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1. Introduktion 
Introduktionen syftar till att beskriva studien och förklara de bakomliggande orsakerna till den. 
Omfattningen och syftet kommer att förtydligas, liksom fokus och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Det finns olika skäl till varför ett företag eller bransch önskar automatisera sin tillverkning av 
produkter. Det är vanligtvis vid tillverkning av identiska produkter i massvolym som fördelarna 
att automatisera blir mest uppenbara, men även när det krävs flexibilitet kan det finnas krav och 
fördelar att öka automationen. Ett av de viktigaste skälen att automatisera är att öka den 
tillgängliga kapaciteten. Ett annat kan vara miljö- eller hälsomässigt. Dessa nämnda behandlas 
dock inte i denna studie, utan här har fokus istället lagts på de kanske viktigaste 
lönsamhetsmässiga (lönsamhet = avkastning/använt kapital) fördelarna och hur långt denna 
utveckling bör drivas. Det finns nämligen en ekonomisk gräns även vid tillgång till obegränsade 
resurser för hur långt, till vilken automationsgrad (omfattningen av förädlingen som har 
automatiserats på en given organisatorisk nivå), lönsamheten att automatisera ökar. Denna 
studeras närmare i här.     

1.2 Problemformulering 
Optimering av automationsnivå m a p detaljkostnaden. Hur påverkas den vid ökad automation?  

Olika alternativa produktionsupplägg med ökande grad av automation studeras. 

1. Beräkna maskin- och utrustningskostnader för respektive konfiguration 
2. Beräkna automationsgraden xLoA  (xLoA=(kCP)/(kCP + kD)) för de olika 

konfigurationerna 
3. Hur påverkas lönsamheten, hur långt bör man automatisera? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att i en specifik tillämpning, en presslinje vid Alfa Laval i Lund,  se till 
vilken automationsgrad lönsamheten slutar att öka och av detta även kunna dra generella 
slutsatser. Målet är att bidra till ny kunskap inom detta område.  

1.4 Fokus och avgränsningar 
Fokus och avgränsning i denna studie är de aktuella förhållandena i ett typiskt 
tillverkningsavsnitt och sambanden mellan automationsgrad och lönsamhet. Av detta är 
förhoppningen att även kunna dra generella slutsatser om hur man bör förhålla sig i olika 
applicerbara valsituationer.  

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för studien är primärt Institutionen för Maskinteknologi, avdelningen för Industriell 
Produktion, vid LTH och Alfa Laval AB, men även den i allmänhet tekniskt och ekonomiskt 
intresserade investeraren kan förhoppningsvis dra några nyttiga slutsatser från det redovisade 
materialet. 
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2. Förstudie 
En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska 
svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra 
projektet är i linje med de förväntade intäkterna. Resultatet av en förstudie är oftast en påbörjad 
utredning/planeringsfas, nedläggning eller återremitterad förstudie. 

2.1 Antaganden och bedömning 
Antagandet som är grunden för denna studie är att kurvan för lönsamheten (egentligen 
förädlingskostnaden per detalj) som en funktion av automationsgraden, planar ut och ökar vid 
en given automationsgrad.   

Frågor som bör ställas och författarens svar efter egen bedömning:  

- Finns vetenskaplig teori i ämnet som är tillämpbar?  
Ja, genom forskning vid bl a LTH, J-E Ståhl. Publicerad litteratur och MathCAD. 

- Finns lämplig applikation att projicera teorierna för att komma till en lösning? 
Ja, inte så svårt hitta tillämpningar där man planerar automation och där man redan 
genomfört. T ex Alfa Laval i Lund, där enligt uppgift f ö doktorand Per Gabrielson skulle 
kunna var handledare. 

- Finns förutsättningar att komma fram till resultat?    
Ja, med ovanstående uppfyllda förutsättningar.  

- Finns tillgänglig tid och resurser?  
Ja. 

- Bör projektet startas eller läggas ned?  
Projektet bör startas. 

 

Var bör vetenskaplig grund och teori hämtas? Denna grund bör inhämtas från tillgänglig 
forskning och litteratur för att få fram så bra och objektiva svar på alla de vägval och 
frågeställningar som uppkommer. Automation, optimering och tillverkningsindustri är 
nyckelord i sökningen av befintlig kunskap.  

Hur ser förhållandena ut vid en aktuell tillämpning? Alfa Laval i Lund med dess s k 
kanalplattelinje har valts som tillämpningsobjekt. Vilken automatisering är aktuell? I det här 
fallet har man siktat in sig på hanteringsrobotar och konsekvenser vid en eventuell 
implementering. 
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3. Planering och teoretiska ramar 
Planeringen och den teoretiska ramen består i att beskriva utgångsläget och att införa läsaren till 
teorin, vilket kommer att vara av betydelse för studien. Planeringen och den teoretiska ramen 
kommer att stödja förverkligandet av de empiriska studierna och också påverkar analysen och 
slutsatserna i slutet av studien. 

3.1 Planering 
Den aktuella studien går till så att en aktuell applikation väljs för att studera hur den föreslagna 
automationen skulle få för effekter specifikt, men också vilka generella slutsatser som kan dras. 
Parallellt med detta studeras den veteskapliga teori som finns på området och vilka ramar den 
ger. Automatisering och de specifika samband som studien av automationsgraden xLoA ger tas 
upp. I detta avsnitt beskrivs detta närmare nedan. 

3.2 Tillämpning 
Som tillämningsobjekt väljs en flödesorienterad tillverkningslinje; en s k kanalplattelinje vid Alfa 
Laval AB i Lund. Här finns ett antal förädlingsstationer i forma av pressar och svetsautomater 
uppställda i en flödeslinje. Produktionsarbetet är organiserat i flödesgrupper.  

Genom att investera i hanteringsrobotar mellan förädlingsstationerna skulle en ökande grad av 
automation kunna uppnås och detta studeras här närmare. För att få en god bild av de lokala 
förhållandena och förutsättningar för studien planeras besök och intervjuer med företrädare för 
företaget. 

3.3 Teori och ramar 
Det finns förstås en stor mängd tillämpningar av olika långt driven automation inom 
tillverkningsindustrin. Denna är till största delen driven av jakten på ekonomisk vinning i en 
globaliserad värd präglad av hård konkurrens. 

Teoretiska resonemang som används i studien har hämtats från Industriella 
tillverkningssystem1 från vilken följande specifika teorier kan appliceras och ger ramar här. 

 Området industriell produktion är tvärvetenskapligt. Produktionsvärde och 
produktionsvärdeanalys är viktiga begrepp som indirekt är kopplade till de faktorer 
som analyseras. De tillverkningsmetoder, processer med givna resultat, processdata 
och producerbarhet, som används är klippande bearbetning, pressning och 
lasersvetsning. Redan Henry Ford introducerade flödestänkande och korta ledtider 
vilka präglar den aktuella applikationen. Eliminering av buffertar kopplar ihop 
processer som tidigare varit frikopplade från varandra. Batchvis förädling inom 
verkstadsindustrin (tillverkningsindustrin) är den produktionsteknik som den aktuella 
produktionsapplikationen förknippas med. Det rör sig här om egna produkter och egen 
tillverkning till 100%. 

 Tillverkningen är organiserad som en produktverkstad och där tillverkas endast en typ 
av produkt, plattvärmeväxlare för industriella applikationer. Produkten är  
 
1 Ståhl, J-E. (2010): Industriella tillverkningssystem del II, LU, andra upplagan, Lund 
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moduluppbyggd (ett modulkoncept bygger på att gränssnittet mellan de olika 
modulerna är standardiserat) och modulen för värmeöverföring är den som tillverkas i 
den aktuella flödesgruppen. Fördelarna med denna organisering är bl a; ökad 
flexibilitet och mindre störningskänslig, plattare arbetsorganisation, personalen ges 
fullt ansvar för produktionssäkerheten, bredare personalkompetens och ökad 
samhörighetskänsla. Det finns både för- och nackdelar med olika former av 
produktionstyper och layouter. Produktionstyper; enstycksstillverkning, serie-
/batchtillverkning och masstillverkning (kontinuerlig masstillverkning). Den aktuella 
applikationen är batchtillverkning som lämpar sig för de många verktygsvarianterna 
och relativt kort ledtid. Layouter; produktorienterad layout, funktionellt orienterad 
layout och flödesorienterad layout (transferlinje), som i den aktuella applikationen. 
Genomloppstiden för en batch är kort. PIA, produkter i arbete, är lågt. 
Störningskänsligheten är hög. Kapacitetsutnyttjandet och planeringsbehovet är relativt 
lågt. Möjligheterna att automatisera genom hanteringsrobotar som binder ihop de olika 
förädlingsstationerna är goda. Motiven att ordna förädlingen i flödeslinjer är att öka 
produktionstakten (minska transportavstånden), minska genomloppstiden (PIA) och 
att det administrativa arbetet med planering. Linjen är taktad och arbetsstycket 
förflyttas med konstant takt styrd av den långsammaste förädlingsstationen. 
Personalen som är organiserad i flödesgrupper tar ansvaret för hela flödet. Med ökad 
automatisering övergår flödeslinjen från asynkron, d v s arbetsstycket förflyttas inte i 
jämn takt genom hela flödet och buffertar förekommer, till synkron, d v s alla detaljer 
förflyttas samtidigt (gemensam takt) genom linjen. 

 Kapacitet och kostnad. Cykeltiden t0 är den nominella förädlingstiden för en detalj. 
Denna kan delas upp i flera olika delar från maskintid till ren spilltid. Den s k lean 
triangeln beskriver den lämpliga prioritetsordningen då totaleffektiviteten Eq är 
målfunktion. Produktivitet och tillgänglighet är närbesläktade begrepp. 

 Uppbyggnad av förädlingsstationer. Vid uppbyggnad av en produktionslinje måste 
vissa restriktioner tas i beaktande beroende på i vilken ordning de olika förädlingarna 
måste utföras. Dessa benämns precedensvillkor. Olika metoder kan tillämpas för att 
konfigurera stationer, t ex att gruppera de tillåtna momenten som tar längst tid i en så 
tidig station som möjligt i linjen. 

 Störningsanalys, med vilken intensitet störningar uppkommer och hur störningarna är 
statistiskt fördelade är speciellt viktig att ta hänsyn till vid produktion med begränsad 
bemanning (PBB). Buffertar är viktigast att ha vid den långsammaste stationen, den 
trånga sektorn. 

 Systematisk produktionsanalys, SPA, skall beskriva och avspegla verkliga 
produktionsförhållanden och bl a utgöra beräkningsunderlag för att bestämma 
förlusttermerna kassationsandelen qQ, stilleståndsandelen qs och taktförlusten qp. 
Produktionssäkerhetsbegreppet innefattar process- eller resultatparametrarna 
produktionstakt, kassationer och stillestånd, vilka i sin tur påverkar detaljkostnaden. 
Det gäller att hitta en balans mellan dessa som ger rätt kvalité, rätt tid och rätt 
tillverkningskostnad. Genom att använda Produktionssäkerhetsmatrisen, PSM, får man 
ett praktiskt verktyg som knyter samman begreppen. Förutom detta arbetssätt finns 
även andra som t ex ”Five Why” (5Y), ”Ichikawa” och ”Pareto”. 
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  Deterministisk produktionsutveckling, är deterministisk (förutbestämd) och målstyrd 
(till skillnad mot s k ständiga förbättringar). Modellen utgör grunden för 
tillverkningsekonomisk simulering som möjliggör ekonomisk analys av olika 
utvecklingsinsatser och scenarier, t ex införande av ny teknologi och tekniksprång. 
Strategier för produktionsutveckling primärt baserad på påverkan av enskilda faktorer 
knutna till produktionssäkerhetsmatrisen kan t ex vara reduktion av 
tillverkningskostnaden, reducerad ställtid, ökad produktionstakt eller förbättrade 
tillverkningstoleranser. Rationalisering m a p produktionsresurserna innebär en 
planmässig och praktisk procedur för effektivare utnyttjande och för att åstadkomma 
detta används i stor utsträckning automatisering. För en modulariserad produkt som 
kräver flexibilitet att kunna ställa om för olika detaljer är s k programmerbar 
automation lämplig. Det finns många skäl till varför ett företag vill öka 
automatiseringen, bl a öka produktionseffektiviteten, reducera ledtider, förbättra 
arbetsmiljön, förbättra materialutnyttjandet, höja produktkvaliteten, reducera 
arbetskostnaderna, minska beroende av yrkeskunskaper, minska PIA och andra 
ekonomiska orsaker. Optimal automationsnivå m a p detaljkostnaden pv (kr/h) kan 
matematiskt beskrivas, pv = (60/tp)*(fv-k). Genom att maximera pv m a p 
automationsnivå erhålls det maximala utbytet av förädlingen. Strategier för 
produktionsutveckling kan förutom de ekonomiska sambanden också knytas till olika 
verkstadstekniska förädlingsmetoder, vilket brukar benämnas faktorgruppsbaserad 
produktionsutveckling. 

 Fortlöpande produktionsutveckling, ständiga förbättringar. Detta är ett område med ett 
flertal olika grenar. S k Lean Manufacturing (ingående i Lean Production som även 
innehåller produkutveckling och företagets externa intressenter) är en huvudgren som 
bl a innehåller JIT, Stockless Production, Toyodism e t c). S k Six Sigma är en 
förbättringsmetod som bygger på strävan efter att minska variationerna i 
produktionen, vilket i sin tur leder till bättre processkontroll. Exempel på andra 
verktyg för produktionsutveckling är DFMA, QFD, FMEA, Kanban, TPM, 5S, Pareto, 
SPC, QC, TQC, gruppteknologi, Kaizen, 5Y e t c. 

 Simulering av tillverkningssystem. Genom simulering kan man förutse 
resultatparametrarnas uppträdande, vilket bör vara en naturlig del av varje företags 
verksamhet. För att simulera krävs att man gör en dynamisk modell av sitt 
tillverkningssystem, vilket också kan leda till en bättre förståelse för den egna 
situationen och hur den kan utvecklas. Bl a bilindustrin har kommit långt inom detta 
område, inte minst p g a den hårdnande globala konkurrensen. 

 Hållbar utveckling kommer att blir en allt viktigare del av utvecklingen av produkter 
och tillverkningssystem. Utvecklingen drivs av både lagstiftning och konsumenternas 
(och producenternas) direkta krav. Även Miljö- och kretsloppsparametrar MK tas med 
som en resultatparameter i resultatet för en tillverkningsmetod. Resursutnyttjande (t ex 
energi och råvaror) och planering för återvinning blir viktiga faktorer att beakta. 

 Produktionsanpassad produktutveckling är en väsentlig del av s k integrerad 
produktutveckling. Viktiga tillverkningsekonomiska frågeställningar, ofta produkt- 
och företagsunika, bör ställas vid samverkan mellan konstruktions- och 
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produktionsfunktionerna i företaget. Här kan koncepten med modularisering av 
produkten, gruppteknologi och flödesgrupper ses som en konsekvens av denna 
samverkan. 

 Utlokaliserad produktion, s k outsourcing, är en del av den globalisering som blivit en 
konsekvens av lägre transportkostnader och enklare och snabbare kommunikationer. 
Huvudanledningar till varför man förlägger produktion utanför hemmamarknaden är 
lägre produktionskostnader, ökad närvaro på nya marknader med ökade intäkter och 
juridiska eller avtalsmässiga skäl. För att lyckas med detta krävs ett ännu större fokus 
på kontroll över produkternas kvalitet. 

3.4 Automatisering 
Genom hanteringsrobotar som hanterar och förflyttar materialet mellan förädlingsstationerna 
kan en automatisering av tillverkningslinan åstadkommas. Här studeras flera olika fall med en 
ökande automation och ett ökande antal robotar installerade.  

Syftet med studien är att klarlägga i vilken utsträckning och hur långt denna automatisering är 
lönsam och vilka generella slutsatser som kan dras. Mätetalet är automationsgrad xLoA, som är 
kvoten mellan maskintimkostnaden och summan av maskintimkostanden och lönekostnaden 
(xLoA=(kCP)/(kCP + kD)) för varje tillverkningslinjekonfiguration.  

De parametrar som man påverkar när man som i detta fall investerar i automatisering är i 
huvudsak nedanstående. 

1. Nominell cykeltid per detalj, t0 (min) 
2. Andel kassationer, qQ 
3. Andel produktionsstillestånd, qS 
4. Materialspill, qB 
5. Ställtid per detalj, Tsu (min) 
6. Lönekostnad, KD (kr/h) 
7. Maskintimkostnad under produktion, KCP (kr/h) 
8. Maskintimkostnad under stillestånd, KCS (kr/h) 
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4. Utförande 
De empiriska studierna har samma struktur och rubriker som planering och teoretisk ram, i syfte 
att förenkla för läsarna av denna rapport. Den empiriska studien består huvudsakligen av data och 
information från intervjuer på Alfa Laval. Detta tillsammans med den teoretiska ramen utgör 
grunden för analys och slutsats i slutet av studien. 

4.1 Planering 
För att få en god bild av de lokala förhållandena och förutsättningar för studien har besök och 
intervjuer med företrädare för företaget genomförts. 

4.2 Tillämpning 
Alfa Lavals affärsidé är att leverera komponenter till plattvärmeväxlare inom ett definierat 
sortiment med rätt kvalitet, till ett konkurrenskraftigt pris och enligt överenskomna 
leveranstider. Produktionen i Lund är organiserad i två enheter; Supply Unit (SU) där all 
montering av värmeväxlare sker och Component Unit (CU) som tillverkar och försörjer SU och 
direktkunder med komponenter. Presslinjen tillverkar kanalplattor till plattvärmeväxlare. 
Personalkulturen präglas av öppenhet och tydlighet, regelbunden information, tillvaratagande 
av personalens kreativitet, befrämjande av personalutveckling och att nå företagets mål och 
uppfylla kunders krav och behov. Man arbetar i olika skiftformer (Intermittent 3-skift och 2-
skift) för att uppfylla verksamhetens mål med fokus på gruppens utveckling och medarbetarnas 
kompetens. Detta arbete sker genom den dagliga styrningen via Cell Status Board möten och 
genom att upprätta och utveckla ett standardiserat arbetssätt (SOP). Uppsatta mål för 
utrustningars effektivitet (OEE) mäts löpande. De förbättringsverktyg som används är MES 
(tillverkningskontroll), 5S, STF, Six Sigma och AviX (anlysredskap för produktionsprocesser)  

Det studerade tillverkningssystemet, den s k kanalplattelinjen (CU) vid Alfa Laval AB i Lund, är 
en presslinje med en serie hydraulpressar uppställda i en flödeslinje med tillhörande 
svetsstation. Här används bl a tillverkningsmetoderna klippande bearbetning, plastisk 
bearbetning, alkalisk tvättning och lasersvetsning. Ljuslåda används för upptäckt av eventuella 
defekter och sprickor efter mönsterpressningen och som sista operation i systemet provtrycks 
de svetsade plattparen (kassetter) för täthetskontroll (till svetsning och provtryckning går 
endast en mindre del av produktionen, huvuddelen plattor är avsedda att monteras direkt i 
plattvärmeväxlaren med tätningar av huvudsak olika gummikvaliteter). En principskiss av den 
aktuella tillverkningslinjen visas i Appendix I. 

4.3 Teori och ramar 
Den teori och ramar som beskrivits tillämpas här i begränsad omfattning, men ger en bred bas 
som stöd att utgå ifrån. 

4.4 Automatisering 
Här görs beräkningar av automationsgraden xLoA vid flera olika konfigurationer (1 – 5) med en 
ökande automation och ett ökande antal hanteringsrobotar installerade, se Appendix II. 
Robotarna tar här i ökande grad över de hanteringsuppgifter som idag sköts av mänskliga 
operatörer i flödesgruppen. De indata som används har diskuterats med företagets företrädare 
och bedömts som rimliga för denna typ av tillverkningslinje, men gör inte anspråk på att vara de 
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verkliga. Den tekniska komplexiteten och andra källor till utmaningar i denna hypotetiska studie 
har här inte närmare undersökts. 

Parametrarna bedöms utvecklas enligt följande. 

1. Nominell cykeltid per detalj t0 minskar när automatiseringen ökar. I detta fallet i så stor 
grad eftersom en så stor del av tiden i ursprungsfallet utgörs av väntetid i buffertar och 
hanteringstid mellan arbetsstationerna, vilken påverkas väsentligt 

2. Andel kassationer qQ ökar inledningsvis p g a personalminskningen och avsaknad av 
effektiva produktionstekniska anpassningar, men när dessa väl trimmats in sjunker 
andelen kassationer till en lägre nivå med jämnare kvalitet än i ursprungsfallet  

3. Andel produktionsstillestånd qS ökar eftersom störningskänsligheten ökar med ökad 
komplexitet. Effekten av detta kan reduceras m h a buffertar 

4. Materialspill, qB ökar inledningsvis p g a avsaknaden av effektiva produktionstekniska 
anpassningar, men när dessa väl trimmats in sjunker andelen kassationer till en lägre 
nivå jämnare kvalitet än i ursprungsfallet 

5. Ställtid per detalj, Tsu (min) ökar med den ökade komplexiteten 
6. Lönekostnad, KD (kr/h) minskar med lägre bemanning trots krav på högre kompetens 
7. Maskintimkostnad under produktion, KCP (kr/h) ökar med ökade investeringar i 

automatisering, men minskar delvis samtidigt också med ökande utnyttjande (t ex fler 
skift)  

8. Maskintimkostnad under stillestånd, KCS (kr/h) påverkas på motsvarande sätt som KCP i 
detta avseende  
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5. Slutförande 
I denna del diskuteras teoretiska ramverk och empiriska studier. 

5.1 Resultat av studien 
Resultatet av studien visar att automationsgrad xLoA ökar för varje tillkommande automatisering 
med ytterligare hanteringsrobotar. Något fall där kurvan tycks vända (funktionens derivata noll) 
kan ej observeras i det aktuella intervallet. 

Det framkommer också att, baserat på aktuell data, den initiala automatiseringen i konfiguration 
2 och 3 inte är lönsamma, men att konfigurationerna 4 och 5 är det.  



 Optimering av automatiseringsnivå – en studie av olika parametrars påverkan 2012-02-24 

 10 

6. Slutsatser 
I denna del drar och sammanställs slutsatser från analysen i slutförandet. 

6.1 Slutsatser av studien 
Slutsatsen är att en längre driven automation än den som åstadkoms här i det aktuella 
tillverkningssystemet, krävs för att visa var kurvan vänder upp, d v s när ytterligare automation 
inte längre är lönsam. 

De ingående parametrarna påverkas i huvudsak positivt vad gäller kvalitet och kostnader, men 
negativt ur komplexitets – och känslighetssynpunkt av denna automation.   
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Appendix I, kanalplattelinje 
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Detta är en principskiss av det studerade 
tillverkningssystemet, den s k kanalplattelinjen 
(Component Unit) vid Alfa Laval AB i Lund, som 
är en presslinje med en serie hydraulpressar 
uppställda i en flödeslinje med tillhörande 
svetsstation. Här används bl a 
tillverkningsmetoderna klippande bearbetning 
(formatklippning), plastisk bearbetning 
(mönsterpressning), alkalisk tvättning och 
lasersvetsning. Ljuslåda används för upptäckt av 
eventuella defekter och sprickor efter 
mönsterpressningen.  och som sista operation i 
systemet provtrycks de svetsade plattparen för 
täthetskontroll (till svetsning och provtryckning 
går endast en mindre del av produktionen, 
huvuddelen plattor är avsedda att monteras 
direkt i plattvärmeväxlaren med tätningar av 
olika gummikvaliteter). 
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Appendix II, Kanalplattelinje (flödesorienterad) - beräkning av Automationsgrad (konfig. 1 - 5) 1/2

Konfiguration 1

 Ingen automatiserad hanteringsutrustning mellan arbetsstationerna

N
om

in
el

l c
yk

el
ti

d 
pe

r 
de

ta
lj 

(m
in

)

A
nd

el
 k

as
sa

ti
on

er

A
nd

el
 p

ro
du

kt
io

ns
st

ill
es

tå
nd

A
nd

el
 m

at
er

ia
ls

pi
ll

St
äl

lt
id

 (m
in

)

M
as

ki
nt

im
ko

st
na

d 
un

de
r 

st
ill

es
tå

nd
 (k

r)

D
et

al
jk

os
tn

ad
 (k

r/
st

), 
pr

op
or

ti
on

el
l

# Arbetsstation Ställtid (min) Bemanning Investering Maskin- och utr.kostnad / h, Kcp Personalkostnad, Kd Autom.grad, XLoa t0 qQ qS qB Tsu kCS k
1,0 Formatklippning av plåt 5 1 3 000 000 kr
2,0 Mönsterpressning 30 1 10 000 000 kr
3,0 Ljuslåda 3 1 200 000 kr
4,0 Tvätt 5 1 2 000 000 kr
5,0 Förmontering 15 1 1 000 000 kr
6,0 Svetsning 25 0,5 5 000 000 kr
7,0 Tryckprovning 8 0,5 500 000 kr

Total: 91 6 21 700 000 kr 1 000 kr 1 500 kr 0,40 40 0,01 0,1 0,1 30 900 kr 7,41 kr

Konfiguration 2

Automatiserad hanteringsutrustning mellan arbetsstationerna 1 och 2

# Arbetsstation Ställtid (min) Bemanning Investering Maskin- och utr.kostnad / h, Kcp Personalkostnad, Kd Autom.grad, XLoa t0 qQ qS qB Tsu kCS k
1,0 Formatklippning av plåt 5 0,5 3 000 000 kr
1,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
2,0 Mönsterpressning 30 0,5 10 000 000 kr
3,0 Ljuslåda 3 1 200 000 kr
4,0 Tvätt 5 1 2 000 000 kr
5,0 Förmontering 15 1 1 000 000 kr
6,0 Svetsning 25 0,5 5 000 000 kr
7,0 Tryckprovning 8 0,5 500 000 kr

Total: 101 5 22 700 000 kr 1 500 kr 1 250 kr 0,55 30 0,03 0,15 0,15 60 1 350 kr 8,33 kr

Konfiguration 3

Automatiserad hanteringsutrustning mellan arbetsstationerna 1, 2 och 3

# Arbetsstation Ställtid (min) Bemanning Investering Maskin- och utr.kostnad / h, Kcp Personalkostnad, Kd Autom.grad, XLoa t0 qQ qS qB Tsu kCS k
1,0 Formatklippning av plåt 5 0,5 3 000 000 kr
1,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
2,0 Mönsterpressning 30 0 10 000 000 kr
2,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
3,0 Ljuslåda 3 0,5 200 000 kr
4,0 Tvätt 5 1 2 000 000 kr
5,0 Förmontering 15 1 1 000 000 kr
6,0 Svetsning 25 0,5 5 000 000 kr
7,0 Tryckprovning 8 0,5 500 000 kr

Total: 111 4 23 700 000 kr 2 200 kr 1 100 kr 0,67 20 0,03 0,2 0,05 80 1 980 kr 8,15 kr

Konfiguration 4

Automatiserad hanteringsutrustning mellan arbetsstationerna 1, 2, 3 och 4

# Arbetsstation Ställtid (min) Bemanning Investering Maskin- och utr.kostnad / h, Kcp Personalkostnad, Kd Autom.grad, XLoa t0 qQ qS qB Tsu kCS k
1,0 Formatklippning av plåt 5 0,5 3 000 000 kr
1,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
2,0 Mönsterpressning 30 0 10 000 000 kr
2,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
3,0 Ljuslåda 3 0,5 200 000 kr
4,0 Tvätt 5 1 2 000 000 kr
5,0 Förmontering 15 1 1 000 000 kr
6,0 Svetsning 25 0,5 5 000 000 kr
7,0 Tryckprovning 8 0,5 500 000 kr

Total: 111 4 23 700 000 kr 3 000 kr 1 200 kr 0,71 12 0,02 0,25 0,05 120 2 700 kr 6,67 kr

Konfiguration 5

Automatiserad hanteringsutrustning mellan arbetsstationerna 1, 2, 3, 4 och 5

# Arbetsstation Ställtid (min) Bemanning Investering Maskin- och utr.kostnad / h, Kcp Personalkostnad, Kd Autom.grad, XLoa t0 qQ qS qB Tsu kCS k
1,0 Formatklippning av plåt 5 0,5 3 000 000 kr
1,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
2,0 Mönsterpressning 30 0 10 000 000 kr
2,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
3,0 Ljuslåda 3 0 200 000 kr
3,5 Hanteringsrobot 10 0 1 000 000 kr
4,0 Tvätt 5 0,5 2 000 000 kr
5,0 Förmontering 15 1 1 000 000 kr
6,0 Svetsning 25 0,5 5 000 000 kr
7,0 Tryckprovning 8 0,5 500 000 kr

Total: 121 3,00 24 700 000 kr 4 000 kr 1 050 kr 0,79 6 0,02 0,3 0,05 160 3 600 kr 4,44 kr
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Nedan redovisas hur automationsgraden och övriga väsentliga variabler utvecklas med 
ökande grad av automatisering m h a hanteringsrobotar mellan förädlingsstationerna. 
Konfiguration 1 representerar en flödeslinje utan robotar mellan stationerna. 
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Grund fil för 
Simulering av optimal automationsgrad

xLoA
[ ]

t0
[min]

qQ
[ ]

qS
[ ]

qB
[ ]

Tsu
[min]

KD
[Kr/h]

KCP
[Kr/h]

KCS
[Kr/h]

0.40 40 0.01 0.10 0.10 30 1500 1000 900

0.55 30 0.03 0.15 0.15 60 1250 1500 1350

0.67 20 0.03 0.20 0.05 80 1100 2200 1980

0.71 12 0.02 0.25 0.05 120 1250 3000 2700

0.79 6 0.02 0.30 0.05 160 1050 4000 3600

Annuitetsberäkning 
p 0 0.01 0.2 n 1 1.1 20

Beräkning av maskintimkostnaden kCP och
kCS Tplan 1400 1600 8000 K0 1.0 106 1.1 106 50 106

a p n( )
10 9 p 1 p( )n

1 p 10 9
n

1

kY 500 Årlig lokalkostnad
per
kvadratmeter

Y 200 Maskinyta samt erforderlig kringyta

kUHh 600 Underhållskostnad per timme inkl. material

hUH 80 hUH antal underhållstimmar per produktionstid

kph 200 Driftskostnad i kr/h avseende rörliga kostnader som t.ex. el,
processvätskor
etc.

nren 10 Antal driftsår mellan varje
renoveringstillfälle

kren 10 Renoveringskostnad i nuvärde efter nren driftår i förhållande till
grundinvesteringen K0

kCP K0 p n Tplan

a p n( ) K0 1
n

nren

a p nren
kren

Y kY Tplan kUHh
1

hUH
kph

Tplan



kCS K0 p n Tplan

a p n( ) K0 1
n

nren

a p nren
kren

Y kY

Tplan

a1 0 100 700 a2 0 100 700 a3 0 100 700 a4 0 100 700

2 103 4 103 6 103 8 103
0

100

200

300

400

500

600

700

800
1 Skift 2 Skift 3 Skift 4 SkiftkC

[Kr/h]

kCP [Kr/h]

kCS [Kr/h]

Tplan / år [h]

kCP 24.7 106 0.07 10 3 1600 971.416 kCS 24.7 106 0.07 10 3 1600 763.916
kD Kcp Kcs

Kx

1500

1250

1200

1100

1050

1000

1500

2200

3000

4000

900

1350

1980

2700

3600

K

250 6

250 5

250 4

250 3

250 2

500

600

750

900

1200

450

550

700

850

1150

α1
K0 1

K0 0 K0 1
α5

K4 1

K4 0 K4 1
α4

K3 1

K3 0 K3 1
α2

K1 1

K1 0 K1 1

α3
K2 1

K2 0 K2 1 K1 0 1.25 103



     t0    qQ    qS     qB    Tsu      kD      kCP     kCS  nop

P

α1

α2

α3

α4

α5

25

17

9

6

3

0.01

0.03

0.04

0.03

0.02

0.10

0.15

0.25

0.45

0.55

0.10

0.12

0.07
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K0 0

K1 0

K2 0

K3 0

K4 0

K0 1

K1 1

K2 1

K3 1

K4 1

K0 2

K1 2

K2 2

K3 2

K4 2

6

5

4

3

2

xLoA P 0 t0 P 1 qQ P 2 qS P 3 qB P 4

Tsu P 5 KD P 6 KCP P 7 KCS P 8
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0
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t0

xLoA
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
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100
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Tsu

xLoA

α1 0.25

α5 0.706

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
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0.04

qQ

xLoA
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5

0.6

qS

qB

xLoA



0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

500

1 103

1.5 103

KD

KCP

KCS

xLoA

j 0 last t0 x 0.1 0.12 0.9

k1x 1 k2x 1 k3x 1 k4x 1

t0x x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

t0j
t0x xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1

k2

k3

k4

Minerr k1x k2x k3x k4x

k1 38.834 k2 30.204 k3 170.228 k4 200.991

t0x x( ) k1 k2 x k3 x2 k4 x3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

10

20

30
t0

t0x x( )

xLoA x



k1x 1 k2x 1 k3x 1 k4x 1

Tsux x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

Tsuj
Tsux xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1su

k2su

k3su

k4su

Minerr k1x k2x k3x k4x

Tsux x( ) k1su k2su x k3su x2 k4su x3

0.2 0.4 0.6 0.8
0

100

200

300
Tsu

Tsux x( )

xLoA x

k1x 5 k2x 5 k3x 1 k4x 1

qSux x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

qSj
qSux xLoAj

k1x k2x k3x k4x

qSj

2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1S

k2S

k3S

k4S

Minerr k1x k2x k3x k4x



k1S 0.453 k2S 3.548 k3S 10.389 k4S 7.3

qSx x y( ) k1S k2S x k3S x2 k4S x3 y

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4qS

qSx x 0( )

xLoA x

k1x 1 k2x 1 k3x 1 k4x 1

qQx x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

qQj
qQx xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1Q

k2Q

k3Q

k4Q

Minerr k1x k2x k3x k4x

k1Q 0.068 k2Q 0.453 k3Q 0.53 k4Q 0.086

qQx x( ) k1Q k2Q x k3Q x2 k4Q x3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.01

0.02

0.03

0.04

qQ

qQx x( )

xLoA x



k1x 50 k2x 1 k3x 1 k4x 1

qBx x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

qBj
qBx xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1B

k2B

k3B

k4B

Minerr k1x k2x k3x k4x

qBx x( ) k1B k2B x k3B x2 k4B x3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2qB

qBx x( )

xLoA x

k1x 50 k2x 1 k3x 1 k4x 1

KDx x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

KDj
KDx xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2



Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1D

k2D

k3D

k4D

Minerr k1x k2x k3x k4x

k1D 2.013 103 k2D 1.369 103 k3D 4.169 103 k4D 4.366 103

KDx x( ) k1D k2D x k3D x2 k4D x3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

500

1 103

1.5 103
KD

KDx x( )

xLoA x

k1x 50 k2x 1 k3x 1 k4x 1

KCPx x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

KCPj
KCPx xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1C

k2C

k3C

k4C

Minerr k1x k2x k3x k4x

k1C 282.945 k2C 659.966 k3C 971.474 k4C 104.158

KCPx x( ) k1C k2C x k3C x2 k4C x3



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

500

1 103

1.5 103
KCP

KCPx x( )

xLoA x

k1x 50 k2x 1 k3x 1 k4x 1

KCSx x k1x k2x k3x k4x k1x k2x x k3x x2 k4x x3

MIN x k1x k2x k3x k4x
j

KCSj
KCSx xLoAj

k1x k2x k3x k4x
2

Given

MIN x k1x k2x k3x k4x 0=

k1CS

k2CS

k3CS

k4CS

Minerr k1x k2x k3x k4x

k1CS 214.155 k2CS 794.202 k3CS 675.447 k4CS 99.621

KCSx x( ) k1CS k2CS x k3CS x2 k4CS x3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

500

1 103

1.5 103
KCS

KCSx x( )

xLoA x
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KCPx x( )
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KCSx x( )
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KDx x( )

xLoA x xLoA x xLoA x

Ekonomimodell med konstant Tplan

N0 1 2 1000 kB 100 U 1.0 xp 1.0 xsu 1

Tp N0 x y Tsux x( )
N0

1 qQx x( )

t0x x( )

1 qSx x y( )

0.1 0.2 0.3 0.4
0
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Tp 500 x 0( )

Tp 1000 x 0( )

x

k N0 x y
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qSx x y( )

1 qSx x y( )
xsu Tsux x( )

N0
KDx x( )
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xp t0x x( ) N0
1 qQx x( )

1
qSx x y( )

1 qSx x y( )
xsu Tsux x( )

1 U( )
U

Tp N0 x y

N0
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