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ABSTRACT  

 

This project is considered as a final part of the Bachelor of Science in Engineering at 

University of Mälardalen, and has been conducted at Volvo Powertrain Production facility in 

Köping. Previously studies within Volvo`s production verified that 44 % of the energy used in 

production is non-value-added.  In order to investigate and understand the root causes Volvo 

GTO offered a workplace inside the production facility. Furthermore, a large part of the data 

used in the research were collect from the actual production line (KU5), for instance by using 

tools e.g. Overall Equipment Effectiveness OEE, and Energy Value Stream VSM. 

 

The project result estimates that almost 50 % of Mean Down Time is occupied by Mean 

Waiting Time, therefore much faster procedure are required to enhance the action plans 

executed by maintenance organization. Moreover. The layout of the production line plays a 

significant role when taking measures toward production failures. 80 % of downtime regarding 

the handling equipment is comprised by robot 2.  55 % of the down time at machinery level is 

occupied also by robot 2, which is also concerns energy. 

 

Due to a lack of visualizing of the production disturbances in relationship to energy, it is 

difficult to discover future production stoppage and energy losses. By visualizing the six 

production losses at the production floor and in the ERP-system, operators and involved 

departments such as maintenance and energy department can easily follow up the losses. As 

contrast to the current energy consumption related to production losses during unproductive 

time could be saved by firstly developing the software technology of PROFIBUS/PROFINET 

to PROFIenergy. PROFIenergy is an energy saving automation system which can save 30 % of 

all total unproductive consumed energy, a yearly saving of 57 855.  

 

To clarify, a clear goal of an energy streamlined work practices between the various 

departments is a critical step to minimize unnecessary energy consumption. In order to 

accomplish a clear and motivated working model, a collaboration must be achieved that is 

possible to bring together all included departments. Operators should be able to have a deep 

insight about their working practices and the value they bring in term of a productive 

changeover through updated SMED. In addition, how their actions can affect the energy 

consumption of the production line, through explicated system knowledge.  
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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete omfattar15 högskolepoäng och är en sista del av 

högskoleingenjörsprogrammet på Mälardalens Högskola, inriktning mot Produktion 

och Logistik. Uppdragsgivaren i denna fallstudie är Volvo Group Truck Operation i Köping. 

Huvuduppgiften är att studera och ge förslag till minskning av produktionsstörningar som inte 

minimerar bara miljöutsläpp, utan bidrar också till sänkt energianvändning och som förhåller 

sig till olika kostnader.   
 

Tidigare studier inom Volvos produktion konstaterar att 44 % av energin som används i 

produktionen är icke värdeskapande. För att hitta grundorsakerna till problemet erbjöd Volvo 

GTO arbetsplats till två studenter från Mälardalens Högskola i produktionen. Mestadels av 

informationen är hämtad från produktionslinan KU5 med hjälp av verktyg som 

Produktionseffektivitet TAK, Energy Value Stream Mapp, VSM. Projektets resultat uppmäter 

att approximativt 50 % av MDT är ockuperat av MWT. Problemen kring haverierna kan 

åtgärdats med hjälp av en uppdaterad arbetsrutin.  Utformning av produktionslinjen har en 

viktig roll i åtgärderna till produktionsbristerna. Undersökningen visar att 80 % av 

haveritiden gällande fel vid hanteringsutrustningar utgörs av roboten 2, varav 55 % 

av haveritiden tillhör maskinnivå som också förankras till energin.  

   

Produktionsstörningarna som orsakar energiförlusterna är svåra att upptäcka på grund av brister 

på visualiseringen.  Synliggörandet av de sex produktionsförlusterna hjälper operatörer och de 

berörda avdelningarna att följa upp förlusterna i produktionen och i Affärssystemet.  

 

Den höga energiförbrukningen som är relaterad till produktionsförlusterna under icke-

produktiva tillfällen, skulle kunna sparas genom att 

utveckla mjukvaran PROFIBUS/PROFINET till PROFIENERGY. PROFIenergy är ett 

energibesparande automationssystem som kan spara upp till 30 % av den totala icke-

värdeskapande energi. Idag motsvarar det en summa på 57 855 kr per år. 

   

Ett tydligt mål för att energieffektivisera arbetsrutinerna mellan de olika avdelningarna är ett 

avgörande steg för att minimera den onödiga energiförbrukningen. Det innebär att det behövs 

en kontinuerlig utbildning för operatörerna som är nyckeln till förebyggandet av de sex 

förlusterna, eftersom de är proportionella mot energiförbrukningen. Det är också nödvändigt att 

ge förslag till en mer rimlig strukturering av omställningsarbetet, exempelvis genom att förnya 

SMED utifrån operatörernas perspektiv och systems uppbyggnad.   

 

 

 

 

Nyckelord: SMED, MDT, MWT, energiförlust 
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FÖRORD 

 

Under projektets gång har studiegruppen upplevt flera utmaningar, men genom att upprätthålla 

ett veckovismöte med handledarna Mattias Löf, Johan Jurss (Volvo GTO) och Sabah Audo 

(MDH) fick studenterna stödjande rekommendationer, därför tackar projektförfattarna 

handledarna för stödet. De tilldelades förslagen och återkopplingar bidrog att studentgruppen 

utvecklade sina förmågor att hitta lösningar på ett innovativt sätt. Därefter tar studiegruppen 

tillfället i akt att tacka alla medverkande produktionspersonal i Volvo GTO:s fabrik i Köping, 

såsom inblandade Operatörer, TPM-koordinatorer, Produktionstekniker, samt 

underhållsingenjörerna. 
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Förkortningar 
 

MDH  Mälardalens Högskola. 

TAK  Tillgänglig, Anläggnings utnyttjande, Kvalitetutbyte. 

SMED   Single Minute Exchange of Dies. 

EVSM   Energy Value Stream Mapping. 

KU5   Kugghjul tillverkning vid produktionslinan 5. 

KU7  Kugghjul tillverkning vid produktionslinan 7. 

TPM  Total Productive Maintenance. 

TPEM   Total Productive Energy Management. 

FU  Förebyggande Underhåll. 

AU  Avhjälpande Underhåll 
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PLC  Programmable Logic Controller 

MTTR  Mean Time To Repair. 

MLDT  Mean Logistics Down Time. 

MDT  Mean Down Time. 

MWT  Mean Waiting Time. 

MTBF  Mean between Time Failures. 
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EWO  Emergency Work Order. 
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1.  INLEDNING 
 

I inledningen presenteras det bakgrund, problembeskrivning och frågeställningar samt 

avgränsningar inom examensarbetet. 

 

1.1.  Bakgrund 

En kartläggning av elförbrukningen i Volvo GTO:s produktion har gjorts genom en tidigare 

utförd studie, som bevittnar att 44 % av den totala förbrukade energin bestod av icke 

värdeskapande energi. Delar av resultatet av den dåvarande energiförbrukningen har varit en 

grund för denna studie, samtidigt för att bekräfta om de använda mätvärdena reflekterar mot de 

nuvarande.  I samband med det tidigare studiearbetet gjordes mätningarna av 

produktionslinorna KU7 och AX062. I fabriken pågick det en rad förändringar bland annat 

ombearbetning av planlayouten och införskaffande av nya utrustningar, för att uppgradera 

energitänkande i företaget.  Volvo GTO har haft som mål från 2008 fram till 2015 att kunna 

minska 25 % av den totala tomgångsenergin.  Företaget är angelägen till förbättringsförslag om 

hur produktionsprocesserna kan implementeras.    

1.2. Problemformulering 

I samband med den tidigare fallstudien visar ett antal timmar som bearbetningsprocesserna har 

förbrukat energi vid icke produktiva tillfällen, och är central i den nuvarande projekt. Det finns 

flera tänkbara anledningar som har orsakat denna kvantitet, bland annat; energianvändning vid 

haverier, planerade stopp och tomgång. Orsakerna har antagits vara att personalen har saknat 

medvetenhet om förlusterna. Följden av händelserna har medfört att personalen inte har arbetat 

efter tydliga riktlinjer för att uppnå ett energieffektiviserat produktionsarbete.   

1.3. Syfte och Mål 

Tillsammans med Volvo GTO i Köping är syftet med examensarbetet att kunna presentera 

fram åtgärdsförslag om hur effektivast energiförlusterna kan minskas vid de befintliga 

maskinerna och förbättra rutiner kring arbetet. Målet är att åtgärda driftstörningar vid befintliga 

utrustningar på ett organiserat sätt, och reducera de 44 % som representerar icke-värdehöjande 

energiförbrukning. Detta ur kort, medel och långsiktigt perspektiv för att få fram mest 

gynnsamma resultat.  

1.4.  Frågeställningar 

 Hur kan tomgångsenergin minskas för de befintliga utrustningarna hos KU5? 

 Vilka åtgärder finns det för att minska oplanerade stopp i de befintliga maskinerna? 

 Hur kan anställda engagera sig i energifrågan för att skapa en effekt arbetsrutin för 

maskinerna?     
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1.5. Projekt direktivt & avgränsning 

 

Examensarbetet har pågått under en tidperiod mellan 2015-02-02 fram till 2015-06-10. Vid 

projektets start var det tänkt att fokusera på fyra olika stycken produktionslinor för både 

Kuggväxlar och Axlar. På grund av den begränsade tiden fattade studenterna tillsammans med 

handledarna på MDH och Volvo beslutet om att avgränsa sig i problemområdet.  

 

Produktionslinjen KU5 har flera likheter med tidigare studerade produktionslinan KU7.  

Beslutet av att avgränsa fallstudien mot KU5 togs, och relevanta lösningsförslag som går att 

implementera i de övriga produktionslinorna föreslogs. Maskinerna inom produktionen och 

dessa tillverkningsprocesser kommer att vara främsta informationskällor. På grund av tekniska 

begränsningar uteslöts energiförbrukningen för tryckluft och ventilation. 

  



11 (84) 

2. ANSATS & METOD 
 

2.1. Metodval 

 

Genom att observera produktionslinan KU5 och besöka företagets tillverkningsprocesser 

undersöktes hur produktionslinjen KU5 var uppbyggt. Detta för att hitta potentiella orsaker till 

problemet. Med regelbundna diskussioner och möten med handledarna på Volvo GTO 

Powertrain och MDH under varannan vecka utväxlades värdefull feedback, för att förbättra 

fallstudien i rätt riktning.  

 

2.2. Datainsamling 

 

Vid starten av arbetet tilldelades gruppen information om energimättningar av Volvo GTO 

ifrån tidigare studier, för att kunna enklare utföra vidare beräkningar.  Dessa energivärden har 

ansetts vara centrala för fallstudien.  Övrig information kring produktionslinan KU5 insamlades 

i samband med intervjuer av de berörda personer och egna observationer.  Utifrån 

observationerna kunde den verkliga genomloppstiden hämtas med hjälp av tidtagning av 

processarbetet och tomgångstiderna när detaljen inte blev bearbetad.  

 

Energimätningarna utfördes med hjälp av en legitimerad elektriker som mätte från 

produktionscellernas respektive ställskåp. Utifrån vad värdet visade kunde författarna se hur 

mycket effektåtgång som missbrukades under genomloppstiden. Tomgångstiderna som mättes 

under flera tillfällen hjälpte författarna att räkna ut och separera det från den totala tiden. 

Resultatet av energimätningarna visades i en-fas system och var tvungen att omvandlas till 

trefassystem. Författarna hade två tänkbara alternativ att genomföra beräkningen. Den första 

var att dela upp fas effekterna var för sig och sedan summera dem, då det finns symmetriska 

samband mellan dem. Det andra alternativet var att multiplicera fas effekten med talet 3. 

Oavsett vilket fall som genomfördes visade båda sätten samma resultat.    

 

 
 

 

För att få en bredare synvinkel av problemet tillfrågades de anställda, bland annat operatörer, 

produktionstekniker, och TPM-koordinatorer. Anledningen till att uppdelningen ägde rum var 

att varje grupp har sitt ansvarsområde, med personal som bäst kan utgå ifrån. Operatörerna är i 

huvudsak vid sina maskiner och har kunskap över hur dem fungerar praktiskt. 

Produktionsteknikerna och TPM-koordinatorer kan besvara frågor kring maskinernas mätdata. 

Dessutom hämtas det grundläggande statistik-data ifrån interna ERP-systemet i syfte att kunna 

analysera och komma fram till slutsatser till frågeställningarna. 
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2.3. Trovärdighet 

 

Vid utförande av energi och tidmätningar med hjälp av Lean-verktyget EVSM förekom det fel 

på mätutrustningen och det gav missvisande mätvärden i resultatet. Mätvärdena (energi per 

detalj och genomloppstiden) kan också skilja sig mellan nuvarande fallstudiens och den 

tidigare utförda studien på grund av marginella skillnader som berodde på start och 

stoppunkten av mätningarna. Interna mätningar av driftstörningarna inom Volvo GTO anses 

vara mer preciserat eftersom de utförs av erfaren personal. Därför valdes det att koncentrera 

fallstudien utifrån mätningar ifrån interna produktionsmätningar. Vidare, informationen till den 

teoretiska delen insamlades framförallt ifrån vetenskapliga artiklar och böcker som reflekterar 

fallstudiens ämnesområde. Informationssökningen söktes främst via MDH-databas, Google 

Scholar, etc. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM   
Detta kapital av studien analyserar de relevanta teoretiska arbetssätten. Genom att lyfta fram 

metoder och rekommenderade teorier för att uppnå en energisnål produktion.  

 

5 Why: Utvecklat av Sakichi Toyoda beskriver boken The Toyota Way verktyget 5-Why, som 

en central metod och har varit en del av Toyotas främsta tillämpningsverktyg. Genom att bryta 

ner problemen i mindre beståndsdelar kan orsakerna avslöjas. Metoden bygger på ett 

ifrågasättande av varför problemet uppstår.  Arbetslivserfarenheten och kunskapen anses vara 

en viktig del i metoden. Det ställs krav att kunna var analytisk för att hitta den kringliggande 

orsaken till problemet. Metoden är en introduktion till orsak och verkan diagrammet som 

analyserar problemet mer djupgående. ( Liker, 2009 ).  

 

Lean verktyget återkopplats till examensarbetets för att lokalisera orsakerna till 

problemområdena.  

 

Fiskbensdiagramet: beskriver visuellt grundorsakerna för ett problem som uppstår i 

produktionen. Efter att kartläggningen är utfört kan man enklare ta reda på hur det ska kunna 

åtgärdas. När ett kvalitetsproblem i produktionen har identifierats måste de olika orsakerna 

brytas ned och separeras var för sig. Varje orsak har en inverkan på problemet oavsett dess 

storlek.  Med hjälp av fiskbensdiagrammet, eller mer känt som orsak och verkan diagrammet är 

det möjligt att förtydliga och lyfta fram alla tänkbara problemen så att det är möjligt att åtgärda 

dem (Bergman, & Klefsjö, 2012). Verktyget används i fallstudien för att avsmalna olika 

grundläggande orsak. 

 

Value Stream Mapping, VSM: är en flödesanalys verktyg som innefattar alla aktiviteter för att 

framställa en slutprodukt. Under analysens utförande ingår både värdeskapande och icke 

värdeskapande händelser. Flödesanalysen kan innehålla upplysningar om råmaterial i 

produktionssystemet. Målet med VSM är att kunna identifiera alla typer av slöserier. 

(Abdulmalek, & Rajgopal, 2007)  

 

3.1. Value Stream Mapping Ur energi perspektiv 

 

Den traditionella VSM-modellen åsyftar sig mot att kunna uppfatta hela processen. En 

händelse aktiverar hela processen genom att sätta igång produktionens första 

bearbetningsstation. Detta kan pågå under en tid beroende hur många huvudprocesser och 

stödprocesser som ingår i produktionslinan, tills den når sin tänkta slut destination. Att ha 

tillräcklig information om hela produktionslinan är avgörande steg. Detta gäller maskiner och 

material som måste tillföras för att det ska vara möjligt att leverera den efterfrågade produkten. 

Detta är ett övergripande tillvägagångssätt som omfattas av traditionella synsättet på VSM, 

men också de sju ned stående punkter (Hines, & Rich, 1997).   

 

 

1. Överproduktion: Antalet detaljer som produceras utan att det tillsätter något värde och 

orsakar nedsatt kvalité och produktivitet. Den negativa följden som uppkommer är all 

den tid som lagras.   
2. Tid som är tillgänglig hos varje process: Beroende på hur stor process är så finns det 

en begränsad tid om hur mycket arbete en maskin kan klara av. Detta kan framföras 

genom att man summerar den totala tiden som processen är under arbete minus den 

tiden som maskinen inte arbetar.   
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3. Väntetid: Den totala tiden det tar för en färdig produkt att passera och för att kunna 

påbörja nästa detalj.    
 

4. Opassande utformning av process: Den tiden som utförs av en komplex maskin som 

kan ersättas av flera andra maskiner och utföra samma operationer under kortare tid och 

mer flexibla till förändringar.  
 

5. Kassationer: Andelen kassationer bör vara mindre än det antalet godkända produkter 

och det bör finnas ett procentuellt uttryck utöver de andelar som inte är godkända. Detta 

för att de ska kunna gå igenom någon form av kvalitetskontroll.  
 

6. Onödig rörelse: Är resultatet av en dålig systemuppbyggnad och ergonomi av 

produktionslinan. Detta innebär att operatörerna behöver använda sig av onödig energi 

av sin fysiska kapacitet för att upprätthålla flödet. 
   

7. Antalet onödiga lager: Detta fenomen utökar ledtiden och försvårar att kunna 

identifiera problem och tar onödigt utrymme av produktionen. Detta påverkar 

kommunikationen mellan operatörerna i mellan negativt. Minskning av lagerhållning 

kan reducera mängden detaljer och det blir lättare att upptäcka defekter för att kunna 

minska kostnader för lagerhållning.  
 

Den traditionella synen av Value Stream Mappning finns kvar och är ansedd att vara en av de 

kraftfullaste Lean – verktygen som finns tillgänglig idag. Trots att många företag använder sig 

av verktyget har flera aspekter av icke värdeskapande aktiviteter dykt upp som tidigare inte har 

ansetts ha någon förbrukning. Tidigare har endast de olika maskinerna varit studieobjekt för 

Value Stream Mappning, men idag finns det väsentliga faktorer som företag värderar när de 

tittar på flera olika besparingsförslag.  Den huvudsakliga ändringen VSM är att kunna 

identifiera flaskhalsar i form av energiförbrukning och sedan kunna redogöra en heltäckande 

kostnadskalkyl över dem orsaker som påverkar de produktionslinan.  När det handlar om 

genomförandet av flödesschemat är tillvägagångssättet lite annorlunda mot den traditionella. 

Den här versionen av Lean verktyget är anpassad för enbart identifiera värden som är direkt 

orsakar energislöseri. Tillvägagångsättet har reducerats till tre stycken faser och är betydligt 

färre än den traditionella VSM. Nedan följer dessa tre faser, som är också aktuell för denna 

studie.  (Reinhardt, 2011)   

 

Mäta: Denna stadie påminner exakt som den föregående modellen då det är samma princip att 

samla in data och tekniska parametrar som värme, tryckluft, och elektricitet.  

 

Visual: Efter det föregående steget har nu de personer som utövar metoden tillräckligt med 

data att kunna kartlägga flödena.    

     

Analysera: Utifrån den kartläggning som har gjort så börjar uträkningen av alla de 

energiförbrukningar. Detta genom att använda de olika analysmetoderna och få fram ett 

realistisk värde angående vilka tröskeln som är mest kostsamma och även bristande kvalitets 

kostnader.  
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3.2. Produktionseffektivitet 

  

Tillgänglighet, anläggningsutbyte, och Kvalitetsbyte, TAK är ett mått som används vid 

mätning av en produktionsanläggningens effektivitet.  Vid ett högt värde av TAK innebär det 

att hela anläggningens kapacitet används till det maximala. För att kunna göra det möjligt bör 

ett antal åtgärder införas. Åtgärderna anses vara nödvändiga då syftet är att eliminera olika 

sorter av förluster. Det kan uppstå förluster i samband med kassationer, haverier, och ställtider.  

Tillgänglighet är ett mått på hur stor andel av den planerade produktionstiden som maskinerna 

är i drift. Det huvudsakliga syftet med att kunna uppnå ett högt TAK-värde är för att 

maskinerna ska tillföra så högt utbyte som möjligt. Detta ingår inom kategorin planerad 

produktionstid, och som är väsentligt beroende på hur maskinen inverkar på planeringstiden. 

Under specifika tillfällen förekommer det även oplanerade stopp som kan definieras till 

exempel, maskinfel, verktygsavbrott och personalbyte på grund av sjukdom. 

Anläggningsutbyte åsyftar sig mot det mått som definierar hur väl tillgängliga den operativa 

tiden används. Operationseffektiviteten kan delas in i två kategorier; utnyttjad produktionstakt 

och verklig utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden omfattar tomgångs och stoppförluster, den 

realistiska operationstiden som förbrukas. Kvalitetutbytet är den faktor som anger det exakta 

antalet producerande enheter. Alla typer av förluster ingår dessvärre i denna mätning. Förluster 

vid uppstart och så kallade produktions fel, även en detalj som är under reparation ska anses 

som fel. Produkten av dessa tre faktorer bildar nyckeltalet TAK (Ljungberg, 2000) 

 

 

 Kvalitetsutbyte =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 −𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
   

 

 Tillgänglighet= 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑−𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 

 Verklig utnyttjandegrad=
𝐾ö𝑝𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑∗𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
   

 

 TAK=Kvalitetsutbyte *Tillgänglighet* Verklig utnyttjandegrad= % (Ljungberg, 2000) 
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Figur 1: Indelning av TAK.  (Salonen, 2015b) 

De olika förlusterna som försämrar produktiviteten är bland annat maskinfel, omställningar, 

justeringar, tomgångstider, små stopp, hastighetsförluster, defekta produkter och utbyte. Dessa 

fel kan indelas hos produktion, underhålls relaterade men också kvalitetavvikelse (figur 1). En 

minskad mellanskillnad i den verkliga produktionstiden och värdeökande operativtiden innebär 

att det skapas en kontinuerlig produktionstakt. Därför försöker de producerande företagen att 

minska skillnaden mellan den verkliga produktionstiden och värdeökande operativtiden (figur 

2).  

 
Figur 2: Uppdelning av produktionstiden i TAK (Idhammar, 2011) 
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3.3. Total Productive Energy management, TPEM  

 

”TPM kan definieras som ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria 

processer till lägsta kostnad genom samtliga medarbetares engagemang” (Salonen, 2015b). 

Många inblandade personer inom företagsverksamheten har ifrågasatt om det är möjligt att 

kombinera koncepten Total Productive Management, TPM och Total Productive Energy 

management, TPEM för att kunna införa åtgärder och reducera energiförbrukningen. TPM 

syftar på att minimerar produktions förluster genom att maximera Produktionseffektivitet TAK. 

När de sex stora förlusterna minskas kan de relaterade kostnaderna och energi minimeras 

(Nakajima, 1992). TPEM ser på perspektivet ur ett energisynvinkel hos maskinerna och hur det 

kan vara möjligt att kunna producera samma antal detaljer som tidigare fast med mindre 

energiåtgång. Metoden kan användas i syfte att se varje bearbetningsprocess mer djupgående 

för att minska energiåtgången. Det kan vara ur mänskliga delen av arbetet eller så kan det även 

innefatta den maskinella delen eftersom både faktorerna påverkar arbetet. Att förbättra 

arbetsförhållandena och minska kostnaderna på samma gång kan vara en minskande faktor till 

den totala energiförbrukningen.( Al-Homoud, 2000).  Nedstående punkter är viktiga att 

uppgradera för att uppnå en standardiserad arbetsrutin. 

 

 Ändra företagskulturen i syfte att maximera den totala effektiviteten av all energi 

System i anläggningen. 

 Involvera de olika avdelningarna (Design, konstruktion, produktion, underhåll) 

genom kontinuerlig feedback och utbyt av erfarenheter. 

 Deltagande av varje medarbetare i organisationen. 

 Främjande av TPEM genom motivation förvaltning och genom gruppaktiviteter 

med stöd av medvetenhet, utbildning och ekonomiska och sociala incitament. 

 

 TPEM bäst uppnås genom att kartlägga varje tänkbar orsak som kan vara grund till problemet, 

och genom att kunna tillämpa TPEM så innefattar det en rad olika åtgärder som anses 

nödvändiga. Detta för att bevittna om det skapas en störningsfri produktion kopplat till 

energiförbrukning.  Till en början implementeras specifikt utvalda avdelningar av TPEM, för 

att kunna följa utvecklingen i en lägre utsträckning och sprida kunskapen vidare till anställda 

via seminarier och organisatoriska utannonseringar som gör medarbetare medvetna om TPEM. 

Utannonseringar kan vara i form av kampanjer och mindre utbildningar som omfattar utvecklar 

energifrågan, och som återigen åsyftar sig mot de anställdas inbladning inom produktivitet 

mätningar. Att införa åtgärder som minskar energiförbrukningen för de utrustningar som 

används är central inom TPEM.( Al-Homoud, 2000) 

 

 

3.4. Single Minute Exchange of Dies, SMED,  

 

Single Minute Exchange of dies, SMED är ett Lean-verktyg och har sitt ursprung i Toyota. 

SMED är implementerad i Toyota Production System vars syfte är att anpassa produktionen 

efter dem resurser och efterfrågan som finns. Vid korrekt tillämpning av metodens föreskrifter 

skulle det vara möjligt att kunna minska ställtider från timmar ner till minuter. Under en normal 

produktion måste verktyg och material bytas ut och detta kan ta flera timmar av ställtid. SMED 

är ett alternativ till detta primära syfte, men metoden har även andra fördelar som kan bidra till 

en mer effektiviserad produktion. Grunden för att kunna förstå och tillämpa SMED är att hitta 

kännedom och kunskap kring sin produktion. Med hjälp av helhetssyn utöver systemet och 

ingående aktiviteter som innefattar ställarbetet kan problemet kategoriseras ur ett intern och ett 

extern perspektiv. Vid det påbörjande arbetet av intern ställarbete åsyftar det sig då maskin inte 
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är aktiv medan extern arbete kan göras under tiden när maskinen är under drift. I det praktiska 

scenariot av SMED innebär det att problemet har visualiserats och att omvandlingen av det 

interna arbetet till det externa omställningsarbetet eftersträvas. Skulle detta vara möjligt att 

genomföra så ökar produktiviteten och utnyttjandegraden för hela processen. Dock går det inte 

enbart att se det från ett perspektiv av problemet genom att identifiera och reducera det interna 

arbetet, utan likaså är det måste man förhålla sig med samma synsätt att även reducera det 

externa arbetet för att kunna uppnå full flexibilitet. ( Shingo, 1985) 

 

För att ett företag ska kunna anse sig vara konkurrenskraftiga och utvinna en del var sin 

marknad är det tvunget att kunna visa sig vara flexibla mot sina kunder. Varor bör levereras 

under kort tid utan att arbetet influeras av energiförbrukningen mer än nödvändigt. När långa 

ställtidtider uppstår kan det ge en följdeffekt, genom att det bildas stor mängd lagerhållning och 

onödig energiförbrukning. Företag kan använda sig av SMED för att få kortare leveranstider, 

högre produktivitet, och bättre kvalitet. Om interna och externa omställning inte är definierade 

förespråkar Shingo att implementeringen av SMED borde indelas i tre steg (figur 3). Första 

steget är att man skiljer mellan internt och externt ställarbete, detta åstadkoms genom att 

omvandla interna till externa ställarbete men allra viktigaste punkten är att omställningsarbetet 

förtydligas och förenklas. (Svensson, & Rickardsson, 2009) 

 
Figur 3: Ingående stegen i SMED (Mali, & Inamdar, 2012) 
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3.5. Underhåll    

 

 

Figur 4: Uppbyggnad av Underhåll (SKF, 2007) 

Underhållens betydelse för ett företags affärsverksamhet har ökat under årens gång. Insikten 

om dess betydelse har fått en annan innebörd då det påverkar utförandet, leveranssäkerheten 

tillgängligheten, säkerhetsföreskrifterna som utgör den totala fabrikskostnaden. (Al-Najjar, 

1997). Ur ett äldre företagsperspektiv är underhåll ansett att vara ett problemskapande 

fenomen, genom att det orsakar störningar och reducerar produktiviteten och utökar de 

produktionskostnader som medförs. Men underhåll kan även medföra konkurrenskraftiga 

fördelar och kostnadsbesparande åtgärder om det hanteras på ett korrekt sätt.  Flera koncept 

och strategier har tagits fram för att kunna implementera i produktionsarbetet. En 

underhållsstrategi baseras på en utformad plan innefattar verkställandet och många ersättnings 

och reparation beslut som måste fattas för att kunna uppnå en gynnsam tillvaro i 

produktionsarbetet. (Alsyouf, 2007)  

 

3.5.1 Tillståndsbaserat Underhåll   

Tillståndsbaserat underhåll, TBU är en teknik för att utföra sitt förebyggande underhåll på ett 

mer effektivt sätt. I enligt med (figur 4) är tillståndbaserat underhåll en del förebyggande 

underhåll och utförs periodvis eller kontinuerligt. TBU utförs som tillståndskontroll med målet 

att iaktta uppmätningarna både i objektivt och subjektivt kontrollering av anläggningens 

stillestånd. Om mättningar indikerar potentiella avvikelser jämfört med de normala värdena bör 

det göras en djupare analysering. Undersökningen ska visa vad som håller på att ske och var 

felet uppstår. Dessutom bör det ställas kritiska frågor när nästa fel kommer att uppstå igen för 

att inte påverka produktionen. Åtgärdsförslagen kan då implementeras för att kunna tillämpa en 

effektiv TBU. Begreppet definieras som: ”Förebyggande underhåll som består av kontroll och 

övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt där av 

föranledda åtgärder.”( Bengtsson, 2006). Begreppet kan också ses som en teknik för att 

underlätta arbetet med det förebyggande underhållet. I det tillståndsbaserat underhållet 

förekommer det kontroller av detaljen när den har genomgått operationer. Inom dessa 

kontroller samlas data om detaljens tillstånd ur en objektiv perspektiv eller subjektiv kontroll 

vid undersökning av en anläggningstillgång äger rum. Dessa insamlade data kommer i ett 

senare stadie analyseras av berörda avledningar för att leta efter eventuella avvikelser som kan 
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förekomma under processens gång, och för att bedöma om ett uppstående problem kan vara 

aktuellt. Hagberg och Henriksson (2010) anser vid avvikelser kring enskilda komponenter 

behöver inte arbetet avbrytas. Vid allvarligare avbrott måste ett direkt åtagande av underhåll 

ske och den produktionsansvarige bör bli underrättad om händelsen, annars kan detta påverka 

tillgängligheten av produkterna negativt. Operatörerna spelar en avgörande roll då de bör ha 

kunskaper för att lyckas ha ett effektivt tillstånds kontrollerande funktion hos maskinen innan 

det havererar. (Hagberg, & Henrikson, 2010) 

Enligt (Bengtsson, 2006), kan rätt utfört TBU leda till fördelar som:  

 Minskning av fel orsakade av underhållsrelaterade åtgärder. 

 Minskning av underhållsaktiviteter. 

 Minskning av inspektions- och reparationstimmar.  

 Minskning av reservdelsförsörjning.  

 Minskning av utbyte av fungerande detaljer. 

 Förlängning av utrustnings-livscykel. 

 Ökad tillgänglighet (minskad MLDT och MTW, förlängning av MTBF). 

 Förbättrad felsökningsteknik – Ökad säkerhet för besättningsmän  

 Förbättrad underhållsplanering. 

3.5.2 Förebyggande underhåll, FU 

Begreppet åsyftar sig att underhålla maskiner och förebygga skador innan de inträffar. 

Utförandet måste även sammanfalla med det säkerhetstänkande som företaget har. Detta i syfte 

att uppnå en effektiv produktion utan att någon av de anställdas säkerhet utsätts för fara. En 

introduktion till arbetet av förbyggande underhåll är att kunna säkerhetsställa maskinens 

befintliga tillstånd. Det är viktigt att varje ingående del hos maskinens arbetsverktyg och 

viktiga funktioner fungerar så de bidrar till tillförlitligheten för produktionen. För att det ska 

var möjligt att kunna uppnå jämn kontinuerlig produktion med så låg elförbrukning som 

möjligt, är ett förebyggande underhåll en första prioritet.  FU definieras som: ”Underhåll som 

genomförs vid förutbestämda intervall och enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att 

minska sannolikheten intervall och enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska 

sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion ." (Hagberg, & Henrikson, 2010) 

3.5.3 Tekniska Tillgänglighet  

 

 

Figur 5: Olika del faktorer som påverkar tillgängligheten. (Salonen, 2015a) 

”Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett 

givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns 

tillgängliga” (Salonen, 2015c) 
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Precis som det framgår i citatet är tillgänglighet är en vital del av Produktionseffektivitet och 

ingår i systemet och organisationens arbetssätt fört att skapa en felfri produktion, innebörden 

kan sammanfattas i 3 kategorier som visas i (figur 5). Den tekniska tillgänglighetstiden hos en 

process eller produktionslina uttrycks i kvantitativa termer. Tillförligheten av en specifik 

produkt innefattar dess duglighet att kunna genomgå processen utan det bildar någon störning 

eller defekta detaljer. Underhållsmässighet är det tekniska uttrycket för underhållsarbetet i 

produktionen och hur snabbt samt hur enkelt det går att åtgärda felet. Detta kan ha ett 

inflytande hos de förebyggande likaväl som tillgängliga underhållet.(Smith, & Knezevic 1996)  

För att öka den tekniska tillgängligheten i den aktuella fallstudien kommer inte fokusen att 

enbart handla om delområden som funktionssäkerhet och underhållsmässighet utan också 

Underhållssäkerhet. Detta kan sammanföras till tidslängden och antal stopp som sker i 

produktion och dess energiförbrukning, men också arbetssättet kring dessa termer är viktigt att 

ta hänsyn till.  

3.5.4 Funktionssäkerhetsinriktat Underhåll   

 

Funktionssäkerhetsinriktat underhåll framhäver hur framgångsrikt en operation kan 

genomföras. Resultatet baseras på den befintliga utrustningen och hur kontinuerligt de används, 

d.v.s. en reducerad risk för att det ska förekomma ett maskinfel som orsakar ett längre stopp. 

För att kunna utvinna ett mätvärde av en operationens tillförlitlighet så är det är tvunget att veta 

den förbrukande effekten för operationen och systemet som är aktiva. Förhållanden mellan den 

operationella och utrustningens design har en stor inverkan på tillförlitligheten.  När avbrott av 

samma händelseförlopp inträffar kan en riskbedömning utifrån tidigare situationer analyseras. 

Komplexitet som uppstår bland systemfelet är inte alltid baserad på detaljerna utan kan vara 

andra tänkbara anledningar som kan inträffa såsom punkter nedan: (Afefy, 2010 ) 

 Missvisande resultat från mjukvaruprodukter.  

 Fel hantering av information och dokumentation.  

 Misslyckad bedömning på miljömässiga faktorer. 

 Brist på kunskap och erfarenheter.   
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Figur 6: 4 avgörande faktorer som RCM står på. (Afefy, 2010) 

 

Funktionssäkerhetsinriktat underhåll är en strategi som ingår av flera inblandade delar i 

underhållsorganisationen. Syftet med att implementera denna strategi är att utöka företagets 

kapacitet i en del eller över hela företaget. Vid slutfasen av implementeringen så ska det kunna 

vara möjligt att upprätthålla diverse underhållsstrategier vid varje stationsresurs. Strategierna 

ska i det här stadiet vara välutvecklade och anpassade efter funktionerna hos varje enskild 

maskin på ett kostnadseffektivt sätt, detta genom att förbättra systemets uppbyggnad och 

MTBF. Utifrån RCM strategin så förekommer det viktiga grundprinciper iaktta och som 

redovisas nedan: (Afefy, 2010 ) 

 Första prioritet är att kunna bevara maskinens funktioner så att de uppfyller kraven till 

en kostnadseffektiv produktion.   
  Identifiera och säkerhetskälla möjliga fel indikation som kan påverka maskinens 

grundfunktion.  
  Kunna möjliggöra och prioritera fel om det förekommer flera stycken.  
 Välj och applicera samt effektivisera uppgifter för att kontrollera så att fel inte uppstår 

igen.  
 

Arbetsstrategin kan användas vid införskaffande av nya maskiner och vid planering av 

underhåll för den nuvarande fabriken. För att kunna implementera RCM måste det genomgå ett 

strukturerat besluts underlag (Root Cause Analysis) som riktar sig mot de 

problemformuleringar som maskinerna utgör. Baserad på den insamlade informationen kan ett 

system eller ett tillvägagångsätt så småningom vara ett framgångsrikt steg i rätt riktning. Varje 

fel måste indikeras hos maskinen/produktionslinan och analyserats systematiskt. Man bör 

rangordna felen efter storlek samtidigt som en prioriteringslista införskaffas som gör det 

möjligt att arbeta efter. En definierad och strukturerad problemlista är det första steget för att 

kunna konstruera RCM. För ett RCM program ska kunna vara effektiv måste metoden 

innehålla enskilda åtgärder för varje maskin som förbättrar säkerheten och produktionsförlust. 
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Syftet är inte att påbörja nya investeringar av maskiner utan att relatera felen till hantering av 

maskinens funktioner, detta fungerar som ett hjälpmedel för att hitta eventuella fel i maskinen. 

FU möjliggör att ha inplanerade åtgärder mot förslitningar och andra typ fel som inträffas. 

Status baserat underhåll kan även refereras till tillståndsbaserat underhåll där fel uppstår 

spontant, och även likande fel som förslitningar och mönster fel. De framtagna fel 

indikationerna bygger på data som har insamlats tidigare. (Lundteigen, & Rausand, 2007) 

 

3.5.5 Underhållsmässighet  

Underhållsmässighet, förekommer både hos processystem och även i tillverkning och hjälper 

till att kunna avse en säkerhets och ekonomitänkande gentemot arbetet inom underhåll. 

Produkter eller system som tillverkar ska kunna göra det på ett sätt utan det att påfrestas på 

omgivningen och att det sker på minsta möjliga kostnad. Målet med underhållsmässighet är att 

alla inblandande maskiner drivs så effektivt som möjligt. Produktens och systemets design har 

en avgörande roll när underhållsfrågor tas upp. Vid komplexa former och design innebär det en 

högre kostnad att underhålla detaljen, och kommer då därför bevaras i ett bestämt tillstånd tills 

en bestämd procedur och tillvägagångssätt kan inrättas. Beroende på utformningen av 

processystemen är underhållet relaterad till design och hur åtkomligt systemet är avgörande, 

detta kan även anses motsvarande mot tillförlitlighet när det är frågan om ett allmänt 

underhållsarbete som sker jämna mellanrum. (Johansson, 1997)  

 

 3.5.6 Underhållssäkerhet 

 
"Ability of a maintenance organization of having the right maintenance support at the 

necessary place to perform the required maintenance activity at a given instant of time or 

during a given time interval" (Bengtsson, & Salonen, 2007). Underhållssupport talar om hur 

väl en underhållsorganisation arbetar, och hur organisationen strukturerar personal, verktyg, 

administrativa funktioner etc. Den formella definitionen säger att underhållsäkerheten är en 

egenskap hos underhållsorganisationen som beträffar inriktar sig på hur effektiviteten och 

storleken erhåller (Bergman, & Klefsjö, 2012). Det tar naturligtvis längre tid att förbereda 

underhållsarbetet än den faktiska tiden det tar att omställa felet till den ursprungliga funktionen. 

Eftersom reservdelar måste beställas, samtidigt kan det krävas en specifik kompetens för att 

åtgärda ett fel då kunskapen saknas inom den ordinarie personalen. Detta ställer krav på att 

underhållsverksamheten behöver effektivisera sitt administrativa arbete innan det kan 

verkställas. (Johansson, 1997) 

 

 MTBF: Mean Time Between Failure 
 MDT: Mean Down Time 
 MTTR: Mean Time To Repair  
 MTW: Mean Time Waiting, för både FU & AU 

 

Nyckeltalen ovan belyser olika delar av väntetider vid utförande av underhållsarbetet. 

Väntetider förväntas förekomma i olika form såsom logistik, administration, och den faktiska 

tiden för underhåll. Gällande beräkning av väntetider är det klokt att skilja på de olika 

metoderna för underhållsstrategi som används inom organisationen.  Anledning att denna 
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åtgärd görs är att utföra framsteg och effektivitetsmått.  (Johansson, 1997) Kapitlet om 

underhåll förespråkar om hur arbetet kring alla dessa aspekter har involverats i praktiken. Den 

inriktade underhållsmodell som operatörerna och underhållsorganisationen har valt att arbetat 

efter kan medföra brister både i kommunikation mellan arbetsrollerna, vilket kan leda till en 

onödig energiåtgång.  

 

3.6. Introduktion av PROFIBUS/PROFINET 

 

PROFIBUS och PROFINET (PI), är de två viktigaste teknikerna i modern automation, och 

betraktas som de största automationssamfunden i världen. Intresset för tekniken efterfrågas av 

leverantörer, systemingenjör, och slutanvändare. Globalt har PI över 1400 medlemsföretag med 

hjälp av ett nära samarbete med flera automatiseringsmöjligheter. Denna fältbussorganisation 

har ett globalt inflytande, eftersom PROFIBUS och PROFINET är världsledande teknik inom 

industriell nätverk.  (Profibus.com/pi-organisation, 2015) 

 

3.7.   Vad har PROFIBUS & PROFINET gemensamt?  

 

PROFIBUS, är ett industriellt system utformat för höghastighetsserie I/O i automationsenheter, 

i dagsläget är det mest känt smart-fältbuss i drift med öppen standard. Målet med PROFIBUS 

är att kunna se till att utrustningarna t.ex. i en produktionscell kommunicerar med varandra. 

Systemet kan uppgraderas och anpassas efter specifika behov vid energikrävande 

produktionsutrustningar. (Profibus.com/pi-organisation, 2015) 

 

PROFINET är däremot en nyare version av PROFIBUS, ett oberoende 

kommunikationsstandard för industriell Ethernet. Med andra ord en standardisering av 

kommunikation inom nätverket som bygger upp olika produktionssystem. PROFINET består 

av tre kommunikationssätt som tillsammans täcker upp automationsbehovet av ett antal 

processer och där syftet är att hantera cykeltider och synkronisering av realtidskommunikation.  

Konceptet PROFINET är utvecklat av AIDA-Guppen där ett antal tyska biltillverkare (Audi, 

BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen) är inblandade, vilket gör att både PROFIBUS och 

PROFINET är inte begränsat till ett företag. Därför kan Profinet användas av de flesta företag 

inom tillverkande industri eftersom den utvecklades för att bemöta teknik behovet. Detta med 

hjälp av en stabil och pålitlig kommunikation inom produktionssystemet och för de övriga 

delarna av företaget (Siemens.com, 2015). 

 

PROFINET, den öppna och allomfattande Industrial Ethernet-lösning har flera gemensamma 

likheter med PROFIBUS särskilt för de delade profiler, tekniska och supportlösningar. De 

innovativa I/O-lösningar underlättar arbete med i moderna realtidsapplikationer. PROFIINET 

kan integreras i PROFIBUS-nätverk och för nästan alla andra befintliga utrustningsnätverk. 

Med andra ord både PROFINET och PROFIBUS är dagens främsta PLC 

automationsapplikationen för processindustri (P. R. O. F. I. B. U. S. 2010)  

 

 Fördelarna med PROFIBUS & NET, (P. R. O. F. I. B. U. S. 2010)  

 Sömlös integrering av hela företaget, global tillgänglighet. 
 Obegränsat antal noder, kraftfulla funktioner, och större skalbarhet. 
 Ethernet-kablar underlättar installation och bekanta IT och Internet-verktyg hjälper 

under drift, underhåll och diagnostik. 
 Trådlös och funktionssäkerhet läggas lätt. 
 Skyddar investeringar i anläggningar och människor genom att enkelt integrera alla 

populära automations nätverk. 
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 Strategiska förbindelser med PROFIBUS inkluderar gemensam infrastruktur,  
 Ingenjörs plattformar, gemensamma kvalitetssäkring och gemensamma 

applikationsprofiler. 
 Modul, flexibel, omfattande  
  Lätt förlängas och utökas eftersom företagets behov förändras. 

 
3.8. PROFIenergy- Ett energisparande koncept 

 

PROFIenergy används för att kunna sänka energiförbrukningen vid oplanerade stopp och även 

energi som kan förbrukas under normal produktion på grund av pauser. Denna energisparande 

teknik är ett av många kommunikationskoncept inom Profinet och delvis i PROFIBUS. Målet 

med PROFIenergy är att sätta produktionsutrustningar i ett icke energikrävande läge där 

utrustningar automatiskt inta olika energisparläge och detta åskådliggörs i (figur 7).  

Under produktionspausen kan maskinen behålla kommunikationen med PLC för att kunna 

väcka maskinen precis före nästa uppstart eller vid ett standby mode som också framgår i 

(figur7). Funktionen möjliggör att maskinerna står i ett stabilt läge utan att använda för mycket 

energi. Systemet består av ett samarbete av tre automatiseringskomponenter, den 

kontrollerande enheten i ett automationsnätverk (vanligtvis en PLC) eller ett annat system.  

Den andra faktorn är själva nätverket, och till sist den energikrävande enheten. Det sista kan 

vara en enskild utrustning, eller till och med en produktionscell. Samspelet mellan dessa tre 

element är grunden för PROFIenergy. (Löfwall, 2014) 

 

En effektiv implementering av PROFIenergy leder till en hållbar energibesparing vid:  

 Korta pauser -Systemet stannar selektivt utrustningen, t.ex. under lunchraster, och 

sparar energi, enskilda enheter eller utrustningskomponenter behandlas.  

 När produktionen startar igen aktiveras systemet i en definierad inkopplingssekvens 

samtidigt som det kontrolleras så att allt har startat korrekt.  

 Avstängning under långa pauser - Detta användningsfall är mycket lik den första 

punkten. Eftersom pausen är längre. Dock kan utrustningen stängas ytterligare enheter 

av, och internt enheterna stänga fler konsumenter. 

 Avstängning och under oplanerade pauser.  

 Avbrott på grund av utrustning fel.  

  Om det visar sig att reparationsarbetet kommer att ta längre tid, finns möjligheten att 

placera utrustningen i en ännu mer energisparläge. 
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Figur 7: Olika steg energisparläge i PROFIenergy (Löfwall, 2014).)  

 

Dagens tillverkningsindustri har svårt att kunna eliminera små stopp och tomgångstider. 

Studier hävdar att ungefär 30 % av den totala förbrukade energin som orsakas kan kopplas till 

pauser eller tomgångstiderna då ingen aktiv produktion sker. (Al-Najjar B, 2004).  Efter en tids 

diskussioner om problemet med energiförlusterna uppkom idén med PROFIenergy. För att 

lyckas med denna målsättning bör en noggrann energianalys av den aktuella maskinen eller 

produktionslinjen utföras. Man bör identifiera vilka delar av produktionslinan som har 

möjligheten att integreras med konceptet PROFIenergy. Vid implementering av denna energin-

anpassade teknologi krävs det en överskådlig kartläggning av de icke värdeskapande 

produktionsstörningar och tomgångarna. Dessutom ska tiden och grundorsaken till själva 

problemet visualiseras eftersom det påverkar produktiviteten. Dessutom bör den utvalda 

maskindelen vara lämplig för uppdateringar och integrering av ytterligare delfunktion eftersom 

funktionen hos huvudkomponenten kan påverkas. Fördelen med PROFIenergy är inte enbart 

begränsas till eliminering av energi kopplat till små stopp och tomgångar utan även en längre 

planerad stopp kan inmatas, exempelvis vid materialbrist, små och planerad stopp. Återigen, 

det är viktigt att kartlägga möjligheterna att uppgradera den nuvarande styrsystem, för att 

framgångsrikt implementera PROFIenergy. ( Löfwall, 2014).)  
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Figur 8: PROFINET, Nyare uppdateringen av PROFINET/PROFIBUS (Löfwall, 2014)  

(Figur 8) förtydligar en översiktlig skiss av Profinet där Computerized process Unit, CPU 

skickar PROFIenergy kommandon via Profinet den industriella Ethernet. I/O-signalerna kan 

föras vidare med arbetsprogrammet till transportbandet eller roboten, för att antingen starta 

eller att avsluta processen. Skärmen visar visuellt hur mycket energi som har används men 

också energilägen som de olika arbetsmaskinerna befinner sig i. ET 200 SP förenar olika 

komponenter och mjukvara-teknik (Löfwall, 2014). (Figur 9) åskådliggör både produktiva och 

icke värdeskapande tidsintervallet för ett transportband och robot, men också potential tiden för 

avstängning. 

 



28 (84) 

 
Figur 9: Bearbetnings intervall och avstängningstiden (P. R. O. F. I. B. U. S. (2010) ) 

 

3.9. Maskinsystem och industriellt styrsystem.  

 

Stor del av projekttiden för denna studie omfattas av att iaktta och samla data utifrån en 

produktionsmiljö som består av olika bearbetningsmetoder. Spånskärande bearbetning 

innefattar att arbetsstycket bearbetas och omformas och detta leder till att avskiljande material 

bildas (spån).  Bearbetning kan ske i en automatiserad process utan operatörens medverkan och 

då kan utformningen av behandlingen se olika ut. De flesta tillverkningsmaskiner är designat 

på ett särskilt sätt för att öka utnyttja bearbetningens, automatiseringsgraden och produktivitet. 

Vid användning av numerisk styrning, är det möjligt att maskinen utför en helt automatiserade 

bearbetning och andra delar av arbetsprogram. (Hågeryd et. al 2005) 

 

 

Dagens moderna maskinsystem har ett flertal inbyggda mikroprocesser, ett exempel på detta är 

Programmable Logic Controller, PLC som styr maskinerna med hjälp av data från givare och 

sensorer, oftast anpassat för hård produktionsmiljö. Kommunikationen inom maskinernas 

styrsystem kan ske via PROFIBUS som är en äldre version av PROFINET. Varje styrsystem 

uppmanas ha en input signal, output signal och programmerings data som matas in för att styra 

produktionens önskade funktion och såsom energisparande tillfällen. Utförandet styrs 

tillsammans med CPU som är ett tydligt kommunikationsprotokoll för hur ett PLC ska utföra 

arbetsprogrammet. (Hågeryd et. al 2005) 

 

Tre faser krävs för att påbörja ett PLC-system (figur 10):  

 Inläsning: Ingångarna läses av och lagras i programs minne 
 Bearbetning: PLC systemet utför programmet som matas in 
 Utläsning: Utgångar och ingång sätts ut, utifrån det som lagrats i minnet 
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Figur 10: Beståndsdelarna av ett styrsystem. (Löfwall, 2014) 

 Schemat för ett styrsystem kräver mer än grunderna för ett arbetsprogram. (Figur 10) 

beskriver de ingående delarna i ett styrsystem. Detta är bland annat el, och rätt utrustning med 

rätt uppdatering. (Löfwall, 2014) 
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3.10. Change Management.   

 

 
Figur 11: Change Management, förändringsarbete (Kavanagh, & Ashkanasy, 2006) 

 

Det förekommer ständiga förändringar i form av sammanslagningar, införskaffande av nya 

utrustningar och omorganisering av företaget. Förändringarna som sker i ett företag bör därför 

vara i riktlinje med företagets kapacitet och resurstillförsel. Främsta prioritering är att nå en 

hållbar tillväxt och sammanslagen mångfald. Det måste finnas en medvetenhet bland de 

anställda kring förändringar som är realistiska att genomföra. Problemet med att införa 

komplexa förändringar är att alla nivåer i de deltagande organisationerna inte kan integreras 

tillsammans. Författarna föreslår att alla de inblandande anställda över hierarkin måste ingå i 

den integrationen. Det är inte tillräckligt att eftersträva besparingar och förbättringar av 

avvikelserna som uppstår i produktionen. Författarna menar att det kan finnas en risk att det 

uppstår så kallade "kultur krockar" delade uppfattningar mellan de nivåerna i hierarkin. Teorin 

hävdar att sammansättningar som utförs av den nuvarande befattningen skulle enbart leda till 

att olika motsättningar, till en början skulle det innebära komplikationer för att upprätthålla en 

arbetsstrategi. Däremot implementeringar av mindre förändringar skulle till sist leda till att en 

hållbar förändring kan upprättas. (Kavanagh, & Ashkanasy 2006) 
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Figur 12: en lyckad ledare i förändringsarbete (Kavanagh, & Ashkanasy, 2006) 

Process beskrivning i (figur 12) presenterar att ett lyckat ledarskap är grunden för en 

framgångsrik förändring, men också att ledarskapet följer med i varje steg tills förändring är 

uppnått. En ny strategi är ett hjälpmedel för lyckas med integreringen i företaget som för 

arbetsstrategin i rätt riktning. Det kan däremot uppstå problem när exempelvis 

produktionspersonalen redovisar önskade värden som förväntas av produktionsledningen i 

syfte att uppnå ett specifikt mål. När ett uppsatt mål inte kan uppnås i den tidsaspekten som 

från början var uppsatt finns det en risk att konflikt kan uppstå. Eftersom detta kan påverka 

produktionseffektiviteten måste alla vara delaktiga och inta en central roll vid skapandet av 

organisationens kultur. (Kavanagh, & Ashkanasy, 2006) 

 

3.10.1 Tänkande 
 

För att förstå den psykologiska aspekten av arbetarnas uppfattning av arbetet måste vanor 

introduceras och klargöras. Om för och nackdelar med det tankesättet har funnits i 

organisationens tidigare strategi och vanor har pågått under en längre tid kan vara svåra att 

bryta. Därför är det tvunget att tillmötesgå med försiktighet annars kan ett motstånd bemötas 

och resulterar fram en svårare implementeringsprocess. Kan de nuvarande vanorna ingå ett nytt 

tankesätt som kan ge en bidragande effekt till en ny strategi. Relaterad fakta kan vara ett bra 

underlag vid förändring av mentalitet hos arbetarna. Det kan leda till att känna en inbladning 

och att vara med för att påverka energirelaterade frågorna. Deras uppfattningar och kunskap 

hjälper till ett värdeskapande syfte och ger dem ett motivation höjande uppskattning för att 

utföra deras arbete.( Mento et, al, 2002) 

 

3.10.2 Beteende 

 

Oavsett storleken av förändringsarbete som genomförs kommer det alltid till en början bli 

bemött av motstånd. Att införa åtgärder för att uppnå en energi reducerad tillförsel i 

produktionsprocesserna har alltid förekommit som en form av arbetsrutin som de anställda har 

inrättas efter. Det arbetssättet kan ta lång tid att inrättas eftersom operatörer och 

produktionstekniker får uppleva förändringarna i praktiken, men också ser resultatet av det 

praktiska arbetet om det blir bättre eller inte. En process som tidigare var lättare att ansvara och 

arbeta med kan efteråt ses som ännu bättre med en vissa strategisförändring, ur en synvinkel 

från den högre hierarkin.  Dock är det nödvändigt att involvera produktionsgolvet då det 

behövs en allmän förståelse samt en inblick i de högre leden hur den maskinella delen fungerar.  

 

Under omorganisering inom ett företag brukar det sammanfalla annorlunda restriktioner hos de 

anställda för att kunna anpassa sig fortare till de förändringar som pågår. Författarna åsyftar att 

det är produktionsledarens ansvar att bevara en motivation hos sina anställda så att goda 

arbetsförhållanden och resultat kan förväntas. Författaren refererar att produktionsledaren kan 

använda sig av yttre och inre motivation. Yttre baserad motivation är externa faktorer som 

påverkar de anställda beteende för att prestera bättre. Följden av detta påtvingande beteende 

gör att de anställda gör för att endast uppnå ett påtvingat resultat. 
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 Inre baserad motivation associeras i detta fall med ett aktiv engagemang hos de anställda, 

motivationen får dem att känna ett välbehag och tillfredställelse när det framgår att det utförs 

ett bra arbete. Detta mottagande leder till att det finns en efterfrågad av att vilja lära sig mer 

kring sitt arbete. (Kavanagh et.al, 2006). Författarna anser att beteende hos 

produktionspersonalen påverkar energiåtgången i arbetsrutinerna. 

 

3.10.3 Kultur 
När ett företag genomgår förändringar är det viktig att föra de värderingar och riktlinjer som är 

gemensam för policyn. När det har införts långsiktiga strategier som bland annat handlingar 

vilka besparingar som är tänkta att göra, måste de mänskliga resurserna acceptera den 

nuvarande arbetssituationen som råder inom företaget. Ändringar kan förekomma både som 

mänskliga faktorer och i form av investeringar. ( Mento et, al, 2002)  

 

3.10.4 Struktur 

När implementering steget har blivit ett faktum måste det kunna baseras på de potentiella 

användarna, och deras kunskapsnivå om företaget och kring deras arbete. Det ska kunna vara 

möjligt att de inblandande aktörer använder dem. Att kunna innefatta kunskap från föregående 

strategi som underlättar arbetarnas arbetsroll och sitt bidragande syfte i energifrågorna som de 

utför är viktigt. Fördelen med att implementera ett tankesätt med en annorlunda arbetsstruktur 

kan ge förändrande resultat i den riktningen som företaget önskar enligt Employee Resitance 

Programing ERP. (Aladwani, 2001 ). 

 

 

 

3.11. Förbättringar av Operatörsunderhåll 

 

Enligt (Ljungberg, 2000) kan de sju förbättringsstegen inom operatörsunderhåll standardiseras 

och anpassas efter varje befintlig maskin som är placerad i produktionslinan. Utförandet av 

förbättringsstegen underlättar underhållsarbetet för operatörerna och risken för allvarliga 

maskinfel minimeras. Dessa 7 steg presenteras nedan och är aktuella för vidare justeringar och 

anpassningar kring energiförbrukningen i produktionsgolvet.  

 

Steg 1: Initialrengöring  
 Operatörerna genomför en grundlig städning för att förhindra de normala 

uppkomsterna av förslitningar. Detta utförande får personalen under skifttillfället en 

syn på hur problemen uppstår, och som enkelt kan åtgärdats.  

 Underhållsorganisation bör informera om de specifika maskindelarna som måste 

iakttas.  

 

Steg 2: Förebygga åtgärder som kan hindra smutsning av maskinerna.    
 Förhindra att damm och smuts inte tar sig in i maskinens vitala delar, och skulle det inte 

gå måste enklare lösningar införas till exempel synligare och tydligare skydd.  

 Att se till att kablar och sladdarna på robotar är isolerad och underhållsmässigt enkelt 

att komma åt dem på ett korrekt sätt.   

 

Steg 3: Införa arbetsrutiner vid sörjning och rengöring    

 Vid varje utförande av smörjning, rengöring, och inspektioner,  

 Dessa aktiviteter bör dokumenteras för att operatörer och underhållsorganisationen kan 

se vad och när nästa tillfälle ska äga rum.  
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Steg 4: Inspektion av utförande    
 Tekniska åtgärder inom underhåll som hjälper operatörerna bör diskuteras.  

 För och nackdelarna om metoderna lyfts fram, där standardrutiner inrättas och bekräftas 

efter diskussionen/utbildningstillfället. 

 

Steg 5: – Inspektion av det egna utförandet av operatören  
 Vid detta stadie testas och omprövas de standarder som har blivit tillsatta från 

föregående steg. Operatören går igenom själv alla standarder för smörjning och 

rengöringen, eftersom detta reducerar risken att något fel inträffar.  

 Ett användbart hjälpmedel är färgkodning, exempelvis vid skruvförband och vid olika 

kontrolltillfällen. Därpå inspekterar operatören själv de åtgärder som har gjorts och 

sammanställer dem för att se om det behövs utökas. 

 Därefter kan operatören göra en egen bedömning av det självständiga utförandet och 

fortsätta med den rutin som de nyligen har tillsatt eller om de behöver assistans av 

underhållsorganisationen.  

 

Steg 6 – Arbetsplatsens organisering   

 Operatörerna har fått en insikt kring hur ansvarsfördelningen bör se ut för att reducera 

oplanerade förlusterna i produktionen.  

 Utbildningsbehovet kommer att alltid vara ett eftertraktat då det kommer nya kunskaper 

kring de maskinella funktionerna och bör uppdateras.  

 Operatören måste ta till sig den nya arbetsrutinen för att det ska kunna ge en inverkan, 

speciellt hur dess utformning av arbetsplatsen ser ut.  

 Inom detta område kan metoder som 5S vara en god vägledning för att uppnå en hög 

nivå av struktur av arbetet.    

  

Steg 7: – Självständigt underhåll som utförs av operatören   

 Arbetet kring operatörsunderhållet kommer aldrig att upphöras eftersom nya 

uppgraderingar av maskinerna kommer ske hela tiden. Därför ska kunskapsnivå 

ytterligare uppdateras hos operatörerna.  

 En motivation och vilja att lära sig mera om de nya utrustningarna bör finns. Det bör 

också finnas stöd både från ledningen och hela underhållsorganisationen att 

operatörerna får den kompetensutveckling för att kunna upprätthålla en effektiv 

arbetsrutin. 
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4. FALLSTUDIE 
I denna del av arbetet presenteras Volvokoncernen och företagets energisatsning i Köping. 

 

4.1. Dagens energisatsning i Volvo koncernen. 

 

 
Figur 13: Energiförlust per år, i enligt med tidigare studien i KU5 

De totala icke-värdeskapande energimätningarna ifrån tidigare fallstudie på KU7 samlades och 

granskades noggrant för en vidare analys. I de energimätningarna som Volvo GTO försett 

studiegruppen med, sammanfattades totala energiförlusten till 203 MWh/per år som 

motsvarade 44 % av den totala förbrukningen. I (Figur 13) belyses det att energiförlusten vid 

oplanerade stopp beräknas som den högsta förlusten och därför bör uppmärksammas. Men med 

hjälp av mätvärdena från diagrammet studerades de tre största energiförlusterna. 

 

Energiförlusten mellan bearbetningen var 79 MWh/år, eller 1,5 MWh/vecka. Förlusten av 

energin mellan bearbetning av två detaljer uppstod på grund av längre väntetid. 

Bearbetningsprocesserna för detaljerna väntade länge innan nästa var redo. Den främsta 

anledningen till tidsfördröjningen inträffade berodde på att maskinerna intog ett längre viloläge 

när delar av processerna var stillastående på grund av små stopp. Energiförlusterna uppstod 

även vid planerade stopp och kassering av bearbetade produkter. Den gemensamma nämnaren 

för de olika förlusterna var en hög tomgångseffekt under en icke värdehöjande tid. Det är 

viktigt att komma ihåg att väntetiderna inte kunde undvikas, eftersom varje produktionslina var 

uppbyggd efter ett bestämt sätt för att ha en hög flödeseffektivitet som möjligt.  

 

Under observationernas gång framgick det att 37 procent av den totala genomloppstiden hos 

KU5 bestod av tomgångstider Anledningen till problemet var olika faktorer såväl väntetid 

mellan olika bearbetningsprocesser, komplexa utrustningar och tunga bearbetningar. Under 

långa tidsperioder orsakade detta förslitningar och energiförluster, eftersom maskinerna var 

fortfarande aktiva när de inte utförde ett värdeskapande tillförande.  

 

Diagrammet i (figur 16) visar inte enbart den totala energiförbrukningen, men att det finns 

också förbättringsmöjligheter. Detta i syfte att uppnå bättre genomloppstid för hela 

tillverkningsstationen. 
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4.2. 5 Why/ fem Varför I KU5 

 

Varför förbrukas det hög energi vid verktygsbyte? 

 Tidsåtgången och frekvensen för verktygsbyte behöver förbättras eftersom 

svarvmaskinen kräver kontinuerligt verktygsbyte, annars uppstår det maskinfel. 
 

Varför förbrukas det hög energi vid omställningar?  
 Omställning till en annan detalj tar i dagsläget lång tid, på grund av att det finns få 

operatörer i linan och arbetsgången behöver effektiveras. 
 Onödig rörelse uppstår när operatörerna delar samma verktygsförråd. 

 
Varför förbrukas det hög energi vid maskinfel? 

 Vid maskinfel står maskinerna på och drar el. 
  Om Roboten 2 havererar står resten av linan still och förbrukar el. 

 
Varför förbrukas det hög energi vid oplanerad frånvaro? 

 Vid frånvaro av produktionspersonal står maskinerna på och förbrukar el. 
 

Varför förbrukas det hög energi vid hanteringsutrustning?  
 När det uppstår produktionsstopp krockar roboten och maskinerna krånglar till. 

 
 

4.3. Volvokoncernen 

I Volvos officiella hemsida beskrivs koncernen som en av världens främsta tillverkare av 

lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Dessutom 

tillhandahåller koncernen en rad finansiella tjänster och service.  
 

 
Figur 14: Volvo Koncernen (Volvogroup.com ,2015)  
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Företagsgruppen har ett flertal produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i 190 

marknader, och uppskattningsvis sysselsätter Volvo cirka 100 000 personer. Koncernens vision 

och mission är att bli världsledande inom hållbar transport med hjälp av nedanstående punkter, 

som också redovisas i (Figur 14).  (Volvogroup.com, 2015)  

 Skapa värde för kunder inom utvalda segment. 

 Leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin. 

 Driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. 

 Arbeta med energi, passion och respekt för individen. 

 

4.4. Volvo Group Truck Operations GTO & Powertrain Operation 

GTO är ett av de flera dotterbolag som tillhör Volvokoncernen och har en ambition om att 

utöka sin produktionskapacitet (figur 15). Under 2012 fattades ett beslut som förändrade 

integrationsprocesserna inom GTO. Dotterbolagets långsiktiga mål uppdaterade för att skapa 

en processinriktad organisation med fokus på tillväxt men också hållbar lönsamhet. Med andra 

orden ny industriell struktur håller på att utvecklas för att upprätthålla en stabil och 

konkurrenskraftigt grund för framtiden. Det satsades omkring 235 miljoner i företagets 

verksamhet i Köping för att expandera till nya marknader så som Nord och Sydamerika. 

(Lorentzon, 2014)  

 

 
Figur 15: Group Trucks Operation (Volvogroup.com, 2015)  

Fabriken i Köping lade sin grund år 1856 och tilldelades namnet Köpings Mekaniska verkstad, 

och därefter blev köpt av Volvo år 1942. Fabriken presenterar en av flera operationella delar av 

GTO. Det tillverkas en mängd olika komponenter som axlar, kugghjul i de produktionslinor 

som finns i fabriken. I Varje produktionslina ingår det ett specifikt antal utrustningar, och totalt 

är det 1 000 stycken maskiner i maskinparken. Anläggningen drivs av Volvo Powertrain 

Production som bearbetar och monterar växellådor samt transmissioner till ett flertal olika 

fordon inom Volvokoncernen bland annat; lastbilar, Volvo Penta marin etc. I fabriken är det 

ungefär 1500 stycken personer som är anställda och arbetar i diverse områden som; 

Produktutveckling; HR, Ekonomi, och Logistik. (Volvogroup.com, 2015)  
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5. RESULTAT 
För att hitta orsakerna till icke-värdeskapande energiförbrukning undersöktes de främsta 

produktionsstörningar. Därför tar denna del av projektet upp vidare analysering av de 

grundläggande avvikelserna i produktionen.  

 

5.1. En översiktlig bild av energiförlust vid KU5 

 

 

 
Figur 16: Energi förlusterna vid tomgång, haverierna och planerad stopp KU5 

Diagrammet i (figur 16) redovisar den totala energiförlusterna per vecka för en 

medelproduktion av 3663 stycken detaljer per vecka. Energiförlusterna för den specifika 

produktionslinjen kan indelas i tomgångsenergi och energiförluster vid oplanerad stopp, men 

också bortfallande energi i planerade stopp. Första energiförlusten är ungefär 39 % (6.0 MWh) 

och 50 % av den totala förbrukade energin går till haverier som uppstod på grund av 

oplanerade stopp. Därutöver tillkommer det 1154 kWh energiförlust för planerade stopp.  

 

Tomgångsenergi omfattade den totala energiförlusten mellan två bearbetningar orsakat av 

fördröjningar i flödet. Förutom att lägga fokusen på att ta reda på vilka maskiner som bidrog 

med mest icke-värdeskapande energi, koncentrerats det också på de olika aktiviteterna som inte 

tillförde något värde. Energiförlusten för oplanerade stopp kunde uppdelas i flera faktorer och 

redovisades i (figur 24), medan dess orsaker togs upp i (figur 23). Nästa del kapitel följer en 

processbeskrivning av produktionslinan KU5.  
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5.2. Processbeskrivning KU5  

  

I produktionslinan pågår det detaljbearbetning av de kuggväxlar som Volvo GTO tillverkar i 

Köping. Tillverkningsstationen är ett intelligent maskinsystem eftersom flera av maskinerna är 

designade för en helt automatisk drift. Systemet har självstyrande övervakningssystem med 

olika givare och sensor som automatiskt upptäcker och identifierar produktionsproblem. 

Operatören påpekar att maxkapaciteten för KU5 ligger omkring 3500 detaljer per vecka utan 

produktionstopp, trots att denna siffra är lägre än 3663 som gruppen räknade fram. Det utförs 

dagligen två planerade stopp hos svarvmaskinerna för underhåll och kontroll av avvikelser.  

Det utförs en städning per skift vilket innefattar att operatören vid det ansvarande skiftet städar 

undan spån och annat avfall som kan uppkomma under bearbetningen. De inblandande 

stationerna delas in i två celler (figur 17). Beslutet har tagits för att det finns maskiner i 

produktionslinan som kräver stort utrymme och långa bearbetningstider. En speciell 

utformning är nödvändig för att kunna uppnå regelbunden produktionstakt. Om 

bearbetningsverktyget i hyvelmaskinen havererar påverkar det hela cellen, eftersom hyveln är 

det styrande faktorn. Därför finns linans flaskhals vid hyvelmaskinen. 

 

Produktionen kan däremot vid händelse alltid utnyttja en av fräsningsmaskinerna i fall den 

andra fräsningsmaskinen havererar. Vid första bearbetningen i svarvmaskinen bearbetas 

insidan av ytan och formar det cirkulära hålet i mitten. Svarvmaskinens första bearbetnings 

sker med hjälp av tre stycken verktyg och bearbetar detaljen snabbt innan den plockas upp med 

hjälp av robot 1. I nästa sekvens förs bearbetade detaljen till andra bearbetningsomgång i 

svarvmaskin. Denna del av svarvmaskinen innehåller fem stycken verktyg i sin operation. I 

detta steg bearbetas den yttre delen av kugghjulet med hjälp av ett profilfräs som fin bearbetar 

ytan till en slätare ovansida. I produktionslinans andra cell inväntas detaljerna för att senare 

plockas upp av robot 2 som är utplacerad i mitten av cellen.  

 

På grund av buffertzonen uppstår det en stor väntetid mellan tvättmaskinen och den första 

fräsningsmaskinen. Eftersom det finns endast en hyvelmaskin uppstår det en ytterligare 

”flaskhals”. När kugghjulsställaren når ett specifikt läge skickar givarna en signal att nästa 

detalj är redo för upphämtning av robotarmen. Nästa bearbetningsprocess är två stycken 

parallell kopplade till fräsningsmaskiner. Vid operationens start finns det en detaljerad axel 

som gör det möjligt att bearbeta detaljen i 360 grader och tillsätta önskade detaljmönster.  

 

Vid hyvels utförande pågår operationen under 104 sekunder innan detaljen är färdig. Efter den 

avslutande operationen står centrifugen på för att med hjälp av centrifugens roterande rörelse 

tvättar av detaljen.  Vid gradningen bearbetas de taggarna som finns på kugghjulet, då de 

vinklas inom ett toleransområde med hjälp av skärvätska.  Skärvätskan fyller under 

operationers gång då detaljen roterar kring en cylinder som reglerar gradningen hos ”taggarna”.  

 

Vid produktionslinans sista station för robotarmen detaljen till märkningen, där detaljen får en 

specifik artikelnummer på dess framsida innan den lagras i specialdesignade gallerpallar.  
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Figur 17: Process Layout av KU5, Cell 1 till vänster och cell 2 till höger. 

Robot 1: Efter att material har anlänt till första buffert området (detalj in) genom att pallen 

med ämnen förs in kan Robot 1 hämta materialet. Roboten utför en optisk kontroll för att 

avgöra om materialet är vänt åt rätt håll, och därefter skickas ämnet vidare till 

Svarvningsmaskinen. 

 

Svarvningsmaskinen: Svarvning är den första processen som bearbetar materialets 

obearbetade yta. Processen är en spånbearbetad metod som bygger på att arbetsstycket är 

placerad på ett roterat verktyg. Processen utförs med hjälp av ett matningsverktyg som förs 

fram och tillbaka mot arbetsstycket och på så sätt formas materialet efter rörelse. Innan 

robotarmen skickar detaljen vidare till oljespårnings bör svarvningen av ytorna vara klara.  

 

Oljespårning: Denna station borrar ett håll på vardera sidan av kugghjulet. Det är tänkt att 

oljan ska följa hålets utformning för att sedan rinna efter de bearbetade mönstren som finns i 

detaljen. Detta i syfte för att underlätta smörningsprocessen vid användning av materialet. 

 

Tvätt: I denna station förekommer rengöring av detaljen så att spån och eventuell smuts tas 

bort eftersom det kan orsaka störningar för kommande bearbetningar. Från att detaljen lämnar 

oljespårningen fram till fräsningsprocessen transporteras det med hjälp av transportband. 

Transportbandet är integrerat med tvättmaskinen vilket gör att transporttiden mellan cell 1 och 

cell 2 påverkas. Avståndet mellan tvättmaskinen och fräsningen klassas som en buffertzon då 

materialet står och väntar på robot 2. Det finnas 11 stycken tillgängliga ställare som Robot 2 

kan frisläppa till cell 1. 

 

Robot 2: Det är inte endast maskinerna på cell 2 som har flera arbetsprocesser som måste 

göras, utan Robot 2 har också flera arbetsuppgifter precis som visas i beskrivnings av 

processen i (figur 17). Det är roboten som hämtar material ifrån pallen och lägger in i varje 

delprocess för att senare plocka ut detaljen ur cellen. En ytterligare arbetsuppgift som har robot 

2 utför är att rätt till placering av material i gallerna.  Processen är sällsynt och kan ibland 

orsaka fördröjning vilket tvingar resten av linan att stå still.  
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Kugg fräsning: Denna skärbearbetningsprocess är uppdelad bland två stycken maskiner. Det 

som sker i praktiken att robotarmen för detaljen från palettbanan. Fräsningsmaskinen fäster 

detaljen på ett arbetsstycke som strax därefter förs in i maskinen. I bearbetningsprocessen så 

förs vass eggade skärningsverktyg från radiell riktning och med en särskild infallsvinkel. 

Detaljen besprutas med skärvätska då den bearbetar bort material från detaljens ovansida, och 

framhäver greppmönstret. Vid denna stadie är detaljen bearbetad färdig och förs ut igen som 

under tiden väntar på robotarmen som ska föra vidare till hyveloperationen.   

 

Hyvling: Denna bearbetningsmetod förs arbetsstycket fram och tillbaka i linjär riktning som 

bearbetas av matnings verktyg eller arbetsstycket. En av dessa (matningsverktyget eller 

arbetsstycket) kommer föras mot varandra för att hyvlingsprocessen ska påbörjas. Metoden 

utförs tillsammans med olja som skärvätska. Olja kylar ner materialet och 

bearbetningsverktyget samt förenklar processen. Processen har dessutom integrerat 

gradningsprocess som anses bidra genomsnittligt 10 sekunder bearbetnings tid.  

 

Centrafigurering: Efter att detaljen ha lämnat hyvlingen tar det med sig stor mängd av 

skärolja. För att inte slösa oljan utförs det en centrifugering och på det sättet återsamlas oljan.  

 

Gradning: Gradnings uppgift är dessutom bearbeta bort vassa kanter med hjälp av 

skärningsvätska som kontinuerligt sprutas på detaljen. Bearbetningsmetoderna vid gradning 

utsätter detaljen för fel hantering om skärmetoden inte är tillräcklig skarp.  

 

Märkning: Denna process möjliggör att upptäcka fel genom att dela upp produktionsvolymen 

vid större kvalitetsproblem. Denna process är hjärnan i produktionslinan eftersom defekta 

enheter kan spåras snabbare.  

 

                                                          

En energikartläggning av processerna följer i nästa del kapitel för att förstå genomloppstiden 

och den icke värdeskapande energin. 
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5.3. Energy Value Stream Mapping I KU5 

 

 

Utförandet av nulägeanalysen i enligt metoden Energy Value Stream Mapping EVSM kunde en 

flödesanalys av produktionslinans uppbyggnad framhävas. Mätningen gäller vid normal 

produktion då produktionslinan tillverkar utan produktionsstörningar.  Robotarna tillför ett 

nödvändigt arbetsmönster och togs inte med i (figur 18). De resterande bearbetningsmaskiner 

togs med i EVSM för att kunna avgöra genomsloppstiden och flödeseffektiviteten hos linan, 

men också se hur mycket energi som går åt varje detalj som lämnar produktionslinan. 

Inom denna produktionslina ingår det 10 maskiner.  

 

Genomloppstiden kunde uppmätas till 24.30  minuter per detalj varvid 15,3 minuter blev den 

värdeskapade bearbetningstiden. Tomgångstiden är nio minuter när detaljen står och väntar till 

nästa bearbetning. Väntetiden för tvätten och andra fräsningsmaskinen kan påverkas beroende 

om det finns flera detaljer på transportbandet. Vid köbildning på transportbandet blir 

genomloppstiden 6-10 minuter längre  väntetiden beroende på att en eller flera driftstörnningar 

har uppstått vid cell 2. Roboterna är beroende av varandra vilket gör att robot 1 får oftast vänta 

på robot 2 som står still längre ner i cell 2. Tiden för denna scenariot kunde inte ta med i 

mätningen på grund av svårigheter att kunna mäta effekten. Men också av den anledning att  

robotarna utför processer som är svåra att isolera.  

Figur 18: Energy Value Stream Mapping I KU5 



42 (84) 

 

Totala energi per detalj sammanfattades till 7 kWh och energiförlusten för väntande till nästa 

bearbetningsprocessen blev  3,8 kWh per detalj. Värdena kommer dock inte användas vid 

beräkning av energiförlusterna eftersom Volvo GTO har redan försett gällande energivärden 

för vidare beräkning. Vid observation av KU5 identifierades möjliga flaskhalsar som orsakar 

fördröjningar. Mellanlagringen är en station som är uppbyggt endast för att fördröja detaljens 

väg in till cell 2. Bakgrunden till denna åtgärd är för att fördröja den tid det tar för hyveln att 

bearbeta detaljen inför den kommande processen utan att orsaka längre väntetid.  

 

Hyvlingsprocessen kan endast leverera en detalj åt gången och detta påverkar den maximala 

hastigheten. Eftersom hyveloperationen inte kan arbeta under en tillräcklig snabb hastighet för 

att upprätthålla ett konstant flöde, uppstår det en flaskhals i processen precis som det framgår i 

processbeskrivningen.   

 

Det finns flera grundläggande faktorer som orsakar icke effektiviserade arbetsrutiner och 

energianvändning.   

 

5.4. Aktiviteter inom planerade stopp.  

 
Figur 19: Tidsåtgången för respektive aktivitet i planerad stopp 

I studieobjektet KU5 innefattar de planerade aktiviteterna som frånvaro, omställningar, 

verktygsbyte, FU, raster men också förebyggande underhåll av operatörerna. De tre 

aktiviteterna som ansågs vara mest förekommande för vecka 3-7 är planerade frånvaro, 

omställningarna och verktygsbyte. I planerade frånvaro inkluderar bland annat städning av 

produktionslinan, omorganisering och ledigheter. Dessa visar att 26 % av totala störningar i 

KU5 är frånvaro som motsvarar ungefär 10 % av den totala produktionstiden. På veckonivå 

innebär detta att 17,5 timmar per vecka och 2,5 timmar per dag som förloras på grund av 

planerad frånvaro.  Ändring av detaljens dimension bör planeras in vid omställning till en ny 

detalj eftersom varje maskin kräver omställning och förberedning.  I verktygsbytet ingår 

förutsättningar och förebyggandet av fel hos produktionslinans maskiner. Tillsammans med 

underhållsorganisationen, produktionsberedning och operatörerna inplaneras byte av 

komponenter till maskinerna.  
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5.4.1  Energiförbrukning pga. planerad stopp? 

 

 
Figur 20: Energiförlust endast för planerad stopp 

(Figur 20) synliggör de fyra största energikrävande aktiviteterna vid planerade stopp, värdena 

framtagna med hjälp av produktionsantalet vid KU5 och den totala tidsåtgången. De 

inblandade kategorierna är planerade frånvaro, omställningar, och verktygsbyte samt FU. I 

enlighet med (figur 16) framgår det att (1,0 MWh) av totala energiförbrukningen kan relateras 

till planerad stopp.  Förlusten kan anses vara liten jämfört de andra energiförlusterna, men 

fördelningen i (figur 20) belyser att 42 % av energiförlust vid planerad stopp upptas av 

planerad frånvaro, och att 28 % av samma förlust kopplas till omställningar.  

 

Vid frånvaro av produktionspersonal står utrustningar på och drar el, även om utrustningar 

producerar kan ett enkelt fel uppstå och tvinga produktionen att stoppas, eftersom tillsyn av 

produktionsstoppen saknas. I syfte att komma åt produktionscellerna exempelvis vid städning 

krävs det att processerna avslutas. På det sättet står maskinerna på ett standby läge utan att 

tillverka någon detalj.  Energiförbrukningen vid omställningarna är något lägre jämfört 

planerade frånvaro men ändå hög nog för att betraktas som ineffektiv ur energisynvinkel. Detta 

gäller också verktygsbyte. 
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5.4.2 Omställningar 

 

Figur 21: Antal omställning och totala ställtiden i KU5 

KU5 tillverkar fem olika varianter av kugghjul och omställningar bestäms utifrån 

produktionsupplägget beroende vilken sort av detalj som byts ut. Så länge det finns kugghjul 

mellan cell 1 och cell 2 kan operatören ställa om cell 1. Dels att cell 2 har materialet för att 

kunna vara aktiv och fortsätta producera detaljerna, och dels omställningen görs efter 

flödesriktningen. För att behålla renhet i cellerna bör omställningen inte göras för snabbt 

berättar en av Volvos operatörer. I Cell 1 byts det tre stycken olika verktyg vid omställning och 

det är viktigt att notera att cell 1 har mindre omställningstid än cell 2 eftersom den innehåller 

färre maskiner. Vid omställning av produktionscellen bör den stå still på grund av säkerhetsskäl 

även om detta förlänger omställningstiden. Däremot krävs det åtta omställningar i cell 2, där 

kuggfräsningsmaskinerna har en längre omställningstid jämfört de andra maskinerna i linan på 

grund av yttre förberedning. Tidsmässigt intar omställning en stor andel av de totala planerade 

stoppen, det vill säga 27 % av totala planerade stoppen. Ställtiden för varje maskin indelas i två 

kategorier, en inre och yttre omställning. Den yttre ställtiden sker utanför maskinen och 

betraktas som först uppgiften som en operatör kan göra innan omställningen påbörjar. Medan 

yttre förberedning sker när föregående produkt är fortfarande i produktionen. En av 

operatörerna i Volvo produktions anläggning beskriver vidare att yttre omställningarna handlar 

helt enkelt om förberedning enligt tydliga uppsatta instruktioner. Den inre omställningstiden är 

den faktiska tiden då omställningen sker mellan två olika produkter i maskinnivå. 

Genomloppstiden för omställningen måste vara kort för att minska maskinens stillastående. 

Metoderna för att uppnå detta kan variera beroende på hur aktivt medveten man är om 

konsekvenserna av längre en omställningstid. Ett tydligt mönster som observerat är att 

ställtiden och energiförbrukningen relaterar till varandra. En längre omställningstid försämrar 

produktivitet, energi utnyttjandegrad och företagets långsiktiga energieffektivisering. 

Omställningen som sker vid cell 1 påverkas inte produktivitet hos cell 2 i förutsättningen att 

bearbetningsdetalj lämnar produktionscellen.   Dock är det endast så länge operatören hanterar 

omställningen med en noggrannhet, renhet och säkerheten behålls under denna omställning. 
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5.4.3 Planerad Verktygsbyte 

 

 

Figur 22: Verktygsbyte i produktionen linjen KU5 

(Figur 22) visar en överskådlig bild över maskinernas tid uttrycks i form av verktygsbyte, där 

framgår det tydligt att svarvprocessen har flesta verktygsbyte. Eftersom svarvmaskinen utför 

flesta bearbetningar i cell 1, orsakas det uppstår förslitningar i verktygen och i svarvmaskinen. 

Matningsverktyget utsätts för konstanta påfrestningar som resulterar att ett byte måste ske 

under korta mellanrum. Planerade verktygsbyte är bland annat skärbyte, fräsbyte och skivbyte. 

Detta innebär att man förebygger fel hos maskinerna genom att byt ut de verktygen som kan gå 

sönder. Anledningen planerade verktygsbyte räknas i detta diagram är att det beror på att den 

sänker tillgängligheten hos maskinerna och därmed sänker TAK-värdet. Detta innebär att 

antalet planerade verktygsbyte är omkring 17 % av totala antalet planerad stopp. 
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5.5. Orsak till produktion stopp 

 

Fiskbensdiagramet visar orsakerna till oplanerade stopp, där övriga utrustnings fel kan vara 

översvämning och rengöring av vissa vätska krävande delar i produktionsdelar. Därefter 

sammanfattas frekvenserna av dessa fel i (figur 24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Andra typ av typer av oplanerad stopp vid KU5 
·      Problemen i robot, bearbetningsmaskinen,  

·      Operatörs saknas 

·      Verktygsbyte i förtid 

·      Väntan på härdningspallen 

·      Produktion avbruten pga. Byte parti, pall, emballage 

·      Inga detaljer tillgängliga för bearbetning 

·      Övriga väntan  

·      Produktionen avbruten pga. oplanerad 
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Figur 23: Orsak till haverier 
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Figur 24: Antal haverier och respektive haveritiden, KU5 

 

Under veckorna 3-7 innefattar de driftstoppen på station KU5 i snitt 26 h/vecka. Detta innebär 

att oplanerade stopp intar omkring 38 % av driftstörningarna. Oplanerade stopp kan både 

framkallas av kroniska och sporadiska avvikelse. Små fel som uppträder frekvent kallas 

sporadisk och kroniska fel uppstår mer oregelbunden. Det senare fallet kan ledas till enorma 

förluster och fördröjningar i processen. Ett exempel på en sporadisk stopp är väntan/oplanerad 

frånvaro och maskinfel där påverkan är stor i form av icke värdeskapande tid. 

 

 I antalet haverier ingår det också oväntade avbrott, det innebär att maskinen inte kan 

genomföra de tilldelade uppgifter som dess funktioner är designade för att göra. ( Figur 24) 

inkluderar de aktiviteter som klassas som oplanerade stopp, och tiderna som går åt maskinfel, 

väntan/oplanerade stopp och hanteringsutrustningar. Övriga stopp är summan av små stopp 

som kräver snabba åtgärder men ändå klassas som oplanerade stopp eftersom kan slutligen inta 

flera timmar av tillgängligheten.  Dessa små stopp är såsom inspektion, hastighetsförlust, 

oplanerade verktygsbyten men också återkommande fixtursproblem. 

 

(Figur 24) tydliggör tidsåtgången för maskinfel, oplanerad frånvaro och hanteringsutrustningar 

kräver mest tid när ett oplanerade stopp uppträder. Frekvenser för respektive stopp kan skilja 

sig åt. Oplanerad frånvaro förekommer sällan men på grund av plötsligt sjukdom kan det leda 

till en negativ påverkan för produktionen. Däremot är frekvensen för hanteringsutrustning lika 

stor som tidsåtgången för denna stopp, med andra ord detta är ett återkommande stopp i 

produktionslinjen.     
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5.5.1 Energiförlust för oplanerad stopp 

 

 

 
Figur 25: Energiförlust för oplanerad stopp 

(Figur 25) antyder att diagrammets tre största energikonsumerade aktiviteter vid KU5 under 

v3-7 är maskinfel, Väntan/ oplanerad frånvaro och fel vid hanteringsutrustningar. Maskinfel är 

en av största felet som uppstår vid oplanerad stopp men är också mest energikrävande vid 

haverier. Omkring 28 % av energiåtgången för oplanerad stopp vid v3-7 och 15 % av den 

årliga energiförlusten (203 MWh) relateras till maskinfel. Därefter hamnar oplanerad frånvaro 

nästa störst energikonsumerade orsak med sin 1,6 MWh, men dessa förluster variera beroende 

närvaro av operatör. Energiåtgången till hanteringsutrustningen är omkring 20 % av totala 

energianvändningen för oplanerade stopp (8385 kWh). 

 

Energiförluster för maskinfel är störst och det innebär att det förloras energi vid haverier pga. 

att tidsåtgången för hantering av maskinfel är lång. Hanteringsutrustning och frånvarande av 

operatör orsaker störningar som påverkar produktionslinan i en större utsträckning. Övriga små 

stopp och utrustningsfel intar ungefär samma storlek (10 %) på andelen energi som förbrukas 

när dessa fel uppträder.  
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5.5.2 Väntan/oplanerad frånvaro 

 

Under tidsintervallet v3-7 förekom det totalt 21 timmar som enbart gått åt oplanerad frånvaro 

vid 3 tillfällen.  Kategorin frånvaro innefattar bland annat sjukdom vid nattskiftet och då 

tvingas man att ersätta personalen, oftast får en annan operatör ett dubbelt arbete. Följden av 

händelsen är att tiden för att upptäcka fel ökar och det försämrar produktionstakten. 

 

Energiförbrukningen vid denna kategori är en förlust som är orsakas av andra fel, vid frånvaro 

av operatör kan kroniska fel leda till sporadiska fel eftersom uppmärksamheten saknas i rätt tid 

och vid rätt ställe av produktionslinan.  

 

 

5.5.3 Övriga utrustningsfel 

 

Figur 26: Övriga utrustningsfel i KU5 

Gradningsprocessen har ett få tal utrustningsfel men tidsåtgången för att åtgärda problemet är 

längre än Robot 2. Gradningen har ett fel men följden är att felet går upp till nio timmar. Stor 

del detta utgör rengöring av gradning eller att detaljen kan ha greppades snett och fastnat i 

bandet. (Figur 26) presenterar olika utrustnings fel som påverkar produktionsflödet.  

Vid andra tillfällen kan det förekomma övriga fel som skulle vara måttkörning, som inte är 

ansedd att vara ett allvarligt fel och snabbt kan åtgärdas. En utrustnings fel hos gradningen är 

att det bildas översvämningar av skärvätskan, men också att delkomponenter såsom tryckhjulet 

måste bytas ut pga. slitages. 

 69 % av tiden för övriga utrustningsfel förbrukas av gradningsmaskinen och att samma 

förhållande gäller vid energiförlusten för denna kategori (721 kWh). 
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5.5.4 Hanteringsutrustning 

 

Det förekommer flera typer av fel vid hanteringsutrustning som kräver att operatören måste 

ingripa och rätta till felet. Robot 2 utför förflyttning av materialet för att bearbetningsdetaljen 

ska kunna genomgå i cell 2. Detta innebär att det uppstår en hel del problem som kan relateras 

till Roboten 2. Detta är bland annat gallerkrock vid ut körning av den färdiga bearbetade 

detaljen, detaljhanteringsproblem såsom utkörning av pallarna. Många fall kan robot 2 ta med 

sig slangpaket vid förflyttning av gallerna till rätt ställning.  I andra sammanhang uppstår det 

flera givare problem och detta leder till att roboten förlorar gallergripshanteringen. I sådant 

tillfälle tvingas produktionslinan att stoppas och det påverkar inte enbart produktivitet hos 

roboten 2 utan de resterande maskinerna i KU5 drabbas, eftersom de inväntar ett signalsystem 

om att felet är åtgärdat. Detta leder till att energi förbrukas men också att det inte skapas något 

värdeskapande aktivitet då bearbetning av nya detaljen är inaktiv.   

 

 

Figur 27: Antal fel och tiden för hanteringsutrustning i maskinnivå 

Orsaken till att roboten krockar med gallerna beror på programmeringen enligt operatören 

(Magnus). Robot 2 förflyttar gallerna för att skapa ett stabilt flöde och utrymme för nya färdiga 

detaljer som lämnar produktionscellen. Detta skapar en ohållbar arbetssituation då operatören 

måste gå in och rätta till produktionsstoppet genom att bland annat små justera gallerna (bild 

1). 

 

8 fall av 17 fel kopplas till roboten, medan 80 % av tidsåtgången vid hanteringsutrustningar är 

förbrukat vid robot 2. Detta visar också att 1282 kWh av totala energianvändningen vid 

hanteringsutrustningar (1602 kWh) för v3-7 förbrukas av robot 2. 
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.  
Bild 1: Transporteringsgaller till härdning   

 

5.5.5 Maskinfel 

 

Figur 28: Maskinfel och tidsåtgången per maskin 

(Figur 28) visar att antalet grund orsakerna kan variera och den totala tiden som utrustningsfel 

upptar. I svarvningsmaskinen uppkommer det flera typer av maskinfel och dessa kräver korta 

tider att åtgärda. Flera av sådant fel går enkelt att åtgärda snabbt av operatören och 

underhållsorganisationen. Däremot drabbas robot 2 mindre variationer s.k. maskinfel men det 

intar en längre åtgärds tid. Ett maskinfel uppstår i processen när utrustningen havererar och 

detta leder till långa produktionsstopp och driftstörningar. Följden av händelsen påverkar 

produktionstiden och produktionsvolymen på så sätt skapas det också en sämre 

utrustningseffektivitet. Enligt observationer som gjorts på studieplatsen kunde ett maskinfel 

kvarstå i flera timmar pga. Den måste invänta på sin tur för att avgöra om det är akut 

utrustningsfel. Inom Volvo GTO i Köping tillämpas det en prioriteringsregel/riskbedömning en 

del av avhjälpande underhållsarbetet. 

Både tidsåtgången tvingar produktionslinan att stanna i ett längre tidsintervall. (Figur 28) 

påpekar också tydligt att robot 2 har flera maskinfel och haveri tid jämfört robot 1. En tänkbar 

anledning är att robot 2 utföra flera delprocesser som är mer komplicerade än robot 1. 
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Tidsvariationen och antalet fel bland utrustningarna variera beroende på 

bearbetningsprocessen. En bearbetningsprocess som Robot 2 har en tidsåtgång på 16 timmar 

medan antal fel frekvens är 3 maskinfel, detta är genomsnittligt 4 haveri tid per vecka. Förutom 

att utföra komplexa arbetsprocesser kan en annan orsak till den tidsåtgången bero på 

komponentdelar, exempelvis: att gallergripshanteringen överansträngs.  

Undersidan av robotarm sitter det en gripare och kan under några omständigheter gå åka utåt 

och bli felplacerad vid upptagning av detaljen ifrån transportbandet. Det gäller också sladdar 

som lossnar pga. Slitages. På grund av tidsåtgången vid underhållsanskaffning och reparation 

av maskinen påverkas produktionen negativt, därför är dessa typer av fel allvarlig då det bildar 

flera produktionsstopp.  

5.5.6  Robot 2: gripsproblem 

Utifrån (figur 28) framgår det en bra förståelse att maskinfel i robot 2 inte förekommer ofta, 

men när ett fel uppträder tar det en lång tid att åtgärda för att få den tillbaka den önskade 

funktionen. Vid denna sekvens är det viktigt att förstå varför felet uppstår och om det är möjligt 

att förutse och slutligen kunna förebygga felet. Utifrån observationer av robotarmen sitter 

kablar och sladdar tät och framförallt på känsliga delar som slutändan på robotarmen. 

Griptången på robot 2 möjliggör att upphämta kugghjulet och byts inte ute eftersom diametern 

på kugghjulet är standardiserade. Gripare hos griptången kan åka utåt och framkalla stopp i 

produktionen eftersom griparen fäster på fel ställe av detaljen. Konstruktionen och 

dimensionen på griptången visualiserar (bild 2). 

 

Bild 2: Konstruktionen på griparmen och dessa kablar  
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Tabell 1: Totala reparationstiden för gallgrippsproblmet (Volvo VMS, 2015) 

Tidsåtgången av problemet hos gripstånget uppskattades ha tagit ungefär 15 h att åtgärda i 

enligt med (tabell 1). Utifrån samma tabell går enbart 47 % av tiden till Wait To Maintence. 

Den tiden det tog att invänta på reparatören för att påbörja undersöka felet uppskattades till 

2.18 timmar, ungefär 15 % av totala tiden. Totalt uppskattades felet till 16 h precis som det 

framgår i (figur 28). 15 h av 16 timmar vid maskinfel i robot 2 förbrukades för att lösa detta 

specifika problem, men underhållsverksamheten eftersträvar att bevara medelvärde för 

underhållsarbetet (Tabell 2)  

 

Tabell 2: Medelvärde för nyckeltalet för haverier (Volvo VMS, 2015) 
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5.5.7 Maskinfel hos Svarvmaskinen. 

 

 

Vid normal produktion under veckorna 3-7 uppkom det 

ett antal maskin problem hos svarvmaskinen. Orsaken 

till detta är att svarvmaskinen haft ett upprepande 

maskinfel som främst berodde på att laddningsluckan 

inte stängdes ordentligt. På grund av slitage på 

transporthjulen som förskjuter laddluckan längst den 

transportbanan kunde givarna inte läsa av positionen på 

laddluckan. Svarvningsmaskinen har en övre och undre 

givare på respektive höjd precis framgår i (bild 3). För 

att bearbetningen ska påbörja ska svarvningsmaskinen 

lucka stängas, men detta är också indikation på att det 

inte finns någon tillståndsbaserat underhåll varvid av 

operatören eller under hållsorganisationen. Främsta 

orsaken till felet antas också vara det saknas möjligheten 

att visuellt upptäcka problemet. 

 
Bild 3: Laddningsluckan till svarvmaskinen  

 

 

5.6. Produktionseffektivitet; TAK I KU5 

 

Väntetider uppstår när detaljen väntar till nästa bearbetningsprocess, när den här typen av 

händelse uppstår så kan det bero på en reducerad produktions hastighet. När en maskin som 

med hjälp av sin reducerade produktions hastighet inte utför sin operation i takt med de andra 

maskinerna är sannolikheten för väntetid stor. I fallet med KU5 så är flaskhalsen hos hyvel 

maskinen i cell 2 då det finns endast finns en maskin av den sorten som utför just den 

operationen.  

 

Hyveln kan bearbeta en detalj åt gången medan de båda fräsmaskinerna har alltid minst en 

detalj redo för att gå vidare till hyveln. Det finns bara en hyvel som redan arbetar efter sin fulla 

kapacitet så blir en flaskhals oundvikligt. Det förekommer plötsliga stopp och andra delar av de 

stora sex förlusterna såsom omställning till en ny detalj och verktygsbyte då en komponent har 

gått sönder under bearbetningens gång eller måste bytas ut enligt planeringen. Det har som har 

åstadkommits är att dessa stopp har en direkt inverkan på TAKs nyckeltal då. 
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Figur 29: TAK, Produktionseffektivitet 

 

Tillgängligheten utgör antalet timmar maskinerna är tillgängliga för att kunna producera måste 

antalet stopp minskas, men för att göra detta bör genomloppstiden förbättras. 

Produktionseffektivitet TAK uppgår till 56 % för KU5 och i enligt med (figur 29) framgår det 

att anläggningsutjnyttjande endast uppnår 66 %. Samtidigt som tillgängligheten uppgår 85 %. 

Det indikerar att resterande delen av TAK-värdet kan uttryckas i form av haverier och stopp 

pga. hanteringsutrustningar som är proportionellt med energiförlusterna. TAK avslöjar 

dessutom att de sporadiska och kroniska förlusterna spelar en stor roll då indikationen av låg 

TAK-värdet kan relaterar tillförligheten hos maskinerna produktionseffektiviteten. Teoretisk 

ska tillgänglighetstiden ligga på över 90 % medan anläggningsutjnyttjande ska vara högre än 

95 % (Ljungberg, 2000) 
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5.7. Tomgångsenergi vid KU5 

 

Tomgångsenergi som förbrukas i KU5 uppgår totalt till 6,0 MWh vid normal produktion, och 

energiförlusten kan relateras till de värden som associeras till anläggningsutbyte-värde som 

uppgår endast 66 %. Den parameter som utgör den lägsta faktor är anläggningsutbyte det vill 

säga hur mycket av maskinens kapacitet som används utan störningar i produktionsflödet. 

Enligt EVSM mättningen i (figur 18), är processen totala genomloppstiden 24,30 minuter per 

detalj varvid 9 min anses vara icke värdeskapande tiden. Buffertzonen kan bidra med 

ytterligare väntetid. Hyvlingsprocessen har en inre gradningsprocess som är 10 sekunder utöver 

den befintliga bearbetningstiden på 104 sekunder, detta innebär 36 sekund väntetid.  

 

Vid varje 92 sekunder ska en detalj vara färdigt bearbetat, med denna processtid bevisar att det 

finns faktorer som gör processen långsam. En av dessa faktorer är att de parallella kugg-

fräsningsmaskinerna inte används fullt ut. På grund av fördröjningarna som finns i 

produktionslinans layout kan det framleda att tomgångsenergi ökar i längden. Mätningar som 

har gjorts uppgår anläggningsutbyte endast till 66 %. Den resterande 34 % av den totala 

kapaciteten beräknas hamna till icke värdesättande produktion vid 3663 detaljer snitt per vecka.  

 

Utifrån energisynvinkel missbrukas det genomsnittligt 1519 kWh per vecka, 0,415 kWh/detalj. 

Denna energiförlust påpekar att viss tomgångsenergi är oundvikligt att bortse, då layout 

framkallar att det bildas kö till nästa bearbetningsprocess. Genom att justera robotens arbetes 

mönster och införa förändringar kring buffertzonen mellan cellerna skulle man förkorta 

fördröjningarna. 
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6. ANALYS  
 

Syftet med analyskapitlet är enligt med studiens mål att analysera orsaker till haverier, 

planerad stopp och dessa tomgångar.  

  
 

6.1. Planerad stopp 

 

Främsta och mest frekventa planerad stopp är frånvaro av personal. Detta är 11 % av 

produktionstiden som skulle kunna ha gått åt värdeskapande aktiviteter. Årligen innebär denna 

förlust en energiförlust på 6 253 kWh/år. Orsakerna anses vara planerade aktiviteter i syfte att 

göra produktionslinan effektivare och renare, även om ledigheter anses vara en stor andel av 

planerad frånvaro. Förflyttningar av del utrustningar kan också förekomma. Det intressanta 

med denna aktuella aktivitet är hur planeringen av arbetsskiften och personal sker. Hur 

frånvaro bidrar med tomgångsenergi då inget produktivt arbete görs bör kartläggas.  

 

Medvetenhet om maskinernas energiförbrukning vid icke produktiva tillfällen är bristande, 

exempelvis kort planerade stopp såväl som städning av produktionslinjen. I dagsläget görs det 

endast en process avslutning och inga maskinavstängning och dess effektutåtgången. Vid 

omställning kräver produktionslinan KU5 olika omställningar beroende detaljtypen. 

 

Ett tydligt mönster som har observerats är att ställtiden, produktionstiden och 

energiförbrukning är relaterat till varandra. Eftersom en längre omställningstid försämrar 

produktiviteten hos tillverkningsmaskinerna. Dessutom påverkas företagets långsiktiga 

energieffektivisering och produktionstillgänglighet. Följden blir att det leder fram till en låg 

energiutnyttjandegrad av materialet som måste vänta till nästa bearbetningsstation, och att 

detaljen som befinner sig i buffertzonen måste bearbetas innan omställningen.  

 

Under perioden v.3-7 gick 64 % alltså 18 timmar av totala tiden (28 h) för verktygsbyte till 

svarvningsmaskinen för att enbart byta ut en delkomponent. I både tidsmässigt och 

frekvensmässigt krävs det flera verktygsbyten hos svarvningsmaskinen.  

 

Enligt (figur 19), uppgick totala FU av både operatör och underhållsorganisationen till 18 h, 

detta anses vara lågt. Det indikerar att operatörens underhållsroll inte är prioriterad, eller 

dokumentering av operatörens FU inte har utförts systematiskt. Arbetsmetod med planerad 

stopp bör tänkas om för att effektivt kunna utföra FU för att eliminera fel innan de uppstår. Att 

skapa en stabilare arbetsgång vid dessa aktiviteter bör övervägas. 

 

6.2.  Oplanerad stopp vid KU5 

Det är viktigt att uppmärksamma att majoriteten av grundorsakerna till oplanerad stopp kan 

uppstå på grund av brist på kompetens och uppmärksamhet. Detta har en inverkan på 

energiförbrukningen ur kort och långsiktiga perspektiv. Förlusterna leder till onödiga 

energikostnader men också försämrat Produktionseffektivitet, eftersom linan är stillastående 

vid ett längre tidsintervall och förbrukar energi.  Genomsnittliga haveritiden är 26 h per 

vecka under tidsintervallen mellan vecka 3-7, och motsvarar 15 % av produktionstiden.  De 

oplanerade stoppen kan uttryckas som kroniska och sporadiska fel, och majoriteten av de 

kostsamma felen är sporadiska fel. Dessa fel skulle kunna förbyggas och motverkas innan de 

uppstår med ett tillståndsbaserat underhåll, som dessutom är enbart riktat till de mest 

återkommande sporadiska och kroniska fel.  
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(Figur 24) åskådliggör de totala haverierna medan (Figur 28) fokuserar på 

maskinfelen uppdelade per maskin. Det uppstår 3 incidenter som motsvarar 16 timmar hos 

robot 2. Svarvmaskinen har ett återkommande små fel som tvingar produktionen att stoppas, 

och i detta fall är det 22 fel medan tidsåtgången är 4 timmar.  

 

Problemet med hanteringsutrustningen är att operatören måste tillbringa stor del av tiden för att 

hantera och bearbeta små fel. Den största andelen fel utgörs av Robot 2, som sammanlagt har 

orsakat 16 timmar. Det kan relateras till 8 stycken störningar som innefattar bland annat fel i 

kablar, konstruktionen av robotarmen och detta tar ungefär 43 minuter att reparera per 

dag.  Utrustningsmaskinerna utsetts för hårt påfrestande bearbetningsmetoder och detta 

påverkar tillståndet hos hanteringsutrustning. Problemet är uppenbart då utrustningen används 

vid 24 timmar av dygnet. Samtidigt som underhåll av maskinen äger rum måste personen i 

fråga även vara uppmärksam kring andra faktorer i dess omgivning som ingår i de förpliktelser 

som måste utföras. Hanteringsutrustningen är uppe på en nivå som består av 1602 kWh och 

utgör 19 % av den totala energianvändningen vid veckorna 3-7.  

 

(Figur 26) visar de övriga utrustningsfel som har förekommit, gradningsmaskinen 

blir stillastående på grund av utrustningsfel, och approximativt tar det nio timmar att åtgärda 

trots att den uppkommer en gång.  Problemet indikerar att under särskilda tillfällen kan det vara 

svårt att tillkalla personal och få hjälp till arbetsplatsen då felet förskjuts till kommande skift.  

 

Grundorsaken till att det uppstår maskinfel hos svarvningsmaskinen är att främst problemet 

med dess givare inte fick någon signal (bild 3). De två givarna är utplacerade både vid den övre 

och undre delen av laddluckan som reglerar utrustningens funktion vid öppning och stängning. 

Förflyttningshjulen som sitter fäst på laddluckan blev slitna och resulterade att det inte går att 

stänga utrustningen ordentligt. Uppkomsten till problemet beror främst på att det inte finns 

någon indikation på ett förebyggande, och tillståndståndsbaserad underhåll vid denna specifika 

maskindel, eller också att felet är svår att upptäcka vid schemalagda FU.  

Problemet uppmärksammas inte i god tid eftersom det inväntas tills det uppstår ett avbrott.  

Det kan även ha en följd att det finns endast en operatör tillgänglig i produktionslinan.  

 

(Figur 25) presenterar fram energiförbrukningen som inträffar kring oplanerade stoppen i 

produktionslinan KU5. Maskinfel utgör den största energiförbrukningen då den uppgår till 

2322 kWh och utgör 29 % av total energiförbrukning. Det finns många tänkbara anledningar 

till varför detta intar i ett så högt värde. En av detta är sannolikheten att vid maskinfel regleras 

alla fel efter en prioriteringslista och riskfaktorn. Det vill säga, felet som tar längst tid och anses 

var riskfyllt blir åtgärdat före de andra fel som tar kortare tid att åtgärda. Detta kan försvåras 

ytterligare om tillgång till reservdelar är bristande då det uppstår ett fel. 

 

 Väntan på personal är en kategori som uppnår ett högt värde och det kan relateras till plötsliga 

ändringar vid planering av arbetsschemat, eftersom personal av ordinarie arbetspass av någon 

anledning måste avbryta skiftet. Följden blir att maskinen står på utan att det finns någon 

behörig personal på plats. Detta uppnår till 1682 kWh och utgör 20 % av totala 

energiförbrukningen vid oplanerade stoppen i veckorna 3-7. 
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6.3. Tomgångsenergi vid KU5 

 

Utifrån tidsintervallet för produktionslinjen KU5 sammanställs aktiviteterna som är mest 

frekventa och i (Figur 19) står planerad frånvaro i första platsen. 11 % av produktionstiden för 

v3-7 som skulle kunna ha gått åt värdeskapande aktiviteter. Årligen innebär denna förlust så 

mycket som 6 565 kWh/år. Orsakerna är planerade aktiviteter i syfte att göra produktionslinan 

effektivare och renare, men det infattas också ledigheter som är en stor andel av planerad 

frånvaro. Förutom att personal tar ut ledigheter, kan det förekomma förflyttningar 

av utrustningar. Det intressanta med den aktuella aktiviteten är hur planeringen av arbetsskiften 

och dess personal hanteras. Frånvaro av personal bidrar med tomgångsenergi när inget 

produktivt arbete görs. Det saknas medvetenhet om maskinernas energiförbrukning under icke 

och produktiva arbetstillfällen. 

 

Planerade stopp kan vara såsom städning av produktionslinjen, eftersom det endast görs en 

process avslutning sker det ingen maskinavstängning. Effektåtgången skulle kunna minskas 

med hjälp av en uppgradering gällande styrsystemet och den tekniska mjukvaran till 

PROFINERGY. Vid omställningar kräver produktionslinan olika konfigurationer per maskin 

utan att utrustningar står på för länge, detta kan påverkas beroende antalet tillgängliga 

operatörer och systemets uppbyggnad. 

 

Ställ och produktionstiden, samt energiförbrukning är relaterad till varandra, en längre 

omställningstid försämrar produktiviteten hos tillverkningsmaskinerna. Företagets långsiktiga 

energieffektivisering och produktionstillgänglighet påverkas också. Det leder till en lågenergi 

utnyttjandegrad när materialet står och väntar på nästa bearbetningsstation.   

 

Under veckorna v3-7 kopplas 64 %, 18 timmar av totala tiden (28 h) för verktygsbyte till 

Svarvningsmaskinen för att enbart byte ut en delkomponent. Mätvärdet hänvisar att 

energiförlusten till verktygsbytet är låg men bör ifrågasättas om hastighetskörningen är korrekt 

inställd i svarvmaskinen då 64 % av energiförbrukningen för verktygsbytet är relaterat till 

svarvmaskinen.  

 

Planerad FU utförs av underhållsorganisationen i syfte att förebygga fel hos produktionslinans 

utrustningar. (Figur19) illustrerar totala FU timmar av både operatören och 

underhållsorganisation till 18 h, och anses vara låg. Indikationen hänvisar att operatörens 

underhållsroll inte är prioriterad eller att dokumentering av operatörens FU inte är noggrant 

utfört. Arbetsmetoden av planerad stopp bör rekonstrueras för att effektivisera FU så att fel inte 

uppstår, men också för att skapa en stabilare arbetsgång vid dessa aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 (84) 

6.4 Underhållsverksamhet- effektivare uppgradering av energikunskap vid KU5   

 
Figur 30: Arbetsåtgången vid haverierna (Volvo VMS, 2015) 

När ett maskinfel vid KU5 uppträder upptäcks det antingen direkt eller efter en tid, beroende på 

var felet uppstår i produktionslinjen. Vissa maskinfel är tydliga och kräver direkta åtgärder för 

att inte störa produktionen, medan andra typer av fel kräver en djup kännedom och 

observationer.  

 

(Figur 30) visualiserar underhållsarbete hos Volvo GTO i Köping, MDT står för Mean Down 

Time, och menas längden på den totala reparations tid för att åtgärda felet. Vid upptäckande av 

ett maskinfel rapporterar operatören i det interna systemet skiftlog. Underhållsorganisationen 

planerar och avgör vad som ska åtgärdas enligt riktlinjer inom Volvo Maintenance System 

VMS och principerna inom avhjälpande underhåll. Emergency Work Order är en modell som 

underhållsorganisationen arbetar efter vid bedömning av haverier. Haverierna som stör 

produktionen måste åtgärdas innan den tekniska tillgängligheten drabbas. Vissa fel hanteras 

före andra i syfte att ha högre leveranssäkerhet i form av tid och tillfredsställelse från kunden. 

Avhjälpande underhåll är ett central koncept inom VMS som i sin tur underlättar den dagliga 

hanteringen av haverier.  

 

Förutom att operatören undersöker och analyserar orsaken till felet satsar 

underhållsorganisationen sin tur tid på att analysera problemet ytterligare, detta görs först när 

order är prioriterade i enligt med den interna prioriteringsregeln.  Underhållsorganisationen 

framkallar en maskinliggare som visar maskinens ingående enheter och dess uppbyggnad. Det 

är viktigt att komma ihåg att MTTSP försvinner om reservdelarna finns på förrådet. Om 

reservdelarna inte är tillgängliga förlängs tidsåtgången för felet (MDT). 

 

I dagsläget har reservdelarna varierande leveranstid och på det sättet har Volvo GTO valt att 

bevara specifika reservdelar för att kunna möjliggöra ett snabbare underhållsarbete och skapa 

stabil tillgänglighet hos utrustningar. Uppstarstiden använda för att test köra maskinen precis 

innan underhållsorganisationen kan klassa haveriet som avklarat. Genom att räkna fram 

medelvärdet för flera haverier kan underhållsorganisationen få en uppskattning av hur effektiv 

organisationen utföra underhållsarbetet.  

 

Interna utbildningar utfört av underhållsorganisationen kan förtydliga och 

assistera operatörerna vid FU och TBU på produktionsgolvet. Metoderna möjliggör att Volvo 

GTO använder redan befintliga resurser på ett energi anpassat sätt.  Seminarierna kan innehålla 

målsättning med TPEM som relaterar till Volvos energi mål.  
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Besparingsmöjligheter ska lyftas fram och motivationen kring anställda ska upprättas med 

hjälp av kontinuerligt feedback i förbättringsgruppen. Underhållsavdelningen ska också med 

hjälp av ett TPEM integrerat RCM ska kunna hitta produktionssäkringsmetoder och 

reparationer för de haverier som har orsakat mest störningar hos KU5. Maskinfel utgör stor del 

av störningarna tillsammans med fel vid hanteringsutrustningar då kan denna lösning vara 

aktuell. 

 

Elförbrukningen kan ha en gemensam koppling till de olika stoppen som förekommer i 

produktionsstationen KU5, där en längre tillvägagångsättet och kommunikation mellan 

arbetsroller kan vara en av många orsaker som ger upphov att maskinerna förbrukar onödig 

energi. Det finns inte alltid tillgänglig hjälp för att kunna reparera felet och sannolikheten att 

felet blir kvarstående är ett stor. 

 

(Tabell 1) talar om att det finns två steg som kräver mest tid vid ett maskinfel utifrån det 

studerade maskinfelet hos robot 2 vid KU5. Fallet tog totalt 15 h för att kunna åtgärda felet, 

och omkring 50 % omfattas av totala väntetiden för att underhåll ska påbörja bearbeta EWO-

order. Det andra fallet är själva reparationstiden Repair Time. En annan aspekt som påverkar 

arbetsgången ut av underhållsverksamheten och operatörerna är det tekniska systemet där både 

funktionssäkerhet och underhållsmässighet ingår.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel vid systemet hos KU5 är beroende av felupptäckbarheten, felintensiteten och 

reparerbarheten och kan utryckas som återkommande, svår att åtgärda. Begreppen återspeglar 

flera delar av resultatet i KU5. Tidsaspekten mellan att operatören skickat in en EWO och 

underhållsorganisationen börjar hanterar denna order tar tid. Vid varje maskinfel ska 

operatören kunna förbereda en EWO-mall där det framgår enligt nedstående punkter:  

 Vad problemet är,  
 Var felet har uppstått.  
 När felet uppkom.  
 Om det påverkar produktionen negativt,  
 Vilken typ av mönster visar felet? 
 Typ av status som uppkommer på grund av felet. 

Figur 31: Påverkande faktorer av tillgängligheten i tekniska och systemnivå. 
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Tomgångsenergi definieras av tomgångseffekten som missbrukas efter ett angivet tidsintervall. 

Både tomgångseffekten och tomgångstiden kan reduceras, antingen när ett fel har uppstått eller 

ett effektivare flöde i produktionslinjen och dess management. Vid tillfälle 

produktionsavbrotten som inträffar fördrivs av ett antal timmar för att åtgärda problemet. 

Studiegruppen anser att det finns ett samband mellan Produktionseffektivitet och 

energiförbrukning eftersom TAK-värdet är för lågt. Den resterande delar är bunden i förluster 

som förbrukar energi. Det vore lämpligt att inför teknisk baserat lösning för att minska 

förlusterna i TAK-värdet. Ett möjligt koncept är PROFIenergy men grunderna för tekniken bör 

undersökas och detta tas upp i nästa del kapitel. 

 

6.5 AX45- Nya utrustningar med PROFIBUS-mjukvaran 

 

 I dagsläget pågår det flera uppgraderingar av utrustningar inom Volvo GTO då fabrikens 

främsta målsättning är att kunna bli världsledande transmissionstillverkare. Ett bevis på detta är 

de investeringar av utrustningar som görs idag, bland annat produktionslinjen AX45. 

Fallstudien indikerar att Volvo GTO är medveten om effektiviseringen av 

produktionsstörningar är ett avgörande steg. Detta för att inte enbart sänka energianvändningen 

och dessa kostnader, men också höja engagemanget hos organisationens personal om 

energifrågan.   

 

Produktionslinan AX45 är en ny arbetsstation som blev färdig installerat under fallstudiens 

gång. Innan bearbetning ska vara igång måste det uppstå två sorter av händelser ur 

automationssynvinkel. Det första är detaljbrist och innebär att maskinen saknar detalj att 

bearbeta, och detta leder till att maskinen måste inta i ett standby läge. Det andra scenariot är 

att det bildas detalj kö. Det första fallet anses vara aktuell för denna fallstudie eftersom ingen 

produktiv bearbetning sker i maskinen. Målet med avläsningen är att kunna bekräfta om 

tekniken PROFIBUS och dess energisparläge fungerar som 

delmål inom projektet. En översiktlig bild av denna 

energi/effektövervakning (se bild 4) som visar att tekniken 

fungerar. Slipningsmaskinen är den främsta effektkrävande 

utrustningen i AX45 och det anses vara nödvändigt att utföra 

en avläsning av maskinen. Utrustningen tillhandhåller 

effektövervakningsmöjligheter utan att störa produktionen 

under en specifik tidsintervall.  

 

 

 

 

 

 

Vid normal produktion ligger effektåtgången för de olika faserna i slipningsmaskinen ungefär 

mellan 1754-1780 W (bild 6). För att det ska vara möjligt för maskinen att inta ett 

energisparläge konstateras det att det måste ske en process avslutning. När operatören vrider till 

manuell avstängning kan maskinen inta det faktiska energisparläget, men först efter 15 minuter. 

(Bild 5) visas i 15 minuter och varnar om att maskinen håller på inta ett icke energikrävande 

läge. Vid manuell avstängning sänktes energianvändning där effektåtgången före och efter 

visas i (bild 6).  

 

 

 

Bild 4:Energiövervakning av slipningsmaskinen i 

AX45 
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Bild 5: Varningsmeddelande vid intagande av energisparläge i PROFIBUS 

 

Bild 6: Effektåtgången för faserna i PROFIBUS-tekniken. 

Syfte med denna benchmarking är kunna avgöra om PROFIBUS i de nya maskinerna vid 

AX45 är en lönsam teknik som Volvo GTO bör vidareutvecklas och uppgraderas i ett senare 

tillfälle inom andra produktionslinor. Utifrån energi avläsningarna utförda i AX45 kan 

projektet verifiera om teknologin är en framtidslösning för att minska energianvändning när det 

inte produceras detaljer. På det sättet bör Volvo GTO satsa att vidare utveckla de befintliga 

utrustningarna med PROFIBUS till PROFIenergy.  

Med hjälp av den teoretiska delen av examensarbetet kan övergången från PROFIBUS till 

PROFIenergy vara möjligt och bör ses som en framtidsinvestering. De befintliga PROFIBUS 

saknar fortfarande mindre uppgraderingar såsom nyare versionen av PROFIBUS s.k. 

PROFINET erbjuder men som denna studie inte valt att fokusera på.  Ur energisynvinkel är 

PROFIenergy aktuell för denna studie. Den ekonomiska fördelar med PROFIenergy är att 

energikostnader minskas stegvis av den orsaken att tekniken ser till att produktionsutrustningar 

inte förbrukar energi. Volvo GTO har de grundläggande teknik kravet för att uppgradera 

systemet till PROFIenergy. Utifrån informationen från leverantören krävs det flera justeringar 

av PROFIBUS-systemet, för att lyckas omvandla det till PROFIenergy-konceptet. Därför anses 

genomförandet av hela omvandlingen vara abstrakt på grund av att tekniken har blivit nyligen 

introducerats till marknaden. Författarna uppskattar dock kostnaderna för uppgradering av 

mindre delar såsom kommunikationsprotokollet och kablar till 1 000 000 kr. I nuläget är den 

totala energikostnaderna 192 850 kr per år, och en division mellan grundinvesteringen och 

årliga kostnader uppskattas att återbetalningstiden blir 5 år. Detta bör vara en långsiktig 

investering istället för att betala 9,6 miljoner kronor i energikostnader under fem år.   
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6.6 Specialunderhåll – TBU underhåll på specifika maskindelar. 
 

De approximativa mätningarna för oplanerad stopp indikerar av att det finns knappt operatörs 

förebyggande underhåll vid KU5.   Händelsen belyser också att maskiner som svarven och 

robot 2 är mer i behov av underhåll än de övriga maskinerna då både sporadiska och kroniska 

fel förekommer, precis som visas i (figur28). Vid införandet av TBU av dessa maskiner 

framleder FU succesivt avta eftersom maskinerna observeras kontinuerligt. Driftstopp orsakat 

av slitage vid hanteringsutrustning och maskinfel måste upptäckas i ett snabbare skede utan att 

behöva invänta till nästa underhållstillfälle. Införande av specialiserat underhåll (TBU) vid 

dessa maskiner med hjälp av ett kollektivt samarbete mellan underhåll och operatörerna är 

avgörande steg.  

 

Maskinfel står för 28 676 Kr/år, väntan 20 773 kr/år, och hanteringsutrustning 20 000 Kr/år. De 

tre kategorierna utgör totalt ett 67 % av den årliga kostnaden som uppgår i dag till 103 550 

Kr/år. Därför måste det göras en långsiktig bedömning tillsammans av 

underhållsorganisationen, produktion och operatörerna hur dessa känsliga maskiner ska kunna 

bearbetas bättre. Om det bör inrättas särskilda analyser i form av förbättrad el dokumentation 

av alla maskiner i KU5.  

 

Tillsammans med leverantörerna kan underhållet utvecklas för specifika maskindelar om 

kännedom av dessa saknas. Leverantörens roll blir tillsammans med underhållsorganisationen 

att försök att ge dokumentera kring systemet och utbildning av maskiner beroende på hur 

komplex dess maskiner och lösningsalternativet är.  

 

Det övriga utrustningsfelen som förekommer vid KU5 är bland annat inom gradningsmaskinen, 

där behållare till skärvätska som resulterar att maskinerna blir stillastående. Ett 

förbättringsförslag vore att uppgradera de sju förbättringssteg inom Operatörsunderhåll på 

praktiserande sätt, och förbättra operatörs kunskap av utrustningarna och KU5. 

 

Fördelarna med TBU enligt författaren (Bengtsson, 2006) 

 En långsiktig underhållsstrategi (3-5 år) 

 Rätt underhållsåtgärd vid rätt tidpunkt. 

 Planerade underhållsåtgärder istället för akuta åtgärder. 

 Små maskinfel upptäcks i god tid och åtgärdas. 

 Akuta haverier på grund av slitage kan elimineras nästan till 100 %. 

 Möjlighet till hälsokontroll när onormala driftstörningar och stopp har uppstått. 

 Hög kompetensutvecklingstakt av UH-personalen. 

 Kunskap om den egna maskinparken byggs upp i organisationen 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Målet med detta kapitel av studien är att åskådliggöra lösningsförslag och rekommenderade 

åtgärder. Detta för att minska energianvändningen på produktion i Volvo GTO i Köping.  

 

 

7.1.   Hur kan anställda engagera sig i energifrågan för att skapa en effekt 

 arbetsrutin för maskinerna?   
 

 Det centrala för denna studie är att det ska framgå en kunskap hos varje inblandad person, om 

hur deras arbetssätt påverkar den totala energikonsumeringen i samband med utförande av sina 

arbeten ur det korta, mellan och långa perspektivet. För att en lämplig strategi ska kunna skapas 

och upprätthållas måste det baseras på specifik energi eller tidsförluster, 

exempelvis tillgänglighet i form av hur maskinerna i den inblandade produktionslinan är 

kapabel att producera godkända detaljer. Total Productive Energy Management, 

TPEM filosofin upprätthåller en arbetsfilosofi som baseras på företagets policy. Detta för att 

kunna ha goda förbindelser mellan olika delar av företaget och även ur energisynvinkel 

återkoppla till ett mindre energikrävande tillskott i produktionen. För att möjliggöra detta 

behövs en integrerad TPEM filosofi som reflekteras tillbaka mot hela företaget. 

Implementeringen av TPEM bör ske stegvis, därför är det viktigt att kunna ta rationella beslut 

utan en längre tidsåtgång. Tomgångsenergi som för tillfället ligger på 79 MWh/år är inte den 

enda förlusten, för endast maskinfel uppnår mängden energiförlust till 581 kWh per vecka. 

 

 Felet i samband med hanteringsutrustning uttrycker sig i form av korta och långa 

driftstörningar på maskinnivå. I kombination av bristande kunskap och uppmärksamhet inom 

området förbyggande underhåll kan det också vara en annan anledning. Under veckorna 3-7 

beräknades FU utfört av operatör till 1 timme och motsvarar 2 minuter per dag. Samtidigt, 

uppgår underhållsorganisationens FU genomsnitt till 4,25 timmar per vecka, detta är ungefär 36 

minuter per dag. Arbetsfilosofin baseras redan på delar de befintliga arbetsmetoderna inom 

Volvo produktion t.ex. TPM, TQM. Operatörerna får mer självständighet i sitt underhållsarbete 

då de främjar organisationens gemensamma mål. Operatören kan ur produktionssynvinkel 

fatta egna beslut över sin produktionslina och hur underhållet samt energianvändningen kring 

utrustningen skall skötas, utifrån tydliga uppsatta riktlinjer.   

 

Utifrån TAK beräkningarna indikeras det att tillgängligheten och anläggningsutnyttjande är en 

central faktor vid effektiviseringen av produktionslinans produktivitet. Den resterande av 44 % 

av TAK bidrar till en energiförbrukning som kan relateras till bland annat haverier, tomgång. 

Genom att införa en utökning av förbyggande underhåll både ur operatörsnivå och bättre 

samarbete med underhållsorganisationen kan detta uppnås. Uppsatta mål med TPEM 

uppnås genom att inrätta en förbättringsgrupp som inkluderar 3-7 personer för att kartlägga den 

nuvarande situationen för varje avdelning. Ett praktiskt exempel är att kunna ta upp de höga 

omställningstiderna under perioden vecka 3-7, och som inte har uppfyllt kraven för att kunna 

upprätthålla inom TPEM;s ramverk. Den totala omställningstiden överstiger 45 timmar och 

orsakar en längre produktionsstörning. Därför bör ett energi minskande och realistisk beslut 

införas vid den här tidsperioden samtidigt få i gång ett resultat inriktat samarbete.  

Varje representant ska tillsammans komma med förslag och ge feedback hos varje inblandad 

del av organisationen. De tänkbara punkter som kan tas upp under ett möte:    
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 Produktionslinans TAK i värde vid KU5   

 Tillgänglighet hos maskiner, ska infinna sig i de uppsatt referensram (90-95 %)   

 Har veckomålen uppfyllts eller behöver det tas vidare åtgärder?  

 Ha veckovis förbättringsförslag kopplat till energi, driftstörningar  

 

Inom TPEM uppmuntras operatörerna att bevara de kriterier som gäller för varje maskin och 

produktionslinan. Information som uppstår hos dem föras vidare till produktionsteknik och 

slutligen till underhållsorganisationen. Detta skapar en delaktighet i förbättringsarbete för att 

tillsammans uppnå en integrerad energisnål och störningsfri produktion. TPEM principer och 

resultatet av varje delprocess skapar en grund för en gemensam förbättringsgrupp.  
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Figur 32: En arbetsmetod för att arbeta med TPEM inom hela företagets avdelningar 
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7.2.              Visualisering av produktionsstörningar och integrering med PROFIenergy: 

 För att minimera haverierna vid befintliga maskinerna? 

 

Nyckeltalet TAK genomskådar de förluster som förbrukar energi och kostar årligen flera tusen 

kronor för företags räkning. (Figur 33) visar kostnadsförlusterna bland annat för oplanerad 

frånvaro/väntan under veckorna 3-7 som uppnår till en summa på 1598 kronor, och kostar 

årligen 20 774 kr.   När ett utrustningsfel uppträder leder detta till en eller flera 

funktionsbortfall, men också reducerat produktion. Vid förslitningar kan dem endast 

förebyggas med kontinuerliga rengöringar, smörjningar, inspektion för att bevara det optimala 

driftsförhållandet. Detta i samband med kunskapsökning om utrustningarna med ett praktiskt 

inslag för involverad personal. Trots ansträngningar att förebygga produktionsstörningar i form 

av de sex förlusterna kan felet påträffas ändå förr eller senare. Frågan är då om det finns något 

tillvägagångsätt att minimera energiförlusterna, för att inte endast eliminera kostnader men 

också att öka tillgängligheten. Svaret på denna fråga kan erhållas via den 

PROFIBUS/PROFINET konceptbaserat teknik så kallad PROFIENERGY. Författaren Löfwall 

understryker att energibesparingar vid tomgång sker idag främst genom att 

produktionspersonalen stänger av utrustningarna manuellt. Detta kan i sig leda till en 

oförutsebar produktionstopp. 

 

 Optimering av den tekniska tillgängligheten och minskningen av icke-värdeskapande 

energiförbrukning kan uppnås beroende hur dessa tre faktorer i (figur 9) hanteras. “The 

relationships between the various factors related to reliability, maintainability and availability 

of equipment become complex when an engineer attempts to optimize operational availability”.  

(Smith, & Knezevic, 1996). Citatet talar om att svårigheten att optimera den operationella tiden 

som ökar i samband med utrustningens komplexitet. Utrustningskomplexitet menas med hur 

störningsfri och enkel det är att underhålla utrustningen. Funktionssäkerhet tar hänsyn till 

MTBF medan underhållsmässighet inräknar sig mot MTTR. Därefter tillkommer det hur 

underhållsorganisationen arbetar med MWT. Begreppet återspeglar hur effektiv 

underhållsorganisationen arbetar mot alla former av störningar som förekommer.   

 

(Figur 9) visar funktionssäkerhet och påpekar hur stor procentuell maskinerna drivs utan att det 

uppstår haverier.  Därmed som ett delmål inom figuren kan det upprättas en mer energiinriktad 

underhållsorganisation, och ett tydligare samarbete mellan underhållsverksamhet och 

operatörer. Perspektivet om energiarbetet kommer att utarbetas av all personal inom 

produktionslinan KU5. Upprättning av ett visualiserat produktivitet TAK i produktionshallen 

och i systemet, kan det integreras med PROFI-Energy-tekniken för att sänka utrustningens 

energianvändning vid tidsförluster t.ex. MTTR, MLTD, MWT och MDT. På det sättet kan 

underhåll, produktionsledningen och energiavdelningen visuellt ta rätta åtgärder mot de 

sporadiska och kroniska förluster som utrycker sig i någon form av de sex förlusterna.  

 

Målet med visualisering av produktivitetsförluster ökar målmedvetenheten samt uppmuntrar de 

anställda att utöka varsin ansvarområde. Att synliggöra produktionsavvikelse för olika 

driftresultat vid uppkomma omställningsstörningar som redovisas inför näst skift. Detta medför 

personalens förmåga att lösa problem ökar.  (Ljungberg, 2000). 

 

Enligt fallstudien finns det en indikation att tidskrävande underhållsaspekten som MDT kan 

förlängas pga. risk-klass bedömningar som Volvo GTO tillämpar i fabriken. Införandet av 

PROFIenergy kan energiåtgång för MDT effektiviseras vid haverier för att spara 30 % av 

kostnaden (30 186 kWh per år) i enligt med de restriktioner som PE erbjuder. 

 



69 (84) 

Visualisering av de sex förlusterna associerar till PROFIenergy-tekniken: 

  Utrustningsfel och maskinfel: Hur länge står utrustningen på? 
 Ställtid och justeringar: Vid vilka omställningstillfälle kan energi sparas? 
 Tomgång och små stopp: Vid vilka fördröjningar kan utrustningen spara energi? 
 Reducerad hastighet: Intar utrustningarna direkt den önskade hastigheten? 
 Defekta enheter: KU5 har ett högt värde vid denna punkt (99.95%). 
 Uppstarsförluster: Med PROFI-Energy är utrustning i GO-läge, tillräckligt uppvärmt 

 

7.3.      SMED vid KU5: För att minska tomgångstiderna vid omställningar 

 

Single Minute Exchange Of Die, SMED kan minimera ställtiden från timmar till minuter. För 

att detta ska vara möjligt krävs det en stor kännedom av den aktuella produktionsutrustningen 

och dessa systems uppbyggnad. Den genomsnittliga ställtiden för fallstudien 11,25 timmar per 

vecka och motsvarar ungefärligt 2,5 timmar per omställning. Detta visar att det finns potential 

förbättring för att kunna reducera omställningstiden. Delar av verktyget SMED tillämpades 

redan i produktionslinjen KU5, exempelvis att man eftersträvar att omvandla stor delar av 

interna arbetet till externa ställarbete.  

 

 I dagsläget görs omställningen efter flödesriktning och det innebär att halv produktionscell 

bearbetar detaljer, medan resten förbereds för en eventuell intern omställning och en noggrann 

förberedning för ställearbete. Detta sker i samband med att operatören lägger all verktyg på 

ställvagn och transporterar vagnen till den specifika utrustningen. Delar av de tre stegen som 

Shingo förespråkade i (figur 3) är otydlig att urskilja vid omställningsarbetet. Traditionella 

stegen inom omställningar innefattas ofta i fyra olika steg där förberedelse och testkörningar 

samt efterjusteringar intar omkring 80 % av totala omställningen (Svensson, & Rickardsson, 

2009).  

 

Sambandet mellan TAK, SMED och energiförbrukning har en inverkan på varandra, då 

omställningar kan ses som produktionsstörning och därefter måste effektiviseras. Detta styrs av 

hur enkelt systemet är uppbyggt.  Den aktuella produktionslinan delar verktygsförrådet med en 

annan tillverkningsstation. En förklarning är att man åsyftar att utnyttja de områden så mycket 

som möjligt eftersom stora delar av utrymme upptas av utrustningar.  
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Bild 7: Verktygsförråd för KU5 & KU7 samt arbetsytan 

Precis som det framgår i vänstra delen av (bild 7) har KU5 och KU7 ett gemensamt 

verktygsförråd. Detta innebär att operatören måste invänta i specifika sekvenser då andra 

operatörer ska hämta de efterfrågade komponenterna för sina respektive produktionslinjer. 

Händelsen förlänger inte endast väntetiden utan också transport sträckan eftersom förrådet är 

stationerade långt ifrån utrustningarna i KU5.  Detta leder också att det bildas onödiga 

operatörsrörelser då de måste hämta rätt verktyg och tillföra icke effektiva ergonomiska 

arbetsrörelse.  

 

SMED förespråkar att ingen maskindelar ska letas, utan maskinkomponenterna ska finns på 

plats helst intill utrustningen. Med andra ord rörelse och förflyttning av komponenter bidrar 

med icke värdehöjande energi och måste helst minimeras. När maskindelarna är väl framme 

vid utrustningarna är det inte alltid lätt att komma åt de fast spända maskindelarna som ska byte 

ute. Detta beror på att ställvagnen inte kan utnyttjas och då måste operatören plocka fram varje 

verktyg exempelvis vid byte av spännklocka lyftanordning, detta åskådliggörs i högra del av 

(bild 7).  

 

Ett förslag för att motverka onödiga rörelser av operatören vid omställningar är därför att införa 

en mindre variant av verktygsförråd/förråd där de vitala maskindelarna för respektive 

utrustning finns. Lösningen ersätter dagens stora verktygsskåp som står bakom fräs och 

hyvelmaskinen, men också de delade verktygsförråden. Förutom att lagra information i skiftlag 

kan dessutom en skiftlog kopplat Tv-skärm införas för att visualisera och synliggöra 

uppmärksamma störningar, haverier vid omställningar i syfte att uppdatera nya kunskaper och 

förmedla övriga operatörerna. Följden blir att övertagande av skiftet får kunskap om tidigare 

driftstörningar och detta innebär att tidsåtgången att upptäcka nästa fel bli kort.   
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Bild 8: KU6 eget verktygsförråd. 

 

 

Figur 33: Omställningar vid KU5 & KU6. 

Figuren ovan visar omställningstiden och antalet omställningar för KU5 respektive för KU6. 

De låga omställningstiderna i KU6 är ett direkt resultat av det egna verktygsförrådet som 

presenteras i (bild 8). Eftersom verktygen är nära maskinen förkortas inte endast transporttiden 

men också att operatörerna sliper utföra onödiga rörelser. Detta leder till ett effektivare 

omställningsarbete. Ett annat sätt att minska antalet timmar för ställearbete är att kunna ha flera 

operatörer som hjälper varandra men på ett hållbart sätt, utmaningen med detta är att de 

resterande tillverkningsstationerna är känsliga för driftstopp och detta gör att operatörerna inte 

vågar lämna dem. 
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7.4     HUR EFFEKTIVA ÄR ÅTGÄRSFÖRLSLAGEN TILL FRÅGESTÄLLNINGAR? 

 

 

 7.4.1 Kostnadsperspektiv  
 

I dagsläget anses energianvändningen vid haverier bidra med onödig stora kostnader, och det 

beror på att majoritet av oplanerad stopp bearbetas i enligt med avhjälpande underhåll 

synsättet. Efter att felet har uppträd avgör underhållsorganisationen om det är akut driftstörning 

eller om det kan uppskjutas på ett senare tillfälle.  Ur energiförbruknings perspektiv är detta 

kortsiktigt tillvägagångsätt och bör övervägas, för att bland annat minska årlig energikostnader 

för haverierna (103 550 kr), eller 1991 kr per vecka. 

 

Genom att utnyttja de befintliga mjukvara systemet såsom PROFIBUS bör man Volvo satsa på 

att uppgradera dagens produktionsutrustning med nya teknik såsom PROFIenergy.  

Volvo Powertrain Operations skulle kunna spara 31 065 kr per år, ungefär 30 % totala 

kostnaden för haverierna. Grunderna för PROFIenergy existerar i de befintliga 

produktionslinorna i AX45. I början kan engångskostnader vara höga men på tanken på att 

energikostnader för endast KU5 ligger på att 192 850 kr per år kan det var en hållbar 

investering för att minska dessa energikostnader med hjälp av PROFIenergy. 

 

 

7.4.1.1 Hög tomgångenergi på grund av tomgångstider  

 

I enligt med EVSM beräknades genomsnittliga väntetider mellan bearbetningars processer till 9 

minuter (37 % av genomloppstiden) och kunde förlängas på grund av ytterligare väntetid. 

Dessa väntetider tillkomna vid buffertzonen. Dagens produktionslayout för KU5 är en central 

del av problemet men eftersom ändringar av produktionslayouten inte ingår projektets ramverk, 

borde det vara lägligt att tänka på ett icke kostsam utformning layouten särskilt mellan cell 1 

och cell 2. Veckovis förbrukas 1519 kWh tomgångsenergi vid normal produktion och kan bero 

främst på att utrustningarna får vänta på detaljen på grund av fördröjningar i flödet.    
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7.4.2  ENKELHETSPERSPEKTIVITET 
  

Utifrån perspektivet Change Management är en härledning till att varje anställd hos KU5 ska 

kunna infinna sig i TPEM´s arbetssätt. Varje involverad person som arbetar inom 

produktionslinan ska förstå innebörden kring Tänkandet, Kulturen, och Strukturen som 

omfattar i arbetssättet relaterat till TPEM.  

 

Åtgärdsförslagen som har föreslagits baseras utifrån de observationer som har gjorts utifrån 

KU5 och personalens arbetssätt i förhållande kring produktionslinan. Praktiska 

tillvägagångssätt som studien redovisar kan innefatta en tidsperiod från till sex månader uppåt 

1 år innan man reda på ett förbättrad resultatet i produktionen. TPEM filosofin är ett tankesätt 

som har ett flertal ingående delar som innehåller ekonomiska, miljöaspekter, och engagemang.  

 

TPEM utgår ifrån företags egna perspektiv och sammanfattar situationen under en specifik 

period. Utifrån perioden ska tydliga mål omformuleras och omsättas i praktiken över hela 

produktionen. Svårighetsgraden av förändringen är inte dyr då den grundläggande 

kompetensen redan finns hos Volvo, men med hjälp av seminarier och interna utbildningen kan 

varje individ förstå syftet med deras arbete. Förslaget som läggs fram är kostnadseffektivt då 

personalen genomför kunskapsupplysningar till varandra via de förbättringsgrupper som har 

bildats. Därmed kan företaget spara in investeringskostnad på externa utbildningar. 
 

Målen som diskuteras fram utifrån förbättringsgrupperna ska underhållsorganisationen kunna 

fördela i mindre mål för operatörerna. Gruppmötet ska i huvudsak åsyfta sig att arbeta mot 

TPEM och ta realistiska beslut som minskar energiåtgången. De uppsatta målen finner både 

underhållsorganisationen och operatörerna riktlinjerna som båda behöver arbeta efter. Genom 

detta medvetande ska underhållsorganisationen tillsammans med operatörerna utföra den 

dagliga arbetsrutinen som innefattar dessa aspekter inom TPEM.  

 

Insikt kring de sju förbättringsstegen och hur de kan tillämpas reducerar energibortgången 

kring tomgångsenergin som idag kostar 75 050 kr/ år. Förbättringsgrupperna uppdaterar med 

nya förbättringsförslag av arbetsrutiner och inledningsvis kan energianvändning vid maskinfel 

kunna minskas utan att det behövs investera större summor. Modellen återspeglar att varje 

arbetsroll visar engagemang och att varje utsedd person varje grupp går vid dessa regelbundna 

möten.   
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7.4.2.1 Specialunderhåll   

 

Eftersträvande av ett minskat maskinfel är viktigt men om det förekommer borde det 

förebyggas på ett sätt som gör att fel inte upprepar sig.  Att införa specialunderhåll (TBU) i 

svarvmaskinen och roboten 2 är ett sådant arbetssätt, och förebyggande underhåll avtar efter en 

tid. Maskinernas tillstånd är idag inte tillämpat för förebyggande underhåll pga. osynlig fel och 

därför löper maskinerna risken att haverier inträffar.  

 

Energikostnaden för maskinfel uppnår redan idag 28 677 kr/år och roboten 2 står för 55 % av 

dessa haverikostnader. Detta sammanfaller mestadels hos dessa två maskiner som är en 

anledning till att ha ett tillståndsbaserat underhåll. Omedelbara haverier kan avgöras direkt på 

plats och kan åtgärdas omedelbart eftersom det finns mer tillgänglig tid och en bred kompetens 

bland underhållsorganisationen som kan assistera vid behov. Rätt åtgärd inrättas endast vid rätt 

tillfälle.     

 

 
 

7.4.2.2 Tillämpning av SMED.     

 

I produktionslinan KU5 baserar tillverkningen utifrån kundorder och som för tillfället påverkas 

av omställningstiderna. Eftersom det förekommer omkring 5 stycken ställarbete kan ett avbrott 

i produktionen, testkörningar och justeringar leda till stora problem som påverkar 

produktiviteten, Med ett närliggande verktygsförråd kan följd problem åtgärdas snabbt vid 

omställningar. Dagens utrymme är inte alltid tillgängligt mellan produktionslinorna, eftersom 

flera operatörer måste hämta bearbetningsverktyg då de är placerad vid samma plats.  

 

Strukturering av arbetsplatsen och utrymmet bör förbättras genom att införa två separata 

verktygsförråd för specifikt vardera produktionslinan. Operatörer från 

vardera arbetsplatsen slipper trängsel och kan fortare åtgärda problem om de står närmare sina 

relaterade maskiner, vilket ökar tillgängligheten hos maskinerna. 
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7.4.3 EFFEKTIVITETSPERSPEKTIVT  

 

7.4.3.1 Införandet av TPEM    

Att bygga upp en energiengagerad produktionspersonal med hjälp av arbetssättet (TPEM) 

förespråkas i denna studie och ur kostandssynvinkel är detta inte dyrt. Det kan krävas att införa 

kortare utbildningar om TPEM och hur det bör användas till energisnål produktion. Genom 

dessa interna utbildningar ska underhållsorganisationen, energiavdelningen och produktionen 

få insikt hur de ska föra över sina kunskaper på effektiv och praktiskt sätt till varandra.  Detta 

hjälper även produktionspersonalen att samarbeta kring problemet. Utmaningen med denna 

satsning är att den är ur långsiktigt arbete.  

 

7.4.3.2 Kortsiktigt och snabba förslag.    

Placeringen av verktygsskåpen är en förbättrad åtgärd som inte är tidskrävande, men ger positiv 

utgång för att minska omställningstiderna hos produktionslinan. Detta minskar onödig rörelse 

bland operatörer och ge en positiv utgång för att minska omställningstiderna. Varje gång ett 

tillbud eller en händelse rapporteras i skift log så blir det visuellt via en Tv skärm som visar för 

de anställda, men också tidigare händelser som har inträffat kring produktionslinan vid 

omställningar. 

 

7.4.3.3 Operatörsunderhåll  

  

Arbetsrutinerna för operatörerna underlättar underhållsarbetet som resulterar att maskinernas 

tillstånd bevaras i ett skick vid skiftöverlämning. Förbrukningen av icke värdeskapande tid 

minskas och den värdeskapande åtaganden kan göras systematisk utan att behöva känna sig att 

berövad av tid. Kännedomen kring maskinerna utökas när kunskapsområde kombineras med 

rutinarbetet. Vid noggrant utförda underhållstillfällen kan operatörerna finna mer tid till andra 

produktionsarbete som behöver göras. Operatörerna vet redan vilka maskiner som är känsliga 

för haverier och därmed känner till hur stor omfattning av underhåll de behöver. Studiens 

förslag hänvisar till ett tänkbart underhållsarbete med ett praktiserande innehåll. Fördelen med 

denna tillvägagångssätt är att fel kan lättare upptäckas, och minskar tidsåtgången för 

reparationer. Anledningar för att utveckla operatörsarbete följer nedan.  

 Har högre kännedom om utrustningar 
 Ökat kompetensen/kunskap hos operatörerna- ett vinnande och konkurrenskraftig 

koncept för Volvo. 
 Få operatörer att få ett delaktig uppmuntrande roll i KU5. 
 Ta operatörernas förslag på allvar, genom ett vinna-vinna förhållande. 
 Operatörerna effektiviserar möjligheten att upptäck fel snabbt och synliggöra de 

osynliga felen. 
 

7.4.3.4 PROFIenergy    

Den årliga kostnaden för störningar uppnår en total summa 192 850 kr och kan identifieras 

genom de sex förlusterna. Med hjälp av PROFIenergy kan maskinen inta ett viloläge och på så 

sätt minska den nuvarande energikostnaden. Genom att maskinen intar detta tillstånd befrämjas 

och förenklas energisparande vid icke produktiva omständigheter. Grundprincipen bygger på 

att spara energiåtgången när maskinen inte är aktiv, och när det uppstår ett maskinfel. Detta 

besvarar studiens frågeställning om hur befintliga utrustningarna kan inta i ett icke-

energikrävande vänteläge. Tillsammans med de nya arbetsrutinerna hos både operatörerna och 

underhållsorganisationen kan både förebyggandet av haveriernas uppkomst bearbetas bättre 

och kostnader för störningar och tomgång kan hållas ned. Detta är ett långsiktigt 

energisparande arbete för att minska energianvändningen och har en stor effekt. 
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 7.4.3.5 Framtida förbättringar  

 

 Utföra en uppgradering av ett styrsystem, Det kan insamlas ett mer noggrannare och 

översiktlig verklig besparingspotential, investeringskostnad etc.,  

 Förändra service behov och problem med automatiserad paushantering.  

 Genom att utföra mätningarna över längre tid och i fler maskiner vid KU5, det kan ge 

en mer exakt uppskattning av besparingspotentialen.  

 Att mäta och kartlägga operatörens rörelse i koppling till omställningar, för att 

eliminera onödiga rörelser vid produktionslinjen. 

 Undersöka om energifrågan kan integreras inom underhållsarbetet på maskinnivå 
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9  BILAGOR 
 

 

 
Figur 34: Energi och kostnader förluster vid haverier (v3-7). KU5   
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Figur 35: Tomgångsförluster    

 

 
Figur 36: Energi och kostnader vid planerad stopp (v3-7). KU5    
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Figur 37: totala kostnader för all 3 förluster  

 

 

 
Figur 38: Totala energiförbrukningen och kostnadsbesparing med P 
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Enkät undersökning i KU5 
 

Operatörer  
Oplanerade stopp 

1. Vilka maskiner anser ni är mest känsliga för oväntad stopp?  

2. Hur kan man upptäcka innan och förebygga stopp hos dessa maskiner i produktionen? 

3. Hur många stopp uppskattar ni att det kan förekomma hos K5 under en normal 

produktionsvecka?   

4. Små stopp som leder till oplanerade stopp, hur kan det hanteras på ett bättre sätt?  

 

Verktygsbyte relaterat till ämnet 

 Förutom att ha reserv material nära maskinen, vilka insatser skulle underlätta det 

planerade verktygsbytet? Kommentera gärna nedan. 

1. Robot 2: 

2. Svarvning: 

3. Kuggfräs: 

4. Hyvling: 

5. Övrigt: 

 

 Vilka av ned stående maskiner är mest tidskrävande för att utföra ” planerad 

verktygsbyte”?  Vad anser ni det kan bero på?  

1. Robot 2: 

2. Svarvning: 

3. Kuggfräs: 

4. Hyvling: 

5. Gradning: 

Omställningar 

 Förutom at följa flödesriktningen vid omställning, Hur kan man uppnå optimala 

omställningar?   

 Finns det något som kan tas bort eller som saknas vid yttre omställningar/förberedning? 

 Vid inre omställning vad skulle underlätta utförande av en effektiv omställning? 

1. Robot 2  

2. Svarv  

3. Kuggfräs 

4. Hyvling  

5. Gradning   

Maskinfel 

 Robot 2 har en lång tid för att man ska åtgärda dess maskinfel. Vad beror det på? 

 Hur kan man bäst förhindra maskinfel hos robot 2? 

 

 



84 (84) 

Underhållsorganisationen 
 Hur arbetar ni med oplanerad stopp?   

 Hur uppmärksammar underhållsorganisationen om energiförlusten vid oplanerad stopp?   

 Vilka metoder används för att upptäcka oplanerade stopp?   

 Vilken maskin anser ni är känsliga för oväntad stopp?  

 Hur kan man upptäcka innan och förebygga stopp hos dessa maskiner i produktionen? 

 Hur många stopp uppskattar ni att det kan förekomma hos K5 under en normal 

produktionsvecka?   

 Små stopp som leder till oplanerade stopp, hur kan det hanteras på ett bättre sätt?   

 Hur arbetar ni mot oplanerade stopp med operatörerna?  

 Vilken underhållsfilosofi tillämpas?  

 Hur mycket energi (uppskattningsvis) går åt oplanerat stopp? Om det inte finns ett 

angivet värde, gissa.   

Produktionstekniker   
 För att öka den tekniska tillgänglighetstiden, hur kan man identifiera och upptäcka 

störningar som leder till ett oväntat stopp?  

 Vad anser ni är nödvändiga för att skapa en energisnål produktion (faktorer)?   

 Hur många stopp uppskattar ni att det kan förekomma hos K5 under en normal vecka?   

 Små stopp som leder till oplanerad stopp, hur kan det hanteras på ett bättre sätt?  

 Hur mycket energi (uppskattningsvis) går åt oplanerat stopp? Om det inte finns ett ange 

värde.   
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