförts på korrekt sätt. Har projektet utförts korrekt och om 
modellens trovärdighet har klargjorts kommer resultatet kunna användas av uppdragsgivaren. 

2.7. Indatamodellering 
För att få en trovärdig och valid simuleringsmodell måste även samtliga indata vara trovärdiga 
och valida. McHaney (2009) nämner att det gamla talesättet ”skräp in – skräp ut” tillämpas 
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väl in vid simulering, vilket innebär att en simulering inte blir bättre än den information och 
antaganden som den innehåller (McHaney, 2009). Vidare nämner Perera & Liyanage (2000) 
att ineffektiv datainsamling är en av de största begränsningarna när verksamheter ska använda 
simulering och att ungefär 40 % av modelleringen tillägnas till indatamodellering. Sex orsaker 
som kan leda till problematik med datainsamlingsprocessen från deras artikel listas följande 
(Perera & Liyanage, 2000): 

  Feldefinierad problemformulering. 
  Inga definierade projektmål. 
  Hög komplexitet av systemet. 
  Hög detaljnivå på simuleringsmodellen. 
  Icke-tillgängliga data. 
  Svåridentifierade datakällor. 

För att kunna samla in rätt data i rätt tid och i rätt mängd är ett krav att tydligt definiera 
både problemet och projektmålet som ska besvaras med simuleringen. Om definitionerna inte 
är tydliga finns risken att samla in fel sorts data som inte ger något värde till projektet. 
Likadant är att komplexiteten av det verkliga systemet eller hög detaljnivå av modellen kan 
leda till problematik att samla in relevanta data i tillräcklig stor mängd. Icke-tillgängliga data 
och svåridentifierade datakällor är två självklara anledningar som leder till problematik att 
samla in tillräckliga data till simuleringsstudien (Perera & Liyanage, 2000).  

2.7.1. Metoder för insamlande av data 
I de fall där uppdragsgivaren kontinuerligt samlar in data från det undersökta systemet och 
sparar i en databas kan historiska data användas för simuleringsmodellen. I vissa fall finns 
inte tillgängliga data för det undersökta systemet, antingen på grund av att systemet ännu inte 
har implementerats eller om data inte samlas in för vissa delar av systemet. Om så är fallet 
kan datainsamlingen behövas utföras manuellt av modellbyggarna (McHaney, 2009).  

Vad gäller datainsamling för en studie nämner Eisenhardt (1989) att använda en 
specificerad population som leder till en högre validitet av datainsamlingen eftersom 
populationen av data är tidigare specificerad inom det relevanta området. Vidare nämner 
Eisenhardt (1989) att använda flera olika datainsamlingsmetoder och källor för att bättre 
kunna triangulera metoderna mot teori. Att både samla in data och analysera samma data 
parallellt möjliggör snabbare analyser och lättare felsökningar, samtidigt som användaren får 
en större förtroendehet för de insamlade data. (Eisenhardt, 1989)  

McHaney (2009) nämner en metod som kan användas är datainsamling genom 
observationer vilket innebär att direkta mätningar av systemet utförs. Ett exempel som tas upp 
i boken är om en simuleringsmodell ska representera en trafikkorsning och mätningar på hur 
många bilar som kör genom korsningen utförs genom att observera på plats. Oftast används 
dessa insamlade data inte direkt i modellen, utan en tillräckligt representativ 
sannolikhetsfördelning används (McHaney, 2009). Vidare nämner Tellis (1997) att 
datainsamling från observationer ger data från realtid och ger en kontext till användaren. 
Däremot kan direkta observationer, enligt Tellis (1997), påverka själva systemet som 
observeras, exempelvis vid tidtagning av operatörer vid manuella processer, och är ofta 
mycket tids- och kostnadskrävande för användaren. Direkta observationer ger en större 
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objektivitet vid studien då användaren endast observerar systemet, till skillnad från när 
användaren är med och utför själva processen vilket ger en mer subjektiv datainsamling 
(Tellis, 1997). Genom att utföra direkta observationer ökar dessutom studiens reliabilitet och 
validitet då de insamlade data ställs i en kontext för användaren. 

En annan metod som nämns av McHaney (2009) är estimering av data som exempelvis kan 
användas om observationer inte är möjliga. Eftersom estimeringar inte har en vetenskaplig 
grund kan det vara svårt att använda dessa data som 100 % sanning, men kan i vissa fall ge en 
bra inblick om hur systemet beter sig. Vidare nämns en metod som går ut på att undersöka 
liknande system och erhålla data som sedan kan matas in i modellen som har liknande 
karaktäristiker som det studerade systemet (McHaney, 2009). 

Till slut nämner McHaney (2009) en metod som går ut på att få information från en 
systemexpert om hur systemet beter sig och vilka värdesintervall samtliga data brukar ligga 
mellan. Systemexperter inom det undersökta systemet som kanske har arbetat i flera år har 
ofta en bra förståelse om vilka data som är relevanta och vilka värden de brukar ha 
(McHaney, 2009). När kvalitativa metoder används, så som intervjuer med systemexperter, 
nämner Yin (1981) att det är viktigt att tänka på hur anteckningarna förs. Yin (1981) påpekar 
skillnaden mellan att lista ner det viktiga från intervjun och skriva en berättande text för att få 
med så mycket som möjligt ur intervjun (Yin, 1981). 

2.7.2. Empiriska och teoretiska sannolikhetsfördelningar 
Efter att samtliga data har samlats in behövs de modelleras in i simuleringsmodellen vilket 
kan göras på två olika sätt: empiriska eller teoretiska sannolikhetsfördelningar. McHaney 
(2009) nämner att använda empiriska sannolikhetsfördelningar innebär att de insamlade data 
används precis som de är, vilket betyder att samtliga utfall från simuleringen kommer vara 
exakt som när de insamlade data erhölls (McHaney, 2009).  

Teoretiska sannolikhetsfördelningar innebär att finna en tillräckligt bra representation, av 
de empiriska data som erhållits, genom en matematisk approximation. McHaney (2009) 
nämner att ju större chans att slumpmässiga värden ur sannolikhetsfördelningen är omöjliga 
att urskilja från de empiriska data desto bättre approximation av verkligheten är 
sannolikhetsfördelningen. En fördel med att använda teoretiska sannolikhetsfördelningar är att 
ovanliga händelser kan förekomma, även om de inte observerades vid datainsamlingen, vilket 
gör att verkligheten bättre kan representeras. Tvärtom kan empiriska fördelningar endast få 
med utfallet som faktiskt hände under observationstiden och inget utöver det. Generellt 
rekommenderas att använda teoretiska fördelningsfunktioner om möjligt (McHaney, 2009). 

Olika fördelningsfunktioner kan användas beroende på hur histogrammen ser ut för de 
observerade data, exempelvis exponentiell-, normal-, Poisson- eller lognormalfördelningar. 
Chi-Square-test för att säkerställa en god approximation går ut på att summera skillnaden i 
kvadrat mellan det teoretiska och det observerade resultatet. McHaney (2009) presenterar en 
ekvation för att räkna ut och utföra Chi-Square-testet, som visas i Ekvation (1), där Oi är de 
observerade data, Ei är den teoretiska frekvensen och X2 är teststatistiken som asymptotiskt 
närmar sig en sann Chi-Square-fördelning. (McHaney, 2009). 

 
 X態 =  ∑ 岫Oi − Ei岻態Ei

n
i=怠  

(1) 
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Teststatistiken, X2, används för att räkna ut ett p-värde som representerar sannolikheten att 

inte hitta en fördelning som är bättre än den erhållna fördelningen, vilket gör att p-värdet bör 
vara så högt som möjligt. Vidare beskriver McHaney (2009) om Kolmogorov-Smirnov-test 
som också går ut på att testa hur bra en teoretisk sannolikhetsfördelning representerar de 
observerade data. Även för detta test erhålls ett p-värde som bör vara högt för att den 
teoretiska sannolikhetsfördelningen ska representera de observerade data så bra som möjligt. 
(McHaney, 2009) 
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3. Nulägesbeskrivning 
I SSAB Oxelösund sker produktionen från kol och järnmalm till färdigvalsade plåtar i form av 
produkterna STRENX, HARDOX, TOOLOX och ARMOX. De produkterna som tillverkas 
har alla olika egenskaper, exempelvis ett slittåligt stål eller ett segt stål. I valsverket ingår 
bland annat kapning, lagring och uppvärmning, men även valsning i en av världens starkaste 
valsar.  

Följande sektion inleds med en beskrivning av företaget och processerna vid produktionen 
i Oxelösund, från råvaror till färdigvalsad plåt, för att sedan presentera en beskrivning av 
valsverket och samtliga produkter som tillverkas i Oxelösund. 

3.1. SSAB 
I början av 1900-talet startade privata aktieägare Oxelösunds Järnverk AB och de första 
anläggningarna utrustades med masugnar, koksverk, kraftverk, verkstäder, kontor och 
mariner. Tillsammans med sina konkurrenter i Luleå och Borlänge, blev Oxelösunds Järnverk 
AB en del av den nystartade koncernen SSAB Svenskt Stål AB år 1978 där den svenska 
staten var huvudägare, och 1988 bildas SSAB Oxelösund AB som ett dotterbolag till SSAB 
Svenskt Stål AB (SSAB Oxelösund AB, 2016b). SSAB i Oxelösund har i dagsläget ungefär 
2 200 anställda (Verksamhetshandbok SSAB, 2016). 

SSAB Svenskt Stål AB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA som 
tillsammans har en produktionskapacitet på 8,8 miljoner ton plåt per år. Produktionen i 
Sverige sker utöver Oxelösund även i Borlänge och Luleå som båda tillhör SSAB Tunnplåt 
AB (SSAB Oxelösund AB, 2016b).  

3.2. Produktionen i Oxelösund 
Följande information kommer från SSAB:s informationsavdelning i Stålboken (2009), om 
inget annat anges. 

Produktionsflödet i Oxelösund startar med att SSAB köper in kol från Australien som 
fraktas med fartyg till hamnen i Oxelösund. SSAB köper även in järnmalmspellets från 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) som fraktas via järnväg till Luleå och vidare 
med fartyg till hamnen i Oxelösund. Kolet matas in i ett koksverk där det omvandlas till koks 
som sedermera matas in i masugnen tillsammans med järnmalmspellets, kalk och olika 
tillsatsämnen. I masugnen bildas rå-järn som sedan tappas upp i en järnvägsvagn för vidare 
transport till stålverket.  

Den första processen i stålverket är att rena rå-järnet från svavel som sedan hälls in i en 
LD-konverterare tillsammans med kylskrot. I LD-konverteraren förvandlas rå-järnet till stål 
som tappas upp i stålskänkar där även ämnen för grundreglering av stålet tillsätts. I skänken 
finjusteras stålets temperatur och kemiska sammansättning. Nästa del i processen är 
stränggjutningen där stålet förvandlas från flytande till fast form, vilket görs genom en 
gjutform som kallas för kokill, där stålet transporteras genom ett antal vattenkylda plattor så 
att en lång sträng skapas. Strängen kapas sedan i mindre bitar som kallas ämnen som därefter 
läggs på svalbäddar för vidare transport till valsverket.  

I valsverket orderkopplas ämnena mot kundorder, kapas till givna dimensioner och sedan 
matas in i ämnesugnar för att få rätt temperatur inför valsningsprocessen. Efter ämnesugnarna 
blästras de upphettade ämnena från eventuella glödskal. Vid kvartovalsverket valsas ämnena 
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fram och tillbaka tills plåten får rätt tjocklek och bredd. Därefter klipps plåten i bitar som 
sedan härdas genom snabb nedkylning och placeras till slut på svalbäddar. I ett senare skede 
anlöps plåten och beskärs innan den blästras och målas för vidare leverans till färdigvarulagret 
och kund. Figur 3 visar det totala flödet i samtliga aktiviteter från råvara till färdigvalsad plåt 
där det studerade systemet är inramat i rött. 

 

Figur 3. Samtliga aktiviteter och koppling av flödet från råvara till slutprodukt. Det studerade systemet är inramat i rött. 
Figur inspirerad från Stålboken (2009). 

Vid SSAB Oxelösund AB produceras huvudsakligen grovplåtar där företaget är 
specialiserade inom seghärdade grovplåtsprodukter. Seghärdad grovplåt kallas även för kyld 
plåt och karaktäriseras av god slitstyrka, formbarhet, svetsbarhet samt hög hållfasthet. På 
anläggningen tillverkas plåtar med en tjocklek mellan 3 till 170 millimeter och kan delas upp i 
fyra sorters plåt som heter STRENX, HARDOX, TOOLOX och ARMOX, där HARDOX och 
STRENX utgör kärnprodukterna i Oxelösund (SSAB Oxelösund AB, 2016d). 

 STRENX. STRENX är ett högklassigt konstruktionsstål ämnat för starka och lätta 
konstruktioner. STRENX karaktäriseras av en god svetsbarhet och bockbarhet, samt hög 
seghet och hållfasthet. STRENX är en kärnprodukt för SSAB Oxelösund AB och det 
återfinns i sju olika hårdhetsnivåer där de olika hårdhetsnivåerna har olika egenskaper för 
seghet, svetsbarhet och bockbarhet. Typiska användningsområden är bland annat i 
mobilkranar eller vid brobyggen (SSAB Oxelösund AB, 2016a).  

 HARDOX.  HARDOX är en slitplåt med hög och jämn hårdhet, god slagseghet och en hög 
hållfasthet. Denna plåt används främst vid konstruktioner när slitage är ett problem där 
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typiska användningsområden bland annat är dumperflak, grävskopor och stenkross. Även 
HARDOX är en kärnprodukt för SSAB Oxelösund AB (SSAB Oxelösund AB, 2016a).  

 TOOLOX.  TOOLOX är ett verktygs- och maskinstål som karaktäriseras av en hög seghet 
och hårdhet, en god bearbetbarhet samt en god dimensionsstabilitet. TOOLOX är ett stål 
med många användningsmöjligheter, från TV-ramar och bilsäkerhetsdelar till 
högpresterande maskinkomponenter och stålet återfinns i tre olika hårdhetsnivåer (SSAB 
Oxelösund AB, 2016a).  

 ARMOX.  ARMOX är ett pansarstål som används i olika skyddsapplikationer, exempelvis 
vid tillverkning av skyddsvästar, värdetransporter och bankdiskar. ARMOX är trots sin 
höga styrka och hårdhet lätt att bearbeta och plåten återfinns i åtta olika typer (SSAB 
Oxelösund AB, 2016a). 

3.3. SSAB One 
SSAB One kallas den gemensamma ledningsfilosofi som tillämpas på samtliga 
verksamhetsfunktioner inom SSAB:s koncern och kan delas upp i tre beståndsdelar: vision, 
värderingar och principer. Tillsammans utformar dessa beståndsdelar ett ramverk som 
beskriver i vilken riktning företaget arbetar. Syftet med denna ledningsfilosofi är att involvera 
samtliga medarbetare från alla delar av företaget så en större förståelse skapas, vilket i sin tur 
gör att samtliga medarbetare är med i SSAB:s utvecklingsarbete. SSAB:s vision är att skapa 
en starkare, lättare och mer hållbar värld vilket de menar att de kan uppnå med sina 
värderingar som lyder: ”vi fokuserar på kundens affär, vi tar ansvar och vi överträffar 
förväntningar” (SSAB Oxelösund AB, 2016c).  

För att uppnå dessa värderingar följer SSAB One fyra cykliska principer: lära och 
förbättra, kundbehovet styr, normalläge och rätt från mig. Att lära och förbättra innebär att 
varje medarbetare ska lära sig av sina misstag och dagligen förbättra sitt arbete. Att låta 
kundbehovet styra innebär att koppla ihop aktiviteter till ett totalt flöde och endast producera 
det som behövs när det behövs (Just-in-Time). Ett normalläge innebär ett tydligt definierat 
normalläge i företaget med syftet att snabbt och enkelt upptäcka fel för att snabbt kunna lösa 
dessa fel. Slutligen innebär rätt från mig att aldrig släppa vidare en produkt som har 
identifierade fel, eftersom detta skulle innebära mer onödig tid ju senare felet åtgärdas. 
Dessutom ska arbetsmetoderna kontinuerligt utvecklas och förbättras samt att eventuella fel 
alltid ska åtgärdas från grunden (SSAB Oxelösund AB, 2016c). 

Principerna liknar de principer som följs i Toyotas välkända styrningsfilosofi Lean 
Production, vilket SSAB One har inspirerats från men som utgår från SSAB:s egen historia 
och övertygelser (SSAB Oxelösund AB, 2016c). Med syftet att försöka nå målen med SSAB 
One ska SSAB Oxelösund implementera uppdraget PV3000, beskriven i sektion 1.2. 

3.4. Valsverket 
I valsverket sker den slutgiltiga förädlingen av produkten, från kapning till målning och 
transport till färdigvarulagret. Nedan följer förklaringar av de relevanta processerna i 
valsverket för denna studie, som även illustreras i Figur 4. Informationen i följande sektion är 
erhållen från fältstudier i produktionen utfört av författarna om inget annat anges. 
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Figur 4. Skissad översikt över det studerade systemet (östra delen av valsverket). 

I Figur 4 visas de olika hallarna i valsverket, hall 2, 3, 4 och 5 samt hall 8 och 9. Till hall 8 
och hall 9 transporteras moderämnena direkt från stålverket, vilka även är områdena där 
moderämnena som ska kapas hämtas från. Figur 5 illustrerar hur ämnen flödar genom 
systemet i olika exempel. Det blåa flödet illustrerar ett moderämne som hämtas i hall 9, kapas 
i ämneskap 1 och skickas vidare ner till ämnesugnarna. Det röda flödet illustrerar ett 
moderämne som hämtas i hall 8, kapas i ämneskap 2 och skickas vidare ner till 
ämnesugnarna, men där en del av moderämnet skickas tillbaka som retur via det svart-
streckade flödet till hall 8. 
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Figur 5. Illustrering av olika exempelflöden genom ämneskap-systemet. 

3.4.1. Kranar 
För att transportera ämnen inom samma hall, från en process till en annan, krävs hantering 
med hjälp av kranar. I hall 9 finns en manuell kran som transporterar ämnen från samtliga 
lagerområden upp på rullbanan till hall 5. Hall 8 har en automatisk kran som lägger på ämnen 
antingen på luftkuddetruckarna eller på rullbanan beroende på vart de ska kapas i ämneskap-
systemet. Vidare i hall 5 finns två manuella kranar (exklusive kran 817 som tillhör ämneskap 
1) som används beroende på vart ämnena ska och vart de kommer ifrån. Exempelvis hanterar 
den ena kranen ämnen som ska från luftkuddetrucken till ämneskap 2, medan den andra 
hanterar ämnen som ska från en ämnessåg till överföringsvagnarna. I hall 4 finns en manuell 
kran vars syfte är att hantera ämnen från och till överföringsvagnarna och lagerområdena i 
hall 4. Figur 6 illustrerar samtliga områden som kranarna täcker. 
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Figur 6. Illustration över områdena som täcks av respektive kran i östra delen av Valsverket. 

3.4.2. Ämneskap-systemet 
Den första processen i valsverket är kapningen av ämnen i hall 5. Det börjar med att ett 
moderämne skickas till kapsystemet från ett av två möjliga lagerområden, hall 8 och 9, där det 
kapas till givna mått och kallas sedan för dotterämnen. Från hall 9 sker transportering via 
rullbana och från hall 8 sker det antingen via luftkuddetruckar eller via rullbana. 
Dotterämnena klassas antingen som orderämne eller lagerämne beroende på om de har 
planerats in baserat på kundorder eller att den ska direkt till kortlagret i hall 4. 

Ämneskap-systemet består av två gasdrivna ämneskapar, ämneskap 1 och 2, samt två 
ämnessågar. Ämneskap 1 hanteras semiautomatiskt med två gaskapar på samma ställe där 
ämnet transporteras med hjälp av en rullbana. Ämneskap 2 hanteras helt manuellt där två 
gaskapar kan arbeta parallellt med varandra. Ämnessågarna ger ett finare snitt, men tar längre 
tid då de kapar med hjälp av sågband. Olika ämnessorter är olika sprickkänsliga, och som har 
olika dimensioner och olika egenskaper, måste kapas på olika stationer. När ett moderämne 
har kapats till flera dotterämnen läggs de på ett lagerområde i hall 5 eller direkt på en 
överföringsvagn som kan transportera dessa ämnen från hall 5 till hall 4 och hall 3 för vidare 
processer.  

Figur 7 illustrerar systembeskrivningen i form av ett flödesdiagram för samtliga 
flödesutfall. Vidare i sektionen beskrivs ämneskap 1, ämneskap 2 och ämnessågarna i mer 
detalj, illustrerat i flödesscheman, samt förklaringar av systemlogiken. 
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Figur 7. Flödesdiagram över den totala systembeskrivningen av ämneskap-systemet. 
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3.4.3. Ämneskap 1 
För ett ämne som behöver kapas i ämneskap 1, kommer ett moderämne orderkopplas antingen 
från hall 8 eller hall 9. Om orderkopplingen sker i hall 8 eller hall 9 läggs ämnet direkt upp på 
rullbanan där ämnet transporteras till ämneskap 1. Efter rullbanan mäts ämnet för att sedan 
kapas, slaggas, märkas och vägas. Figur 8 illustrerar flödesschemat specifikt för processen vid 
ämneskap 1. 

 

Figur 8. Flödesschema över processerna vid ämneskap 1. 

När kapningsprocessen är klar plockas ämnet upp av kran 817 som sedan lägger det på 
hög, varifrån det sedan finns fyra utfall. Om ämnet är för långt plockas det upp av kran 370 
och in i flödet för ämneskap 2 för att återigen kapas till rätt längd, men om ämnet är för kort 
och under 900 millimeter långt, skickas det till skrot. Ämnet skickas till buffertlagret i hall 5 
om det är numrerat med ett högnummer som börjar på 5, eller så plockas det upp och läggs på 
en överföringsvagn om det är numrerat med ett högnummer som börjar på något annat än 5. 
Från överföringsvagnen skickas den antingen till kortlagret i hall 4 om ämnet är ett returämne 
eller om det är ett orderämne som är för kort men över 900 millimeter långt, eller så skickas 
det till ämneshögarna i hall 3. 

3.4.4. Ämneskap 2 
Ett orderämne som behöver kapas i ämneskap 2 kan antingen orderkopplas från hall 4, hall 8 
eller hall 9. Om ett ämne kommer från hall 8 går den via en luftkuddetruck där det hämtas 
med kran 370. Om ämnet kommer från hall 9 går den via rullbanan vid ämneskap 1 där det 
också hämtas med kran 370. Däremot kan ämneskap 2 dessutom få ämnen som kommer 
direkt från högarna i ämneskap 1 givet att ämnet är för långt och måste korrigeras. När ämnet 
ligger på bädden i ämneskap 2 mäts det och kapas för att sedan kontrollmätas. Om ämnet är 
för långt mäts det och kapas igen, men om det är för kort och under 900 millimeter långt 
skickas ämnet till skrot. Figur 9 illustrerar flödesschemat specifikt för processen i ämneskap 
2. 

 

Figur 9. Flödesschema över processerna vid ämneskap 2. 

När ämnet har rätt längd hämtas det av kran 370 för att sedan slaggas märkas och skickas 
via kran 308 till en temporär högplats varifrån det har fyra utfall. Vidare, om ämnet är en retur 
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skickas det antingen tillbaka till hall 8, via luftkuddetruck, eller till hall 9, via kassett. Det 
resterande flödets logik ser precis ut som för ämneskap 1, det vill säga beroende på om 
högnumret börjar på 5 eller inte skickas det antingen till buffertlagret i hall 5 eller så läggs det 
upp på en överföringsvagn via kran 308. Från överföringsvagnen skickas den antingen till 
kortlagret i hall 4 om ämnet är ett returämne eller om det är ett orderämne som är för kort men 
över 900 millimeter långt, eller så skickas det till ämneshögarna i hall 3. I ämneskap 2 finns 
två olika gaskapar med två olika bäddar (östra och västra) som kan kapa ämnen parallellt. 

3.4.5. Ämnessågar 
Ämnen som kapas vid ämnessågarna har ett snarlikt flöde som för ämneskap 2. 
Orderkopplingen kan antingen ske i hall 4, hall 8 eller hall 9. Från hall 8 åker de in via 
luftkuddetruck och via rullbana från hall 9. Ämnet läggs på sågbädden där de mäts, kapas och 
kontrollmäts för att undersöka om kapningen behövs korrigeras eller inte. Om ämnet är för 
långt kapas det igen, men om det är för kort och under 900 millimeter långt skickas det till 
skroten. Flödesschemat för ämnessågarna illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10. Flödesschema över processerna vid ämnessågarna. 

Ämnen som kapas korrekt märks och läggs på en temporär högplats varifrån de, precis som 
för ämneskap 2, har fyra utfall. Ämnen som är returer skickas tillbaka antingen till hall 8 eller 
hall 9 och de ämnen som inte är returer, beroende på vad högnumret börjar på, skickas 
antingen till buffertlagret i hall 5 eller läggs upp på en överföringsvagn. Från 
överföringsvagnen skickas den antingen till kortlagret i hall 4 om ämnet är ett returämne eller 
om det är ett orderämne som är för kort men över 900 millimeter långt, eller så skickas det till 
ämneshögarna i hall 3. 

3.5. Kampanjer 
Vid SSAB Oxelösund AB används kampanjer för att bestämma inmatningssekvensen av 
ämnen i ämnesugnarna. En kampanj kan beskrivas som en serie av liknande ämnen som matas 
in efter varandra och den främsta anledningen till att kampanjer används beror på de olika 
egenskaper och krav som ämnena innehar1. Ett exempel är att temperaturen i ämnesugnen 
som krävs för valsning av ett ämne skiljer sig från den temperatur som ett annat ämne kräver. 
Varje kampanj innehåller även ett antal körfall som representerar en viss sekvens inom 
kampanjen baserat på ytterligare krav som exempelvis ämneslängd och plåttjocklek. I Tabell 
1 beskrivs de kampanjer som används med antalet körfall för respektive kampanj. 
 

                                                 
1 Bergkvist, Therese; Valsning och värmebehandling vid SSAB Oxelösund. 2016. Intervju den 17 mars. 
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Tabell 1. Kampanjer som används till ämnesugnarna vid SSAB Oxelösund AB. 

Kampanj 
Antal 

körfall [st] 
Beskrivning 

Nickel 6 Temperaturkänsliga ämnen med temperaturstyrd behandling 
Tunn 5 Tunnare än 5,8 millimeter och värms i en högre temperatur 

Direktkylt 3 Direktkyls efter valsning 
Dubbelmackor 5 Tjocklek på 150 millimeter som svetsas ihop 

Normal 9 Övrigt material som inte ingår i ovanstående kampanjer 
 

Produktionssekvensen i kvartovalsverket och efterföljande stationer baseras på den 
kampanjsekvens som bestäms, och vid implementation av PV3000 kommer även 
produktionssekvensen till  ämneskap-systemet baseras på denna kampanjsekvensering. 
  



 

29 
 

4. Metod 
I en simuleringsstudie bör en specifik simuleringsmetodik följas, från planering och 
modellering till experimentering och implementering. För att en simulering ska resultera i 
något som kan implementeras i verkligheten måste resultaten vara trovärdiga och vara så nära 
verkligheten som möjligt, vilket gör att verifiering och validering av både data och modellen 
krävs. 

Följande sektion ger en detaljerad beskrivning om vilken metod som har följts vid denna 
studies simuleringsprocess samt om vilka metoder som användes vid datainsamlingen. 
Slutligen presenteras vilka databaser och nyckelord som användes vid litteraturstudien. 

4.1. Simuleringsmetod 
Simuleringsmetodiken som används i studien är till för att skapa en så bra modell som möjligt 
som kan ligga till grund för simuleringsexperiment som erhåller relevanta resultat. Det som 
utfördes i studien sammanfattas i följande sektioner som går igenom varje steg från Persson 
(2001) vilket presenterades i sektion 2.6. 

4.1.1. Problemformulering och planering 
Studiens första steg gick ut på att formulera problemet, få en förståelse kring 
problembakgrunden, precisera syftet och göra en grov planering över hela projektets 
tidsperiod. 

Först erhölls, från uppdragsgivaren, en grov bakgrund kring vad problemet var och varför 
det behövde undersökas. Genom kontinuerliga avstämningar och diskussioner med 
uppdragsgivaren, samt ett flertal fältstudier i valsverket, kunde problemet och syftet 
formuleras. För att erhålla en bra översikt över hur flödet såg ut i valsverket och hur 
ämneskap-systemet förhåller sig till resterande system, studerades ämneskap-systemet genom 
ritningar och beskrivningar tillsammans med kontinuerliga besök och fältstudier i 
produktionen. Att både studera ritningar och utföra fältstudier är effektivt för att snabbt få en 
tydlig uppfattning om hur alla processer ser ut och förhåller sig till varandra vilket är viktigt 
för att kunna modellera verkligheten så bra som möjligt. 

När en tillräckligt bra förståelse och översikt kunde erhållas studerades vilken 
simuleringsmetodik som skulle följas. Den simuleringsmetodik som studien följer erhölls från 
Persson (2001) som är beskriven under sektion 2.6. Baserat på den studerade metodiken 
kunde en planering utföras och en preliminär tidplan kunde skapas med samtliga aktiviteter 
och milstolpar under projektets gång. Dessutom kunde en planering skapas av vilka 
experiment som skulle utföras och vilka parametrar som borde undersökas för att uppfylla 
studiens syfte. 

4.1.2. Konceptuell modell 
Efter att problemet var formulerat och planeringen var utförd kunde en systembeskrivning 
skapas där samtliga processer, stationer och flöden inkluderades i det avgränsade systemet, 
men även systemlogiken för de olika flödesutfallen. Systembeskrivningen hade hög detaljnivå 
och användes som grund till att skapa en konceptuell modell genom att avgränsa irrelevanta 
delar av systembeskrivningen, exempelvis en del data eller processer. Efter eventuella 
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avgränsningar inkluderades resterande processer, stationer och flöden i den konceptuella 
modellen i form av ett flödesschema.  

I den konceptuella modellen inkluderades dessutom de indata som behövs för 
simuleringen. De data som användes var process- och inmatningstider för samtliga stationer, 
produktionssekvensen in till ämneskap-systemet, haveritider och förflyttningstider mellan 
stationerna. Produktionssekvensen erhölls genom dagliga observationer av det som 
orderkopplades under 16 dagar. Observationerna användes för att få en uppfattning av vilka 
produktsorter som är vanligast. Vidare fanns processtiderna tillgängliga i uppdragsgivarens 
databassystem. För samtliga stationer erhölls ett antal observationer som undersöktes i ett 
antal teoretiska sannolikhetsfördelningar per produktgrupp. Haveritiderna fanns också 
tillgängliga i databassystemet och kunde efter bearbetning matas in i modellen. 
Förflyttningstiderna däremot, exempelvis grepptid för kranar, fanns inte tillgängligt och fick 
mätas manuellt vid fältstudier. Vid fältstudierna var författarna på plats vid ämneskap-
systemet och tog tid på samtliga processer som det inte fanns några tillgängliga data för. För 
att komplettera tidtagningen erhölls även information från en systemexpert2 som också var på 
plats vid ämneskap-systemet. Mer om indatamodelleringen förklaras i sektion 6.1. 

När flödesschemat för ämneskap-systemet med systemlogiken var avgränsat och efter att 
indatamodelleringen utförts, var den konceptuella modellen klar och nästa steg i metodiken 
kunde påbörjas. 

4.1.3. Validering av konceptuell modell 
Eftersom den konceptuella modellen är en bild av det verkliga systemet måste trovärdigheten 
testas, vilket utfördes genom en validering. Valideringstekniken som användes var 
modellgenomgång med två oberoende systemexperter3. Vid samtliga delar i den konceptuella 
modellen analyserades tidsdata och systemlogiken av systemexperterna och reviderades tills 
båda systemexperter var nöjda. När båda var nöjda ansågs den konceptuella modellen vara 
validerad och ha en trovärdig bild av det verkliga systemet. 

Att två oberoende systemexperter validerade den konceptuella modellen ger en högre 
trovärdighet eftersom båda inte behöver ha samma bild av exakt hur flödet ser ut. När båda är 
nöjda erhålls en trovärdig modell som båda har godkänt.  

4.1.4. Modellering 
Efter att den konceptuella modellen var färdigställd och validerad översattes den till en 
simuleringsmodell. Modelleringen utfördes i programvaran Arena som är tidigare använt av 
båda författarna.  

På grund av att produkterna kan kapas i flera stationer, att en del blir returer och att vissa 
har speciella krav blir produktflödet omfattande. Genom att dela in systemet i olika delar och 
modellera dessa var för sig i en varsin delmodell, kunde modelleringen struktureras upp på ett 
bra sätt vilket dessutom underlättar felsökningar i modellen. Simuleringsmodellen delades in i 
9 stycken delmodeller som till slut kopplades ihop. 

                                                 
2 Andersson, Johan; Drifttekniker, kapsystemet vid SSAB Oxelösund. 2016. Intervju den 24 februari.  
3 Andersson, Johan; Drifttekniker, kapsystemet och Lind, Magnus; Produktionsplanerare (tidigare drifttekniker 
vid kapsystemet) vid SSAB Oxelösund. 2016. Intervju den 2 februari och den 11 februari. 
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Både parallellt och efter modelleringen utfördes animeringen. Animeringen visar entiteter 
som rör sig med hjälp av kranar, rullbana, luftkuddetruck eller överföringsvagn, men även 
resurserna som bearbetar entiteterna. Genom att animera händelserna blir det mer pedagogiskt 
för uppdragsgivaren och mer strukturerat för modellbyggarna i verifierings- och 
valideringssyfte.  

4.1.5. Verifiering av modell 
Ett viktigt steg i studien är att verifiera simuleringsmodellen vilket innebär att den ska bete sig 
som är tänkt i den konceptuella modellen. Verifieringen utfördes både parallellt och efter 
modelleringen genom att använda en stegningsteknik. Tekniken innebar att göra modellen 
deterministisk och skicka in en fördefinierad entitet som representerar en produkt med givna 
egenskaper. Entiteten följdes genom hela modellen för att undersöka hur den flödade och 
jämfördes med flödet i den konceptuella modellen. Om något fel identifierades, åtgärdades 
det och verifieringen utfördes igen. 

Verifieringen utfördes först på de individuella delmodellerna tills att de var korrekta, för att 
sedan koppla ihop dem så hela modellen kunde verifieras. Genom att utföra verifieringen på 
det sättet är det lättare att identifiera eventuella logiska fel eller fel i koden. 

4.1.6. Validering av modell 
Vid valideringen av simuleringsmodellen utfördes Turing-test på relevanta utdata. Eftersom 
simuleringen baseras på implementeringen av PV3000 kan samtliga utdata i vissa fall skilja 
sig från historiska utdata. Om så var fallet analyserades hur mycket det skiljde sig och vad 
anledningen var till att skillnaden uppstod. Detta utfördes dels av författarna och dels genom 
att konsultera systemexperter som undersökte huruvida skillnaden var trovärdig eller inte. Att 
utföra valideringen på detta sätt ansågs vara tillräckligt eftersom riktiga utdata från fall med 
PV3000 inte fanns att erhålla. Utöver Turing-testet användes även animering av det 
simulerade systemet för att gå igenom modellen och undersöka om den beter sig som den gör 
i verkligheten. Bilaga 7 illustrerar animeringen över det simulerade systemet. När de data som 
kunde undersökas och analyseras var tillräckligt trovärdig, ansågs modellen vara validerad. 

Vidare kunde sekvenseringen av kampanjer valideras genom att jämföra den simulerade 
sekvensen med den givna. Genom att utföra denna validering fastställs det att logiken som 
utför sekvenseringen är korrekt. 

4.1.7. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalyser utförs med målet att undersöka modellens robusthet. Genom att ändra 
modellens in-parametrar undersöks hur ut-parametrarna förhåller sig till förändringen. I fallet 
för denna studie ändras antalet efterfrågande ämnen från körschemat eftersom körschemat ses 
som ett ”worst-case” ur ämneskap-systemets perspektiv. I verkligheten är sannolikheten låg 
att efterfrågan kommer vara densamma vilket gör att en känslighetsanalys ger en bild om hur 
mätetalen påverkas av en förändrad efterfrågande takt. 

4.1.8. Experimentering 
Experimenteringen utförs med 10 olika scenarion uppdelat i två olika experiment. Det första 
experimentet representerar fallet med restriktioner vid ämneskap 1 och delas upp i fyra olika 
scenarion: nuläget, ny ämnessåg, reducering av kapningstider samt ny ämnessåg i 
kombination med reducering av kapningstider. Det andra experimentet representerar fallet där 
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restriktionerna vid ämneskap 1 är åtgärdade och delas upp i sex scenarion: inga åtgärder, ny 
rullbana, ny ämnessåg, reducering av kapningstider, ny ämnessåg i kombination med 
reducering av kapningstider samt likställning av gaskaparna. Samtliga åtgärds-idéer erhölls 
från diskussioner med olika systemexperter. 

Experiment 1 representerar ett nuläge om PV3000 idag skulle bli implementerat. Genom 
att experimentera med olika åtgärder under Experiment 1 kan underlag erhållas om hur 
mätetalen kan påverkas utan att behöva åtgärda restriktionerna vid ämneskap 1. Däremot 
eftersom restriktionerna vid ämneskap 1 har varit omdiskuterat länge är det även intressant att 
experimentera med olika åtgärder givet att de försvinner, vilket görs i Experiment 2. Tanken 
med framställningen av olika scenarion var att både kombinera stora investeringar i form av 
nya kapar, nya sågar eller nya rullbanor med mindre åtgärder i form av nya arbetssätt, men 
även genom att kombinera några av dessa. Genom att simulera kan relativt stora åtgärder som 
i verkligheten skulle vara osannolikt att utföra ändå ge underlag för hur det skulle kunna 
påverka organisationen. Mer om de olika åtgärderna i scenariona beskrivs i sektion 5.1. 

4.2. Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen för denna studie utfördes med ett flertal metoder, beroende på 
tillgängligheten av relevanta data. Dels användes tillgängliga databassystem för att erhålla 
historiska data, dels användes uppskattningar för vissa processer av systemexperter och dels 
användes observationer genom fältstudier. Genom att använda flera metoder, dels från 
företagets databassystem, ges en större validitet och reliabilitet för de insamlade data. 

Kapningstiderna för respektive station, antalet returämnen och haveritiderna erhölls baserat 
på historiska data. Samtliga data samlades in, värden som var irrelevanta filtrerades bort och 
sedan matades data in i Input Analyzer (ett tilläggsprogram för Arena) för att erhålla 
tillräckligt bra sannolikhetsfördelningar.  

Vad gäller produktionssekvensen användes ett framställt körschema från en systemexpert. 
På grund av att PV3000 använder en specifik produktionssekvens, och att det ännu inte är 
implementerat, fanns inga historiska data vilket innebar att uppskattningar av en systemexpert 
behövdes. Även vissa processtider, så som märkning, matning och mätning, erhölls med hjälp 
av uppskattningar. Anledningen till att uppskattade tidsdata erhölls istället för att använda 
observationer för vissa av processerna är dels att de inte sker ofta och dels att de sker manuellt 
vilket gör det svårt att precisera när start eller stopp av tidtagningen ska ske. På grund av detta 
anses uppskattningar av systemexperter vara mer tillförlitligt och avspeglar verkligheten på ett 
bättre sätt. Samtliga uppskattningar resulterade i ett specifikt värde, men i vissa fall erhölls ett 
tidsintervall. För tidsintervallen erhölls uniforma sannolikhetsfördelningar eftersom den enda 
informationen som erhölls är ett minsta och ett högsta värde. 

Förflyttningstiderna inkluderar greppande och avlastning av ämnen, vilket erhölls via 
tidtagning, men även horisontella förflyttningar vilket räknades ut med hjälp av transporterat 
avstånd och hastighet på kranen. Vid tidtagning av greppande och avlastning definierades 
först dessa begrepp för att veta exakt när start och stopp av tidtagningen ska ske. Vidare 
observerades dessa processer under sju olika dagar över en månad för att erhålla en god 
spridning över olika skiftlag eftersom dessa processer sker manuellt. Även vissa processtider, 
så som slaggning och vägning, kunde erhållas med hjälp av direkta observationer. De 
manuellt insamlade dataposterna tillger en högre objektivitet till studien då de utfördes som 
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direkta observationer av författarna. Samtliga insamlade data matades in i Input Analyzer för 
att erhålla sannolikhetsfördelningar. Sammanlagt användes tre olika metoder för 
datainsamling vid denna studie och teorin om metoderna beskrevs i detalj vid sektion 2.7.1.  

4.3. Litteraturstudie 
Sökningen av relevant litteratur till studien utfördes genom att söka i olika litteraturdatabaser. 
De databaser som användes var UniSearch och Google Scholar, då de resulterade i ett flertal 
vetenskapliga artiklar som var relevanta. Vid sökning i databaserna användes följande 
nyckelord: ”diskret simulering”, ”discrete simulation”, ”SSAB”, ”SSAB Oxelösund”, 
”ståltillverkning Sverige”, ”steel production”, ”validation and verification simulation”, 
”Theory of Constraints”, ”flaskhalsanalys”, ”bottleneck analysis”, ”kapacitet”, ”capacity” och 
”cutting slabs”. De erhållna artiklarna genomsöktes sedan för att finna flera referenser som 
användes i artiklarna och på så sätt utöka studiens referensram. 
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5. Åtgärder och mätetal 
Med målet att förbättra flödet i ämneskap-systemet och minimera flaskhalsens eller 
flaskhalsarnas konsekvenser på flödet, bör ett antal olika åtgärder undersökas vid 
simuleringsprocessen. Vissa åtgärder kan innebära stora investeringskostnader, exempelvis en 
ny rullbana, medan andra endast innebär ett förändrat arbetssätt.  

I följande sektion listas och förklaras samtliga åtgärder som ska undersökas vid 
simuleringsprocessen, med målet att effektivisera det totala flödet i ämneskap-systemet. 
Dessutom definieras de mätetal som används vid simuleringen för att kunna utföra 
analyserna på hur dessa åtgärder påverkar ämneskap-systemet. 

5.1. Åtgärder 
Vid tillämpning av PV3000 kommer yta frigöras till följd av den reducerade lagernivån, vilket 
leder till att åtgärder i form av nya investeringar av maskiner skulle kunna utföras. För att 
undersöka huruvida bakåtflödet vid returer kan förbättras, hur volymfördelningen mellan 
ämneskaparna kan förbättras, men även huruvida kapaciteten och flödet i ämneskap-systemet 
kan förbättras, listas samtliga åtgärder i följande sektion. Vilka åtgärder som undersöks och 
placeringarna av eventuella nya maskiner har diskuterats med systemexperter utifrån deras 
tidigare vetskap att ämneskap-systemet är flaskhals. 

Initialt används en produktionsplanering där samtliga sågämnen styrs mot ämnessåg och 
samtliga restriktionsämnen styrs till ämneskap 2 och övriga ämnen till ämneskap 1. Vidare 
används en dynamisk planeringsmetod som styr ämnen mot ämnessåg respektive ämneskap 2 
när ämneshögen framför respektive station är tom. 

5.1.1. Ny ämnessåg 
Den frigjorda lagerytan skulle ge möjlighet att installera en ny ämnessåg vilket skulle 
innebära en ökad sågkapacitet för ämneskap-systemet. Eftersom ämnessågarna har en lång 
kapningstid jämfört med ämneskaparna, samt att vissa ämnen är tvungna att sågas, skulle 
detta kunna påverka ämneskap-systemets totala kapacitet. Figur 11 visar hur den nya sågen 
kan placeras i en grov skiss, givet att lagerytorna minskar. 
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Figur 11. Skiss över en installation av en ny ämnessåg givet att lagerytorna har minskat. 

5.1.2. Reducering av kapningstider 
En annan åtgärd skulle vara att reducera kapningstiderna i ämneskap 2 och/eller 
ämnessågarna, vilket enligt systemexperter är möjligt att minska med upp till 15 % i 
respektive station. Att reducera kapningstiderna skulle kunna ha en påverkan på 
genomloppstiden i systemet och öka den producerande takten. Denna åtgärd skulle dessutom 
kunna kombineras med andra åtgärder då det inte resulterar i en stor investeringskostnad. 

5.1.3. Åtgärda restriktionerna i ämneskap 1 
I nuläget besitter ämneskap 1 vissa restriktioner vilket gör att returer över 3 500 millimeter, 
moderämnen med den sista biten under 1 685 millimeter (tvärlagda ämnen) och skrotämnen 
inte kapas i ämneskap 1. Det kan leda till en ofördelaktig volymfördelning mellan ämneskap 1 
och ämneskap 2 då ämnen med dessa nämnda egenskaper skickas till ämneskap 2. 

En förändring av arbetssättet och planeringen kring dessa restriktioner kan leda till att 
returer över 3 500 millimeter och tvärlagda ämnen kan kapas även i ämneskap 1. Givet att 
returer kan skickas till ämneskap 1 måste hanteringen ske genom ett bakåtflöde på rullbanan 
in till ämneskap 1. Det leder till att rullbanan måste vara tom och ämnen som ska skickas in 
till ämneskap-systemet måste vänta på hanteringen av returämnen. Vid implementering av 
denna åtgärd kommer produktionsplaneringen modifieras då samtliga kapämnen som 
orderkopplas i hall 9 styrs till ämneskap 1 och samtliga kapämnen som orderkopplas i hall 8 
styrs till ämneskap 2.  Vidare används en dynamisk planeringsmetod som styr kapämnen från 
hall 8 till ämneskap 1 när mellanhögen till rullbanan är tom. 
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5.1.4. Ny rullbana 
En åtgärd för att förbättra hanteringen av returer vid ämneskap 1 skulle vara att investera i en 
ny rullbana som går parallellt med rullbanan för ämneskap 1 och är endast dedikerad till att 
hantera returer tillbaka till hall 8 och hall 9. Detta skulle frigöra kapacitet hos kran 370, 
samtidigt som returer även skulle kunna hanteras i ämneskap 1 utan att störa flödet in till 
ämneskap-systemet. Åtgärden måste kombineras med att restriktionerna vid ämneskap 1 är 
åtgärdade. Figur 12 innehåller en grov skiss över hur rullbanan geografiskt skulle kunna 
placeras i förhållande till resten av ämneskap-systemet. 

 

Figur 12. Grov skiss över en nyinstallerad rullbana bredvid ämneskap 1. 

5.1.5. Likställa gaskaparna 
En åtgärd skulle vara att byta ut ämneskap 2 med en ny ämneskap 1 då den har en högre 
kapacitet än ämneskap 2. Detta innebär att sågarna skulle behöva omplaceras och att 
ytterligare en rullbana skulle behöva installeras för att mata den nya ämneskapen med 
moderämnen. Hanteringen av returer skulle dock fortfarande ske genom att skicka tillbaka 
returer på rullbanan vid ämneskaparna. Naturligtvis måste denna åtgärd kombineras med att 
restriktionerna vid ämneskap 1 är åtgärdade så att returer även kan hanteras av ämneskap 1 
och den nya ämneskapen. Vid implementering av denna åtgärd modifieras även 
produktionsplaneringen i form av att hälften av kapämnena styrs till ämneskap 1 och hälften 
styrs till den nya ämneskapen. En dynamisk planeringsmetod implementeras även i denna 
åtgärd för att styra om kapämnen till en tom mellanhög framför respektive rullbana.  Den 
geografiska placeringen är grovt illustrerad i Figur 13. 
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Figur 13. Skiss över en stor investering av ytterligare en ämneskap 1, inklusive rullbana, samt förflyttning av ämnessågar 
givet att lagerytorna har minskat. 

5.2. Mätetal 
För att kunna analysera huruvida åtgärderna nämnda i sektion 5.1 förbättrar det totala flödet i 
ämneskap-systemet, och i så fall hur mycket det förbättras, måste först vissa mätetal 
definieras vilka sedan kan jämföras med nuläget. Med målet att förbättra flödet och 
säkerställa att ämneskap-systemet kan leverera precis vad ämnesugnarna behöver, undersöks 
mätetalen genomloppstid och takt som båda är kopplade till ämnenas flöde samt 
tillståndsfördelningar som är kopplade till systemets resurser, det vill säga maskinerna och 
kranarna. Dessa mätetal förklaras närmare i följande sektioner.  

5.2.1. Genomloppstid 
Med genomloppstid menas den tid det tar för ett objekt att passera ett system. I denna studie 
undersöks dels ämnenas genomloppstid som beräknas från den tidpunkt då ämnet blir 
orderkopplat till den tidpunkt då ämnet har kapats och lagts upp på överföringsvagn, och dels 
från greppande med kran i ursprungshallen tills dess att ämnet kapats och lagts upp på 
överföringsvagn. Genom att separera dessa två genomloppstider går det även att undersöka 
hur länge ämnen ligger kvar i ursprungshallen efter att de blev orderkopplade, som är speciellt 
intressant i de fall då kaptakten inte möter den efterfrågande takten och ämnen riskerar att 
ligga kvar i ursprungshallen länge. Genom att undersöka den maximala genomloppstiden från 
orderkoppling till uppläggning av kapat ämne på överföringsvagn erhålls den maximala tiden 
ett ämne befinner sig i systemet från och med orderkopplingspunkten. Mätetalet anses 
relevant då genomloppstiden är direkt kopplat både till flödet och till slöseri i det studerade 
systemet, samtidigt som ett av målen med PV3000 är att halvera genomloppstiden till 2018.  
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5.2.2. Tillståndsfördelningar 
Resurserna i systemet tilldelas olika tillståndsfördelningar: ledig, upptagen, blockerad, inaktiv 
och misslyckad. En resurs som är ledig är en resurs som inte är i arbete, en upptagen resurs 
arbetar med ett eller flera ämnen, en blockerad resurs är en resurs som hindras från att släppa 
vidare ett ämne i flödet, en inaktiv resurs är en resurs som inte är bemannad på grund av rast 
eller underhåll och en misslyckad resurs är en resurs som inte kan arbeta på grund av haveri. 
Dessa tillståndsfördelningar kommer främst att användas för att identifiera möjliga 
flaskhalsar. Exempelvis, om en resurs är blockerad en stor del av tiden kan det innebära att en 
flaskhals ligger efter denna resurs. Tillstånden delas vidare in i aktiv och inaktiv tid där aktiv 
tid inkluderar upptagen, blockerad och misslyckad tid, medan inaktiv är ledig och inaktiv tid.  

5.2.3. Takt  
Vid simuleringen används även olika produktionstakter som mätetal. Takten representerar hur 
många ämnen som kapas per timme och kan jämföras med den dragande takten från 
ämnesugnarna. Genom att jämföra dessa takter kan analyser utföras huruvida nettokapaciteten 
vid ämneskap-systemet är tillräcklig eller inte. I fallen där den producerande takten är högre 
än den efterfrågande takten ökar lagernivåerna innan ämnesugnarna. Genom att kontinuerligt 
undersöka hur den producerande takten förändras i förhållande med den efterfrågande takten 
kan lagernivåer räknas ut.  

Företagets mål på lagernivån innan ämnesugnarna antas ligga på 4 000 ton, vilket 
motsvarar ungefär 635 stycken ämnen med en medelvikt på 6,3 ton. Att hålla ett lager på 
maximalt 4 000 ton är ett mål vid implementering av PV3000 och för att undersöka vilka 
åtgärder som når detta mål får lagernivån inte vara större än 635 stycken ämnen under den 
simulerade perioden. Genom att timvis ackumulera differensen mellan den producerande och 
den efterfrågande takten under den simulerade tiden, kan den största sänkningen av lagernivån 
identifieras genom att ta det minsta värdet. Utöver uträkning av lagernivåer används takterna 
även till att räkna ut det totala antalet kapade och efterfrågade ämnen under den simulerade 
perioden med syftet att undersöka kapaciteten. 
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6. Modellering 
Genom att samla in data och beskriva systemflödet och systemlogiken kan en konceptuell 
modell utformas. En produktionssekvens över två veckor som inkluderar antal ämnen över en 
viss tid resulterar i en dragande takt till ämneskap-systemet. Genom att mata in ämnen i 
ämneskap-systemet baserat exakt på det som efterfrågas i ämnesugnarna bör lagernivån 
mellan dessa system sjunka. 

I följande sektion beskrivs hur de använda data samlades in, antingen genom historiska 
data eller genom egna insamlade data. Vidare beskrivs systemet i detalj och de 
avgränsningar som gjorts för att till slut presentera en konceptuell modell och en 
simuleringsmodell. 

6.1. Konceptuell modell 
Studiens konceptuella modell består av datainsamling i form av historiska och manuellt 
insamlade data samt avgränsningar och antaganden utifrån det verkliga systemet beskriven i 
sektion 3. Vidare i sektionen beskrivs den konceptuella modellen. 

6.1.1. Historiska data 
Från uppdragsgivarens databassystem kunde indata samlas in för produktionssekvensen, 
returer, haveritider och kapningstider. Samtliga data som erhölls från uppdragsgivarens 
databassystem var taget under tidsintervallet mellan 1 januari 2015 och 1 februari 2016. 
Anledningen till att börja 1 januari 2015 var att ett projekt implementerades under 2014 som 
minskade kapningstiden för ämneskap 1, vilket gör att tiderna under 2014 har hög varians.  

Kapningstider 
För att modellera hur lång tid samtliga kapningar tar för respektive station, behövs data kring 
kapningstider att samlas in. Till att börja med, för ämneskap 1 och ämneskap 2, finns från 
arbetsgivarens databassystem givet varje stations tidpunkt för start av samtliga topp- och 
rotsnitt för respektive orderämne. Toppsnitt är det första snittet som görs i ett moderämne och 
rotsnitt är det andra snittet, vilket gör att den totala kapningstiden för ett dotterämne kan 
räknas ut genom att ta skillnaden mellan dessa kapningstider. Vidare är rotsnittet för det första 
ämnet även toppsnittet för det andra ämnet. Genom att filtrera fram de internsorterna som 
ingår i kampanjerna från produktionssekvensen kan relevanta kapningstider räknas ut för 
samtliga stationer. Däremot genom att få ut dessa data har vissa ämnen filtrerats bort då alla 
inte behöver ett toppsnitt eller rotsnitt, exempelvis om ett dotterämne ligger först på 
moderämnet och inte behöver ett toppsnitt. Ett exempel på topp- och rotsnitt på ett 
moderämne illustreras i Figur 14.  
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Figur 14. Ett exempel på samtliga topp- och rotsnitt i ett moderämne vid ämneskaparna. 

Figur 14 illustrerar ett exempel där ett moderämne kapas till fyra dotterämnen och där 
första toppsnittet och sista rotsnittet inte utförs. I detta exempel skulle kapningstider endast 
erhållas för det andra och tredje dotterämnet. I vissa fall kan det första toppsnittet och sista 
rotsnittet utföras, som då kallas för rensnitt, där en liten del kapas av och kasseras. Vidare, 
eftersom samtliga ämnen har samma bredd och eftersom gaskaparna inte ändrar sin hastighet, 
beror kapningstiden av ett ämne endast på hur långt dotterämnet är, vilket gör att denna 
uträkning av kapningstid anses representera verkligheten på ett trovärdigt sätt. För att 
inkludera rensnitt räknas andelen ut från det totala antalet snitt och en faktor läggs till i 
kapningstiderna i de fall då ett rensnitt förekommer. Andelen rensnitt i ämnessågarna utgör 
16,43 % av samtliga topp- och rotsnitt och andelen rensnitt i ämneskap 1 utgör 5,12 % av 
samtliga snitt. Inga data för andel rensnitt i ämneskap 2 erhölls. Ekvation (2) visar en formel 
på hur kapningstiderna räknas ut för i ∈ I stycken dotterämnen. 

 
 Kapningstidi = rotsnitti − toppsnitti, i = 1, … , I (2) 

 
Samtliga internsorter som kapas i ämneskap 1 eller ämneskap 2 delas in i fyra olika 

grupper för respektive ämneskap, beroende på ämnets tjocklek och om ämnet kräver en 
långsam kapning eller inte. Långsam kapning sker oftast på de ämnen som är sprickkänsliga, 
men som inte behöver kapas i sågarna. Inom de fyra grupperna samlas samtliga internsorters 
kapningstid in och plottas i ett histogram för att undersöka vilken sannolikhetsfunktion som 
representerar fördelningen så bra som möjligt. Sannolikhetsfördelningarna för grupperna visas 
i Bilaga 4 och hur samtliga grupper är definierade visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Samtliga grupperingar av internsorter för ämneskap 1 och ämneskap 2. 

Ämneskap 1 Ämneskap 2 
Normalkap Långsamkap Normalkap Långsamkap 

220 mm 290 mm 220 mm 290 mm 220 mm 290 mm 220 mm 290 mm 
Grupp 

1.1 
Grupp 

1.2 
Grupp 

1.3 
Grupp 

1.4 
Grupp 

2.1 
Grupp 

2.2 
Grupp 

2.3 
Grupp 

2.4 
 

Vad gäller ämnessågarna erhölls data som beskriver hur lång tid det tar att såga ett ämne, 
vilket gör att Ekvation (2) inte behövs för uträkning. Däremot inkluderas ingen matningstid av 
ämnet, det vill säga den tid det tar att förflytta ämnet så att nästa snitt kan påbörjas, vilket 
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Ekvation (2) inkluderar för ämneskaparna. För att få med matningstiden används ett 
uppskattat tidsintervall, validerat av två oberoende systemexperter. Anledningen till att ett 
uppskattat tidsintervall används, istället för att manuellt erhålla matningstider, är att sågningen 
tar mellan 8 och 72 minuter medan matningstiden är uppskattat till mellan 45 och 120 
sekunder. Att manuellt erhålla klockade tider för matningstiden kan då vara tidskrävande 
eftersom observationerna måste ske precis innan ett nytt ämne ska sågas.  

Själva sågtiderna erhålls från databassystemet för samtliga internsorter som delas in i två 
grupper som visas i Tabell 3 och vars sannolikhetsfördelningar visas i Bilaga 4.  

Tabell 3. Samtliga grupperingar av internsorter för ämnessågarna. 

Ämnessågar 
220 mm  290 mm  

Grupp 3.1 Grupp 3.2 
 

För respektive grupp erhölls olika antal observationer beroende på hur frekvent grupperna 
kapas. Antalet observationer för respektive grupp visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Antal observationer för samtliga grupper. 

Gruppnamn Antal observationer [st] 
Grupp 1.1 26 362 
Grupp 1.2 316 
Grupp 1.3 1655 
Grupp 1.4 245 
Grupp 2.1 16 993 
Grupp 2.2 190 
Grupp 2.3 932 
Grupp 2.4 172 
Grupp 3.1 9 911 
Grupp 3.2 89 

 
För att räkna ut antalet kapningar som behöver utföras per moderämne delas samtliga 

internsorter in i olika längdintervall baserat på historiska data. Med antagandet att ett 
moderämne är 10 meter, och att ett moderämne endast innehåller dotterämnen från samma 
längdgrupp exklusive det sista dotterämnet som slumpas individuellt, kan antalet kapningar 
räknas ut genom att dela upp moderämnet på så många dotterämnen som får plats baserat på 
dess längdintervall. Inom respektive kampanj beräknades sannolikheten för att ett dotterämne 
ingår i respektive längdgrupp. Tabell 5 visar de olika grupperingarna för längdintervallen av 
dotterämnen och sannolikheten att ett ämne inom samtliga kampanjer är inom 
längdintervallen. Vidare i rapporten benämns kampanjerna endast vid siffror och namnen 
exkluderas. 
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Tabell 5. Olika längdintervall av dotterämnen och sannolikheten att ett ämne inom respektive kampanj är inom 
längdintervallen. 

Gruppnamn Längdintervall [mm] 
   Kampanj     
1 [%] 2 [%] 3 [%] 4 [%] 5 [%] 

Tvärlagd, min 900 – 1 299  14,59 18,05 9,36 18,04 10,07 
Tvärlagd 1 300 – 1 684  24,82 11,23 9,79 12,44 10,45 
Kortkort 1 685 – 2 200  32,38 16,61 19,71 17,60 19,75 
Kort 2 201 – 2 600  16,84 17,32 19,56 16,65 19,28 
Medellång 2 601 – 2 900  5,06 15,21 17,18 14,75 16,84 
Lång 2 901 – 3 500  6,31 21,59 24,41 20,51 23,60 

 
Ett exempel skulle vara ett moderämne på 10 meter som ska kapas till tvärlagda 

dotterämnen och där det sista dotterämnet tillhör längdgruppen kortkort. Detta exempel 
resulterar i sex stycken kapade dotterämnen, givet att samtliga dotterämnen exklusive det sista 
dotterämnet är 1 479 millimeter som representerar medellängden av tvärlagda ämnen. Notera 
att i modelleringen erhåller entiteterna inga längder då längdintervallen endast är en 
indikation på antalet kapningar som brukar utföras på moderämnena.  

Produktionssekvens 
Studien syftar på att undersöka ämneskap-systemet ur perspektivet att PV3000 är 
implementerat vilket påverkar hur produktionssekvensen ser ut, det vill säga i vilken sekvens 
produkterna ska kapas. I dagsläget baseras produktionssekvensen på vad som behövs i 
buffertlagret innan ämnesugnarna, men vid implementering av PV3000 kommer 
produktionssekvensen baseras på ett givet körschema från ämnesugnarna.  

Körschemat erhölls från en systemexpert4 som tillhandahåller en sekvensering av 
kampanjer och varje kampanj innehåller en viss fördelning av internsorter. Körschemat 
representerar två veckors produktionssekvens som repeteras. Produktionssekvensen av 
kampanjer för två veckor visas i Tabell 6 som inkluderar tiden, antal ämnen och takten för 
respektive kampanj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bergkvist, Therese; Valsning och värmebehandling vid SSAB Oxelösund. 2016. Intervju den 1 februari.  
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Tabell 6. Produktionssekvensen av kampanjer, tid, antal ämnen och takten för respektive kampanj under två veckor. 

Kampanj Tid [h] Antal ämnen [st] Takt [ämnen/h] 
1 8 160 20,00 
2 12 260 21,67 
3 8 150 18,75 
5 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 
3 8 150 18,75 
4 10 200 20,00 
5 8 150 18,75 
3 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 
2 12 260 21,67 
3 8 150 18,75 
5 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 
4 10 200 20,00 
3 8 150 18,75 
2 12 260 21,67 
1 8 160 20,00 
3 8 150 18,75 
4 10 200 20,00 
5 8 150 18,75 
3 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 
2 12 260 21,67 
3 8 150 18,75 
5 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 
2 12 260 21,67 
3 8 150 18,75 
5 8 150 18,75 
1 8 160 20,00 

 
Information om vilka internsorter som ingår i kampanjerna erhölls genom dagliga 

observationer av verkliga orderkopplingar från MP2 som uppdateras dagligen. Under 16 
dagar utfördes dessa observationer och resulterade i vad för internsorter samtliga kampanjer 
kunde innehålla. Från observationerna erhölls 52 olika internsorter sammantaget för samtliga 
fem kampanjer som orderkopplades under 16 dagar, vilket ansågs vara tillräckligt då den 
årliga volymen av dessa internsorter täckte över 91 % av den totala årliga volymen från 
samtliga internsorter på SSAB. Tiden att tillbringa för att försöka erhålla 100 % internsorter 
ansågs vara för stor då de resterande internsorterna endast täcker 9 % av den årliga volymen, 
vilket gör att de 52 observerade internsorter ansågs vara tillräckliga vid simuleringen. 
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Inom kampanjerna erhölls data om hur många ämnen av respektive internsort som 
orderkopplades under ett år. Dessa data användes för att få ut vilken sannolikhet 
internsorterna har att orderkopplas inom en viss kampanj. Genom att använda sannolikheten 
för att en viss internsort orderkopplas till en viss kampanj kan sannolikheten för orderämnets 
grupptillhörighet från sektion 0 beräknas. Tabell 7 visar antalet internsorter och det totala 
antalet ämnen som erhölls från respektive kampanj. Notera att samma internsort kan 
förekomma inom flera kampanjer.  

Tabell 7. Antalet internsorter och ämnen orderkopplade inom respektive kampanj under ett år. 

Kampanj Antal internsorter [st] Antal ämnen [st] 
1 4 23 127 
2 27 72 390 
3 31 63 787 
4 25 72 918 
5 35 69 752 

 
Givet vilka internsorter som kan ingå i samtliga kampanjer, sannolikheten för 

internsorterna inom kampanjerna och antalet orderämnen per kampanj, slumpas orderämnena 
av respektive grupptillhörighet in i produktionssekvensen vid modelleringen.  

Returer 
Från samtliga moderämnen som orderkopplades under det undersökta tidsintervallet, kunde 
information om hur många som blir retur till hall 4, hall 8 eller hall 9 erhållas. För ämneskap 
1 kapades 17 442 stycken moderämnen varav 353 returer skickades till kortlagret. Vidare för 
ämneskap 2 kapades 8 939 stycken moderämnen där 3 109 returer skickades till kortlagret och 
1 900 returer skickades antingen till hall 8 eller hall 9.  

För ämneskap 2 är totalt 44 % returämnen, där 28 % skickas till kortlagret och 16 % till 
antingen hall 8 eller hall 9. Vidare för att erhålla information kring varifrån internsorterna 
ursprungligen har orderkopplats användes de dagliga observationerna från MP2, som 
innehåller samtliga internsorters ursprungliga hall. Vid modelleringen användes dessa data för 
att räkna ut sannolikheten inom kampanjerna att en internsort orderkopplades i hall 4, hall 8 
eller hall 9, vilka visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Antalet internsorter som orderkopplas från hall 4, hall 8 och hall 9 inom samtliga kampanjer under de 16 
observerade dagarna. 

 Kampanj 
Ursprung 1 [st] 2 [st] 3 [st] 4 [st] 5 [st] 

Hall 4 7 13 25 16 9 
Hall 8 74 146 206 67 82 
Hall 9 82 54 105 36 52 
Totalt 163 213 336 119 143 

 
Baserat på informationen given i tabellen kan sannolikheterna av internsorternas 

ursprungs-hall bestämmas i modellen som diskreta sannolikheter, vilka visas i Tabell 9. 
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Tabell 9. Sannolikheterna att internsorterna inom samtliga kampanjer orderkopplas i hall 4, hall 8 eller hall 9. 

 Kampanj 
Ursprung 1 [%] 2 [%] 3 [%] 4 [%] 5 [%] 

Hall 4 4,29 6,10 7,44 13,45 6,29 
Hall 8 45,40 68,54 61,31 56,30 57,34 
Hall 9 50,31 25,35 31,25 30,25 36,36 

 
Genom informationen kring vilken hall internsorterna orderkopplades i, kunde 

fördelningen mellan vilka hallar samtliga returer ska transporteras till att erhållas. 

Haveritider 
Haveritider rapporteras av operatörerna vid respektive station efter varje skiftslut och 
samlades in veckovis vilket resulterade i att det totala antalet observationer uppgick i 56 
stycken per station. Genom att samla in data på detta vis erhölls antalet haverier som skedde i 
veckan vid respektive station och den genomsnittliga haveritiden per vecka. De resurser som 
det fanns haveritider för i databassystemet var ämneskap 1, ämneskap 2 och ämnessågarna. 
Genom de erhållna data kan två fördelningsfunktioner erhållas för respektive station som 
representerar dels hur ofta ett haveri sker per vecka och dels den genomsnittliga tiden för ett 
haveri.  

Vid indatamodelleringen av haverier måste en tillgänglig tid definieras som den tid 
stationen fungerar innan ett haveri sker och en haveritid då stationen är havererad. För att 
bestämma den tillgängliga tiden för respektive station divideras antalet timmar i veckan med 
fördelningsfunktionen som representerar hur ofta ett haveri sker per vecka. I de fall där det 
inte rapporterats in något haveri antas ett haveri med noll sekunder haveritid ha skett. Bilaga 3 
visar sannolikhetsfördelningarna för haveritiderna. 

6.1.2. Manuellt insamlade data 
De data som inte fanns tillgängligt från databassystemet kunde istället erhållas från fältstudier 
utförda av författarna där tidsdata vid vissa processer klockades. Denna sektion sammanfattar 
hur dessa fältstudier och klockningar utfördes och vilka data som erhölls. 

Förflyttningstider 
Med förflyttningstider menas de tider där ämnet förflyttas mellan olika processer via kran, 
överföringstruck, rullbana eller luftkuddetruck. De erhållna tiderna gäller för samtliga 
internsorter då förflyttningstiderna inte skiljer sig åt från ämne till ämne. Själva 
förflyttningstiderna räknades ut genom att använda avståndet mellan samtliga delar i 
ämneskap-systemet och hastigheten på antingen kranarna, överföringstruckarna, rullbanan 
eller luftkuddetruckarna. 

Vad gäller kranarna kompletteras förflyttningstider med manuellt insamlade data i form av 
greppande med kran samt avlastning från kran eftersom dessa tider inte går att räkna ut med 
hjälp av hastigheten och anses variera mer än själva förflyttningstiderna. Figur 15 illustrerar 
ett exempel på tiderna som ingår i en förflyttning av ett ämne från plats A till plats B. 
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Figur 15. Samtliga tider som uppstår när ett ämne förflyttas från plats A till plats B via kran. 

Figur 15 visar att förflyttningstiderna med kran kan delas upp i tre olika tider: greppande 
av ämne (manuellt insamlad), horisontell förflyttning (uträknad) och avlastning av ämne 
(manuellt insamlad) som beskrivs vidare i sektionen.  

Greppande och avlastning av ämnen 
De två manuellt insamlade dataposterna, greppande och avlastning av ämnen, delas upp i 
olika delar beroende på vilken kran som hanterar ämnet och vart i systemet den greppas och 
avlastas.  

Greppande av ämne delas upp i fyra delar: automatiskt greppande efter ämneskap 1, 
manuellt greppande av dotterämnen, manuellt greppande av moderämnen och automatiskt 
greppande i hall 8. Efter ämneskap 1 sker en automatisk hantering av ämnen, med kran 817, 
som har en låg variation av tiden både vid greppandet och vid avlastningen av ämnen. Det 
manuella greppandet, med kran 308, 370, 307 och 331, delas upp i två delar då moderämnen 
är större och kräver ofta mer tid vid greppandet än hanteringen med dotterämnen. Kran 994 i 
hall 8 är automatisk och har stor variation vid hanteringen av ämnen i de fall där ämnet ligger 
längst ner i en hög eller inte. Själva greppandet, som sker automatiskt, bör grupperas separat 
från de resterande kranarna.  

Avlastningen av ämnen delas också upp i fyra delar beroende på vart de avlastas: på 
luftkuddetruck eller ämneskap 2, på ämneshögar eller överföringstruck, på ämneshögar efter 
ämneskap 1, samt på ämneshögar i hall 8. Avlastning på luftkuddetruck och på ämneskap 2 
delas in i samma grupp på grund av liknande variation av tiden eftersom båda stationerna har 
krav på hur rakt ämnena bör ligga. Avlastning på ämneshögar och överföringstruck har 
samma gruppering på grund av att de hanterar liknande dimensionerade ämnen och liknande 
krav vad gäller hur rakt ämnena bör ligga. Avlastningen på ämneshögar efter ämneskap 1 
grupperas in på grund av att den automatiska hanteringen har en låg tidsvariation. Även 
kranen i hall 8 bör grupperas separat på grund av att avlastningen sker automatiskt. 

Antalet observationer för de manuellt insamlade data varierade stort mellan respektive 
gruppering, på grund av att en del avlastningar och greppande inte sker lika ofta som andra. 
Vad gäller det automatiska greppandet i hall 8 utfördes observationer i MP2 där tiden 
räknades ut baserat på hur många ämnen som ligger i hög över det givna moderämnet. Ett 
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greppande uppskattades att ta 30 sekunder per moderämne och observationerna resulterade i 
en sannolikhetsfördelning för hur många moderämnen som måste plockas bort för att kunna 
nå det givna moderämnet. Ett exempel på hanteringen av högar i hall 8 illustreras i Figur 16. 

 

Figur 16. Om moderämne #3 ska till plats B, sker extra hantering av de ämnena som ligger över. 

Exemplet i Figur 16 visar att extra hantering krävs i hall 8 om flera ämnen ligger över. För 
varje ämne i en hög adderas en hanteringstid på 80 sekunder, vilket representerar 30 sekunder 
för greppande, 10 sekunder för horisontell förflyttning till mellanplats, 30 sekunder för 
avlastning och 10 sekunder tillbaka till ämneshögen. När det eftersträvade moderämnet är 
tillgängligt adderas även 30 sekunder för greppandet. I hall 8 ligger upp till 10 moderämnen i 
hög vilket innebär i värsta fall en extra hantering på 12 minuter.  

Tabell 10 visar det sammanfattade antalet observationer för respektive gruppering som 
samlades in manuellt av författarna och antalet uppskattade observationer i hall 8. 
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Tabell 10. Antalet observerade data för avlastning och greppande av ämne med kranar. 

A
vl

as
tn

in
g 

av
 ä

m
ne

 På luftkuddetruck /  
på ämneskap 2 

10 observationer 

På ämneshögar /  
på överföringsvagn 

70 observationer 

På ämneshögar  
efter ämneskap 1 

26 observationer 

På ämneshögar 
i hall 8 

503 observationer 

G
re

pp
an

d
e 

av
 ä

m
n

e
 

Manuellt greppande 
av dotterämne 

53 observationer 

Manuellt greppande 
av moderämne 

12 observationer 

Automatiskt greppande 
efter ämneskap 1 

21 observationer 

Automatiskt greppande 
i hall 8 

503 observationer 

 
Bilaga 2 inkluderar de teoretiska sannolikhetsfördelningarna för avlastning och greppande 

av ämnen. 

Horisontella förflyttningar av ämnen 
För förflyttningarna av ämnen med kranar, rullbana, luftkuddetruck och överföringstruck, 
användes CAD-ritningar över valsverket för att erhålla samtliga avstånd mellan stationerna. 
Tillsammans med hastigheterna på respektive transporteringsmedel kunde tiderna erhållas. 

För de relevanta kranarna erhölls hastigheter, för vissa både på tvärled och på längdsled, 
från en systemexpert som användes för att räkna ut tiden för horisontella förflyttningar. 
Kranarna i valsverket kan röra sig både i tvär- och längdsled samtidigt och i modelleringen 
gjordes en sammanvägning av hastigheterna för respektive kran genom att använda 
medelvärdet mellan tvär- och längdsledshastigheterna. Tabell 11 visar hastigheterna för 
samtliga transportmedel. 

Tabell 11. Hastigheter för samtliga transportmedel i ämneskap-systemet. 

Transportmedel Hastighet, längd [m/s] Hastighet, tvär [m/s] Använd hastighet [m/s] 
Kran 308 1,08 0,33  0,71  
Kran 370 0,42 0,42  0,42  
Kran 994 3,00 1,00  2,00  
Kran 331 2,00  0,67  1,34  
Kran 307 1,08  0,33  0,71  
Kran 817 0,53  - 0,53  
Rullbana 0,25  - 0,25  

Luftkuddetruck 0,10  - 0,10  
Överföringsvagn 0,50  - 0,50  
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Processtider 
Utöver själva kapningen sker det vid varje station även andra processer, så som mätning, 
slaggning, märkning och kontrollmätning. Även dessa processers tidsdata erhölls via 
klockning vid fältstudier och via uppskattningar från systemexperter i de fall där manuella 
klockningar var problematiska. Tabell 12 visar antalet observationer för samtliga processtider. 

Tabell 12. Antalet observerade data för samtliga processtider vid ämneskap 1, ämneskap 2 och ämnessågarna samt det 
uppskattade tidsintervallet för vissa processer. 

Ä
m

ne
sk

ap
 1

 

Automatisk slaggning 34 observationer 

Automatisk vägning 23 observationer 

Kontrollmätning - 

Ä
m

ne
sk

ap
 2

 Matning / inknappning - 

Kontrollmätning - 

Manuell slaggning 46 observationer 

Märkning - 

Ä
m

ne
ss

åg
ar

 

Matning / inknappning - 

Kontrollmätning - 

Märkning - 

 
Kontrollmätningarna uppskattades till att ta 20-30 sekunder för respektive station. 

Märkning för ämneskap 2 och ämnessågarna är också uppskattade till 20-30 sekunder och 
matnings-/inknappningstiderna är uppskattade till 30-60 respektive 45-120 sekunder. För 
samtliga processtider erhölls teoretiska sannolikhetsfördelningar som visas i Bilaga 1. 

6.1.3. Avgränsningar och antaganden 
I följande sektion listas de avgränsningar och antaganden som användes för att framställa en 
konceptuell modell som är relevant för studiens syfte och som kan användas vid valideringen 
av simuleringsmodellen. 

 Full bemanning i ämneskap-systemet. En avgränsning som gjordes för modelleringen 
var att samtliga personer arbetar i alla skiftlag, det vill säga att det alltid är sju operatörer 
under varje skift och att ingen är frånvarande. Eftersom studien syftar på att undersöka 
kapaciteten och flödet i själva ämneskap-systemet genom olika åtgärder, antas ett 
ofullständigt skiftlag irrelevant att inkludera i simuleringen. 

 Samma andel rensnitt för ämneskap 2 och ämnessågar. Andelen kap som klassificeras 
som rensnitt kunde erhållas för ämneskap 1 och för ämnessågarna, men inga data återfanns 
för ämneskap 2. På grund av det anses andelen rensnitt för ämneskap 2 vara densamma 
som för ämnessågarna då dessa två processer har snarlik logik och flödesutfall. Vidare, när 
ett rensnitt utförs, adderas en faktor vid kapningstiderna för att inkludera själva kapet av ett 
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rensnitt. Detta utförs eftersom de data som erhålls för kapningstiderna exkluderar rensnitt, 
och för att inkludera de tiderna anses detta antagande vara nödvändigt. 

 Ingen kranhantering av rensnitt. När rensnitt utförs på ämnena erhålls en restbit som 
måste kasseras. Hantering av dessa restbitar sker med kran, men anses kunna avgränsas vid 
denna studie då hanteringen inte är tidskrävande relativt de andra processerna i systemet.  

 Operatörernas raster sker samtidigt. Ett antagande angående operatörernas raster är att 
de tas samtidigt för samtliga operatörer och att ämneskap-systemet står still under den 
tiden. Teoretiskt kan rasterna skiljas åt mellan operatörerna, men tidsskillnaden antas vara 
försumbar i förhållande till hela systemet. 

 Inga haverier eller underhåll vid ämnesugnarna och efterliggande processer. Eftersom 
studien handlar om att simulera ämneskap-systemet antas ämnesugnarna inte kunna 
haverera, då ämnesugnarna inte modelleras och endast dess efterfrågan används som en 
dragande takt till systemet. Samma sak gäller att inplanerade underhåll för ämnesugnarna 
inte inkluderas, då en kontinuerlig efterfrågan från ämnesugnarna utan underhåll kan ses 
som ett ”worst case”-scenario från ämneskap-systemets perspektiv. 

 Sekvenseringen är förutbestämd. Ämnesugnarna efter ämneskap-systemet har stora 
begränsningar vad gäller inmatningssekvensen av ämnen, men problemet med 
sekvenseringen avgränsas då denna studie syftar specifikt på att förbättra kapaciteten hos 
ämneskap-systemet, givet en redan sekvenserad efterfrågan från ämnesugnarna. Däremot 
kommer denna efterfrågan användas som en produktionssekvens, det vill säga inflödet av 
produkter till ämneskap-systemet. Sekvenseringen kommer dock att användas på kampanj-
nivå, det vill säga att inflödet av ämnen till ämneskap-systemet baseras på vilken sekvens 
av kampanjer som ämnesugnarna behöver och inte direkt på vilken sekvens av ämnen de 
behöver.  

 PV3000 är implementerad vid simuleringen. Vid simuleringen antas PV3000 vara 
implementerat för att undersöka effekten i ämneskap-systemet vid implementeringen. I 
verkligheten har PV3000 ännu inte implementerats vilket är anledningen till att de 
simulerade mätetalen kan skilja sig från verkliga utdata. 

 Andelen returer är densamma. Andelen returer baseras på historiska data och antas inte 
förändras efter implementering av PV3000. Några av de undersökta åtgärderna i studien 
syftar på att förbättra själva flödet av returer och inte förbättring i form av ett minskat antal 
returer, vilket gör att detta antagande resulterar i att eventuella förändringar av returflödet 
kan analyseras. Dessutom finns inget uppsatt mål med PV3000 som är direkt kopplat till en 
reducering av antalet returer. 

 Ingen hantering av för långa eller för korta ämnen. Från systembeskrivningen till den 
konceptuella modellen avgränsades hanteringen av för korta och för långa ämnen vid 
ämneskap 2 och ämnessågarna på grund av att denna typ av hantering sällan sker. 

 Kontrollmätning utförs vid märkning.  Kontrollmätningen vid ämneskap 2 och 
ämnessågar antas utföras parallellt med märkningen av ämnena när de ligger på golvet 
efter att ha lastats av respektive station. För ämneskap 1 antas kontrollmätningen endast 
bestå av vägningen innan transport till ämneshög.  

 Differentiering av kranarnas hanteringsområden. Ett annat antagande är att områdena 
som hanteras av kran 308 och kran 370 inte sammanfogas, vilket syns i Figur 6 under 
sektion 3.4.1. Istället antas hanteringen vid ämnessågarna endast utföras av kran 308 och 
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hanteringen vid ämneskap 2 endast utföras av kran 370. I simuleringen placeras en del 
stationer som hör till vissa processer i ena kran-området till det andra kran-området vilket 
kan leda till att kranarna i vissa fall kan överlappa varandra. 

 Längder för dotterämnen och moderämnen. Ett moderämne antas vara 10 meter långt 
eftersom det är i denna längd som moderämnena från stålverket i regel har. Detta 
antagande betyder att inga returämnen orderkopplas på nytt i hall 8 och hall 9. För att 
räkna ut antalet kapningar per moderämne antas samtliga dotterämnen på moderämnet vara 
lika långa och slumpas fram, förutom den sista biten som individuellt slumpas fram. 
Anledningen till att sista biten slumpas individuellt är att den i vissa fall bestämmer vilken 
ämneskap som ska beläggas på grund av restriktionerna vid ämneskap 1. Längderna är 
baserat på en gruppering av vissa längdintervall och genom att undersöka hur många 
internsorter som ingår i respektive längdintervall kan antalet kapningar på ett 10 meter 
långt moderämne räknas ut. Längden på dotterämnena antas vara den genomsnittliga 
längden i respektive framslumpat längdintervall.  

 Ämnenas ursprungshall. Information kring varifrån internsorterna orderkopplas kunde 
endast erhållas från 16 dagars observationer och modelleras som diskreta sannolikheter, 
vilket är en avgränsning, men anses vara tillräckligt nära verkligheten. 

 Samma mellanhög vid rullbanan. Ämnen som ska transporteras via rullbana från sin 
ursprungshall placeras i samma mellanhög, oavsett om de kommer från hall 8 eller hall 9, 
vilket inte sker i verkligheten. Detta gjordes för att förenkla modellerandet av logiken kring 
rullbanan. Problematiken låg i att kunna lägga upp ämnen på rullbanan i hall 8 eftersom 
den alltid var upptagen med ämnen från hall 9. I hall 9 lades samtliga ämnen upp på 
rullbanan samtidigt som i hall 8 fördelas ämnen mellan uppläggning på luftkuddetruck och 
på rullbana vilket ledde till att rullbanan var konstant upptagen. Denna avgränsning 
resulterar i att ämnen från hall 8 transporteras samma avstånd på rullbanan som de ämnena 
från hall 9, men detta anses vara försumbart. 

 Samtliga ämneshögar är av typen First-in-first-out (FIFO). Vid simuleringen av 
ämneshögar används köer som håller ämnena. Ämneshögarna i verkligheten är av typen 
Last-in-first-out (LIFO) vilket innebär att det sista ämnet som lades på hög är det första 
som sedan hämtas. Om ämneshögarna i simuleringen representeras som köer av typen 
LIFO kunde vissa ämnen fastna längst ner i högen och aldrig hämtas upp av en kran. 
Problemet löstes om FIFO-köer användes vilket gör att sekvenseringen av ämnen genom 
ämneskap-systemet blir annorlunda och de representerar egentligen inte verkliga högar. 
Däremot ansågs denna avgränsning vara relevant eftersom den enda sekvensering som 
undersöks i studien är på kampanjnivå, inte på ämnesnivå. Om FIFO används ökar chansen 
att kampanjerna kapas i rätt ordning eftersom samtliga ämnen i ämneskap-systemet 
kommer att kapas. För att öka chansen att kampanjsekvensen följs då PV3000 
implementeras i verkligheten kommer kranföraren manuellt lägga ämnen på hög i en 
sekvens med målet att minimera ämneshanteringen, vilket är något som inte kan 
implementeras i simuleringen. Det enda mätetal som påverkas av ämnesplaceringen i högar 
är genomloppstiderna. 

 Samling av dotterämnen vid ämneshögar. När dotterämnen läggs på hög innan 
transportering på luftkuddetruck eller överföringsvagn, samlas dotterämnena som kommer 
från samma moderämne ihop för gemensam transport till respektive station. Detta kan leda 
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till olika stora högar, mellan 2 och 8 dotterämnen, medan i verkligheten kan dotterämnen 
från olika moderämnen samlas ihop på hög för att maximera högstorlekarna. De 
ihopsamlade ämnena i modellen hämtas med ett greppande av kran med en tid som 
representerar den adderade greppandetiden för de kranar som endast kan hämta ett ämne i 
taget.  

 En luftkuddetruck åt vardera håll. I simuleringen modelleras en luftkuddetruck åt 
vardera håll där ena hanterar returer från hall 5 till hall 8 och den andra hanterar intransport 
av ämnen från hall 8 till hall 5. I verkligheten finns möjligheten för båda 
luftkuddetruckarna att transportera ämnen åt båda håll, men eftersom dessa inte används så 
frekvent och att de har möjlighet att transportera många ämnen åt gången anses denna 
avgränsning inte ha så stor påverkan. 

 Inga haverier i kranar. Då inga data erhölls på hur ofta eller hur länge kranarna i 
ämneskap-systemet havererar är detta något som avgränsades från simuleringen. För att 
försöka få med ned-tiden av en havererad kran lades extra tid in på rasterna, 30 minuter 
istället för 20 minuter, som leder till att hela systemet står still en längre tid. Vidare, när 
stationerna har underhåll eller när de havererar kommer även kranarna att påverkas i form 
av att de står lediga och leder till mer ned-tid. Att inte inkludera haverier för kranarna leder 
till att verkligheten inte representeras, men genom att lägga till längre raster och inkludera 
haverier vid samtliga stationer kan denna ned-tid tolkas som en representativ haveritid 
även för kranarna. Det som däremot inte kan simuleras är de fall när stationerna är 
blockerade på grund av ett haveri i en kran. 

 Restriktionerna styr ämnesfördelningen. I det verkliga planeringssystemet inkluderas en 
stor mängd faktorer och optimeringar för att styra i vilken ämneskap moderämnena ska 
kapas. Då planeringen är dynamisk och beror på många faktorer är detta inget som kunde 
inkluderas i simuleringen. I ett försök att konkretisera planeringen om i vilken ämneskap 
moderämnena ska kapas i, diskuterades olika förslag med systemexperter. Restriktionerna i 
ämneskap 1 styr vilka som ska skickas till ämneskap 2, det vill säga för långa returer, 
ämnen med sista biten under 1 685 millimeter och ämnen med skrotsnitt skickas samtliga 
till ämneskap 2. Resten av ämnena skickas till ämneskap 1. Denna planering ansågs vara 
bra nog för simuleringen men är endast en liten del av det verkliga planeringssättet. 

Vad gäller de individuella stationerna har endast flödet vid ämnessågarna och ämneskap 2 
blivit förenklade, då det inte utför kontrollmätning och hantering av för lång eller för korta 
ämnen. Figur 17, Figur 18 och Figur 19 illustrerar de konceptuella modellernas flöden för 
ämneskap 1, ämneskap 2 respektive ämnessågarna. 

 

Figur 17. Flödesschema över den konceptuella modellen för ämneskap 1. 
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Figur 18. Flödesschema över den konceptuella modellen för ämneskap 2. 

 
Figur 19. Flödesschema över den konceptuella modellen för ämnessågarna. 

 
Det avgränsade systemet som inkluderas i den konceptuella modellen, baserat på de 

avgränsningar och antaganden som har utförts, har samma flöde som systembeskrivningen i 
sektion 3.4.2 utan skrotkassering via kassett, kontrollmätning och omkapning vid ämneskap 2 
och ämnessågarna.  

6.2. Simuleringsmodell 
Övergripande, vid modellerandet i Arena, används moduler för att utföra olika händelser, 
attribut för att ge information och kunna separera på entiteterna samt globala variabler som 
kan ge information till hela modellen. För att underlätta modellbygget användes ihopkopplade 
delmodeller som tillsammans beskriver hela systemet. I följande sektion beskrivs samtliga 
attribut och variabler som användes vid modelleringsprocessen. Dessutom förklaras logiken 
för respektive delmodell som användes vid simuleringen och hur de är ihopkopplade. Bilaga 6 
presenterar förklaringar av samtliga använda moduler från Arena, Bilaga 7 illustrerar 
animeringen av nuläget i Arena och Bilaga 8 illustrerar modulernas uppbyggnad i varje 
delmodell. 

6.2.1. Attribut 
För att kunna separera på olika sorters entiteter kan de tilldelas attribut. Ett attribut är 
gemensamt för samtliga entiteter men kan ha olika värden för individuella entiteter. Till 
exempel kan ett attribut för en entitet kallas för ”Färg” som är gemensamt för alla entiteter 
som har en färg, medan värdet inom attributet kan vara blå, röd eller svart som är individuellt 
för en specifik entitet. (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010) I simuleringsmodellen används 22 
stycken attribut vilka listas och förklaras i Tabell 13. 
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Tabell 13. Värden och förklaringar för samtliga använda attribut. 

Attributnamn Värden Förklaring 

att_sekvensnr 1 – 31 Kampanjsekvens 
att_kampanj 1 – 5 Kampanjnummer 
att_grupp 1 – 6 Kapningsgrupp 
att_hall 4, 8 eller 9 Hallursprung 
att_antal_amnen 2 – 8 Antal dotterämnen i moderämne 
att_antal_kap 1 – 7 Antal kap i moderämne 
att_langd 1 – 6 Längdgrupp för dotterämnen 
att_langd_sista 1 – 6 Längdgrupp för sista dotterämne 
att_retur 0 – 3 0 = Inte returämne 

1 = Långt returämne 
2 = Kort returämne 
3 = Skrotämne 

att_period 1 – 8 Antal perioder som simuleras 
att_kapplats 1 – 3 1 = Kapas i ämneskap 1 

2 = Kapas i ämneskap 2 
3 = Kapas i ämnessågar 

att_antal_kopplade_amnen 0 – 477 Antal orderkopplade ämnen per 
dag 

att_orderkopplingstid 0 – 131 040 Tidpunkten för orderkopplingen 
orderämnet 

att_rast 1 – 6 Vilken rast på dygnet 
att_last_in_batch 0 – 1 0 = Inte sista entiteten i en batch 

1 = Sista entiteten i en batch 

att_kap_2_maskin 1 – 2 1 = Östra kapen i ämneskap 2 
2 = Västra kapen i ämneskap 2 

att_sag_maskin 1 – 2 1 = Östra sågen 
2 = Västra sågen 

att_retur_nr 0 – 5 Antal returämnen på 
luftkuddetruck 

att_sista_bit 0 – 1 0 = Inte sista dotterämnet 
1 = Sista dotterämnet 

att_kapad 0 – 1 0 = Ämnet är inte kapat 
1 = Ämnet är kapat 

att_grepptid 0 – 132 480 Vilken tid orderämnet greppas av 
kran 

att_kapamne_till sag 0 – 1 0 = Inget kapämne styrt till 
ämnessåg 
1 = Kapämne styrt till ämnessåg 

 
Beroende på vilka egenskaper eller information entiteterna bär på tilldelas de något av de 

attributsvärdena som visas i Tabell 13. 
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6.2.2. Variabler 
Variabler i Arena är, till skillnad från attribut, globala då de inte är entitetspecifika och 
tilldelar värden som påverkar hela systemet. Det finns fördefinierade variabler, så som antal i 
kö eller antal upptagna resurser, men det finns även användar-specifika variabler. En entitet 
kan ändra värdet på en variabel, via Assign-modulen, och kommer då ändra värdet i hela 
modellen. (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010) För denna studies simuleringsmodell används 
29 stycken variabler som förklaras i Tabell 14. 

Tabell 14. Värden och förklaringar för samtliga använda variabler. 

Variabelnamn Värden Förklaring 

var_sekvensnr 1 – 31 Kampanjsekvens under 2 veckor 
var_antalamnen_kampanj 150 – 260 Antal ämnen per kampanj 
var_TEMP_antalamnen_kampanj 0 – 267 Antal orderkopplade ämnen per kampanj 
var_antal_kopplade_amnen 0 – 477 Antal orderkopplade ämnen per dag 
var_koppla_ny_dag 0 – 1 0 = Samma dag 

1 = Nästa dag 

var_antal_till_mellanhog_ltruck 0 – 5 Antal ämnen i mellan hög vid 
luftkuddetruck 

var_kap_2_1_klar 0 – 1 0 = Östra kapen i ämneskap 2 är inte klar 
1 = Östra kapen i ämneskap 2 är klar 

var_kap_2_2_klar 0 – 1 0 = Västra kapen i ämneskap 2 är inte klar 
1 = Västra kapen i ämneskap 2 är klar 

var_sag_1_klar 0 – 1 0 = Östra ämnessågen är inte klar 
1 = Östra ämnessågen är klar 

var_sag_2_klar 0 – 1 0 = Västra ämnessågen är inte klar 
1 = Västra ämnessågen är klar 

var_antal_amnen_retur_0 3 – 8 Antal dotterämnen per moderämne om 
ingen retur 

var_antal_amnen_retur_1 2 – 5 Antal dotterämnen per moderämne om en 
lång retur 

var_antal_amnen_retur_2 2 – 7 Antal dotterämnen per moderämne om en 
kort retur 

var_retur_nr 0 – 5 Antal returämnen på luftkuddetruck 
var_antal_orderamnen_ut 0 – ∞ Antal orderämnen ut ur systemet 
var_antal_sagamnen_ut 0 – ∞ Antal sågade sågämnen i systemet 
var_antal_kapamnen_ut 0 – ∞ Antal kapade kapämnen i systemet 
var_antal_kapamnen_ut_kap_1 0 – ∞ Antal kapade kapämnen i ämneskap 1 
var_antal_kapamnen_ut_kap_2_1 0 – ∞ Antal kapade kapämnen i östra ämneskap 

2 
var_antal_kapamnen_ut_kap_2_2 0 – ∞ Antal kapade kapämnen i västra 

ämneskap 2 
var_antal_sagamnen_ut_sag_1 0 – ∞ Antal sågade sågämnen i östra 

ämnessågen 
var_antal_sagamnen_ut_sag_2 0 – ∞ Antal sågade sågämnen i västra 

ämnessågen 



 

58 
 

var_antal_kapamnen_ut_sag_1 0 – ∞ Antal sågade kapämnen i östra 
ämnessågen 

var_antal_kapamnen_ut_sag_2 0 – ∞ Antal sågade kapämnen i västra 
ämnessågen 

var_skillnad_takt 0 – ∞ Differensen mellan kapad takt och 
efterfrågad takt  

var_lagernivå -∞ – ∞ Den momentana lagernivån 
var_antal_i_hog_kap_2_1 1 – 8 Antal ämnen i hög efter östra kapen i 

ämneskap 2 
var_antal_i_hog_kap_2_2 1 – 8 Antal ämnen i hög efter västra kapen i 

ämneskap 2 
var_nykampanj 0 – 1  0 = Orderkoppla befintlig kampanj 

1 = Orderkoppla ny kampanj 

6.2.3. Delmodeller 
Komplexa och omfattande simuleringsmodeller kan behövas delas upp i mindre delar. Genom 
att använda delmodeller som är ihopkopplade kan hela modellen delas upp i mindre ”svarta 
lådor” som utför olika uppgifter. Figur 20 illustrerar hur tre delmodeller kopplas samman i 
Arena. 

 

Figur 20. Tre ihopkopplade delmodeller som tillsammans bildar en simuleringsmodell.  

Simuleringsmodellen för denna studie delas upp i nio stycken delmodeller som är 
ihopkopplade. Mellan respektive delmodell sker transportering av ämnen med antingen kran, 
rullbana, luftkuddetruck eller överföringsvagn. Samtliga delmodeller beskrivs i följande 
sektion. 

Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen utgörs av att 31 entiteter som representerar en kampanjsekvens. 
Beroende på hur många perioder som simuleringen avser att fortgå dupliceras antalet entiteter 
med det givna antalet perioder. Efter att antalet perioder är satt erhåller varje entitet ett attribut 
som beskriver vilken period som entiteten tillhör. En Decide-modul används sedan för att 
bestämma vilken kampanj som respektive entitet i sekvensen ska tilldelas. Om det exempelvis 
är den första entiteten i sekvensen tilldelas den ett attribut som beskriver att den representerar 
kampanj 1, enligt produktsekvensen i sektion 0.  

När entiteten tilldelats en kampanj slumpas ett flertal attribut som beskriver vilken 
internsortsgrupp som ämnet tillhör, vilken hall ämnet kommer från, längden på dotterämnen i 
moderämnet, längden på det sista dotterämnet i moderämnet samt om det är ett returämne 
eller skrotämne. Baserat på längden för dotterämnena i moderämnet och om det är ett 
returämne eller inte bestäms sedan antalet orderämnen som orderkopplas till moderämnet och 
antalet kap som krävs.  

När antalet orderämnen i moderämnet har satts uppdateras en temporär variabel som 
beskriver hur många orderämnen som har orderkopplats i kampanjen. Denna variabel jämförs 
med antalet orderämnen som ska ingå i kampanjen och om det givna antalet orderämnen i 
kampanjen inte är uppnått dupliceras ämnet för sedan skicka kopian bakåt i systemet som kan 
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slumpa fram nya attribut. Denna procedur upprepas till antalet orderämnen i kampanjen har 
uppnåtts och när detta sker uppdateras en variabel som medför att en ny kampanj kan 
påbörjas. 

Nästa steg är att bestämma i vilken resurs som respektive moderämne ska kapas. Den 
första Decide-modulen bestämmer om det är såg-ämne genom att undersöka vilken 
internsortsgrupp som ämnet tillhör. Om det inte är ett såg-ämne bestämmer nästa Decide-
modul om ämnet ska kapas i ämneskap 1 eller 2 baserat på de restriktioner som finns i 
ämneskap 1. I nuläget styrs ämnen som har en sista bit som tillhör längdgrupp 1 eller 2, 
ämnen med en skrotbit, ämnen från kortlagret och ämnen som har en lång retur till ämneskap 
2, och de resterande ämnena styrs till ämneskap 1. 

Nästa steg i produktionsplaneringen är att dygnsvis orderkoppla ämnen. Med det givna 
körschemat kommer ungefär 476 orderämnen att orderkopplas varje dygn vilket görs genom 
att ha en variabel som håller reda på antalet orderkopplade orderämnen. När antalet 
orderkopplade orderämnen har kommit upp i 476 kommer nästa orderämne att hållas till nästa 
dag för att sedan göra om proceduren. Samtliga orderämnen erhåller en orderkopplingstid 
innan de skickas in i ämneskap-systemet.  

Ämneskap 1 
Ett moderämne släpps endast in i denna delmodell om resursen som representerar ämneskap 1 
är ledig och om kön till resursen är lika med 0. När ett ämne väl släpps in används en Seize-
modul som representerar att moderämnet börjar bearbetas av ämneskap 1. Därefter bestämmer 
en Decide-modul hur många kap som ska utföras på ämnet och om antalet kap är större än 0 
kommer ämnet till en Delay-modul som representerar kapningstiden. När ämnet har kapats 
används en Assign-modul som sätter resursens tillstånd till blockerad och därefter en Hold-
modul för att hålla resursens tillstånd som blockerad om det är så att ämnet inte kan släppas 
vidare till automatisk slaggning.  

Efter dessa moduler används en Release-modul som frigör resursen för ämneskap 1 och 
sätter dess tillstånd till ledig. Sedan används en Decide-modul som bestämmer antalet kap, 
och om antalet kap är större än 0 skickas ämnet till en Separate-modul som duplicerar ämnet. 
Originalämnet åker sedan vidare till en Seize-modul som representerar resursen för automatisk 
slaggning. Kopian skickas vidare till en Assign-modul som subtraherar antalet kap som är 
kvar i ämnet och sedan tillbaka till Seize-modulen för resursen som representerar ämneskap 1. 
Denna procedur upprepas tills att antalet kap i ämnet är lika med 0, då ämnet direkt skickas 
till Seize-modulen för den automatiska slaggningen. 

När ämnet börjat bearbetas av den automatiska slaggningen representerar en Delay-modul 
den automatiska slaggningstiden och därefter används en Assign-modul och en Hold-modul 
för att beskriva tillståndet blockerad för den automatiska slaggningen om resursen inte kan 
skicka vidare ämnet i systemet på grund av att kran 817 är upptagen. Ämnet släpps sedan i en 
Release-modul för att vidare kunna hämtas upp av kran 817. 

Ämneskap 2 
Ett moderämne släpps endast in i denna delmodell om någon av resurserna som representerar 
den östra respektive västra ämneskap 2 är ledig samtidigt som den variabel som beskriver om 
det föregående moderämnet är färdigbearbetat har värdet 1. Om inget av dessa förhållanden 
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uppfylls hålls moderämnet utanför delmodellen i en Hold-modul. När ett moderämne har 
släppts in i delmodellen styrs det mot den kap i ämneskap 2 som har uppfyllt de villkor som 
bidrog till att moderämnet släpptes in.  

Det första som sker efter att moderämnet styrs mot en av kaparna i ämneskap 2 är att 
variabelvärdet som representerar att den aktuella ämneskapen är klar sätts till 0 genom en 
Assign-modul. Nästa steg blir att förflytta moderämnet från högplatsen framför ämneskap 2 
till den kap i ämneskap 2 som moderämnet ska till vilket görs genom en transportenhet som 
representerar kran 370. För att använda kran 370 används en Request-modul som tillkallar 
transportenheten till moderämnet och därefter en Delay-modul som representerar den tid det 
tar att greppa moderämnet. När moderämnet är greppat används en Transport-modul för att 
utföra själva transporten av moderämnet till ämneskapen och sedan en Delay-modul som 
representerar den tid det tar att lägga moderämnet på bädden, och slutligen en Free-modul för 
att frigöra transportenheten. Denna typ av logik för krantransport från en punkt till en annan 
kommer att användas genom hela modellen. 

När ämnet ligger på bädden används en Process-modul för att representera den tid det tar 
att ställa in ämneskapen. När detta har utfört används en Seize-modul som representerar att 
moderämnet börjar bearbetas av ämneskapen. Nästa steg blir, på samma sätt som i 
delmodellen för ämneskap 1, att bestämma antalet kap som är kvar att göra i ämnet med hjälp 
av en Decide-modul. Om det är fler än noll kap som ska utföras i ämnet skickas det vidare till 
en annan Decide-modul som avgör vilken grupp ämnet tillhör och skickas sedan vidare till en 
Delay-modul som representerar den kapningstid som det tar för ämnet baserat på dess 
grupptillhörighet.  

När ämnet har kapats skickas det vidare till en Separate-modul som duplicerar ämnet. 
Originalämnet skickas till en Release-modul som släpper resursen för ämneskapen för att 
sedan placeras i en Hold-modul som väntar på att samtliga dotterämnen i moderämnet ska bli 
kapade. Den kopia som skapas vid dupliceringen av ämnet skickas till en Assign-modul som 
subtraherar antalet kap kvar i ämnet med 1 och sedan skickar tillbaka ämnet till Seize-
modulen. När det är noll antal kap kvar i ämnet skickas det direkt till en Assign-modul som 
dels sätter den variabel som representerar om ämnet är färdigbehandlat i ämneskap 2 till 1, 
och dels sätter ett attribut på ämnet som beskriver att det är det sista dotterämnet i 
moderämnet. När detta ämne når Hold-modulen som håller de resterande dotterämnena släpps 
samtliga dotterämnen.  

Resursen, som representerar den kap i ämneskap 2 som har används, sätts till tillståndet 
blockerad genom en Assign-modul och samtliga ämnen skickas till en Request-modul för att 
kunna lyftas från ämneskapen av kran 370. Ämnena transporteras sedan var och en genom en 
Transport-modul till den station där slaggning av ämnen utförs i form av Seize-, Delay- och 
Release-modulerna. När slaggningsprocessen är slutförd läggs ämnet på en fördefinierad hög 
för respektive ämneskap och kran 370 släpps genom en Free-modul. Samtliga dotterämnen 
går genom slaggningsprocessen förutom i de fall när det sista dotterämnet är en retur. Om så 
är fallet transporteras detta ämne antingen till den returhög där returämnen som ska till hall 9 
eller hall 4 samlas, eller direkt till luftkuddetrucken för vidare transport till hall 8. När det 
sista ämnet lyfts från bädden för den aktuella ämneskapen sätts tillståndet för resursen som 
representerar ämneskapen till  ledig och variabeln som representerar att moderämnet är 
färdigbearbetat sätts till 1. 
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Ämnessågar 
Logiken för ämnessågarna påminner om logiken för ämneskaparna bortsett från några få 
modifikationer. Ett moderämne släpps endast in i denna delmodell om någon av 
ämnessågarna har tillståndsfördelningen ledig, samtidigt som den variabel som beskriver om 
det föregående moderämnet i ämnessågen är färdigbehandlat har värdet 1. Moderämnet styrs 
sedan mot den ämnessåg som har uppfyllt detta kriterium och det tidigare beskrivna 
variabelvärdet sätts till 0 genom en Assign-modul. Moderämnet transporteras sedan från 
ämneshögen framför ämnessågarna till ämnessågen med kran 308.  

När moderämnet har lastats av på ämnessågen används en Seize-modul för att representera 
att moderämnet börjar bearbetas av ämnessågen. Bearbetning i ämnessågen utgörs först av en 
matnings- och mätningsprocess som representeras av en Delay-modul. När matnings- och 
mätningsprocessen är slutförd används, likt för ämneskap 1 och ämneskap 2, en Decide-
modul som avgör om ämnet ska sågas eller inte baserat på det attribut som representerar 
antalet kap kvar i ämnet. Om det är mer än noll antal kap kvar i ämnet skickas det vidare till 
en Decide-modul som avgör vilken grupp det tillhör och sedan vidare till en Delay-modul 
som representerar sågtiden för respektive grupp.  

När sågprocessen är slutförd skickas ämnet vidare till en Assign-modul som sätter 
tillståndet för ämnessågen till blockerad om det är så att ämnet inte kan matas fram på grund 
av att det ligger två tidigare ämnen framför som inte blivit upphämtade av kran 308. Om 
ämnet kan matas fram kommer det till en Decide-modul som återigen avgör antalet kap som 
är kvar i ämnet, och om det är fler än noll kap kvar skickas ämnet till den Separate-modul 
som duplicerar ämnet. Originalämnet åker sedan vidare till en Release-modul som släpper 
resursen som representerar den aktuella sågen och sedan är ämnet klart för avlastning med 
kran 308. Kopian åker från Separate-modulen till en Assign-modul som subtraherar antalet 
kap som är kvar i ämnet och sedan skickas ämnet tillbaka till Seize-modulen för den aktuella 
sågen.  

När det återstår noll antal kap i ämnet sätts variabeln som representerar om moderämnet är 
färdigbearbetat till 1 och ämnet får ett attribut som beskriver att det är det sista dotterämnet i 
moderämnet. Samtliga ämnen lyfts av från ämnessågen med kran 308 och läggs på hög efter 
den aktuella ämnessågen. När det sista dotterämnet lyfts av från sågen släpps även resursen 
som representerar sågen med en Release-modul. Det sista ämnet skickas till en Decide-modul 
där det avgörs om det är ett returämne eller inte. Om det är ett returämne skickas det till 
returhögen som samlar samtliga returer som ska till ursprungshallen, men om det ett 
orderämne läggs det på hög efter ämnessågen för vidare transport till överföringsvagnarna. 

Hall 4 
Delmodellen hall 4 hanterar de moderämnen som orderkopplas i hall 4 för transport till hall 5 
och kapsystemet. När ett moderämne har orderkopplats i hall 4 skickas moderämnet först till 
en Hold-modul som undersöker om det finns plats i den mellanhög som används för att lyfta 
upp ämnena på överföringsvagnen. Om det finns plats används kran 307 för att transportera 
ämnet till mellanhögen. När moderämnet har anlänt i mellanhögen används en Batch-modul 
för att samla ihop flera ämnen på hög. I detta fall sätts högstorleken till fyra ämnen som 
representerar en ämneshög som även deklareras som en hög-entitet. 
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Hög-entiteten skickas till en Hold-modul som undersöker om det finns plats på 
överföringsvagnen och om överföringsvagnen befinner sig i hall 4. Ämneshögen transporteras 
sedan med kran 307 upp på överföringsvagnen i hall 4. Överföringsvagnen skickas sedan till 
hall 5 genom att använda en Request- och en Transport-modul. 

Luftkuddetruck 
Delmodellen som representerar luftkuddetruckarna består av två flöden för respektive 
luftkuddetruck. Den södra luftkuddetrucken hanterar flödet av moderämnen in från hall 8 och 
den norra luftkuddetrucken hanterar det andra flödet av långa returämnen från hall 5 till hall 
8. Moderämnen som orderkopplas i hall 8, som ska kapas i ämneskap 2 eller en ämnesåg och 
som har långa returämnen till hall 8 skickas till denna delmodell.  

När moderämnena från hall 8 skickats till delmodellen hamnar de i en Hold-modul som 
undersöker om det finns plats i mellanhögen framför den södra luftkuddetrucken. Om det 
finns plats används kran 994 för att förflytta moderämnena till mellanhögen. I mellanhögen 
används en Batch-modul för att samla ihop fem stycken moderämnen som representerar en 
hög-entitet och en Decide- och Assign-modul för att sätta ett attribut som beskriver vilket 
ämne som är det sista i ämneshögen. Hög-entiteten skickas till en Hold-modul som 
undersöker om den södra luftkuddetrucken befinner sig i hall 8 och om det finns plats på 
luftkuddetrucken. Om villkoren är uppfyllda används kran 994 för att lyfta upp hög-entiteten 
på luftkuddetrucken och eftersom kran 994 endast kan ta ett moderämne i taget används en 
Delay-modul som representerar fem stycken lyft.  

Luftkuddetrucken skickas sedan till hall 5 där hög-entiteten separeras till enskilda 
moderämnen via en Seperate-modul. Moderämnena skickas till en Hold-modul som 
undersöker till vilken station moderämnet ska skickas till samt om det finns plats i 
ämneshögen framför denna station. Om det finns plats i ämneshögen framför den givna 
kapstationen används kran 370 för att förflytta moderämnet till ämneshögen. För att öka 
beläggningsgraden i ämnessågarna används en Decide-modul för att undersöka om 
ämneshögen framför ämnessågarna är tom. Om ämneshögen framför ämnessågarna är tom 
skickas även moderämnen som ska kapas i ämneskap 2 till ämneshögen framför 
ämnessågarna. När det sista moderämnet har lyfts av från luftkuddetrucken används en Move-
modul för att skicka den tomma luftkuddetrucken tillbaka till hall 8. 

För returflödet som sköts av den norra luftkuddetrucken anländer ämnena med kran 370 på 
luftkuddetrucken i hall 5. När ämnena har lastats av används en Batch-modul för att samla 
ihop fem stycken ämnen som representeras av en hög-entitet. När fem stycken returämnen har 
samlats ihop skickas luftkuddetrucken till hall 8. I hall 8 separeras hög-entiteten genom en 
Seperate-modul där varje returämne hämtas enskilt av kran 994 för transport till respektive 
lagerplats. När det sista returämnet lyfts av från luftkuddetrucken skickas luftkuddetrucken 
tillbaka till hall 5. 

Rullbana 
Till delmodellen som representerar rullbanan skickas alla orderkopplade moderämnen från 
hall 9 samt de moderämnen från hall 8 som ska kapas i ämneskap 1. Samtliga moderämnen 
som ska upp på rullbanan skickas först till en Hold-modul som undersöker om det finns plats i 
mellanhögen framför rullbanan. Både kran 994 i hall 8 och kran 331 i hall 9 använder samma 
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mellanhög till rullbandet. Om det finns plats i mellanhögen används en Decide-modul för att 
avgöra från vilken hall moderämnet ska hämtas från och vilken kran som ska användas. Om 
moderämnet finns lagrat i hall 9 används kran 331 för att förflytta moderämnet från 
lagerplatsen till mellanhögen och om moderämnet finns lagrat i hall 8 används kran 994.  

När moderämnet har lastats av i mellanhögen framför rullbanan skickas ämnet till en Hold-
modul som undersöker om det finns plats på rullbanan. Om det finns plats på rullbanan 
används kran 994 eller kran 331 för att lyfta upp moderämnet på rullbanan. När moderämnet 
har lyfts upp på rullbanan skickas det till en Access-modul som avgör om moderämnet kan 
åka vidare på rullbanan. Om det finns plats för att åka vidare skickas moderämnet vidare till 
en Convey-modul som utför själva transporten på rullbanan. När moderämnet har nått hall 5 
används en Decide-modul för att avgöra till vilken station moderämnet ska till. Om 
moderämnet ska till ämneskap 1 skickas det till en Decide-modul som undersöker om 
ämneshögen framför ämnessågarna och ämneskap 2 är tom. Om en ämneshög är tom 
transporteras moderämnet till denna ämneshög med kran 370. Om ingen av ämneshögarna är 
tomma skickas moderämnet vidare till ämneskap 1. En Exit-modul används för att lämna 
rullbanan när kran 370 lyft av moderämnet eller när det skickas vidare till ämneskap 1. 

Om moderämnet ursprungligen ska till ämneskap 2 används även en Decide-modul för att 
undersöka om ämneshögen framför ämnessågarna är tom då det skickas till ämneshögen 
framför ämnessågarna med kran 370. Om högen inte är tom skickas moderämnet till en Hold-
modul som undersöker om det finns plats i ämneshögen framför ämneskap 2 och transporteras 
sedan till denna ämneshög med kran 370. Moderämnet lämnar sedan rullbanan med en Exit-
modul. 

Om moderämnet ursprungligen ska till en ämnessåg skickas det till en Hold-modul som 
undersöker om det finns plats i ämneshögen framför ämnessågarna. Om det finns plats 
transporteras moderämnet med kran 370 och moderämnet lämnar rullbanan genom en Exit-
modul.  

Returstation 
Golvplatsen som ligger mellan ämneskap 2 och ämnessågarna är till för att samla ihop 
returämnen för vidare transport till respektive ursprungshall. Till denna delmodell 
transporteras returer från båda ämneskaparna och ämnessågarna. När ämnen transporteras till 
denna delmodell kan de antingen anlända styckvis eller högvis. Den första modulen som 
ämnena skickas till är en Decide-modul som avgör entitetstypen på ämnet. Om det är en 
högentitet som kommer från ämneskap 1 skickas entiteten till en Delay-modul som 
representerar tiden för avlastning och en Free-modul som gör kran 308 tillgänglig. Därefter 
skickas högentiteten till en Seperate-modul som separerar ämneshögen till enskilda ämnen 
som skickas till samma Decide-modul.  

Om det är en entitet som representerar ett ämne skickas entiteten vidare till en Decide-
modul som avgör i vilken station som ämnet kapats eller sågats. Om ämnet har kapats i 
ämneskap 2 har kran 370 använts för att transportera ämnet och en Delay-modul som 
representerar avlastning och en Free-modul som gör kran 370 tillgänglig används. Om ämnet 
har kapats i någon av sågarna har kran 308 använts för att transportera ämnet och tillika 
används en Delay-modul och en Free-modul som gör kran 308 tillgänglig. Om ämnet har 
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kapats vid ämneskap 1 skickas ämnet endast vidare i systemet eftersom denna kranhantering 
redan är utförd när ämnena var samlade i en hög-entitet. 

Nästa modul som samtliga ämnen skickas till är en Decide-modul som avgör till vilken hall 
returämnet ska skickas till. Om det är ett långt returämne som kopplats i hall 8 kommer det 
skickas till en Hold-modul som håller ämnes-entiteteten beroende på om det finns plats på 
luftkuddetrucken som hanterar returer till hall 8. Om det finns plats på luftkuddetrucken 
används en Request- och en Transport-modul för att transportera ämnet med kran 370 till 
stationen som representerar luftkuddetrucken. 

Om det istället är en lång retur som har orderkopplats i hall 9 kommer en Request- och en 
Transport-modul användas för att transportera ämnet med kran 308 till en station som 
representerar en kassett som transporterar returämnet tillbaka till hall 9. Om returämnet är en 
kort retur kommer ämnet skickas till en Batch-modul som samlar fyra stycken ämnen som 
tilldelas attribut som beskriver att ämnena i högen är kapade och att det är korta returämnen. 
Sedan används en Request- och en Transport-modul för att transportera ämneshögen till 
överföringsvagnarna med kran 308. 

Överföringsvagn 
När en entitet anländer i stationen som representerar överföringsvagnen i hall 5 används en 
Decide-modul för att avgöra entitetstyp. Om entiteten är en hög-entitet skickas den vidare till 
en Decide-modul som undersöker ett attribut som avgör om de ämnen som finns 
representerade i hög-entiteten är kapade eller inte. Om ämnena är kapade skickas hög-
entiteten till en Free-modul som gör kran 308 tillgänglig. Hög-entiteten skickas vidare i 
systemet beroende på vad för typ av ämnen som entiteten innehåller. Seperate-moduler 
används sedan för att separera hög-entiteterna till separata ämnen och Record-moduler 
används för att kunna samla in statistik innan ämnena lämnar systemet genom Dispose-
moduler.  

Om ämnena i hög-entiteten inte är kapade skickas entiteten till en Move-modul som 
skickar överföringsvagnen till hall 4 och sedan till en Free-modul som gör överföringsvagnen 
tillgänglig igen. Hög-entiteten separeras sedan i separata ämnen och skickas till en Decide-
modul som avgör om ämnet ska till ämneskap 2 eller en ämnessåg. Om ämnet ska till 
ämneskap 2 skickas det till en Hold-modul som undersöker om det finns plats i ämneshögen 
framför ämneskap 2 då det transporteras till golvplatsen framför ämneskap 2 med kran 308. 
Om ämnet ska till en ämnessåg skickas det till en Hold-modul som undersöker om det finns 
plats i ämneshögen framför ämnessågarna då det transporteras till golvplatsen framför sågarna 
med kran 308. 

Huvudmodell 
Huvudmodellen utgörs av en Create-modul som skapar 31 entiteter där varje entitet 
representerar en kampanj i produktionssekvensen. Entiteterna skickas sedan till delmodellen 
Produktionsplanering. När entiteterna har passerat Produktionsplanering kommer de till en 
Decide-modul som undersöker i vilken hall som respektive entitet eller moderämne finns 
lagrat. Om moderämnet återfinns i hall 4 skickas det till delmodellen Hall 4 och om 
moderämnet återfinns i hall 8 skickas det vidare till en Decide-modul som undersöker om det 
är ett kapat returämne. Om det är ett kapat returämne frigörs kran 994 och returämnet lämnar 
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systemet genom en Dispose-modul. Om det inte är ett kapat returämne skickas ämnet vidare 
till ytterligare en Decide-modul som undersöker till vilken kapstation som moderämnet ska 
styras till. Om moderämnet ska styras till ämneskap 2 eller ämnessåg skickas det till 
delmodellen Luftkuddetruck. Om moderämnet ska styras till ämneskap 1 skickas det till en 
Hold-modul som undersöker om det finns plats i mellanhögen framför rullbanan och de 
moderämnen som lagras i hall 9 skickas alla till denna Hold-modul.  

När det finns plats i mellanhögen framför rullbanan skickas moderämnet till en Decide-
modul som undersöker från vilken hall som moderämnet ska hämtas från. Om moderämnet 
återfinns i hall 8 används kran 994 för att transportera från lagerplatsen till delmodellen 
Rullbana och om moderämnet återfinns i hall 9 används kran 331 för att transportera 
moderämnet från lagerplatsen till delmodellen Rullbana. När moderämnet har passerat 
delmodellen Rullbana skickas det till delmodellen Ämneskap 1. När moderämnet har kapats i 
ämneskap 1 märks och vägs dotterämnet av kran 817 och transporteras antingen till högen för 
orderämnen eller till högen för returämnen. I respektive hög samlas ämnen ihop genom en 
Batch-modul för att sedan transporteras med kran 308 till delmodellen Överföringsvagn. 

Moderämnen som styrs mot ämneskap 2 transporteras antingen med kran 370 från 
delmodellen Rullbana eller Luftkuddetruck eller med kran 308 från delmodellen 
Överföringsvagn. Moderämnena skickas sedan till en Hold-modul som undersöker om någon 
av kaparna i ämneskap 2 är ledig innan moderämnet skickas till delmodellen Ämneskap 2. När 
de kapade moderämnena har passerat delmodellen Ämneskap 2 transporteras de till respektive 
hög beroende på i vilken kap som använts. När samtliga dotterämnen från respektive 
moderämne har lagts i hög samlas de ihop till en hög-entitet. Sedan märks och kontrollmäts 
dotterämnena parallellt för att sedan transporteras med kran 308 till delmodellen 
Överföringsvagn. 

Moderämnen som styrs mot ämnessågar transporteras på samma sätt som de moderämnen 
som styrs mot ämneskap 2. De skickas sedan till en Hold-modul som avgör om någon 
ämnessåg är ledig innan moderämnet skickas till delmodellen Ämnessågar. Sedan märks och 
kontrollmäts varje dotterämne för att sedan samlas ihop till en hög-entitet och transporteras 
till delmodellen Överföringsvagn med kran 308.  

6.3. Verifiering av simuleringsmodell 
För att simuleringsmodellen ska bete sig som är tänkt baserat på den konceptuella modellen, 
ska den verifieras. Till att börja med verifierades samtliga delmodeller separat, för att sedan 
koppla ihop dem och verifiera hela simuleringsmodellen.  

En verifieringsteknik som användes var stegning genom modellen vilket innebär att en 
entitet skickas in i modellen som har fördefinierade egenskaper, exempelvis hallursprung, 
kapningsplats och längd. Entitetens flöde följs sedan genom hela modellen och jämförs med 
flödesschemat från den konceptuella modellen. Verifieringen utfördes parallellt med 
modellbyggandet för att kontinuerligt kunna undersöka om simuleringsmodellen är korrekt. 
Denna verifieringsteknik utförd i delmodellerna som representerar ämneskap 1, ämneskap 2 
och ämnessågarna är inget som presenteras i rapporten då verifieringen utfördes iterativt och 
kontinuerligt vilket ansågs vara för omfattande att inkludera.  

En verifiering som utfördes i delmodellen för produktionsplaneringen var sekvenseringen 
av kampanjer. Först simulerades produktionsplaneringen där kampanjsekvensen som erhölls 
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jämfördes med det givna körschemat från PV3000. Genom att endast simulera delmodellen 
med produktionsplaneringen under två veckor kan en sekvens av 31 stycken kampanjer 
erhållas som ska likna det givna körschemat. Tabell 15 visar kampanjsekvensen och antalet 
orderkopplade ämnen i varje kampanj som erhölls både av simuleringen och av det givna 
körschemat. 

Tabell 15. Jämförelse mellan den simulerade kampanjsekvensen och det givna körschemat i verifieringssyfte. 

Simulerad 
kampanjsekvens 

Simulerat antal 
ämnen [st] 

Kampanjsekvens 
i körschema 

Antal ämnen i 
körschema [st] 

1 162 1 160 
2 266 2 260 
3 150 3 150 
5 150 5 150 
1 167 1 160 
3 156 3 150 
4 201 4 200 
5 150 5 150 
3 150 3 150 
1 161 1 160 
2 262 2 260 
3 150 3 150 
5 151 5 150 
1 163 1 160 
4 200 4 200 
3 153 3 150 
2 261 2 260 
1 160 1 160 
3 150 3 150 
4 202 4 200 
5 151 5 150 
3 150 3 150 
1 162 1 160 
2 261 2 260 
3 154 3 150 
5 157 5 150 
1 163 1 160 
2 263 2 260 
3 150 3 150 
5 154 5 150 
1 163 1 160 

 
Som Tabell 15 visar skiljer sig antalet ämnen mellan det simulerade och det verkliga 

utfallet. Detta är på grund av att i planeringslogiken skapas moderämnen som sedan ska bli 
dotterämnen vars längder slumpas baserat på historiska data, så att minst 1 och högst 8 
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dotterämnen kan få plats på ett moderämne. Det kan vidare leda till att en kampanj som har 
150 ämnen ibland kan erhålla 157 ämnen i simuleringen då ett logiskt uttryck gör att 
orderkopplingen slutar om antalet orderämnen är större än eller lika med 150. Är då fallet att 
149 orderämnen är orderkopplade och att i nästa moderämne slumpas 8 dotterämnen fram, 
resulterar det i 157 simulerade orderämnen. Att produktionsplaneringen ibland simulerar fler 
ämnen än i körschemat är dock inget som kommer påverka studiens resultat eftersom det 
givna körschemat är endast estimerat och att ligga i närheten av värdena anses vara 
tillräckligt. Vid verifieringen av produktionsplaneringen används endast en replikation när 
simuleringen utförs. Kampanjsekvensen kommer se likadan ut för flera simuleringar eftersom 
den är deterministisk. Däremot är dotterämnenas längdgrupper stokastiska, vilket gör att flera 
replikationer skulle påverka det simulerade antalet ämnen i varje kampanj. Flera replikationer 
ansågs dock vara onödigt då det simulerade antalet ämnen endast kommer variera mellan 
antalet ämnen i körschemat och antalet ämnen i körschemat plus sju, beroende på de 
framslumpade längdgrupperna.  

En annan verifiering i produktionslogiken var antalet orderkopplade ämnen per dag. 
Körschemat inkluderar ungefär 476 orderkopplade ämnen/dag vilket ger en taktad efterfrågan 
på 19,83 ämnen/timme. Simuleringen resulterade, efter 500 replikationer, i 475,92 
orderkopplade ämnen/dag vilket resulterar i en taktad efterfrågan på 19,83 ämnen/timme. Den 
verkliga efterfrågan och den simulerade efterfrågan är väldigt nära varandra och anses vara 
trovärdigt nog. 

Till slut när stegningen resulterade i eftersträvade logiska utfall och när verifieringen av 
kampanjsekvenseringen var korrekt ansågs simuleringsmodellen vara verifierad mot den 
konceptuella modellen. 

6.4. Validering av simuleringsmodell 
För att modellen ska representera verkligheten bör den även valideras mot verkligheten. För 
att validera en simuleringsmodell utförs Turing-test där utdata från modellen jämförs med 
systemets verkliga data. Eftersom simuleringen sker med PV3000 implementerat finns inga 
verkliga utdata som kan jämföras med. Däremot kan samtliga tidsdata valideras, det vill säga 
kapningstiderna, processtiderna och haveritiderna, men även simulerade andelen returer kan 
valideras, medan exempelvis genomloppstider eller lagernivåer inte kan valideras då de 
kommer förändras vid implementeringen av PV3000. Vissa simulerade resultat kan däremot 
jämföras med resultat estimerade av både författarna och systemexperter för att undersöka om 
utdata är rimliga.  

Antalet kapade orderämnen är något som validerades och jämfördes med nuläget. 
Implementeringen av PV3000 ger ingen indikation på att fler eller färre ämnen ska kapas eller 
matas in i ugnen, vilket betyder att ungefär lika många orderämnen ska kapas som i nuläget. 
Däremot baseras simuleringen i denna studie på ett optimistiskt körschema där antalet ämnen 
ses som en maximal gräns av vad ämnesugnarna kan klara av, vilket betyder att det 
simulerade antalet kapade ämnen kommer bli fler än vad historiska data visar då SSAB 
Oxelösund AB i nuläget inte kör ugnarna i 100 %. Tabell 16 visar jämförelsen mellan det 
simulerade antalet kapade ämnen och historiskt antal kapade ämnen under 8 perioder (ungefär 
92 dagar). 
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Tabell 16. Jämförelse mellan det simulerade antalet kapade orderämnen och historiska antalet kapade orderämnen i 
valideringssyfte. 

Simulerat antal kapade orderämnen [st] Verkligt antal kapade orderämnen [st] 

Ämneskap 1 Ämneskap 2 Ämnessågar Ämneskap 1 Ämneskap 2 Ämnessågar 
18 795 11 526 7 234 14 882 6 482 5 033 

Totalt 37 555 under 92 dagar Totalt 26 397 under 92 dagar 
 
Anledningen till att simuleringen resulterar i ungefär 42 % fler kapade ämnen är att 

körschemat har en efterfrågan på 43 788 stycken ämnen under 92 dagar medan det historiska 
antalet ämnen inmatade i ämnesugnarna är 25 843 stycken under 92 dagar. En annan 
anledning till den stora skillnaden är att körschemat inte inkluderar schemalagda underhåll 
eller haverier i ämnesugnarna vilket historiska data gör. Att inte inkludera underhåll eller 
haverier i ämnesugnarna eller kvartovalsningen gjordes för att få en teoretiskt maximal 
efterfrågan och ses som ett ”worst case”-scenario ur ämneskap-systemets perspektiv. Genom 
att modellera med ett ”worst case”-scenario säkerställs det att ämneskap-systemet klarar av 
fluktuationer i efterfrågan från ämnesugnarna då denna process ger en stor kostnad för 
företaget om den står still. 

6.5. Simuleringsexperiment 
Baserat på de åtgärder som listas upp i sektion 5 delas de in i olika scenarion som ytterligare 
delas in i olika experiment. Experiment 1 innebär att restriktionerna är kvar i ämneskap 1 och 
Experiment 2 innebär att restriktionerna är borta. Tabell 17 ger en överblick och en 
sammanfattning av samtliga indelade scenarion under Experiment 1 och vilka åtgärder de 
innehåller. 

Tabell 17. Samtliga åtgärder i Experiment 1. 

Experiment 1 Åtgärder 
Scenario 1.1 Inga åtgärder 
Scenario 1.2 Ny ämnessåg 
Scenario 1.3s Reducera sågtider 
Scenario 1.3k Reducera kapningstider 
Scenario 1.3sk Reducera sågtider + 

reducera kapningstider 
Scenario 1.4s Ny ämnessåg + 

reducera sågtider 
Scenario 1.4k Ny ämnessåg + 

reducera kapningstider 

Scenario 1.4sk Ny ämnessåg + 
reducera sågtider + 
reducera kapningstider 

 
Tabell 18 visar uppdelningen av åtgärder i Experiment 2 där restriktionerna i ämneskap 1 

är borta. 
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Tabell 18. Samtliga åtgärder i Experiment 2. 

Experiment 2 Åtgärder 
Scenario 2.1 Inga åtgärder 
Scenario 2.2 Ny rullbana 
Scenario 2.3 Ny ämnessåg 
Scenario 2.4s Reducera sågtider 
Scenario 2.4k Reducera kapningstider 
Scenario 2.4sk Reducera sågtider + 

reducera kapningstider 

Scenario 2.5s Ny ämnessåg + 
reducera sågtider 

Scenario 2.5k Ny ämnessåg + 
reducera kapningstider 

Scenario 2.5sk Ny ämnessåg + 
reducera sågtider + 
reducera kapningstider 

Scenario 2.6 Två ämneskap 1 
 
Samtliga 18 scenarion uppdelade i Experiment 1 och Experiment 2 utförs vid simuleringen 

och vars resultat presenteras i sektion 7. 
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7. Resultat 
Med målet att öka ämneskap-systemets kapacitet och effektivisera produktflödet utförs två 
olika experiment uppdelade i olika scenarion. Experimenten differentieras genom att det ena 
inkluderar restriktionerna i ämneskap 1 och det andra gör det inte.  

I följande sektion beskrivs de experiment som utförts vid simuleringen vars resultat 
presenteras i tabellform med de definierade mätetalen som ska undersökas. 
Simuleringsexperimenten utförs under 92 simulerade dagar, det vill säga 8 perioder, och 500 
replikationer används med en uppvärmningstid på 1 dag för att säkerställa att systemet inte 
är tomt i början av simuleringens datainsamling. 

7.1. Experiment 1 – Med restriktioner i ämneskap 1 
Det första experimentet utförs med nulägets restriktioner i ämneskap 1. I första scenariot 
simuleras nuläget utan några implementerade åtgärder, medan det andra scenariot inkluderar 
en ytterligare ämnessåg. Tredje scenariot handlar om att reducera kapningstider i 
ämnessågarna och i ämneskap 2, medan det fjärde scenariot kombinerar både en ny ämnessåg 
och reducerade kapningstider. I samtliga scenarion presenteras resultatet i form av de 
definierade mätetalen från sektion 5.2 med respektive 95 % konfidensintervall.  

Utöver de definierade mätetalen presenteras antal orderkopplade och kapade ämnen samt 
den maximala lagernivån, som alla räknas ut med hjälp av takterna. Lagernivån räknas ut 
genom att varje simulerad timme ta skillnaden mellan den kapade och den efterfrågade takten 
och ackumulera dessa. Vid den tidpunkt under den simulerade tiden när lagernivån är som 
högst sparas det värdet och presenteras vid varje scenario. 

Tillståndsfördelningarna för kranar används endast vid nulägesanalysen och presenteras för 
Scenario 1.1. Vad gäller de andra scenariona, både för Experiment 1 och 2, presenteras 
tillståndsfördelningarna för kranarna i Bilaga 9. 

7.1.1. Scenario 1.1 – Nuläget 
Scenario 1.1 representerar nuläget utan några implementerade åtgärder. Tabell 19 presenterar 
mätetalen och konfidensintervallen erhållna ur simuleringen.  

Tabell 19. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.1. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 885,42 ± 21,78  61 979,10 ± 210,20       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  536,57 ± 0,42          
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  15,31 ± 0,01 1,73 ± 0,01  17,04 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 37 206,34 ± 21,47       
Lagernivå [st] Maximum         
  6 196,55 ± 21,80          
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
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Ämneskap 1 76,28 ± 0,08 1,42 ± 0,03 8,48 ± 0,08 1,21 ± 0,03 12,61 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,58 ± 0,06 20,76 ± 0,03 6,86 ± 0,02 0,78 ± 0,02 9,01 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,97 ± 0,05 16,04 ± 0,02 8,39 ± 0,01 0,80 ± 0,02 9,81 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 81,23 ± 0,05 1,87 ± 0,01 7,51 ± 0,04 0,53 ± 0,02 8,86 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 79,93 ± 0,07 1,56 ± 0,01 9,12 ± 0,06 0,35 ± 0,01 9,03 ± 0,02 
Kran 331 10,45 ± 0,00 - 77,05 ± 0,00 - 12,50 ± 0,00 
Kran 994 21,72 ± 0,00 - 78,28 ± 0,00 - - 
Kran 370 54,83 ± 0,00 - 32,98 ± 0,00 - 12,20 ± 0,00 
Kran 308 29,28 ± 0,00 - 58,22 ± 0,00 - 12,50 ± 0,00 
Kran 817 57,36 ± 0,00 - 42,64 ± 0,00 - - 
Kran 307 1,53 ± 0,00 - 85,97 ± 0,00 - 12,50 ± 0,00 
 

Tabellen visar att kranarna inte har något blockerad eller misslyckad andel tid och att de 
automatiska kranarna inte har någon rast. Vidare presenteras antalet kapade ämnen i varje 
station i Tabell 20 och antalet orderkopplade ämnen till varje station i Tabell 21. 

Tabell 20. Antalet kapade ämnen vid respektive station i ämneskap-systemet efter simuleringen av Scenario 1.1. 

  Kapade kapämnen [st] Kapade sågämnen [st] 
Ämneskap 1 18 628,72 ± 19,02 - 
Ämneskap 2 (östra) 5 467,60 ± 3,37 - 
Ämneskap 2 (västra) 5 944,32 ± 3,27 - 
Ämnessåg (östra) 1 725,51 ± 6,59 1 884,99 ± 6,67 
Ämnessåg (västra) 1 666,96 ± 6,38 1 888,81 ± 6,28 

 

Tabell 21. Antalet orderkopplade ämnen till respektive station i ämneskap-systemet efter simuleringen av Scenario 1.1. 

  
Orderkopplade 
kapämnen [st] 

Orderkopplade 
sågämnen [st] 

Ämneskap 1 18 646,68 ± 19,51  - 
Ämneskap 2 15 880,97 ± 17,49  - 
Ämnessågar 3 392,99 ± 11,23  5 390,94 ± 12,26 

7.1.2. Scenario 1.2 – Ny ämnessåg 
Scenario 1.2 inkluderar en ny ämnessåg (totalt tre ämnessågar) där mätetalen och dess 
konfidensintervall erhållna ur simuleringen presenteras i Tabell 22. 
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Tabell 22. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 231,33 ± 25,91  50 419,32 ± 230,85       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  507,65 ± 0,40          
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  15,71 ± 0,01 1,87 ± 0,01 17,58 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 38 401,88 ± 24,07        
Lagernivå [st] Maximum         
  4 985,78 ± 23,95          
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 71,61 ± 0,08 1,32 ± 0,03 13,08 ± 0,09 1,19 ± 0,03 12,80 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,13 ± 0,06 21,49 ± 0,03 6,76 ± 0,02 0,75 ± 0,02 8,86 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,51 ± 0,05 16,66 ± 0,02 8,34 ± 0,01 0,78 ± 0,02 9,70 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 75,95 ± 0,06 2,44 ± 0,01 11,87 ± 0,05 0,55 ± 0,02 9,19 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 73,68 ± 0,07 1,89 ± 0,01 14,63 ± 0,06 0,36 ± 0,01 9,44 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 69,95 ± 0,09 1,64 ± 0,01 18,17 ± 0,08 0,55 ± 0,02 9,70 ± 0,02 

7.1.3. Scenario 1.3 – Reducera kapningstider  
I Scenario 1.3 reduceras kapningstiderna med 15 % i ämneskap 2 (K), i ämnessågarna (S) och 
i båda (SK). Tabell 23, Tabell 24 och Tabell 25 visar mätetalen och dess konfidensintervall 
erhållna ur simuleringarna för respektive reducering av kapningstider. 
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Tabell 23. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.3 med reducerade kapningstider 
för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 680,13 ± 24,84 58 252,44 ± 222,08       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  522,24 ± 0,42         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  15,44 ± 0,01 1,77 ± 0,01 17,21 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 37 596,37 ± 22,99       
Lagernivå [st] Maximum         
  5 800,62 ± 23,19         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 74,88 ± 0,08 1,35 ± 0,03 9,88 ± 0,09 1,19 ± 0,03 12,71 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,45 ± 0,06 20,98 ± 0,03 6,83 ± 0,02 0,77 ± 0,02 8,97 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,79 ± 0,05 16,25 ± 0,02 8,38 ± 0,01 0,78 ± 0,02 9,80 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 77,97 ± 0,06 2,12 ± 0,01 9,72 ± 0,05 0,55 ± 0,02 9,63 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 76,02 ± 0,07 1,78 ± 0,01 11,99 ± 0,06 0,37 ± 0,01 9,84 ± 0,02 
 

Tabell 24. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.3 med reducerade kapningstider 
för ämneskap 2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 268,05 ± 24,08 49 573,85 ± 211,49       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  514,66 ± 0,40         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  15,73 ± 0,01 1,88 ± 0,01 17,61 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 38 464,95 ± 21,41       
Lagernivå [st] Maximum         
  4 925,16 ± 21,52          
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 76,68 ± 0,08 1,43 ± 0,03 8,08 ± 0,08 1,21 ± 0,03 12,59 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,47 ± 0,06 23,21 ± 0,03 7,59 ± 0,02 0,74 ± 0,02 8,99 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 62,07 ± 0,05 17,83 ± 0,02 9,37 ± 0,02 0,81 ± 0,02 9,92 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 82,16 ± 0,05 1,89 ± 0,01 6,60 ± 0,04 0,54 ± 0,02 8,81 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 81,14 ± 0,06 1,58 ± 0,01 7,98 ± 0,05 0,36 ± 0,01 8,94 ± 0,02 
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Tabell 25. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.3 med reducerade kapningstider 
både för ämneskap 2 och för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum 

  
    

  5 947,00 ± 25,78 45 334,32 ± 224,05       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt   

  
    

  501,14 ± 0,37         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  15,88 ± 0,01 1,93 ± 0,01 17,81 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 38 903,03 ± 22,54        
Lagernivå [st] Maximum         
  4 482,40 ± 22,67         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 75,39 ± 0,08 1,43 ± 0,03 9,37 ± 0,08 1,20 ± 0,03 12,62 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,37 ± 0,06 23,46 ± 0,03 7,51 ± 0,02 0,78 ± 0,02 8,88 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 61,91 ± 0,05 18,04 ± 0,02 9,34 ± 0,02 0,83 ± 0,02 9,88 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 79,08 ± 0,05 2,14 ± 0,01 8,65 ± 0,04 0,56 ± 0,02 9,57 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 77,49 ± 0,06 1,81 ± 0,01 10,59 ± 0,05 0,37 ± 0,01 9,74 ± 0,02 

7.1.4. Scenario 1.4 – Ny ämnessåg och reducera kapningstider 
I Scenario 1.4 reduceras kapningstiderna med 15 % i ämneskap 2 (K), i ämnessågarna (S) och 
i båda (SK), samtidigt som en ytterligare ämnessåg inkluderas. Tabell 26, Tabell 27 och 
Tabell 28 visar mätetalen och dess konfidensintervall erhållna ur simuleringarna för 
respektive reducering av kapningstider. 
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Tabell 26. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.4 med reducerade kapningstider 
för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  5 960,41 ± 27,74 46 475,63 ± 243,66       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  495,10 ± 0,39         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  15,85 ± 0,01 1,92 ± 0,01 17,77 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 38 800,77 ± 24,30       
Lagernivå [st] Maximum         
  4 583,16 ± 24,24         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 70,04 ± 0,08 1,22 ± 0,03 14,64 ± 0,08 1,18 ± 0,03 12,92 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 61,95 ± 0,06 21,73 ± 0,03 6,73 ± 0,02 0,79 ± 0,02 8,80 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,33 ± 0,05 16,86 ± 0,02 8,32 ± 0,01 0,78 ± 0,02 9,70 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 72,00 ± 0,06 2,76 ± 0,01 14,71 ± 0,05 0,55 ± 0,02 9,98 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 68,99 ± 0,07 2,11 ± 0,01 18,24 ± 0,07 0,39 ± 0,01 10,26 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 64,45 ± 0,09 1,81 ± 0,01 22,60 ± 0,08 0,58 ± 0,02 10,55 ± 0,02 
 

Tabell 27. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.4 med reducerade kapningstider 
för ämneskap 2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  5 195,14 ± 28,73 36 695,60 ± 220,51       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  487,34 ± 0,35         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  16,18 ± 0,01 2,04 ± 0,01 18,22 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 39 787,02 ± 23,08       
Lagernivå [st] Maximum         
  3 592,54 ± 23,08          
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 72,24 ± 0,08 1,33 ± 0,03 12,47 ± 0,09 1,18 ± 0,03 12,78 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 58,99 ± 0,06 23,99 ± 0,03 7,43 ± 0,02 0,76 ± 0,02 8,83 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 61,62 ± 0,05 18,47 ± 0,02 9,30 ± 0,02 0,78 ± 0,02 9,82 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 77,23 ± 0,06 2,50 ± 0,01 10,65 ± 0,05 0,54 ± 0,02 9,08 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 75,34 ± 0,06 1,93 ± 0,01 13,06 ± 0,06 0,36 ± 0,01 9,30 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 71,98 ± 0,08 1,67 ± 0,01 16,26 ± 0,07 0,55 ± 0,02 9,53 ± 0,02 
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Tabell 28. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 1.4 med reducerade kapningstider 
både för ämneskap 2 och för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  4 787,65 ± 32,26 32 561,84 ± 226,76       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  475,06 ± 0,33         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen Totalt     
  16,32 ± 0,01 2,09 ± 0,01 18,41 ± 0,01     
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57 ± 2,29 40 209,80 ± 23,58        
Lagernivå [st] Maximum         
  3 168,21 ± 23,31          
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 70,56 ± 0,08 1,26 ± 0,03 14,09 ± 0,08 1,21 ± 0,03 12,87 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 58,86 ± 0,06 24,25 ± 0,03 7,39 ± 0,02 0,76 ± 0,02 8,34 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 61,46 ± 0,06 18,72 ± 0,02 9,27 ± 0,02 0,79 ± 0,02 9,76 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 73,45 ± 0,06 2,84 ± 0,01 13,29 ± 0,05 0,57 ± 0,02 9,86 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 70,90 ± 0,07 2,18 ± 0,01 16,44 ± 0,06 0,38 ± 0,01 10,11 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 66,69 ± 0,08 1,87 ± 0,01 20,48 ± 0,07 0,57 ± 0,02 10,40 ± 0,02 

7.2. Experiment 2 – Utan restriktioner i ämneskap 1 
Det andra experimentet utförs utan nulägets restriktioner i ämneskap 1. I första scenariot 
simuleras nuläget utan några implementerade åtgärder. Det andra scenariot inkluderar en 
rullbana som går parallellt med den nuvarande rullbanan och hanterar endast returer. Det 
tredje scenariot inkluderar en ny ämnessåg medan det fjärde scenariot handlar om att reducera 
kapningstider i ämnessågarna och i ämneskap 2. Det femte scenariot kombinerar både en ny 
ämnessåg och reducerade kapningstider. Till slut är det sjätte scenariot en omfattande ändring 
i form av att ta bort ämneskap 2 och lägga till en ny ämneskap 1, vilket dessutom innebär en 
ny rullbana, en förflyttning av ämnessågarna och att en luftkuddetruck tas bort. I samtliga 
scenarion presenteras resultatet i form av de definierade mätetalen från sektion 5.2 med 
respektive 95 % konfidensintervall.  

7.2.1. Scenario 2.1 – Nuläget 
Scenario 2.1 representerar nuläget, utan restriktioner i ämneskap 1, där mätetalen och dess 
konfidensintervall erhållna ur simuleringen presenteras i Tabell 29. 
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Tabell 29. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.1. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  7 933,76 ± 22,9 26 636,47 ± 77,14       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  512,89 ± 0,3         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  15,38 ± 0,01 2,16 ± 0,01  17,54 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 38 295,32 ± 13,94       
Lagernivå [st] Maximum         
  5 087,29 ± 13,98         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 79,54 ± 0,04 1,39 ± 0,03 5,44 ± 0,03 1,20 ± 0,03 12,44  ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 63,00 ± 0,06 20,20 ± 0,03 6,96 ± 0,02 0,75 ± 0,02 9,10 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 65,23 ± 0,05 15,54 ± 0,02 8,55 ± 0,02 0,79 ± 0,02 9,88 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 83,56 ± 0,04 1,81 ± 0,01 5,38 ± 0,03 0,53 ± 0,02 8,72 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 82,90 ± 0,05 1,53 ± 0,01 6,41 ± 0,04 0,35 ± 0,01 8,80 ± 0,02 
 

För ämneskap 1 var 1,88 % av den lediga andelen direkt kopplad till att rullbanan är 
blockerad på grund av att långa returer skickas tillbaka, vilket leder till att ämneskap 1 blir 
ledig.  

7.2.2. Scenario 2.2 – Ny rullbana 
Scenario 2.2 inkluderar en ny rullbana, parallell med den nuvarande rullbanan, som endast 
hanterar returer från ämneskap 1. Tabell 30 presenterar mätetalen och dess konfidensintervall 
erhållna ur simuleringen. 
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Tabell 30. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 466,77 ± 22,61 21 135,23 ± 79,1       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  512,18 ± 0,31         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  15,83 ± 0,01 2,22 ± 0,01  18,05 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 39 428,21  ± 13,93       
Lagernivå [st] Maximum         
  3 949,04  ± 14,01         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 83,87 ± 0,04 1,45 ± 0,03 1,05 ± 0,03 1,20 ± 0,03 12,43 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,90 ± 0,06 20,31 ± 0,02 6,94 ± 0,02 0,76 ± 0,02 9,08 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 65,14 ± 0,05 15,60 ± 0,02 8,56 ± 0,02 0,80 ± 0,02 9,89 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 84,32 ± 0,04 1,83 ± 0,01 4,70 ± 0,03 0,53 ± 0,02 8,62 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 83,86 ± 0,04 1,54 ± 0,01 5,57 ± 0,03 0,35 ± 0,01 8,68 ± 0,02 

7.2.3. Scenario 2.3 – Ny ämnessåg 
Scenario 2.3 inkluderar en ny ämnessåg och utan restriktioner i ämneskap 1 vars mätetal och 
konfidensintervall erhållna ur simuleringen presenteras i Tabell 31. 

Tabell 31. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.3. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  4 156,58 ± 22,7 12 941,81 ± 68,68       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  481,89 ± 0,26         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  16,5 ± 0,01 2,33 ± 0,01  18,82 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 41 099,99 ± 13,13       
Lagernivå [st] Maximum         
  2 277,23 ± 13,03         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 80,20 ± 0,03  1,32 ± 0,03 4,74 ± 0,01 1,23 ± 0,03 12,50 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,54 ± 0,06 21,12 ± 0,03 6,62 ± 0,02 0,78 ± 0,02 8,94 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,87 ± 0,05 16,31 ± 0,02 8,29 ± 0,01 0,77 ± 0,02 9,77 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 79,16 ± 0,05 2,50 ± 0,01 8,87 ± 0,04 0,55 ± 0,02 8,93 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 77,84 ± 0,06 1,93 ± 0,01 10,75 ± 0,05 0,36 ± 0,01 9,11 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 74,93 ± 0,07 1,70 ± 0,01 13,52 ± 0,06 0,53 ± 0,01 9,32 ± 0,02 
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För ämneskap 1 var 1,75 % av den lediga andelen direkt kopplad till att rullbanan är 
blockerad på grund av att långa returer skickas tillbaka, vilket leder till att ämneskap 1 blir 
ledig. 

7.2.4. Scenario 2.4 – Reducera kapningstider 
I Scenario 2.4 reduceras kapningstiderna med 15 % i ämneskap 2 (K), i ämnessågarna (S) och 
i båda (SK), samtidigt som restriktionerna i ämneskap 1 är borta. Tabell 32, Tabell 33 och 
Tabell 34 visar mätetalen och dess konfidensintervall erhållna ur simuleringarna för 
respektive reducering av kapningstider. 

Tabell 32. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.4 med reducerade kapningstider 
för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 746,47 ± 21,55 22 100,66 ± 74,09       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  497,76 ± 0,28         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  15,75 ± 0,01 2,22 ± 0,01  17,96 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 39 216,74 ± 13,12       
Lagernivå [st] Maximum         
  4 159,97 ± 13,35         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 79,89 ± 0,03 1,37 ± 0,03 5,10 ± 0,02 1,19 ± 0,03 12,46 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,92 ± 0,06 20,52 ± 0,02 6,75 ± 0,02 0,76 ± 0,02 9,04 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 65,17 ± 0,05 15,79 ± 0,01 8,38 ± 0,02 0,78 ± 0,02 9,88 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 80,73 ± 0,04 2,08 ± 0,01 7,18 ± 0,04 0,55 ± 0,02 9,46 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 79,62 ± 0,05 1,77 ± 0,01 8,66 ± 0,04 0,37 ± 0,01 9,58 ± 0,02 
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Tabell 33. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.4 med reducerade kapningstider 
för ämneskap 2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  6 515,95 ± 12,25 21 233,58 ± 82,08       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  497,44 ± 0,3         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  15,82 ± 0,01 2,22 ± 0,01  18,02 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 39 386,78 ± 15,59       
Lagernivå [st] Maximum         
  3 987,03 ± 15,65         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 79,41 ± 0,04 1,34 ± 0,03 5,59 ± 0,03 1,17 ± 0,03 12,47 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,81 ± 0,06 22,58 ± 0,03 5,60 ± 0,02 0,78 ± 0,02 9,08 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 62,28 ± 0,05 17,21 ± 0,02 5,61 ± 0,02 0,80 ± 0,02 10,01 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 83,94 ± 0,04 1,82 ± 0,01 5,62 ± 0,03 0,51 ± 0,02 8,68 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 83,33 ± 0,05 1,54 ± 0,01 5,63 ± 0,04 0,34 ± 0,01 8,78 ± 0,02 
 

Tabell 34. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.4 med reducerade kapningstider 
både för ämneskap 2 och för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  5 228,81 ± 20,33 16 566,99 ± 65,39       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  482,94 ± 0,26         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  16,19 ± 0,01 2,28 ± 0,01  18,47 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 40 337,89 ± 12,14       
Lagernivå [st] Maximum         
  3 032,37 ± 12,2         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 79,79 ± 0,03 1,38 ± 0,03 5,20 ± 0,02 1,20 ± 0,03 12,44 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,91 ± 0,06 22,90 ± 0,03 7,46 ± 0,02 0,75 ± 0,02 8,96 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 62,32 ± 0,05 17,50 ± 0,02 9,43 ± 0,02 0,81 ± 0,02 9,97 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 81,13 ± 0,04 2,10 ± 0,01 6,78 ± 0,03 0,54 ± 0,02 9,39 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 80,13 ± 0,05 1,78 ± 0,01 8,18 ± 0,04 0,36 ± 0,01 9,56 ± 0,02 
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För ämneskap 1 var 1,86 % (S), 1,91 % (K) respektive 1,88 % (SK) av den lediga andelen 
direkt kopplad till att rullbanan är blockerad på grund av att långa returer skickas tillbaka, 
vilket leder till att ämneskap 1 blir ledig. 

7.2.5. Scenario 2.5 – Ny ämnessåg och reducera kapningstider 
I Scenario 2.5 reduceras kapningstiderna med 15 % i ämneskap 2 (K), i ämnessågarna (S) och 
i båda (SK), samtidigt som restriktionerna i ämneskap 1 är borta och en ny ämnessåg 
inkluderas. Tabell 35, Tabell 36 och Tabell 37 visar mätetalen och dess konfidensintervall 
erhållna ur simuleringarna för respektive reducering av kapningstider. 

Tabell 35. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.5 med reducerade kapningstider 
för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  2 792,9 ± 23,03 8 358,87 ± 67,99       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  466,84 ± 0,26         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  16,86 ± 0,01 2,39 ± 0,01  19,25 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 42 061,1 ± 13,52       
Lagernivå [st] Maximum         
  1 338,81 ± 13,32         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 80,29 ± 0,03 1,35 ± 0,03 4,70 ± 0,01 1,16 ± 0,03 12,50 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 62,27 ± 0,06 21,43 ± 0,03 6,61 ± 0,01 0,77 ± 0,02 8,92 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 64,60 ± 0,05 16,57 ± 0,02 8,29 ± 0,02 0,79 ± 0,02 9,74 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 75,77 ± 0,05 2,85 ± 0,01 11,16 ± 0,04 0,54 ± 0,02 9,69 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 73,73 ± 0,06 2,21 ± 0,01 13,75 ± 0,05 0,39 ± 0,01 9,92 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 70,03 ± 0,07 1,93 ± 0,01 17,32 ± 0,06 0,56 ± 0,02 10,16 ± 0,02 
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Tabell 36. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.5 med reducerade kapningstider 
för ämneskap 2. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  2 581,94 ± 20,44 7 564,25 ± 62,79       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  466,66 ± 0,26         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  16,92 ± 0,01 2,40 ± 0,01  19,32 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 42 208,58 ± 12,28       
Lagernivå [st] Maximum         
  1 194,15 ± 12,02         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 80,04 ± 0,03 1,38 ± 0,03 4,94 ± 0,01 1,22 ± 0,03 12,45 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,55 ± 0,06 23,55 ± 0,03 7,29 ± 0,02 0,76 ± 0,02 8,85 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 62,02 ± 0,05 18,06 ± 0,02 9,24 ± 0,02 0,80 ± 0,02 9,88 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 79,69 ± 0,05 2,51 ± 0,01 8,38 ± 0,04 0,54 ± 0,02 8,88 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 78,47 ± 0,05 1,95 ± 0,01 10,17 ± 0,04 0,35 ± 0,01 9,06 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 75,77 ± 0,06 1,73 ± 0,01 12,73 ± 0,05 0,55 ± 0,02 9,23 ± 0,02 
 

Tabell 37. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.5 med reducerade kapningstider 
både för ämneskap 2 och för ämnessågarna. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  1 367,08 ± 13,63 3 579,31 ± 38,53       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  450,13 ± 0,34         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  17,28 ± 0,01 2,45 ± 0,01  19,73 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 43 098,14 ± 10,02       
Lagernivå [st] Maximum         
  404,72 ± 7,87         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 79,80 ± 0,03 1,31 ± 0,03 5,15 ± 0,02 1,19 ± 0,03 12,54 ± 0,03 
Ämneskap 2 (östra) 59,27 ± 0,06 23,88 ± 0,03 7,28 ± 0,02 0,76 ± 0,02 8,79 ± 0,04 
Ämneskap 2 (västra) 61,78 ± 0,05 18,34 ± 0,02 9,24 ± 0,02 0,77 ± 0,02 9,87 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 76,26 ± 0,04 2,89 ± 0,01 10,62 ± 0,04 0,56 ± 0,02 9,67 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 74,46 ± 0,05 2,24 ± 0,01 13,05 ± 0,05 0,39 ± 0,01 9,87 ± 0,02 
Ämnessåg (nya) 70,90 ± 0,07 1,96 ± 0,01 16,48 ± 0,06 0,56 ± 0,02 10,11 ± 0,02 
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För ämneskap 1 var 1,70 % (S), 1,78 % (K) respektive 1,72 % (SK) av den lediga andelen 
direkt kopplad till att rullbanan är blockerad på grund av att långa returer skickas tillbaka, 
vilket leder till att ämneskap 1 blir ledig. 

7.2.6. Scenario 2.6 – Likställa gaskaparna 
Scenario 2.6 inkluderar en ny ämneskap 1 istället för ämneskap 2 och är utan restriktioner i 
ämneskap 1. I Tabell 38 presenteras mätetalen och dess konfidensintervall erhållna ur 
simuleringen. 

Tabell 38. Samtliga mätetal och konfidensintervall erhållna från simuleringen av Scenario 2.6. 

Genomloppstid från 
orderkoppling [min] Genomsnitt Maximum       
  1 188,89 ± 17,37 3 921,68 ± 65,95       
Genomloppstid från 
grepp [min] Genomsnitt         
  363,53 ± 0,86         
Takt [st/h] Kapämnen Sågämnen  Totalt   
  17,33 ± 0,01 2,45 ± 0,01  19,78 ± 0,01   
Antal ämnen [st] Orderkopplade Kapade       
  43 311,57  ± 2,29 43 196,24 ± 12,02       
Lagernivå [st] Maximum         
  420,93 ± 11,13         
Tillståndsfördelning 
[%] Upptagen Blockerad Ledig Misslyckad Inaktiv 
Ämneskap 1 (norra) 75,46 ± 0,06 1,31 ± 0,03 7,33 ± 0,05 1,19 ± 0,03 12,64 ± 0,03 
Ämneskap 1 (södra) 75,39 ± 0,05 1,62 ± 0,03 7,57 ± 0,05 1,22 ± 0,03 12,34 ± 0,04 
Ämnessåg (östra) 68,58 ± 0,17 2,00 ± 0,01 19,00 ± 0,16 0,55 ± 0,02 9,86 ± 0,02 
Ämnessåg (västra) 70,88 ± 0,14 2,41 ± 0,01 16,52 ± 0,13 0,55 ± 0,02 9,63 ± 0,02 
 

För ämneskap 1 var 2,07 %, för den norra, och 1,86 %, för den södra, av den lediga 
andelen direkt kopplad till att rullbanan är blockerad på grund av att långa returer skickas 
tillbaka vilket leder till att ämneskap 1 blir ledig. 
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8. Analys 
När resultat erhålls från stokastiska simuleringsmodeller är det viktigt att inkludera de 
erhållna konfidensintervallen vid analys och jämförelser. I de fall när två 95 % 
konfidensintervall överlappar varandra innebär det att det inte är någon statistisk signifikant 
skillnad, det vill säga att det med 95 % sannolikhet inte går att särskilja mätetalen. 

I följande sektion används den teoretiska referensramen för att analysera de resultat som 
erhölls baserat på de definierade mätetalen från de experiment som utförts. 

8.1. Analys av mätetal 
Från de experiment som utförts i sektion 7, ska samtliga resultat jämföras för att undersöka 
hur mätetalen påverkas. Samtliga jämförelser baseras på medelvärden från de 95 % 
konfidensintervall som har erhållits för respektive mätetal. En grafisk illustration över hur 
jämförelserna och analyserna kommer utföras visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Hur samtliga experiment och scenarion från sektion 7 kommer jämföras med varandra vid analys av mätetalen. 

Scenario 1.1 representerar nuläget med PV3000 implementerat, utan några åtgärder. Med 
detta scenario kan en flaskhalsanalys utföras, men kan även jämföras med samtliga scenarion 
under Experiment 1 för att se vilken åtgärd som påverkar mätetalen mest. Scenario 2.1 
representerar nuläget med PV3000 implementerat, utan några åtgärder och utan restriktioner i 
ämneskap 1. Genom att jämföra det med Scenario 1.1 kan en undersökning göras på hur 
mycket restriktionerna påverkar mätetalen. Vidare kan Scenario 2.1 jämföras med samtliga 
scenarion under Experiment 2 för att se vilken av dessa åtgärder som påverkar mätetalen mest 
givet att restriktionerna i ämneskap 1 är borta. 

8.1.1. Nulägesanalys 
Genom att simulera Scenario 1.1 kan en nulägesanalys utföras för att se vad mätetalen blir om 
PV3000 implementeras, för att sedan identifiera flaskhalsar i ämneskap-systemet. Genom att 
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jämföra efterfrågan från ämnesugnarna med kapaciteten i ämneskap-systemet kan flaskhalsar 
identifieras. Tabell 39 visar kapaciteten och efterfrågan för hela systemet och respektive 
station uppdelat mellan kapämnen och sågämnen. 

Tabell 39. Jämförelse mellan det genomsnittliga antalet kapade ämnen i respektive station och den genomsnittliga 
efterfrågan hos ämnesugnarna.  

Ämnessort Station 
Antal kapade 
ämnen [st] 

Antal efterfrågade 
ämnen [st] 

Skillnad [st] 

Kapämnen Ämneskap 1 18 628 18 647 19 

 
Ämneskap 2 11 412 15 881 4 469 

 
Ämnessågar 3 393 3 393 0 

Sågämnen Ämnessågar 3 774 5 391 1 617 
 Totalt 37 207 43 312 6 105 

 
Som Tabell 39 visar har ämnesugnarna en efterfrågan som är ungefär 6 105 stycken fler än 

vad hela ämneskap-systemet producerar, vilket innebär att en kapacitetsökning på 16,40 % i 
ämneskap-systemet är nödvändig för att möta efterfrågan från ämnesugnarna. Skillnaden 
mellan antal efterfrågade och antal kapade ämnen i ämneskap 1 är i genomsnitt 19 stycken, 
men baserat på 95 % konfidensintervallen är denna skillnad inte statistisk signifikant. Vidare 
är efterfrågan av ämnen ungefär 4 469 stycken fler från ämneskap 2 än vad som kapas och 
ungefär 1 617 stycken fler från ämnessågarna än vad som sågas. Detta ger en indikation på att 
ämneskap 2 är en primär och ämnessågarna är en sekundär flaskhals, då skillnaden är större i 
ämneskap 2 än i ämnessågarna. 

För att vidare undersöka vilka stationer som är flaskhalsar, analyseras 
tillståndsfördelningarna för stationerna. Figur 22 ger en grafisk illustration av tillstånden för 
samtliga stationer. 

 

Figur 22. Tillståndsfördelning för samtliga stationer i ämneskap-systemet i Scenario 1.1. 

Enligt litteratur kring flaskhalsanalys definieras den station med mest aktiv tid som 
flaskhals där aktiv tid inkluderar upptagen, blockerad och misslyckad tid. När en station har 
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en hög andel blockerat tillstånd indikerar det på att det kan finnas en flaskhals i en senare del 
av flödet. Figuren visar att båda kaparna i ämneskap 2 har störst andel blockerad och minst 
andel upptagen, medan andelen ledig är relativt jämnt fördelad över stationerna. Ackumulerat 
har ämneskap 2 marginellt större andel aktiv tid där en stor del av den aktiva tiden är 
blockerad och att ämnessågarna har näst störst andel aktiv tid.  

Anledningen att ämneskap 2 har stor andel blockerad tid är på grund av arbetssättet när ett 
moderämne har kapats och är på väg att slaggas. Detta sker genom att plocka upp ett kapat 
dotterämne för att sedan manuellt slagga det och sedan läggas i en ämneshög. Under tiden 
dotterämnet slaggas ligger de resterande dotterämnena kvar på bädden för ämneskap 2, som 
tilldelar ämneskap 2 ett blockerat tillstånd, tills att samtliga ämnen har blivit hämtade av 
kranen. När alla dotterämnen har slaggats och lagts i en ämneshög kan ett nytt moderämne 
läggas på bädden för att kunna kapas. På grund av den blockerade tiden kan den manuella 
slaggningen klassas som en flaskhals, men eftersom denna process enbart är direkt kopplad 
till ämneskap 2 klassas hela ämneskap 2 som den primära flaskhalsen. Vidare är anledningen 
till att ämnessågarna är flaskhals för att kapningstiderna är mycket längre än för båda 
ämneskaparna. 

Arbetssättet vid ämneskap 2 leder även till att kran 370 har en stor andel upptagen tid 
eftersom den kranen hanterar slaggningen. Tillståndsfördelningarna för de manuella kranarna 
illustreras i Figur 23. 

 

Figur 23. Tillståndsfördelning för de manuella stationerna i ämneskap-systemet i Scenario 1.1. 

Figuren visar på att samtliga manuella kranar har liknande andel inaktiv tid under rasterna. 
Kran 331 har en hög andel ledig tid på grund av att den endast hanterar ämnen som lyfts upp 
på rullbanan. Samma sak gäller för kran 307 som i verkligheten har andra uppgifter att utföra 
utanför simuleringens systemgränser. Vidare går det att se att kranarna i hall 5 har fler 
uppgifter att utföra vilket leder till en högre andel aktiv tid. Kran 370 har den högsta andelen 
aktiv tid och den lägsta andelen inaktiv tid. Därefter har kran 308, som primärt hanterar flödet 
vid ämnessågarna, näst högst andel aktiv tid. 
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Sammanfattningsvis klassas ämneskap 2 som den primära och ämnessågarna som den 
sekundära flaskhalsen för ämneskap-systemet. Ämneskap 2 är flaskhals främst på grund av 
det nuvarande arbetssättet vid slaggning och ämnessågarna är flaskhals främst på grund av de 
långa kapningstiderna. 

8.1.2. Experiment 1 
I följande sektion jämförs scenarionas mätetal erhållna ur simuleringarna i Experiment 1. 

Genomloppstider 
Genomloppstiderna, både från greppande och från orderkoppling, visas i Figur 24 för samtliga 
scenarion under Experiment 1. Scenario 1.3 och 1.4 delas in i tre olika fall för respektive 
reducering av kapningstider (S, K och SK).  

 

Figur 24. Genomloppstiderna, både från orderkoppling och från greppande, för respektive scenario i Experiment 1. 

Som figuren visar följer båda genomloppstiderna ungefär samma trend, där Scenario 1.1 
får de högsta och Scenario 1.4sk får de lägsta genomloppstiderna. Anledningen till att 
genomloppstiderna från orderkoppling är så pass högre än från grepp är att när den 
producerande takten inte kommer upp till den efterfrågande takten riskerar fler ämnen att 
ligga kvar i ursprungshallen, orderkopplade men inte kapade. Ju mindre skillnad mellan 
antalet kapade ämnen och antalet efterfrågande ämnen desto mindre skillnad mellan 
genomloppstiderna från grepp och från orderkoppling. Baserat på de erhållna 95 % 
konfidensintervallen har samtliga scenarion statistiskt signifikanta skillnader jämfört med 
Scenario 1.1. Gällande genomloppstid för orderkoppling finns det ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan Scenario 1.2 och Scenario 1.3k samt mellan Scenario 1.3sk och Scenario 1.4s.  

Scenario 1.4sk med en ny ämnessåg och 15 % snabbare kapningstider i ämnessågar och 
ämneskap 2 har lägst genomloppstider och minskar slöseri mest i ämneskap-systemet för 
Experiment 1. 

Takt 
Den totala takten för respektive scenario från Experiment 1 visas i Figur 25.  
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Figur 25. Den totala kaptakten i ämneskap-systemet för respektive scenario i Experiment 1 jämfört med den efterfrågande 
takten från ämnesugnarna. 

Figuren visar på att Scenario 1.4sk även ger den högsta producerande takten. Det går att se 
en likande trend för takten mellan scenariona som med genomloppstiderna, det vill säga att 
Scenario 1.1 ger den lägsta och Scenario 1.4sk ger den högsta takten. Givet de 95 % 
konfidensintervallen på 0,01 är skillnaderna mellan varje scenario statistiskt signifikanta.  

Med en efterfrågande takt på 19,83 ämnen per timme fattas ändå 1,42 kapade ämnen per 
timme vilket innebär att lagernivån innan ämnesugnarna fortfarande behöver vara större än 
4 000 ton. Figur 26 visar vad lagernivåerna bör ligga på i respektive scenario. 

 

Figur 26. Den maximala lagernivån för respektive scenario i Experiment 1 jämfört med målet för lagernivån. 
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Som illustreras i figuren behövs en lagernivå på 3 168 stycken ämnen för att klara av 
efterfrågan i Scenario 1.4sk. Med en genomsnittlig vikt på 6,3 ton per ämne resulterar det i en 
lagernivå på ungefär 19 958 ton vilket är långt över målet på 4 000 ton. Noterbart är att det 
finns en statistisk signifikant skillnad mellan samtliga scenarion. 

Tillståndsfördelningar 
Tillståndsfördelningarna som är mest intressanta är andelen aktiv tid för ämneskap 2 då den 
anses vara den primära flaskhalsen och för ämnessågarna som anses vara den sekundära 
flaskhalsen. Figur 27 visar hur andelen aktiv tid, det vill säga upptagen, blockerad och 
misslyckad tid, ändras för båda kaparna i ämneskap 2 mellan samtliga scenarion. 

 

Figur 27. Andelen aktiv tid i ämneskap 2 för respektive scenario i Experiment 1. 

Figuren visar på att de största förändringarna sker för scenariona med reducerade 
kapningstider i ämneskap 2. Reducerad kapningstid leder till att ämnena snabbare åker genom 
stationen och andelen upptagen tid blir lägre samtidigt som andelen ledig tid blir högre. 
Däremot leder reducerad kapningstid till att flera ämnen kan kapas i ämneskap 2 vilket leder 
till att flera ämnen blockerar bädden när de är färdiga och ska slaggas, men den totala aktiva 
tiden blir lägre. Figur 28 jämför andelen aktiv tid för ämnessågarna mellan samtliga 
scenarion. 
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Figur 28. Andelen aktiv tid i ämnessågarna för respektive scenario i Experiment 1. 

Även för ämnessågarna syns de största reduceringarna i de scenarion med reducerade 
kapningstider i sågarna, men även när en ny ämnessåg inkluderas som gör att andelen aktiv 
tid fördelas mer mellan de tre ämnessågarna. 

Inget scenario ger några noterbara skillnader på tillståndsfördelningarna för Experiment 1 
för ämneskap 2 vilket ger ytterligare en indikation på att flaskhalsen i ämneskap 2 skapas på 
grund av arbetssättet för den manuella slaggen. Vissa scenarion för ämneskap 2 har inte några 
statistiskt signifikanta skillnader. Eftersom inget scenario involverar ett förändrat arbetssätt 
vid den manuella slaggen kommer ämneskap 2 fortfarande att vara den primära flaskhalsen. 
Däremot genom att utföra andra förändringar kan flaskhalsens påverkan på hela ämneskap-
systemet minska. Vad gäller ämnessågarna syns större skillnader som alla är statistiskt 
signifikanta, vilket gör att den sekundära flaskhalsens konsekvenser på ämneskap-systemet 
reduceras. 

8.1.3. Experiment 2  
Tabell 40 visar skillnaderna i mätetalen mellan Scenario 1.1 och Scenario 2.1.  

Tabell 40. Jämförelse av mätetal mellan Scenario 1.1 och Scenario 2.1 som endast åtgärdar restriktionerna i ämneskap 1. 

 
Scenario 1.1 Scenario 2.1 Skillnad 

Antal kapade ämnen [st] 37 206 38 295 +2,93 % 
Genomloppstid från grepp [min] 537 513 -4,47 % 

Genomloppstid från orderkoppling [min] 6 885 7 934 +15,24 % 
Lagernivå [st] 6 197 5 087 -17,91 % 

Takt [st/h] 17,03 17,53 +2,94 % 
 

Scenario 2.1 resulterar i fler kapade ämnen, en lägre lagernivå, en högre takt, samt lägre 
genomloppstid från greppande av ämnen i ursprungshall i jämförelse med Scenario 1.1. 
Däremot ökar genomloppstiden från orderkoppling med över 1 000 minuter vilket sker på 
grund av skillnaden på produktionsstyrningen mellan scenariona. I Scenario 1.1 styrs samtliga 
ämnen till ämneskap 1, förutom de som inte kan kapas där till följd av restriktionerna och 
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sågkrav. I Scenario 2.1 kan alla ämnen utan sågkrav kapas i ämneskap 1 vilket gör att 
produktionsstyrningen är annorlunda och kan leda till en ökad genomloppstid från 
orderkoppling. Se sektion 5.1 för förklaringar av de olika produktionsstyrningarna till 
stationerna för samtliga åtgärder. Baserat på konfidensintervallen har samtliga mätetal 
statistiskt signifikanta skillnader. Vidare i sektionen analyseras mätetalen från samtliga 
scenarion ur Experiment 2. 

Genomloppstider 
Genomloppstiderna, både från greppande och från orderkoppling, visas i Figur 29 för samtliga 
scenarion under Experiment 2. 

 

Figur 29. Genomloppstiderna, både från orderkoppling och från greppande, för respektive scenario i Experiment 2. 

Figuren visar på att Scenario 2.6 ger de lägsta genomloppstiderna, både från grepp och från 
orderkoppling. Att tiden från greppande är så låg i scenariot är på grund av att 
kapningstiderna i ämneskap 1 är snabbare än i ämneskap 2. Andledningen till att tiden från 
orderkoppling är så låg är på grund av att skillnaden mellan efterfrågan och antalet kapade 
ämnen är låg. Givet de 95 % konfidensintervallen är skillnaderna mellan Scenario 2.1 och de 
andra scenariona statistiskt signifikanta. Gällande genomloppstiden från grepp är det ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan Scenario 2.4s och Scenario 2.4k samt mellan Scenario 
2.5s och Scenario 2.5k.  

Experiment 2 resulterar i att scenariot utan restriktioner i ämneskap 1 och med en ny 
ämneskap 1 erhåller de lägsta genomloppstiderna och reducerar slöseri i högst grad i 
ämneskap-systemet. 

Takt 
Den totala kapningstakten för respektive scenario visas i Figur 30. 
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Figur 30. Den totala kaptakten i ämneskap-systemet för respektive scenario i Experiment 2 jämfört med den efterfrågande 
takten från ämnesugnarna. 

Figuren visar på att Scenario 2.6 även ger den högsta kapningstakten. Givet de 95 % 
konfidensintervallen på 0,01 är skillnaderna mellan varje scenario statistiskt signifikanta. Med 
en efterfrågande takt på 19,83 ämnen per timme fattas ungefär 0,06 kapade ämnen per timme i 
Scenario 2.6. Figur 31 visar vad lagernivåerna bör ligga på i respektive scenario. 

 

Figur 31. Den maximala lagernivån för respektive scenario i Experiment 2 jämfört med målet för lagernivån. 

Figuren visar att både Scenario 2.5sk och Scenario 2.6 ger de lägsta lagernivåerna och båda 
hamnar under det uppsatta målet på 4 000 ton. Lagernivån för dessa scenarion har dock ingen 
statistisk signifikant skillnad baserat på 95 % konfidensintervallen. Båda scenariona leder 
därför till de största reduceringarna av slöseri i ämneskap-systemet baserat på lagernivåerna. 

Tillståndsfördelningar 
För ämneskap 2 presenteras andelen aktiv tid för respektive scenario i Figur 32.  
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Figur 32. Andelen aktiv tid i ämneskap 2 för respektive scenario i Experiment 2. 

Även Experiment 2 visar en liknande trend angående den minskade aktiva tiden för de 
scenarion som reducerar kapningstiden i ämneskap 2. Scenario 2.6 inkluderar en ny ämneskap 
1 och tar bort hela ämneskap 2 vilket gör att andelen aktiv tid är noll. Det ger en radikal 
förändring i ämneskap-systemet i form av stora omorganiseringar och nya investeringar, men 
flaskhalsen som var i ämneskap 2 försvinner helt i Scenario 2.6. Figur 33 visar andelen aktiv 
tid i ämnessågarna för samtliga scenarion i Experiment 2. 

 

Figur 33. Andelen aktiv tid i ämnessågarna för respektive scenario i Experiment 2. 

De scenariona med reducerade kapningstider för sågarna och med en ytterligare ämnessåg, 
men även Scenario 2.6 minskar andelen aktiv tid för ämnessågarna mest. I Scenario 2.6 sågas 
nästan endast ämnen med sågkrav då resten kapas i gaskaparna, vilket gör att andelen aktiv tid 
reduceras. 
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8.2. Känslighetsanalys 
Genom att modifiera körschemats efterfrågande mängd och undersöka hur samtliga mätetal 
påverkas kan en känslighetsanalys utföras. Körschemat modifieras genom att använda mellan 
50-150 % av efterfrågan och en simulering utförs för respektive 10 % förändring. Figur 34 
visar hur antalet kapade ämnen förhåller sig till antalet efterfrågade ämnen för respektive 
modifiering av efterfrågan i Scenario 1.1. 

 

Figur 34. Antalet kapade ämnen jämfört med olika antal efterfrågade ämnen efter en känslighetsanalys. 

Antalet kapade ämnen ökar i takt med efterfrågan i de fall där ämneskap-systemet klarar av 
efterfrågan under den simulerade perioden. Fallet är så vid 50, 60 och 70 %, men sedan ökar 
skillnaden mellan kapade ämnen och efterfrågan då ämneskap-systemets kapacitet inte räcker 
till. Detta leder vidare till längre genomloppstider och högre lagernivåer från fallet med 80 % 
efterfrågan och över. Bilaga 5 illustrerar hur genomloppstiderna och lagernivåerna påverkas. 

Känslighetsanalysens resultat visar på att modellen är robust och resulterar i relevanta 
utdata som anses trovärdiga oavsett vad efterfrågan från ämnesugnarna är. Modellen anses 
vara robust eftersom den beter sig som är tänkt oavsett hur in-parametrarna förändras, det vill 
säga hur efterfrågan förändras. Det går dessutom att se att jämnvikten för kapaciteten i 
ämneskap-systemet ligger på ungefär 38 000 stycken ämnen, givet att efterfrågan är 
tillräckligt hög. Känslighetsanalysen är endast utförd på Scenario 1.1, men anses vara 
trovärdig då samtliga scenarion är uppbyggda från modellen för Scenario 1.1.  
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9. Diskussion 
När en modellering av ett verkligt system ska utföras måste vissa avgränsningar och 
antaganden göras vilka i slutändan kan påverka vilka resultat modellen får. Även hur 
indatamodelleringen eller metodiken utförs kan påverka resultatet. 

I följande sektion diskuteras de resultat som har erhållits efter simuleringen och hur olika 
aspekter kan ha påverkat resultatet. 

9.1. Indatamodellering 
En av de största svårigheterna var att erhålla bra teoretiska sannolikhetsfördelningar vid 
indatamodelleringen. De historiska data hade ibland karaktäristiker som var svåra att 
efterlikna med matematiska funktioner vilket leder till att vissa fördelningar har låga p-värden 
(under 0,005) medan andra har p-värden som är över 0,75. Det är däremot inte bara p-värdet 
som avgör om en fördelning är bra eller inte då antalet datapunkter bestämmer hur bra p-
värdet blir, ju fler datapunkter desto svårare blir det att erhålla ett högt p-värde. Istället 
undersöks hur pass bra den grafiska illustrationen för funktionen stämmer överens med 
histogrammet över historiska data. Är fallet att ingen teoretisk fördelningsfunktion passar bra 
går det att överväga empiriska fördelningsfunktioner som leder till att resultaten baseras exakt 
på historiska indata och att inga extremfall kan simuleras.  

I fallen för de manuellt insamlade data anses teoretiska fördelningar vara bra för att få med 
mer än det som observerades eftersom observationerna endast utfördes under sju dagar och 
sannolikheten att observera något extremfall under sju dagar är låg. Vissa processtider 
uppskattades dessutom av systemexperter som valdes att modelleras som en uniform 
sannolikhetsfördelning vilket leder till att samtliga utfall inom det uppskattade intervallet har 
lika höga sannolikheter att ske. De uppskattade processtiderna anses kunna representeras av 
uniforma fördelningar tillräckligt väl i de fall när endast ett intervall med två värden kunde 
erhållas. 

Kapningstiderna för samtliga grupper var mest problematiska att erhålla goda 
sannolikhetsfördelningar för. För en grupp kunde över 26 000 observationer erhållas medan 
för en annan grupp erhölls endast ungefär 200 observationer. Vidare kunde de grafiska 
illustrationerna för vissa grupper innehålla två ”toppar” vilket teoretiska 
sannolikhetsfördelningar hade svårt att efterlikna. Oavsett dessa problem ansågs teoretiska 
sannolikhetsfördelningar med fördel användas för att kunna simulera eventuella extremfall 
vid kapningarna som inte empiriska sannolikhetsfördelningar gör. Bättre representationer av 
de teoretiska sannolikhetsfördelningarna anses inte ha så stor påverkan på simuleringarnas 
resultat. I de flesta fall visar de matematiska funktionerna någorlunda liknande karaktäristiker 
som de empiriska data fastän testerna visar på låga p-värden. Se Bilaga 1-4 för grafiska 
illustrationer på sannolikhetsfördelningarna. 

9.2. Åtgärder och mätetal 
De framtagna åtgärderna för studien konsulterades med olika systemexperter och medarbetare 
vid SSAB för att undersöka saker som kan vara relevanta för organisationen då vissa åtgärder 
har diskuterats länge. De framtagna åtgärderna som de flesta rekommenderade var en 
blandning av mindre förändringar av arbetssätt och större investeringsåtgärder som 
kombinerades till 10 olika scenarion, varav fyra scenarion innehåller tre åtgärder vardera.  
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Nulägesanalysen visade på att ämneskap 2 var den primära flaskhalsen för ämneskap-
systemet och att en av anledningarna var arbetssättet när dotterämnen har kapats klart. 
Eftersom inget scenario involverade ett förändrat arbetssätt vid ämneskap 2 syntes ingen 
direkt påverkan på stationens konsekvenser på ämneskap-systemet vid experimenteringarna, 
utan hela ämneskap-systemet som flaskhals påverkades. En potentiell åtgärd som kunde 
undersökas är att lyfta ned samtliga kapade dotterämnen från bädden, lyfta upp ett nytt 
moderämne som börjar kapas och sedan slagga de nedlyfta dotterämnena. På detta sätt skulle 
den blockerade tiden i stationen minska och flaskhalsen skulle inte ha lika stora konsekvenser 
på ämneskap-systemet. Däremot skulle åtgärden resultera i att kran 370, som redan är 
högbelastad, skulle få ännu fler lyft att utföra vilket kan leda till att kranen blir flaskhals i 
ämneskap-systemet. SSAB har även infört riktlinjer gällande att utföra så få lyft som möjligt 
och en följd av att ändra arbetssättet på detta vis skulle bli att antalet lyft kopplat till ämnen i 
ämneskap 2 fördubblas. 

Vad gäller tillståndsfördelningen i ämneskap 2 och i ämnessågarna går det att se skillnader 
mellan den östra och västra kapen respektive östra och västra sågen. Detta sker på grund av 
logiken i modellen som gör att ämnen först skickas till den östra kapen eller sågen om båda är 
lediga vilket leder till mer aktiv tid. 

9.3. Avgränsningar och antaganden 
I följande sektion listas några av de viktigaste avgränsningarna och antaganden som utfördes i 
studien samt hur de skulle kunna påverka simuleringens resultat. 

 Vad gäller det avgränsade systemet för simuleringen inkluderas allt från lagerområden i 
hall 8 och 9 till överföringsvagnen i hall 4. Information kring ämnesugnarnas efterfrågan 
används däremot, även om de inte är med i systemgränserna. I modellen räknas 
buffertlagret ut baserat på hur mycket som efterfrågas och hur mycket som kapas, vilket 
exkluderar själva hanteringen av lagret. Ifall systemgränserna hade varit större och 
inkluderat buffertlagret och ämnesugnarna skulle mer hantering av ämnena behöva 
simuleras och skulle kunna påverka mätetalen. Dessutom skulle genomloppstiderna 
omdefinieras till att även inkludera hanteringen in till ämnesugnarna. Systemgränserna 
anses dock vara relevanta för just denna studie som syftar på att effektivisera flödet i 
ämneskap-systemet. 

 Antagandet att det inte sker några haverier eller underhåll vid ämnesugnarna har en 
påverkan på de resultat som erhölls vid simuleringen. Antagandet innebär att körschemat 
som används för ämnesugnarna antas kunna följas i ämnesugnarna och alla efterliggande 
processer. Efterfrågan från ämnesugnarna som styr inflödet av orderkopplade ämnen till 
ämneskap-systemet påverkas även av antagandet. Efterfrågan kommer ligga på en stabil 
nivå under hela simuleringen men i verkligheten sker underhåll och haverier som i sin tur 
bör bidra till en lägre och mer varierande efterfrågan. Vidare, eftersom ämnesugnarnas 
efterfrågan är starkt kopplad till den lagernivå som krävs, skulle lagernivån kunna minskas 
om detta antagande inte tillämpas. Det optimistiska körschemat används däremot eftersom 
det ses som ett extremfall om ämnesugnarna är igång 100 % och om en åtgärd klarar av 
den efterfrågan ökar sannolikheten att den klarar av den verkliga efterfrågan. 
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 Antagandet gällande kranhanteringen av rensnitt skulle framförallt kunna påverka 
tillståndsfördelningarna för kran 370 och kran 308. Om kranhanteringen av rensnitt skulle 
tas med i modellen bör den upptagna tiden för kran 370 och kran 308 att öka. Vidare, att 
inga haverier i kranarna inkluderas, skulle också kunna påverka kranarnas 
tillståndsfördelningar eftersom kranarna då kan haverera. Om haverier i kranar och 
hantering av både rensnitt och skrotbitar skulle inkluderas i modellen skulle det kunna 
innebära att vissa stationer svälter momentant. Till exempel om kran 370 har havererat och 
inte är kapabel till att lyfta på och av ämnen från ämneskap 2 skulle stationens andel ledig 
tid att öka. Det skulle även kunna innebära att produktionstakten för vissa stationer 
möjligen skulle påverkas.  

 Dotterämnen som kapas i fel längd avgränsas i simuleringsmodellen då det inte sker så 
ofta. Det skulle däremot marginellt kunna påverka både andelen upptagen tid för kran 370 
och 308 men även produktionstakten i stationerna. Däremot anses denna påverkan vara 
marginellt då detta arbetssätt inte sker ofta i verkligheten.  

 Samtliga ämneshögar i modellen antas vara av kö-typen FIFO. Antagandet förenklar 
logiken i modellen eftersom ett ämne förhindras från att bli kvarliggande längst ner i en 
ämneshög och på så vis störa produktionssekvensen. I det verkliga systemet skiljer sig 
höghanteringen mellan olika operatörer då en del tömmer ämneshögarna innan ett nytt 
ämne läggs i ämneshögen medan andra operatörer fyller på högarna med ämnen 
kontinuerligt. Om LIFO skulle användas riskerar ämnen att fastna i högar och eftersom 
operatörerna fyller högarna på olika sätt anses detta antagande inte resultera i så stor 
skillnad från verkligheten. 

 Eftersom produktionsplaneringen i verkligheten är komplex innehållandes många 
parametrar och villkor förenklas denna process i simuleringen genom att endast 
restriktionerna för ämneskap 1 bestämmer hur samtliga ämnen styrs. Efter diskussioner 
med en systemexpert angående antagandet och hur planeringslogiken ser ut i verkligheten 
ansågs detta antagande kunna utföras. Antagandet skulle däremot kunna påverka samtliga 
mätetal vid resultatet, men ansågs vara tillräckligt bra med tanke på komplexiteten hos den 
verkliga planeringen.  

 Vid experimenteringen simuleras 8 perioder som motsvarar 92 dagar. Längden på 
simuleringen valdes för att samtliga händelser ska hinnas med minst tre gånger samtidigt 
som simuleringen inte ska ta för lång tid. Ju fler dagar simuleringen pågår desto säkrare 
resultat erhålls, men simuleringen tar längre tid.  

 Simuleringarna utfördes med 500 replikationer för att erhålla goda konfidensintervall. För 
att välja antalet replikationer utfördes experiment med 100, 200, 300, 400, 500 och 600 
replikationer där konfidensintervallen jämfördes. Konfidensintervallen från 500 och 600 
replikationer hade endast en marginell skillnad så att 500 replikationer ansågs erhålla 
tillräckligt små konfidensintervall. 

 Vid simuleringen användes en uppvärmningstid på 1 dag för att få oberoende replikationer. 
Längden på uppvärmningstiden valdes för att resultatinsamlingen ska påbörjas samtidigt 
för samtliga data då vissa variabler uppdateras en gång om dagen och andra uppdateras 
varje timme. Genom att påbörja insamlingen en dag efter simuleringens början försäkras 
att resultaten har samma förutsättningar. 
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 De antaganden som är kopplade till längder på moder- och dotterämnen innebär att långa 
returämnen inte återkopplas i simuleringsmodellen eftersom samtliga moderämnen från 
hall 8 och hall 9 antas ha längden 10 meter. I verkligheten finns det ett optimeringsproblem 
kopplat till att minimera andelen returer och skrot. Detta optimeringsproblem har 
förenklats i modellen eftersom endast medellängder används samt att dotterämnena, 
förutom det sista antas ha samma längd. I verkligheten orderkopplas vanligtvis 
dotterämnen från olika längdgrupper till samma moderämne. Detta antagande påverkar 
främst hur många moderämnen som orderkopplas per dag och kampanj. Eftersom 
optimeringsproblemet förenklas skulle möjligen fler moderämnen behöva orderkopplas i 
verkligheten för att erhålla efterfrågad längd för samtliga dotterämnen. 

9.4. Metod 
Vid utförandet av modelleringen och simuleringen följdes endast en metodik från Persson 
(2001). Det ansågs vara tillräckligt att endast erhålla information från en artikel om 
simuleringsmetodik eftersom det är ett välkänt arbetssätt just vid produktionssimulering som 
många har skrivit om. Vidare vad gäller det nionde och sista steget i simuleringsmetodiken, 
implementering, avgränsas det från studien då det är något som uppdragsgivaren får utföra 
baserat på studiens resultat. 

Valet av simulering som verktyg gjordes utifrån karaktäristiken av studien och 
frågeställningarna, där optimering som verktyg inte ansågs vara lika tillämpbart. Simulering 
är bra att använda vid tillfällen när exempelvis olika åtgärder ska testas och utvärderas. 
Optimering är bra om flera olika parametrar testas för att erhålla ett optimum eller den bästa 
åtgärden. Eftersom studien syftar i att testa olika scenarion, inte i att finna det bästa scenariot, 
ansågs simulering vara det verktyg som med störst fördel kunde tillämpas. Vidare valdes 
mjukvaran Arena framför någon annan mjukvara på grund av författarnas tidigare kunskaper. 

9.5. Etiska och samhälleliga villkor 
Hållbar utveckling kan delas upp i tre olika områden: ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Denna studie skulle främst positioneras åt det ekonomiska området då det specifikt 
handlar om att minska slöseri och effektivisera produktflödet som i sin tur har en direkt 
påverkan på ekonomisk hållbarhet. Delar av studien skulle kunna positioneras åt det sociala 
området då det handlar om vissa förändrade arbetssätt som i sin tur kan påverka operatörernas 
sociala hållbarhet. Vad gäller det ekologiska området har studien ingen direkt påverkan. För 
vidare studier skulle energianvändning vid ämneskap-systemet kunna räknas ut för eventuella 
förbättringar som i så fall skulle positionera studien åt den ekologiska hållbarheten. 

Då studien rekommenderar vissa förändrade arbetssätt bör vidare arbete utföras kopplat till 
etiska villkor genom att försöka värdera den sociala hållbarheten i form av exempelvis 
säkerhet. Eftersom ämneskap-systemet hanterar stora produkter med stora vikter och där 
operatörerna transporterar produkterna med kranar är säkerheten en mycket viktig faktor. Om 
ett förändrat arbetssätt skulle äventyra operatörernas säkerhet måste de etiska villkoren 
grundligt utvärderas innan någon implementering utförs.  
  



 

101 
 

10. Slutsats 
Baserat på de utförda analyserna som har syftet att besvara de uppsatta frågeställningarna, 
sammanfattas de i en slutsats. Här besvaras hur hög kapacitet som krävs, var flaskhalsarna 
befinner sig och vilka åtgärder som krävs för att möta den dragande efterfrågan från 
ämnesugnarna.  

I följande sektion presenteras studiens slutsatser i form av svar på frågeställningarna. 
Slutligen visas förslag på framtida studier och framtida handlingar som kan utföras baserat 
på detta examensarbete. 

10.1. Frågeställningar 
Första frågeställningen besvarades genom att simulera nuläget i Scenario 1.1 och jämföra den 
producerande och efterfrågande takten: 

 Hur stor kapacitetsökning krävs i ämneskap-systemet för att möta ämnesugnarnas 
efterfrågan? 

Det krävs en kapacitetsökning på 2,79 ämnen per timme vilket motsvarar en kapacitetsökning 
på ungefär 16,40 % för att kunna möta ämnesugnarnas efterfrågan. 

Den andra frågeställningen kunde besvaras genom att utföra en flaskhalsanalys på de 
resultat som erhölls från simuleringen av Scenario 1.1: 

 Vilken eller vilka stationer i ämneskap-systemet är flaskhals(ar)? 

Flaskhalsanalysen ger en indikation på att ämneskap 2 är den primära och att ämnessågarna är 
den sekundära flaskhalsen för ämneskap-systemet. 

Vidare, genom att simulera ett antal scenarion med olika åtgärder som sedan jämförs, 
kunde den tredje frågeställningen besvaras: 

 Vilken eller vilka åtgärder behövs för att begränsa flaskhalsens eller flaskhalsarnas 
konsekvenser på flödet, både för att kunna möta ämnesugnarnas efterfrågan och för att 
minska slöseri i ämneskap-systemet? 

För att kunna möta ämnesugnarnas efterfrågan och samtidigt minska slöseri i ämneskap-
systemet finns två scenarion att använda. Scenario 2.5sk inkluderar åtgärderna att ta bort 
restriktionerna i ämneskap 1, lägga till en ny ämnessåg och reducera kapningstiderna med 15 
% både i ämnessågarna och ämneskap 2. Kapningstakten resulterade i 19,73 kapade ämnen 
per timme vilket gör att en lagernivå på minst 2 552 ton behövs under den simulerade 
perioden. Vidare skulle de genomsnittliga genomloppstiderna ligga på 450 minuter från 
greppande och 1 367 minuter från orderkoppling vilket, jämfört med nuläget, skulle minska 
slöseri i ämneskap-systemet. 

Scenario 2.6 inkluderar att inga restriktioner finns i ämneskap 1 och att gaskaparna är 
likställda. Kapningstakterna i detta fall skulle vara 19,77 kapade ämnen per timme som ger en 
lagernivå på minst 2 653 ton (ungefär 421 stycken ämnen) under den simulerade perioden. De 
genomsnittliga genomloppstiderna ligger på 364 minuter från greppande och 1 189 minuter 
från orderkoppling vilket ger en statistiskt signifikant minskning av slöseri i ämneskap-
systemet. 
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10.2. Rekommendationer och framtida arbete 
Som resultatet och analysen visar är det två scenarion som når de uppsatta målen för 
mätetalen, Scenario 2.5sk och Scenario 2.6, där Scenario 2.6 ger den största förbättringen. 
Däremot, på grund av att studiens efterfrågan är så pass hög, skulle samtliga scenarion kunna 
vara intressanta med dagens verkliga efterfrågan. Känslighetsanalysen visar att med en 
efterfrågan på 70 % av studiens körschema klarar ämneskap-systemet av att möta 
ämnesugnarnas efterfrågande takt utan några åtgärder. 

Ett framtida arbete skulle kunna vara att utföra investeringskalkyler på de intressanta 
scenariona för att undersöka hur stor investeringen skulle bli och om det i så fall kan vara värt 
en implementering. En rekommendation är att undersöka arbetssättet vid ämneskap 2 
eftersom det anses finnas goda möjligheter till att effektivisera det arbetssätt som används 
idag. Däremot bör studiens avgränsningar och antaganden tas i åtanke vid eventuella 
implementeringar som gör att simuleringens resultat kan skilja sig åt från verkligheten. 
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Bilagor 
I bilagorna erhålls bland annat illustrationer av data, animeringen och simuleringslogiken för 
delmodellerna, men även beskrivning av modulerna i simuleringsprogrammet Arena. 

Bilaga 1 – Sannolikhetsfördelningar för observerade processtider 
För samtliga histogram i följande bilagor representerar x-axeln värdet för respektive data och 
y-axeln representerar sannolikheterna. Histogrammen, både p-värden från Chi-Square (CS) 
och Kolmogorov-Smirnov (KS) samt fördelningsuttrycken är erhållna ur Input Analyzer som 
är ett tilläggsprogram i Arena och räknar ut sannolikhetsfördelningar baserat på inmatade 
data. 

 

Automatisk slaggning 
Uttryck: 160 + WEIB(16.9, 3.15) 
CS: p = 0.0641 
KS: - 
Antal datapunkter: 34 stycken 
 
 

 

Manuell slaggning 
Uttryck:  36 + EXPO(27.9) 
CS: p = 0.414 
KS: p > 0.15 
Antal datapunkter: 46 stycken 
 
 
 

 
 
Automatisk vägning 
Uttryck: 20.5 + GAMM(15, 1.19) 
CS: p = 0.31 
KS: - 
Antal datapunkter: 23 stycken 
 
 
 
 

 

Figur B.1. Sannolikhetsfördelning för automatisk slaggning i 
ämneskap 1. 

Figur B.2. Sannolikhetsfördelning för manuell slaggning i 
ämneskap 2. 

Figur B.3. Sannolikhetsfördelning för automatisk vägning i 
ämneskap 1. 



 

108 
 

Bilaga 2 – Sannolikhetsfördelningar för ämnes-avlastningar och -greppande 
 

Avlastning på ämneshög 
Uttryck: 16.5 + GAMM (5.57, 2.61) 
CS: p = 0.32 
KS: - 
Antal datapunkter: 70 stycken 

 
 

 

 

Avlastning efter ämneskap 1 
Uttryck: 26.5 + GAMM(1.73, 3.39) 
CS: p = 0.0162 
KS: - 
Antal datapunkter: 26 stycken 

 
 
 
Avlastning på luftkuddetruck 
Uttryck: TRIA(19.5, 44, 83.5) 
CS: - 
KS: - 
Antal datapunkter: 10 stycken 

 
 

 
 

Greppande av dotterämnen 
Uttryck: 16.5 + LOGN(10.7, 10.2) 
CS: p > 0.75 
KS: - 
Antal datapunkter: 53 stycken 

 
 

 
 

Figur B.4. Sannolikhetsfördelning för avlastningstid på 
ämneshögar. 

Figur B.5. Sannolikhetsfördelning för avlastningstid efter 
ämneskap 1. 

Figur B.6. Sannolikhetsfördelning för avlastningstid på 
luftkuddetruck. 

Figur B.7. Sannolikhetsfördelning för greppandetid av 
dotterämnen. 
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Greppande av moderämnen 
Uttryck: TRIA(24.5, 35, 81.5) 
CS: - 
KS: - 
Antal datapunkter: 12 stycken 

 
 
 
Greppande efter ämneskap 1 
Uttryck: TRIA(23.5, 24, 27.5) 
CS: p = 0.00508 
KS: - 
Antal datapunkter: 21 stycken 

 
 

 

  

Figur B.8. Sannolikhetfördelning för greppandetid av 
moderämnen. 

Figur B.9. Sannolikhetsfördelning för greppandetid efter 
ämneskap 1. 
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Bilaga 3 – Sannolikhetsfördelningar för haveritider 
 

Antal haverier i ämneskap 1 
Uttryck: 0.5 + 11 * BETA(0.619, 2.24) 
CS: p = 0.728 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 
 
 

Haveritider i ämneskap 1 
Uttryck: EXPO(1.37) 
CS: p = 0.0465 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 
 
 

Antal haverier i ämneskap 2 
Uttryck: 0.5 + EXPO(1.03) 
CS: p = 0.0126 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 
 
 
 
 
 

Haveritider i ämneskap 2 
Uttryck: EXPO(1.37) 
CS: p = 0.0106 
KS: p > 0.15 
Antal datapunkter: 56 stycken 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur B.10. Sannolikhetsfördelning för antalet haverier i 
ämneskap 1. 

Figur B.11. Sannolikhetsfördelning för haveritiderna i 
ämneskap 1. 

Figur B.12. Sannolikhetsfördelning för antalet haverier i 
ämneskap 2. 

Figur B.13. Sannolikhetsfördelning för haveritider i 
ämneskap 2. 
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Antal haverier i östra ämnessågen 
Uttryck: 0.5 + EXPO(1.09) 
CS: p = 0.0181 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 
 
 

Haveritider i östra ämnessågen 
Uttryck: EXPO(1.03) 
CS: p = 0.0248 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 
 

 

Antal haverier i västra ämnessågen 
Uttryck: 0.5 + 11*BETA(0.281, 1.55) 
CS: p = 0.0317 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 
 
 

Haveritider i västra ämnessågen 
Uttryck: EXPO(0.751) 
CS: p = 0.22 
KS: - 
Antal datapunkter: 56 stycken 

 
 

  

Figur B.14. Sannolikhetsfördelning för antalet haverier i den 
östra ämnessågen. 

Figur B.15. Sannolikhetsfördelning för haveritider i den östra 
ämnessågen. 

Figur B.16. Sannolikhetsfördelning för antalet haverier i den 
västra ämnessågen. 

Figur B.17. Sannolikhetsfördelning för haveritider i den 
västra ämnessågen. 
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Bilaga 4 – Sannolikhetsfördelningar för kapningstider 
 

Kapningstider, grupp 1.1 
Uttryck: 226 + LOGN(104, 28) 
CS: p < 0.005 
KS: - 
Antal datapunkter: 26 362 stycken 

 
 

 
 

 
Kapningstider, grupp 1.2 
Uttryck: 422 + LOGN(56.2, 61.7) 
CS: p < 0.005 
KS: p < 0.01 
Antal datapunkter: 316 stycken 

 
 

 
 
 
Kapningstider, grupp 1.3 
Uttryck: 408 + ERLA(13.1, 6) 
CS: p < 0.005 
KS: p < 0.01 
Antal datapunkter: 1 655 stycken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur B.18. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
1.1. 

Figur B.19. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
1.2. 

Figur B.20. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
1.3. 



 

113 
 

 
 

Kapningstider, grupp 1.4 
Uttryck: 422 + ERLA(28.8, 3)  
CS: p < 0.005 
KS: p < 0.01 
Antal datapunkter: 245 stycken 

 
 
 
 

Kapningstider, grupp 2.1 
Uttryck: 506 + LOGN(289, 102) 
CS: p < 0.005 
KS: - 
Antal datapunkter: 16 993 stycken 

 
 

 
 
 
Kapningstider, grupp 2.2 
Uttryck: 618 + GAMM(115, 2.06) 
CS: p < 0.005 
KS: p = 0.0555 
Antal datapunkter: 190 stycken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B.21. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
1.4. 

Figur B.22. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
2.1. 

Figur B.23. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
2.2. 
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Kapningstider, grupp 2.3 
Uttryck: 550 + ERLA(44.2, 5) 
CS: p < 0.005 
KS: p < 0.01 
Antal datapunkter: 932 stycken 

 
 

 
 
 

Kapningstider, grupp 2.4 
Uttryck: 602 + GAMM(105, 2.11) 
CS: p < 0.005 
KS: - 
Antal datapunkter: 172 stycken 

 
 

 
 
 
Kapningstider, grupp 3.1 
Uttryck: 938 + LOGN(684, 391)  
CS: p < 0.005 
KS: - 
Antal datapunkter: 9902 stycken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B.24. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
2.3. 

Figur B.25. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
2.4. 

Figur B.26. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
3.1. 
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Kapningstider, grupp 3.2 
Uttryck: NORM(2.56e+003, 424) 
CS: p < 0.005 
KS: p < 0.01 
Antal datapunkter: 89 stycken  

Figur B.27. Sannolikhetsfördelning för kapningstider i grupp 
3.2. 
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Bilaga 5 – Känslighetsanalys på lagernivåer och genomloppstider 
Utförd känslighetsanalys för Scenario 1.1 indikerar på att för 80 % efterfrågan och över klarar 
ämneskap-systemets kapacitet inte med ämnesugnarnas efterfrågan. Figur B.28 och Figur 
B.29 visar på att lagernivåerna och genomloppstiderna sticker iväg ju högre efterfrågan är. 

 

Figur B.28. Nödvändiga lagernivåer jämfört med den eftersträvade lagernivån för olika stora efterfrågan. 

 

Figur B.29. Genomloppstider från orderkoppling och från grepp för olika stora efterfrågan. 

I fallet med 150 % högre efterfrågan bör lagernivån ligga på 27 178 stycken ämnen vilket 
är ungefär 171 221 ton, samtidigt som vissa ämnen har en genomloppstid på ungefär 17 
dagar. Precis när efterfrågan överstiger ämneskap-systemets kapacitet ökar genomloppstiden 
från orderkoppling exponentiellt och lagernivån överstiger den eftersträvade lagernivån på 
635 stycken ämnen (4 000 ton). 
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Bilaga 6 – Beskrivning av de använda simuleringsmodulerna i Arena 
De flödesmodulerna som användes för denna studies simuleringsmodell förklaras i följande 
bilaga. 

Create / Dispose 
Create-modulen är till för att skapa samtliga entiteter till simuleringen baserat på olika 
inställningar som kan utföras inom denna modul, så som hur ofta entiteterna ska skapas eller 
hur många som ska skapas. Dispose-modulen är endast till för att radera entiteterna från 
modellen och används ofta i slutet av simuleringen. Figur B.30 visar en illustration av 
modulerna i Arena. 

 

Figur B.30. Create-modulen har ett utflöde och skapar entiteter medan Dispose-modulen har ett inflöde och raderar 
entiteter. 

Assign 
Assign-modulen används för att tilldela entiteter, som flödar genom modulen, attribut eller 
variabler för att vid behov kunna separera olika sorters entiteter. När en entitet tilldelats ett 
attribut kan logiska uttryck användas i modellen för att hantera och individualisera 
entiteternas flöde. Entiteter som flödar genom denna modul kan även ändra värden på globala 
variabler som gäller över hela modellen. En Assign-modul kan tilldela flera variabler eller 
attribut på samma gång. Figur B.31 visar Assign-modulen från Arena. 

 

Figur B.31. Assign-modulen tilldelar attribut- och variabelvärden till genomflödande entiteter. 

Batch / Separate 
Batch-modulen används för att gruppera ett antal entiteter till en enda entitet, antigen 
permanent eller temporärt. Exempelvis kan entiteter med samma attributvärde samlas in i 
samma grupp. Om grupperingen är permanent sker det följda flödet endast med den 
grupperade entiteten, men om den är temporär måste entiteten separeras igen till de 
ursprungliga entiteterna med hjälp av Separate-modulen. Separate-modulen kan antingen 
användas för att separera en tidigare grupperad entitet, men även för att duplicera entiteter. 
Vid dupliceringen flödas den ursprungliga entiteten genom modulen och ut genom ena 
utflödet och dubbletterna flödas genom det andra utflödet, vilket visas i Figur B.32. 
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Figur B.32. Batch-modulen grupperar entiteter och har ett in- och utflöde medan Separate-modulen separerar eller 
duplicerar entiteter och har ett inflöde och två utflöden. 

Decide 
Decide-modulen kan användas för entiteter att välja mellan olika vägar baserat på olika 
förhållanden eller baserat på sannolikheter. Modulen är användbar ifall ”om”-satser ska 
tillämpas, exempelvis om entiteten har attributvärdet 1 skickas den ena vägen, annars skickas 
den andra vägen. Figur B.33 visar en illustration av Decide-modulen med två olika utflöden, 
”True” eller ”False”. 

 

Figur B.33. Decide-modulen har ett inflöde och två eller flera utflöden, beroende på om det inställda förhållandet eller 
sannolikheten tilldelar ”True” eller ”False”. 

Hold 
Hold-modulen håller entiteter i en kö i väntan på antingen en signal eller att ett förhållande 
ska bli sant. Om entiteterna väntar på att ett förhållande kommer de stå i kön tills att 
förhållandet blir uppfyllt. Figur B.34 illustrerar Hold-modulen i Arena. 

 

Figur B.34. Hold-modulen håller entiteter i kö tills en signal ges eller ett förhållande blir sant. 

Station 
Station-modulen representerar en plats där bearbetning ska ske. Om en transport ska ske av en 
entitet, via exempelvis en kran, måste först en start- och slutstation definieras. Station-
modulen illustreras i Figur B.35. 

 

Figur B.35. Station-modulen definierar en start- eller slutstation för en genomflödande entitet. 
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Access / Convey / Exit 
Access-modulen tilldelar en eller fler celler på ett rullband till en entitet som ska förflyttas 
mellan två stationer. Entiteten väntar i modulen tills cellen eller cellerna är lediga, för att 
sedan transporteras på rullbandet. Convey-modulen är själva rullbands-transporten av 
entiteten där rullbandets hastighet och längd kan definieras. Exit-modulen används sedan för 
att släppa den använda cellen från entiteten. Figur B.36 illustrerar dessa moduler från Arena. 

 

Figur B.36. Access-modulen tilldelar en rullbana till en entitet, Convey-modulen transporterar entiteten mellan två Station-
moduler och Exit-modulen släpper rullbanan från entiteten. 

Request / Transport / Move / Free 
Request-modulen tilldelar en transportenhet till en entitet som ska förflyttas mellan två 
stationer. Entiteten väntar i modulen tills transporten är ledig. Transport-modulen utför sedan 
transporteringen av entiteten till slutstationen under en given transporttid, medan Move-
modulen utför en förflyttning av transporten utan att entiteten följer med till slutdestinationen. 
Slutligen släpper Free-modulen transportenheten från entiteten så att nya entiteter kan 
tilldelas transportenheten. Figur B.37 illustrerar dessa fyra moduler i Arena. 

 

Figur B.37. Request-modulen tilldelar en transport till en entitet, Transport-modulen transporterar entiteten mellan två 
Station-moduler, medan Move-modulen kan förflytta tillbaka transporten utan en entitet och Free-modulen släpper 

transporten från entiteten. 

Allocate / Halt / Activate 
Allocate-modulen tilldelar en transport till en entitet utan att behöva vara på samma station 
som entiteten. När entiteten kontrollerar transporten kan den sedan stoppas med hjälp av Halt-
modulen som ändrar transportenheten till att vara inaktiv som gör att inga entiteter kan 
använda transporten. Activate-modulen aktiverar sedan en tidigare inaktiv transport vid 
samma station som den stoppades, och gör att den kan tilldelas till entiteter igen. Hur 
modulerna ser ut, visas i Figur B.38. 

 

Figur B.38. Allocate-modulen tilldelar en transport till en entitet, Halt-modulen gör transporten inaktiv för att sedan kunna 
aktiveras med Activate-modulen. 
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Seize / Delay / Release  
Seize-modulen ger en eller flera resursenheter till en genomflödande entitet där entiteten 
väntar tills att resursenheten är tillgänglig. Vidare ger Delay-modulen en fördröjning för 
entiteten, för att exempelvis representera att resursenheten arbetar med entiteten. Entiteten 
kommer vara kvar i Delay-modulen i en specificerad tid och sedan släppas. Release-modulen 
kommer sedan att släppa resursenheten från entiteten som tillägnades i Seize-modulen. 
Modulerna illustreras i Figur B.39. 

 

Figur B.39. Seize-modulen tilldelar en resurs till en entitet, Delay-modulen fördröjer entiteten en given tid och Release-
modulen släpper resursen från entiteten. 

Store / Unstore 
Store-modulen lägger till entiteterna på lagring och används för att kunna animera entiteterna 
när de bearbetas i andra moduler, för att sedan tas bort från lagringen med Unstore-modulen. 
Modulerna visas i Figur B.40. 

 

Figur B.40. Store-modulen gör att entiteterna kan animeras när de bearbetas i efterföljande moduler medan Unstore-
modulen släpper entiteten vidare. 

Record 
Record-modulen används för att samla ihop och spara olika statistik eller information om 
entiteter som flödar igenom. Exempelvis kan den samla in tid mellan entiteter eller 
tidsintervall från inflödet tills att entiteten åker genom modulen. Modulen kan även räkna hur 
många entiteter som flödar genom den, exempelvis för att räkna ut produkter i arbete. Figur 
B.41 visar modulen från Arena. 

 

Figur B.41. Record-modulen samlar statistik och information om genomflödande entiteter. 
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Bilaga 7 – Animering av nuläget i Arena 

 

Figur B.42. Överblicksbild av nuläget efter ungefär 9 timmar av simuleringen. Lagernivån och takterna uppdateras varje 
timme. 
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Bilaga 8 – Illustrationer av delmodellerna från Arena 

Delmodell 1 – Produktionsplanering 

 

Figur B.43. Den första delen från logiken av produktionsplaneringen i Arena. 
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Figur B.44. Den andra delen från logiken av produktionsplaneringen i Arena. 
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Figur B.45 Den tredje och sista delen från logiken av produktionsplaneringen i Arena. 
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Delmodell 2 – Ämneskap 1 

 

Figur B.46. Logiken av delmodellen för ämneskap 1. 
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Delmodell 3 – Ämneskap 2 

 

Figur B.47. Logiken av delmodellen för en av kaparna i ämneskap 2 (den andra kapen har samma logik). 
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Delmodell 4 – Ämnessågar 

 

Figur B.48. Logiken av delmodellen för en av ämnessågarna (den andra ämnessågen har samma logik). 
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Delmodell 5 – Hall 4 

 

Figur B.49. Logiken av delmodellen för kortlagret i hall 4. 
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Delmodell 6 – Luftkuddetruck 

 

Figur B.50. Logiken för framåtflödet i delmodellen för luftkuddetrucken. 
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Figur B.51. Logiken för returflödet i delmodellen för luftkuddetrucken. 
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Delmodell 7 – Rullbana 

 

Figur B.52. Logiken av delmodellen för rullbanan. 
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Delmodell 8 – Returstation 

 

Figur B.53. Logiken av delmodellen för returstation. 
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Delmodell 9 – Överföringsvagn 

 

Figur B.54. Logiken av delmodellen för överföringsvagnen. 
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Huvudmodell – Sammanställning av delmodellerna 

 

Figur B.55. Första delen av logiken för huvudmodellen. 
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Figur B.56. Andra och sista delen av logiken för huvudmodellen. 
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Bilaga 9 – Tillståndsfördelningar för kranarna 
För följande resultat erhölls snarlika konfidensintervall som för tillståndsfördelningarna för 
stationerna (se sektion 7), men kunde inte presenteras från simuleringens utdata då dessa 
tillståndsfördelningar räknades ut på ett annat sätt. Till exempel presenteras 0,1045 som 
resultatet att kran 331 är upptagen i 10,45 %, medan exempelvis resultatet att ämneskap 1 är 
upptagen i 76,28 % presenteras som 76,28. På så sätt presenteras stationernas tillstånd med en 
faktor 100 större än för kranarna vilket gör att deras konfidensintervall syns från 
simuleringen, men är egentligen snarlika. 

Tillståndsfördelningar för kranarna i Experiment 1 
 

Scenario 1.2 Upptagen 
[%] 

Ledig 
[%] 

Inaktiv 
[%] 

            

Kran 331 10,45 77,05 12,5             
Kran 994 23,19 76,81 -             
Kran 370 57,67 30,16 12,17             
Kran 308 36,36 51,14 12,5             
Kran 817 53,5 46,5 -             
Kran 307 1,53 85,97 12,5             

 Scenario 1.3   

Upptagen 
[%] 

  
  

Ledig 
[%] 

  
  

Inaktiv 
[%] 

  

 
S K S+K S K S+K S K S+K 

Kran 331 10,45 10,45 10,45 77,05 77,05 77,05 12,5 12,5 12,5 
Kran 994 22,18 23,31 23,83 77,82 76,69 76,17 - - -  
Kran 370 55,72 59,2 60,08 32,09 28,64 27,76 12,19 12,16 12,15  
Kran 308 30,91 30,02 31,73 56,59 57,48 55,77 12,5 12,5 12,5 
Kran 817 56,2 57,73 56,63 43,8 42,27 43,37 - - -  
Kran 307 1,53 1,53 1,53 85,97 85,97 85,97 12,5 12,5 12,5 

 Scenario 1.4   

Upptagen 
[%] 

  
  

Ledig 
[%] 

  
  

Inaktiv 
[%] 

  

 
S K S+K S K S+K S K S+K 

Kran 331 10,45 10,45 10,45 77,05 77,05 77,05 12,5 12,5 12,5 
Kran 994 23,68 24,94 25,42 76,32 75,06 74,58 - - - 
Kran 370 58,62 61,99 62,91 29,21 25,86 24,94 12,16 12,15 12,15 
Kran 308 38,31 37,38 39,44 49,19 50,12 48,07 12,49 12,49 12,49 
Kran 817 52,19 54,02 52,64 47,81 45,98 47,36 - - - 
Kran 307 1,53 1,53 1,53 85,97 85,97 85,97 12,5 12,5 12,5 
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Tillståndsfördelningar för kranarna i Experiment 2 
 

Scenario 2.1 
Upptagen 

[%] 
Ledig 
[%] 

Inaktiv 
[%] 

            

Kran 331 11,17 76,33 12,5             
Kran 994 23,66 76,34 -             
Kran 370 55,07 32,74 12,2             
Kran 308 28,69 58,81 12,5             
Kran 817 58,57 41,43 -             
Kran 307 1,53 85,97 12,49             

Scenario 2.2 
Upptagen 

[%] 
Ledig 
[%] 

Inaktiv 
[%] 

            

Kran 331 10,99 76,51 12,5             
Kran 994 24,8 75,2 -             
Kran 370 55,14 32,66 12,2             
Kran 308 29,07 58,43 12,5             
Kran 817 61,86 38,14 -             
Kran 307 1,53 85,97 12,5             

Scenario 2.3 
Upptagen 

[%] 
Ledig 
[%] 

Inaktiv 
[%] 

            

Kran 331 11,07 76,43 12,5             
Kran 994 26,77 73,23 -             
Kran 370 58,53 29,29 12,18             
Kran 308 37,05 50,45 12,5             
Kran 817 58,79 41,21 -             
Kran 307 1,53 85,97 12,5             

Scenario 2.4 
Upptagen 

[%] 
    

Ledig 
[%] 

    
Inaktiv 

[%] 
    

  S K S+K S K S+K S K S+K 
Kran 331 11,14 11,17 11,15 76,36 76,33 76,35 12,5 12,5 12,5 
Kran 994 24,69 24,89 25,95 75,31 75,11 74,05 - - - 
Kran 370 56,17 59,33 60,5 31,63 28,49 27,33 12,2 12,17 12,17 
Kran 308 30,67 29,28 31,29 56,83 58,22 56,21 12,5 12,5 12,5 
Kran 817 58,74 58,49 58,68 41,26 41,51 41,32 - - - 
Kran 307 1,53 1,53 1,53 85,97 85,97 85,97 12,5 12,5 12,5 

Scenario 2.5 
Upptagen 

[%] 
    

Ledig 
[%] 

    
Inaktiv 

[%] 
    

  S K S+K S K S+K S K S+K 
Kran 331 11,04 11,08 11,04 76,46 76,42 76,46 12,5 12,5 12,5 
Kran 994 27,83 28,02 29,02 72,17 71,98 70,98 - - - 
Kran 370 59,69 65,77 63,89 28,12 25,08 23,97 12,2 12,15 12,15 
Kran 308 39,59 37,74 40,3 47,91 49,76 47,2 12,5 12,5 12,5 
Kran 817 58,75 58,68 58,4 41,25 41,32 41,6 - - - 
Kran 307 1,53 1,53 1,53 85,97 85,97 85,97 12,5 12,5 12,5 
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Scenario 2.6 
Upptagen 

[%] 
Ledig 
[%] 

Inaktiv 
[%]             

Kran 331 11,05 76,45 12,5             

Kran 994 27,67 72,33 -             

Kran 308 32,94 54,56 12,5             

Kran 817 
(norra) 

55,84 44,16 - 
            

Kran 817 
(södra) 

55,67 44,33 - 
            

Kran 307 1,54 85,96 12,5             
 


