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SAMMANFATTNING	
I	takt	med	att	miljö	och	hållbarhet	blir	alltmer	prioriterade	frågor	för	samhället	kommer	marknaden	
för	 biobränslen	 och	 energi	 producerad	 från	 biobränslen	 öka.	 Genom	 ökad	 konkurrens	 bland	
energiproducenter	skapas	ett	större	krav	på	lagerhantering	som	är	en	grundläggande	kompetens	för	
företag.	 Lager	 och	 lagerhanteringen	 har	 direkt	 påverkan	 på	 resultatet	 och	 därmed	 hur	
konkurrenskraftigt	företaget	är.	Kraftringen	har	idag	en	nystartad	anläggning	vars	lagerhantering	och	
processer	 inte	 är	 avstämda	 mot	 befintlig	 teori	 för	 lagerhantering.	 De	 har	 därför	 tillsatt	 en	
genomlysning	 av	 lagerhanteringen	 för	 att	 kunna	 identifiera	 potentiella	 förbättringsmöjligheter	 i	
samband	med	lagerhanteringen.	Det	har	medfört	att	en	ensam	fallstudie,	med	syfte	att	effektivisera	
Örtoftaverkets	 lagerhantering	 har	 utförts.	 För	 att	 kunna	 undersöka	 lagerhanteringen	 har	 två	
frågeställningar	 klargjorts	 i	 samband	med	 projektet;	 1,	 Vilka	 förbättringsmöjligheter	 finns	 det	 för	
lagerhanteringen	 vid	 Örtoftaverket;	 2,	 Vilket	 maskin-	 och	 personalbehov	 finns	 vid	 en	 förbättrad	
anläggning?	 Dessa	 två	 frågeställningar	motsvarar	 det	 som	 var	 definierat	 i	 uppdragsbeskrivning	 av	
Kraftringen	vilket	även	ger	en	tydlig	och	grundläggande	bild	av	kraftvärmeverkets	lagerhantering.		

För	att	kunna	svara	på	dessa	frågeställningar	har	författarna	till	rapporten	utvecklat	en	arbetsprocess	
som	verktyg	för	att	kunna	analysera	kraftvärmeverket	lagerhantering.	Utvecklingen	av	denna	process	
har	 författarna	 gjorts	 via	 en	 jämförelse	 av	 olika	 etablerade	 ramverk	 inom	 lagerhanteringsteori	
tillsammans	med	en	genomgång	av	relevant	teori	 för	biomassa	och	grundläggande	 lagerhanterings	
teori.	Arbetsprocessen	skapar	först	ett	utgångsläge	och	har	definierat	tydliga	outputs	längs	vägen	för	
att	gå	vidare	i	processen	och	optimera	lagerhanteringen	utifrån	den	information	som	togs	fram.		

För	den	här	studien	har	Saunders	et	al.	(2009)	modell,	”the	research	onion”	använts	som	utgångpunkt	
för	metoden.	Varje	lager	som	är	definierat	i	denna	modell	har	väglett	besluten	angående	angreppssätt	
för	 undersökningen.	 Det	 utfördes	 en	 ensam	 fallstudie	 vid	 Örtoftaverkets	 biomassalager	 där	 den	
insamlade	datan	har	sitt	ursprung	i	både	kvantitativ	och	kvalitativ	data	från	intervjuer	och	observation	
tillsammans	 med	 litteratur.	 Datan	 har	 sedan	 analyserats	 med	 hjälp	 av	 arbetsprocessen	 som	
utvecklades	av	författarna	för	att	hitta	förbättringsåtgärder	vid	Örtoftaverkets	lagerhantering.		

Det	som	uppkom	i	samband	med	att	arbetsprocessen	tillämpades	var	att	det	fanns	ett	par	konkreta	
lösningar	som	bör	implementeras	för	att	förbättra	den	nuvarande	lagerhanteringen.	Bland	annat	så	
togs	det	fram	ett	nytt	förslag	för	hur	materialen	ska	vara	placerade	på	gården.	Detta	skulle	sänka	de	
nuvarande	restiderna	inom	lagret	med	10	%	vilket	i	sin	tur	har	stor	påverkan	på	kostnader	för	bränsle	
och	underhåll	av	maskinerna	samt	att	processen	för	att	plocka	material	blir	effektivare	i	sin	helhet.	
Den	största	förbättringen	som	kan	utföras	för	 lagerhanteringen	på	Örtoftaverket	är	att	sköta	den	 i	
egen	regi.	Det	skulle	medföra	kostnadsbesparingar	på	nästan	10	miljoner	SEK	på	10	års	sikt,	förutsatt	
att	de	övriga	effektiviseringarna	gör	att	den	önskade	personalstyrkan	klarar	av	lagerhanteringen.		För	
Kraftringen	skulle	det	rent	praktiskt	 innebära	att	ett	 leasingavtal	 tecknades	med	en	 leverantör	och	
anställning	av	personal.		

	

	

Nyckelord:	Bränslelogistik,	lagerhantering,	kraftvärmeverk	 	
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1. INLEDNING	

1.1. Bakgrund	
Under	de	senaste	femton	åren	har	andelen	energi	producerad	från	biobränslen	ökat	från	15	%	till	25	
%	av	den	totala	energitillförseln	på	marknaden	(Energimyndigheten,	2017).	Sverige	är	ett	 land	som	
ligger	i	framkant	vad	gäller	miljömål	uppsatta	på	regeringsnivå	och	att	miljöperspektivet	för	energin	
blir	 allt	 viktigare	 tyder	 på	 att	 betydelsen	 av	 biobränslen	 kommer	 fortsätta	 öka	 även	 i	 framtiden.		
Omvandling	från	biobränsle	till	energi	kan	gå	via	ett	kraftvärmeverk	och	väl	på	plats	måste	råvaran	
hanteras.	Denna	rapport	kommer	att	granska	möjligheter	till	effektivisering	för	lagerhanteringen	av	
biomassa	vid	ett	kraftvärmeverk.	

Konventionell	 lagerhantering	 är	 också	 ett	 område	 som	 har	 ökat	 i	 betydelse	 under	 de	 senaste	
decennierna.	 Lager	 finns	 för	att	 företag	bättre	 ska	kunna	 tillfredsställa	 företagets	eget	behov	eller	
kunders	efterfrågan	på	deras	produkter	(Bartholdi	&	Hackman,	2016:	5-6).	Med	referens	till	Lambert	
et	al.	(1998),	listar	De	Koster	et	al.	(2007)	ett	antal	anledningar	till	varför	lager	existerar.	I	listan	nämns	
bland	 annat	 att	 företag	 kan	hålla	 nere	 kostnader	 genom	att	 köpa	 stora	 kvantiteter	 som	de	 sedan	
lagerför.	 Att	 kunna	 hålla	 en	 hög	 lagernivå	 hjälper	 också	 för	 att	 skydda	 sig	 mot	 osäkerhet	 och	
säsongsbaserad	efterfrågan.	I	De	Koster	et	al.	(2007)	nämns	också	möjligheten	att	producera	för	att	
bygga	lager	(make-to-stock)	och	att	alltid	kunna	beställa	fulla	 lastbilar	som	produktions-	respektive	
transportekonomiska	fördelar.		

Bartholdi	&	Hackman	(2016:	25)	bryter	ned	kostnaderna	som	uppkommer	i	samband	med	lagerdrift	
för	att	få	en	tydligare	bild	över	dess	påverkan.	De	visar	på	att	orderplock	uppgår	till	cirka	55	%	av	de	
totala	 lagerkostnaderna,	 vilka	 i	 sin	 tur	 ofta	 uppgår	 till	 cirka	 20	 %	 av	 ett	 företags	 totala	 logistiska	
kostnader	(De	Koster	et	al.,	2007).	Just	aktiviteten	orderplock	har	därför	stor	betydelse	för	hur	effektiv	
hanteringen	på	ett	lager	anses	vara.	Det	finns	många	grundläggande	förutsättningar	i	ett	lager	som	
har	stor	påverkan	för	hur	mycket	tid	de	olika	aktiviteterna	i	ett	lager	tar.	Dessa	förutsättningar	bestäms	
oftast	 redan	 i	 designfasen	 och	 kan	 därför	 vara	 både	 komplicerade	 och	 kostsamma	 att	 ändra	 på	 i	
efterhand	(Gu	et	al.,	2010).	

Eftersom	vikten	av	att	ha	ett	högpresterande	lager	blir	allt	mer	vedertagen	så	utförs	optimeringar	av	
lager	 inom	 nästan	 alla	 branscher.	 Ett	 område	 som	 dock	 inte	 fått	 så	 mycket	 uppmärksamhet	 i	
lagerhanteringsstudier	är	lager	som	hanterar	biomassa	(Rentizelas	et	al.,	2009;	Allen	et	al.,	1998).	Det	
finns	dock	en	rad	utmaningar	som	gör	lagring	av	biomassa	svår	och	komplex	att	optimera.	Exempelvis	
så	lagras	biomassa	ofta	i	högar	(Lin	&	Pan	2013)	och	plockas	aldrig	i	en	standardenhet,	enligt	Ferrero	
et	al.	(2010)	så	uppstår	även	energiförluster	vid	lagring	av	biomassa	över	tid.		

Det	finns	många	ramverk	som	berör	effektivisering	och	nydesign	av	konventionella	lager.	Ett	par	av	
dessa	kommer	undersökas	närmare	under	litteraturgenomgången	för	att	se	om	de	kan	användas	för	
att	ta	fram	en	process	som	ger	beslutsunderlag	till	effektivisering	av	biomassalager	i	anknytning	till	
kraftvärmeverk.	 Eftersom	 marknaden	 för	 bioeldade	 kraftvärmeverk	 ständigt	 växer	 så	 ökar	 också	
betydelsen	av	efterforskningar	inom	området.	Den	här	studien	utförs	på	uppdrag	av	Kraftringen	och	
resultaten	 från	 det	 här	 examensarbetet	 kommer	 vara	 av	 intresse	 för	 såväl	 Kraftringen	 som	 andra	
företag	med	liknande	verksamheter	inom	samma	bransch.	

1.2. Beskrivning	av	samarbetspartner	
Kraftringen	är	en	svensk	el-	och	energileverantör	som	sedan	2014	har	ett	kraftvärmeverk	i	Örtofta.	I	
produktionen	på	Örtoftaverket	används	idag	sex	olika	typer	av	bränslen.	De	flesta	av	dessa	bränslen	
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kan	beskrivas	som	träavfall	eller	biprodukter	från	skogsindustrin.	Kraftringen	köper	in	dessa	bränslen	
av	aktörer	i	närområdet	för	att	sedan	lagra	dessa	i	stackar	på	bränslegården	som	finns	i	anknytning	till	
kraftvärmeverket.	När	Örtoftaverket	uppfördes,	så	bestämdes	bränslestackarnas	placeringar	främst	
utefter	 säkerhetsföreskrifter	 och	 diverse	 praktiska	 erfarenheter	 från	 personalen.	 Exempelvis	
placerades	tyngre	bränslen	längs	kanterna	för	att	agera	vindskydd	åt	mer	sönderdelade	bränslen	som	
påverkas	 av	 vind.	 Lite	 eller	 ingen	 hänsyn	 togs	 till	 vart	 stackarna	 borde	 placeras	 utifrån	 optimalt	
materialflöde	 och	 lagerhantering.	 I	 samband	 med	 öppnandet	 av	 anläggningen	 så	 slöts	 avtal	 för	
lagerhantering	och	de	maskiner	som	hanteringen	kräver	med	en	tredje	part.	Avtalet	löper	snart	ut	och	
kommer	 inte	 kunna	 förnyas.	 Därför	 måste	 beslut	 tas	 om	 huruvida	 en	 annan	 tredjepart	 ska	
kontrakteras	eller	om	lagerhanteringen	ska	börja	skötas	i	egen	regi.	

1.3. Problembeskrivning	
I	 dagsläget	 är	 processerna	 på,	 och	 layouten	 av	Örtoftaverkets	 bränslegård	 inte	 optimerad	 utefter	
grundläggande	 materialhanteringsprinciper.	 Som	 beskrivet	 under	 rubriken	 1.2.	 Beskrivning	 av	
samarbetspartner	 så	 har	 inte	 heller	 bränslestackarna	 placerats	 ut	 med	 hänsyn	 till	 optimal	
plockeffektivitet	eller	materialflöde.	Kostnad	för	hela	 lagerhanteringen	är	 i	dagsläget	 inte	känd	och	
avtalet	med	den	nuvarande	tredje	parten	som	står	för	lagerhanteringen	löper	snart	ut.	Med	hjälp	av	
det	 här	 examensarbetet	 så	 ska	 brister	 i	 dagens	 utformning	 av	 lagerprocesserna	 identifieras	 och	
förbättringsmöjligheter	ska	utvärderas.		

1.4. Syfte	och	frågeställningar	
Det	övergripande	 syftet	med	det	här	 examensarbetet	 är	 att	 identifiera	 förbättringsmöjligheter	 för	
lagerhanteringen	 på	 Kraftringens	 anläggning	 Örtoftaverket.	 Dessa	 förbättringsförslag	 ska	 kunna	
fungera	som	beslutsunderlag	inför	framtida	förändringar	inom	lagerhanteringen.	För	att	kunna	göra	
detta	måste	en	strukturerad	process	skapas	vars	mål	är	att	ge	en	tydlig	genomlysning	av	nuvarande	
lagerhantering,	 samt	 generera	 konkreta	 förslag	 på	 hur	 lagerhanteringen	 kan	 effektiviseras	 både	
kostnadsmässigt	och	ur	ett	processperspektiv.		

För	att	uppfylla	syftet	så	ska	följande	frågeställningar	besvaras:	
1. Vad	finns	det	för	förbättringsmöjligheter	för	Örtoftaverkets	lagerhantering?	
2. Vilket	personal-	och	maskinbehov	finns	på	Örtoftaverket	efter	eventuella	förändringar?	

1.			Vad	finns	det	för	förbättringsmöjligheter	för	Örtoftaverkets	lagerhantering?	
Som	 del	 av	 litteraturstudien	 ska	 en	 arbetsprocess	 för	 hur	 Örtoftaverkets	 lagerhantering	 kan	
effektiviseras	tas	fram.	Syftet	med	framtagningen	av	en	från	början	strukturerad	process	är	att	arbetet	
utförs	 med	 tydligt	 stöd	 från	 litteraturen	 och	 att	 minska	 risken	 för	 att	 missa	 viktiga	 aspekter	 vid	
effektiviseringen.	Det	är	med	hjälp	av	denna	process	som	förbättringsförslag	kan	tas	fram	och	sedan	
kan	presenteras	för	att	ge	en	slutgiltig	bild	av	hur	den	förbättrade	lagerhanteringen	kommer	skötas.	

2.			Vilket	personal-	och	maskinbehov	finns	på	en	effektiviserad	anläggning?	
Då	 Kraftringen	 står	 inför	 ett	 beslut	 om	 förändringen	 gällande	 hur	 lagerhanteringen	 vid	
Kraftvärmeverket	i	Örtofta	ska	skötas	i	framtiden	behövs	det	beslutsunderlag.	För	att	kunna	ta	rätt	
beslut	behöver	företaget	känna	till	vad	som	krävs	av	lagerhanteringen	i	form	av	personal	och	maskiner.	
Dessa	är	två	stora	kostnadsposter	för	lagret	idag	och	utformningen	på	dem	kommer	ha	stor	betydelse	
för	vilka	beslut	som	slutligen	tas.		
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1.5. Avgränsningar	
Att	effektivisera	lagerhanteringen	innefattar	många	olika	funktioner	inom	ett	företag	och	därför	finns	
det	vissa	begränsningar	inom	den	här	studien.	Fokus	kommer	ligga	på	de	processer	som	sker	 inom	
lagrets	fysiska	gränser.	Viss	hänsyn	kommer	tas	till	inköp	och	lagernivåer,	men	främst	för	att	upptäcka	
om	det	finns	potential	för	att	undersöka	dessa	faktorer	närmare	vid	nya	studier	vid	ett	annat	tillfälle,	
eller	om	de	har	direkt	påverkan	på	 lagerhanteringen.	Företagets	strategi	 för	dess	försörjningskedja	
kommer	också	undersökas	till	den	grad	att	det	blir	tydligt	vilken	påverkan	den	har	på	lagerhanteringen.	
Kartläggningen	av	lagerhanteringen	på	Örtoftaverket	kommer	utföras	med	hjälp	av	observationer	och	
dessa	 kommer	 utföras	 vid	 olika	 tillfällen	 under	 tre	 veckors	 tid.	 Förändringar	 över	 tiden	 på	 lagret	
kommer	 inte	 kunna	 granskas	 på	 grund	 av	 tidsbegränsningen	 för	 examensarbetet.	 Övriga	
begränsningar	kommer	vara	beroende	av	de	specifika	egenskaper	som	gäller	för	lagring	av	biomassa	i	
stackar,	vilket	kommer	preciseras	i	kapitel	2,	Referensram.	

Då	hanteringen	av	biomassa	är	 svår	att	göra	 i	enskilda	enheter	påverkar	detta	 lagrets	 förmåga	att	
kontrollera	på	hur	mycket	som	plockats,	även	med	hjälp	av	ett	lagersystem.	Detta	medför	att	olika	IT-
lösningar	för	lagerhantering	inte	kommer	undersökas	i	denna	rapport.		

1.6. Uppsatsstruktur	
Den	här	rapporten	är	uppbyggd	av	sex	kapitel.	Det	andra	kapitlet	behandlar	litteraturgenomgången	
och	 avslutas	 med	 att	 en	 tänkt	 arbetsprocess,	 för	 hur	 effektiviseringen	 av	 Örtoftaverkets	
lagerhantering	 ska	 gå	 till,	 utvecklas.	 Processen	 har	 tagits	 fram	 med	 inspiration	 från	
litteraturgenomgången	 tillsammans	med	genomgången	av	befintliga	 ramverk	 för	 effektivisering	av	
lagerhantering.	 I	 det	 tredje	 kapitlet	 presenteras	 metoden	 som	 hela	 examensarbetet	 genomförts	
utefter,	för	att	i	kapitel	fyra	applicera	den	utvecklade	processen	från	referensramen	på	Örtoftaverkets	
lager.	 Därefter,	 i	 kapitel	 fem,	 diskuteras	 både	 resultatet	 och	 arbetsprocessen	 från	 kapitel	 fyra.	
Dessutom	diskuteras	 litteraturstudien	avslutningsvis.	 I	det	sista	kapitlet,	kapitel	sex,	dras	slutsatser	
utifrån	diskussionen	 i	 det	 föregående	kapitlet	och	avslutas	med	att	 lyfta	 fram	ämnen	 för	 framtida	
forskning.	
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2. REFERENSRAM	
I	referensramen	presenteras	litteratur	som	är	relevant	för	examensarbetet	och	dess	frågeställningar	
samt	litteratur	som	ska	ge	en	djupare	förståelse	för,	specifikt,	hur	lager	för	biomassa	verkar.	Kapitlet	
börjar	med	att	en	genomgång	av	teori	för	vilka	strategiska	aspekter	som	påverkar	lagret	för	att	sedan	
mynna	ut	i	alltmer	operativa	teoretiska	ramar	som	lagret	verkar	inom.	Därefter	sker	en	jämförelse	av	
olika	etablerade	ramverk	inom	lagerhantering	som	sedan	utvecklas	med	hjälp	av	bakomliggande	teori	
till	en	tänkt	arbetsprocess	för	hur	lagerhanteringen	vid	Örtoftaverket	ska	kartläggas	och	effektiviseras.	
Ramverken	fungerar	som	inspiration	vid	utvecklandet.	Grundpelarna	för	referensramen	presenteras	i	
Figur	1.	Figuren	visar	på	hur	olika	delar	av	litteraturstudien	samverkar	för	att	tillsammans	vara	grunden	
för	arbetsprocessen	för	kartläggning	och	effektivisering	av	Örtoftaverkets	lagerhantering.	

	

	

Figur	1,	Överblick	av	upplägget	för	referensramen	

	

Vid	utförandet	av	litteraturstudien	söktes	artiklar	i	olika	databaser.	De	databaser	som	utgjort	grunden	
är	följande;	EBSCOHost,	Elsevier,	JSTOR,	och	ScienceDirect.	För	att	få	en	grundläggande	överblick	och	
för	 att	 hitta	 relevanta	 publicerade	 artiklar	 inom	 ämnet	 användes	 följande	 sökord	 i	 olika	
kombinationer;	warehousing,	logistics,	heatplant,	combined	heat-	and	power	plant,	supply	chain	och	
storage	 allocation,	 order	 picking,	 warehouse	 design.	 Ibland	 krävdes	 det	 även	 att	 sökningen	
specificerades	ytterligare	vilket	gjordes	genom	att	begränsa	publiceringsåren	eller	direkt	korrigering	
av	relevanta	ämnen	för	sökningen.		

För	att	sedan	sortera	ut	vilka	artiklar	som	var	relevanta,	bedömdes	de	initialt	efter	artikelns	titel.	På	
de	 kvarvarande	artiklarna	 lästes	 sedan	utdraget	och	 sammanfattningarna	 för	 att	 ytterligare	 kunna	
sortera	 ut	 de	 mest	 relevanta	 för	 den	 här	 studien.	 Därefter	 lästes	 de	 relevanta	 artiklarna	 och	
sammanfattades	 för	 att	 snabbt	 kunna	 få	 en	 överblick	 vid	 ett	 senare	 tillfälle.	 För	 att	 sedan	 hitta	
ytterligare	relevanta	artiklar	har	även	principen	”pärlodling”	tillämpats.	Vid	denna	metod	används	de	
mest	 relevanta	artiklarna	 för	att	hitta	nya	sökord	 (Olhager	2017).	Dessutom	granskades	respektive	
referenslista	för	att	kunna	identifiera	fler	artiklar	och	sökord.	I	denna	iteration	av	sökningen	hittades	
följande	sökord	som	användes	i	kombination	med	de	tidigare;	Biomass,	combined	heatplant,	biomass	
storage,	woody	biomass	storage.	

När	 litteratur	 kring	biomassa	eftersöktes,	 användes	Bioenergiportalen,	en	 svensk	 samlingsplats	 för	
information	om	biobränslen.	Denna	webbplats	kom	till	på	uppdrag	 från	 jordbruksverket	och	är	en	
samlingsplats	 för	 bioenergifrågor	 relaterade	 till	 jord-	 och	 skogsbruk.	Materialet	 som	publiceras	 på	
hemsidan	är	granskat	av	kunniga	inom	området	(Bioenergiportalen,	2017).		
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2.1. Faktorer	som	påverkar	lagerdesign	för	Biomassalager	
Lagret	 är	 den	 punkt	 i	 försörjningskedjan	 där	 produkter	 samlas	 för	 att	 företag	 ska	 kunna	 uppnå	
skalfördelar	vid	 inköp,	 frakt	eller	produktion	 (Bartholdi	&	Hackman,	2016:	5-6).	Lagerdriften	ställer	
krav	på	resurser	från	företaget	som	sköter	det	i	form	av	personal,	redskap,	tid	och	plats.	Syftet	med	
lagret	är	kunna	hantera	en	av	de	stora	utmaningarna	inom	försörjningskedjan,	att	kunna	jämna	ut	ett	
behov	av	resurser	över	tiden.	Behovet	av	en	produkt	eller	resurs	påverkas	av	många	faktorer	varav	
många	kan	vara	säsongsbundna	 (Bartholdi	&	Hackman,	2016:	5-6).	Bartholdi	&	Hackman	 (2016:	6)	
beskriver	 till	 exempel	 hur	 leksaksindustrin	 varierar	 under	 året	 där	 de	 har	 sin	 största	 del	 av	
omsättningen	under	månaderna	november	och	december	inför	jul.	För	att	sedan	spendera	resten	av	
året	med	att	bygga	upp	lagret	inför	nästa	säsong.	

Tillgängligheten	av	biomassa	är	säsongsbunden	och	kraftvärmeverk	måste	ofta	anpassa	sin	logistik	för	
att	kunna	samla	på	sig	stora	mängder	resurser	under	de	perioder	som	de	finns	tillgängliga	(Yue	et	al.,	
2014).	Vidare	skriver	Rentizelas	et	al.	(2009)	att	logistikforskningen	hittills	inte	har	fokuserat	på	lagring	
av	biomassa	och	att	området	inte	får	fått	den	uppmärksamhet	det	förtjänar.	Tidigare	har	det	nämnts	
att	det	vanligaste	sättet	att	hantera	biomassa	är	i	stackar.	Dessa	stackar	kan	placeras	fritt	på	en	plan	
yta	och	eftersom	lagren	som	undersöks	är	lager	i	samband	med	kraftvärmeverk,	så	är	det	heller	inte	
så	många	olika	typer	av	material	som	kommer	finnas	i	lager.	Anledningen	till	det	är	att	värmepannan	
som	bränslet	ska	driva	inte	kan	vara	hur	flexibel	som	helst	när	det	kommer	till	vilka	material	som	kan	
förbrännas.	Med	dessa	två	faktorer	i	åtanke	så	blir	det	tydligt	att	varken	klassisk	teori	kring	utformning	
av	hylluppsättningar	och	om	produkter	plockas	i	delar	eller	hela	kartonger	inte	är	applicerbart	på	ett	
lager	av	denna	typ.		

2.1.1. Strategi	för	försörjningskedjan	och	dess	påverkan	på	lagret	
Företagets	strategi	för	deras	försörjningskedja	har	stor	påverkan	på	lagerdriften	och	är	viktig	att	förstå	
för	att	kunna	analysera	uppbyggnaden	och	designen	av	lagret.	Tillgång	och	efterfrågan	av	produkten	
har	en	stark	påverkan	på	materialflödet	(Lee,	2002;	Fisher,	1997).	Det	första	som	måste	kartläggas	för	
att	 kunna	 skapa	 en	 effektiv	 strategi	 för	 försörjningskedjan	 enligt	 Fisher	 (1997)	 är	 naturen	 för	
produktbehov.	Vidare	beskrivs	att	detta	kan	delas	in	i	två	områden,	ett	för	innovativa	produkter	och	
ett	för	funktionella	produkter.	Funktionella	produkter	är	de	som	tillfredsställer	kundens	basala	behov,	
har	 lång	 livscykel	 och	 låga	 vinstmarginaler	 där	 stabiliteten	 inbjuder	 till	 konkurrens.	 Innovativa	
produkter	är	de	som	har	kortare	livscykler	och	högre	vinstmarginal	men,	ett	behov	som	är	svårt	att	
förutsäga	 (Fisher,	 1997).	 Utbud	 och	 leveranssäkerhet	 är	 också	 viktigt	 att	 kartlägga	 för	 att	 förstå	
försörjningskedjan.	För	att	beskriva	utbudet	och	leveranssäkerheten	av	materialet	på	marknaden	har	
Lee	(2002)	utvecklat	en	checklista	(Tabell	1)	där	olika	karaktärsdrag	för	tillgången	kan	stämmas	av	för	
att	kunna	bestämma	om	utbudet	följer	ett	stabilt	mönster	eller	ett	utvecklande	mönster.		

	

Tabell	1,	Karaktärsdrag	för	att	kunna	placera	vilket	mönster	som	utbudet	följer	(Lee,	2000)	

Stabil	 Utvecklande	
Få	avbrott	 Känslig	för	avbrott	
Stabila	och	högt	utbyte	 Varierande	och	lågt	utbyte	
Få	kvalitetsproblem	 Potentiella	kvalitetsproblem	
Stort	utbud	för	resursen	 Begränsat	utbud	för	resursen	
Pålitliga	leverantörer	 Opålitliga	leverantörer	
Få	processförändringar	 Många	processförändringar	
Mindre	
kapacitetsbegränsningar	

Potentiella	
kapacitetsbegränsningar	

Lätta	övergångar	 Svåra	övergångar	
Flexibel	 Orörlig	
Pålitlig	ledtid	 Varierande	ledtid	
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Enligt	modellen	som	Lee	(2002)	presenterar	för	att	para	ihop	produkt	och	försörjningskedja	så	finns	
det	fyra	typer	av	försörjningskedjor.	Dessa	matchas	med	produkter	utifrån	två	egenskaper	nämligen,	
utbuds-	och	leveranssäkerhet	och	osäkerhet	kring	efterfrågan,	vilken	visas	i	Figur	2.	Matchningen	sker	
utifrån	 en	matris	 där	 dessa	 två	 egenskaper	 placerar	 produkten	 och	matchar	 den	med	 en	 lämplig	
försörjningskedja.	Osäkerhet	kring	efterfrågan	är	länkat	till	förutsägbarheten	av	produktbehovet	och	
leveranssäkerhet	 innebär	 hur	 svårt	 utbudet	 av	 produkten	 eller	 resurser	 hos	 leverantörerna	 är	 att	
förutsäga	(Lee,	2002).	För	att	se	modellen	på	originalspråket	visas	den	i	appendix	8.7.		

	

	

Figur	2,	Matchade	strategier	(Lee,	2002)	

	

För	att	hantera	de	definierade	karaktärsdragen	och	riskerna	de	innebär	samt	minimera	påverkan	inom	
försörjningskedjan	finns	det	strategier	som	aktörerna	kan	anta.	Den	valda	strategin	påverkar	sedan	
lagrets	uppbyggnad	med	avseende	på	hur	mycket	säkerhetslager	som	finns	tillgängligt	och	syftet	som	
lagret	har	 (Lee,	 2002).	 I	 Tabell	 2	 förklaras	 varje	 enskild	 strategi	 och	hur	 företaget	 ska	 agera	enligt	
denna.		

Tabell	2,	Olika	strategier	för	försörjningskedjan	(Lee,	2000)	

Strategi	 Övergripande	målsättning	 Fokus	för	att	uppnå	målsättning	
Effektiv	
försörjningskedja	

Sänka	kostnader	längs	hela	
försörjningskedjan.	
	

Minska	icke-värdeskapande	aktiviteter	och	
utnyttja	skalfördelar.	

Responsiv	
försörjningskedja	

Försörjningskedjan	ska	vara	flexibel	och	
snabbt	kunna	möta	en	varierande	
efterfrågan.	

Hålla	låga	ledtider	genom	stora	säkerhetslager	
eller	extrakapacitet	i	tillverkningen.	
Modultillverkning	tillämpas,	vilket	innebär	att	
produkterna	ska	hållas	standardiserade	till	
slutskedet	i	tillverkningen	där	produkten	
anpassas	efter	kundens	behov.	

Riskhanterings-
försörjningskedja	

Säkerställ	att	ett	visst	antal	produkter	
alltid	kan	tillverkas.	
	

Hålla	höga	säkerhetslager,	för	att	skydda	sig	
mot	uteblivna	leveranser.	

Lättrörlig	
försörjningskedja	

Säkerställ	tillgängligheten	på	resurser	
och	förmågan	att	snabbt	kunna	svara	på	
varierande	efterfrågan.	

Hålla	låga	ledtider	genom	stora	
säkerhetslager.	Håll	komponenter	
standardiserade	så	långt	som	möjligt	i	
processerna	för	att	sedan	lätt	kunna	anpassas	
i	ett	sent	skede.	
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2.1.2. Försörjningskedja	för	biomassa	
För	 att	 kunna	 beskriva	 lagerteori	 i	 samband	 med	 kraftvärmeverk,	 så	 är	 det	 viktigt	 att	 förstå	
komponenterna	 i	 dess	 försörjningskedja.	 Det	 finns	 en	 rad	 möjliga	 typer	 av	 försörjningskedjor	 för	
biomassa	och	enligt	Sharma	et	al.	(2013),	så	är	valet	av	denna	beroende	av	vilken	eller	vilka	typer	av	
material	som	ska	hanteras.	I	Figur	3	visas	ett	exempel	på	hur	en	försörjningskedja	av	biomassa	kan	se	
ut	 enligt	 Lin	 et	 al.	 (2016),	 som	 också	 beskriver	 två	 olika	 sätt	 för	 biomassan	 att	 komma	 till	
kraftvärmeverket.	 Antingen	 bearbetas	 råvaran	 först	 för	 att	 resterna	 sedan	 transporteras	 till	
kraftvärmeverket,	eller	så	utvinns	biomassan	med	direkt	syfte	att	säljas	till	ett	kraftvärmeverk.	

	

	

Figur	3,	Beskrivning	av	försörjningskedjan	till	ett	kraftverk	(Lin	et	al.,	2016)	

	

En	av	de	kritiska	aspekterna	inom	försörjningskedjan	för	biobränsle	och	biomassa	är	att	resurserna	är	
säsongsberoende	 (Yue	 et	 al.,	 2014).	 Resurserna	 som	 brukas	 vid	 kraftvärmeverk	 går	 igenom	 en	
tillväxtcykel	och	skördas	vid	speciella	årstider.	Träd	och	avfall	från	träd	finns	dock	tillgängligt	året	om	
och	 är	 därför	 mindre	 säsongsberoende	 än	 övriga	 biobränslen.	 Utbudet	 kan	 dock	 variera	 över	
årstiderna	 (Yue	 et	 al.,	 2014).	 Logistikprocessen	 försvåras	 ytterligare	 av	 faktorer	 som	 fysiska	 och	
kemiska	 karaktärsdrag,	 upptagningsområdet,	 låg	 densitet	 vid	 transportering	 och	 infrastruktur.	 Ett	
problem	är	också	att	biomassa	tappar	energiinnehåll	med	tiden,	vilket	det	kan	läsas	mer	om	under	
rubriken	2.1.3.	Biomassa.		

Vidare	 skriver	 Yue	 et	 al.	 (2014)	 att	 biomassa	 inte	 är	 kostnadseffektivt	 att	 transportera	 vid	 längre	
sträckor	och	att	det	finns	ett	optimalt	upptagningsområde	då	biomassa	har	väldigt	låg	densitet	och	
kräver	bulktransporter.		

2.1.3. Biomassa	
Det	finns	en	rad	aspekter	som	är	specifika	för	lagerhantering	av	biomassa	jämfört	med	andra	material.	
Enligt	Eisenbies	et	al.	(2014)	är	biomassan	mest	homogen	precis	efter	att	den	skördats	eller	huggits	
ner.	Direkt	efter	 skörden	 startar	nedbrytning	av	biomassan,	 vilket	 försämrar	energiinnehållet	 i	det	
skördade	materialet.	Hastigheten	för	denna	process	trappas	upp	när	materialet	börjar	lagras	i	stackar	
(Ferrero	et	al.,	2010).	På	grund	av	energiförlusterna	som	uppstår	rekommenderas	det	att	lagringstiden	
för	oskyddad	träflis	 inte	bör	överstiga	två	månader	men	detta	varierar	beroende	på	material	(Jirjis,	
2005).	 Om	 biomassan	 lagras	 utomhus	 så	 ökar	 givetvis	 påverkan	 från	 väder	 och	 vind,	 men	 enligt	
Eisenbies	et	al.	(2016)	bildas	ett	slags	skal	av	de	yttersta	delarna	av	varje	hög.	Kärnan	av	högarna	är	
därför	 relativt	 bra	 skyddad	mot	 exempelvis	 snö	 och	 regn.	 Som	 nämnt	 ovan	 under	 rubriken	 2.1.2	
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Försörjningskedjan	 för	 biomassa	 är	 tillgången	 av	 biomassa	 säsongsberoende.	 Yue	 et	 al.	 (2014)	
beskriver	hur	råvaran	har	vissa	tillväxtcykler	under	året	och	olika	perioder	de	kan	skördas,	vilket	i	sin	
tur	påverkar	 inköp	och	 lager	som	behövs	 för	att	kunna	klara	säsonger	då	den	 inte	 finns	 tillgänglig.	
Dessutom	bör	olika	typer	av	trädbränslen	ej	blandas	och	 lagras	 i	 samma	stack	på	grund	av	risk	 för	
fuktvandring	med	olika	storlekar	på	fraktionerna	för	materialen	(Strömberg	&	Svärd,	2012).	För	att	
förstå	lagerhanteringen	av	biomassa	bättre	och	vilka	specifika	krav	som	dessa	material	har	på	ett	lager	
kommer	teori	om	enskilda	bränslen	att	lyftas	fram.		

2.1.3.1. Returträ	
Returträ	(eller	RT-flis)	beskriver	en	restprodukt	från	återvinning	av	trämaterial.	Till	denna	beteckning	
hör	 inte	 material	 som	 återvinns	 från	 skogsindustrin	 utan	 endast	 material	 som	 återvinns	 från	
konsumtion	(Strömberg	&	Svärd,	2012;	Lehtikangas,	1998).	Ett	problem	med	RT-flis	är	att	det	är	vanligt	
med	 föroreningar.	 Material	 kommer	 oftast	 blandat	 med	 både	 plaster,	 smått	 metallskrot	 eller	 att	
material	 är	 ytbehandlat.	 (Strömberg	 &	 Svärd,	 2012).	 En	 risk	 vid	 hantering	 av	 RT-flis	 är	 att	 den,	
beroende	 på	 ursprung	 och	 levererad	 storleksfördelning	 kan	 damma.	 Det	 skapar	 en	 försämrad	
arbetsmiljö	och	 inandning	kan	vara	farligt	på	grund	av	alla	föroreningar	(Strömberg	&	Svärd,	2012;	
Lehtikangas,	1998).		

2.1.3.2. GROT	
GROT	är	en	benämning	för	material	som	innefattar	grenar,	toppar	och	småträd.	Materialet	kommer	
oftast	från	avverkningensindustrin,	skogsgallring,	sågverk,	eller	skiv-	och	massaindustrier	(Strömberg	
&	Svärd,	2012,	Lehtikangas,	1998).	GROT	kan	beskrivas	som	ett	mindre	homogent	material	med	en	
hög	 fukthalt	 på	 40	 -	 55	 %.	 Detta	 är	 något	 som	 påverkar	 hur	 lagerförbar	 materialet	 är	 med	 ett	
minskande	energiinnehåll	 övertiden.	 Strömberg	&	 Svärd	 (2012)	 beskriver	 vidare	 att	 lagringen	 sker	
billigast	 direkt	 vid	 skogen	 eller	 på	 anläggningen	 och	 det	 ska	 strävas	 efter	 “Just-in-time”	 för	 detta	
material.	Vid	förbränning	riskeras	det	en	korrosionbildning	i	pannan	som	kan	motverkas	genom	att	
svavelrika	material	tillsätts	såsom	torv	eller	att	det	sker	en	ren	dosering	av	svavel.	

2.1.3.3. Torv	
Torv	kommer	från	naturen	och	består	av	växter	som	har	förmultnat	under	fuktiga	förhållanden.	På	
grund	av	dess	höga	kolhalt	bidrar	förbränning	av	torv	till	växthuseffekten	och	får	därmed,	enligt	den	
svenska	regeringen,	bara	användas	 i	begränsad	utsträckning.	Det	 finns	en	rad	olika	torvsorter	med	
olika	egenskaper	 som	produceras	 i	 Sverige.	Torven	består	 till	 70	%	av	 flyktiga	beståndsdelar	 vilket	
medför	att	torven	kan	självantända	samt	att	den	dammar	vid	hantering	(Strömberg	&	Svärd,	2012).		

2.1.3.4. Bark	
Från	massa-	och	sågverksindustrin	i	Sverige	kommer	Bark	som	biprodukt.	Barrbark	är	den	vanligaste	
barken	 för	 användning	 som	bränsle	 (Strömberg	&	 Svärd,	 2012;	 Lehtikangas,	 1998).	 Barkfraktioner	
förekommer	i	många	storlekar	som	bland	annat	påverkar	bränslematningen	och	fuktgång	vid	lagring.	
Vanligtvis	sker	lagring	i	stackar	och	högar	av	bark	och	det	föreligger	viss	risk	för	självantändning	på	
grund	av	 fuktgång	och	biologisk	aktivitet,	 vilket	även	medför	 försämrat	energiinnehåll.	Bark	bör	ej	
lagras	längre	än	tre	månader	på	grund	av	dessa	anledningar.	Stacken	bör	ej	heller	packas	på	grund	av	
ökat	tryck	som	medför	högre	risker	för	brand	(Strömberg	&	Svärd,	2012).			

2.1.3.5. Flis	och	spån	
Flis	och	spån	kommer	huvudsakligen	som	en	biprodukt	från	skogsindustrin	(Strömberg	&	Svärd,	2012;	
Lehtikangas,	1998).	Spån	uppkommer	i	samband	med	sågning	av	timmer,	cirka	9	%	timmervolymen	
som	sågas	blir	till	spån	(Lehtikangas,	1998).	Det	finns	flera	olika	sorter	av	trädbränslen	som	kan	delas	
in	i	flera	olika	produkter	med	olika	egenskaper	och	karaktärsdrag.	Som	många	av	de	andra	bränslena	
uppkommer	det	mycket	damm	och	stoft	vid	hanteringen	av	dessa	(Strömberg	&	Svärd,	2012).		
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2.1.4. Lagerlayout	och	design	
Som	Geuken	&	Jäger	(2015)	skriver	är	lagerdesign	komplext	och	kräver	rigorös	analys	där	det	ska	hittas	
en	balans	mellan	investeringskostnader	och	driftskostnader.	Redan	vid	uppbyggnadsfasen	av	ett	lager	
tas	avgörande	beslut	om	hur	kostnadseffektivt	lagret	kommer	vara	(Rouwenhorst	et	al,	2000).	Vidare	
beskriver	 Rouwenhorst	 et	 al.	 (2000)	 hur	 processen	 för	 design	 av	 lager	 kan	 delas	 in	 i	 tre	 nivåer,	
strategisk-,	taktisk-	och	driftnivå.		På	strategisk	nivå	tas	beslut	som	rör	den	långvariga	lönsamheten	för	
lagret	och	gäller	ofta	stora	investeringar.	Taktisk	nivå	berör	dimensionering,	layout	och	val	av	redskap	
och	 på	 driftnivå	 bestäms	 hur	 sysslor	 utförs	 och	 i	 vilken	 ordning.	 Hur	 effektiv	 varje	 nivå	 kan	 vara	
bestäms	 av	 begränsningar	 som	 sätts	 inom	 överliggande	 nivån.	 Enligt	 (Baker	 &	 Canessa,	 2009)	
fokuseras	det	ofta	på	hur	man	optimerar	separata	delar	av	ett	lager.	Eftersom	lagret	ska	designas	för	
att	 hjälpa	 den	övergripande	 verksamheten	och	 inte	 har	 något	 egensyfte	 i	 sig,	 så	 är	 det	 viktigt	 att	
undvika	suboptimering.	Detta	gäller	dels	för	hela	lagret,	men	också	så	att	inte	lagret	sub-optimeras	i	
förhållande	till	den	övergripande	strategin	för	försörjningskedjan	(Rouwenhorst	et	al,	2000).		

Den	närmaste	 lagerhanteringsteori	 som	kan	 liknas	 vid	 logistiken	 som	sker	på	ett	biomassalager	 är	
enhetslager	(eng:	unit-load	warehouse).	Ray	(2007)	beskriver	förflyttningar	på	dessa	lager	utifrån	att	
det	är	material	som	på	grund	av	dess	storlek	och	tyngd	måste	flyttas	individuellt.	Förflyttningar	på	ett	
enhetslager	sker	på	samma	sätt	då	en	truck	endast	kan	lyfta	en	pall	åt	gången,	medan	en	hjullastare	
på	ett	biomassalager	endast	kan	lasta	skopan	med	ett	material	åt	gången.		

Layouten	som	bestäms	för	ett	lager	måste	ta	hänsyn	till	vilken	typ	av	hantering	som	kommer	utföras	
på	det	berörda	lagret.	Bartholdi	&	Hackman	(2016:	51)	benämner	den	enklaste	typen	av	lager	som	
enhetslager.	Dessa	lager	hanterar	endast	en	enhet	åt	gången,	vanligtvis	fulla	pallar	och	inte	enstaka	
kartonger	eller	SKUs.	Denna	hantering	innefattar	vanligtvis	bara	mottagning,	plockning	och	skeppning	
av	gods	(Bartholdi	&	Hackman,	2016:	52).	

Vidare	beskriver	Bartholdi	&	Hackman	(2016:	60)	de	två	främsta	sätten	för	att	lagerhanteringen	på	ett	
lager	av	den	här	typen	ska	skötas	så	personaleffektivt	som	möjligt.	En	definition	av	dessa	tillsammans	
med	en	beskrivning	av	den	övergripande	målsättningen	med	principerna	finns	att	läsa	i	Tabell	3.	

	

Tabell	3,	Bartholdi	&	Hackmans	(2016)	teorier	för	effektivisering	av	enhetslager	

Princip	 Definition	 Målsättning	
Bekväma	
placeringar	

Bartholdi	&	Hackman	(2016:	63)	definierar	en	
bekväm	placering	som	den	plats	vilken	
genererar	den	kortaste	totala	resdistansen.			

	

De	produkter	som	placeras	på	de	bekvämaste	
positionerna	bör	vara	de	som	genererar	flest	besök	
per	pallplats	(Bartholdi	&	Hackman,	2016:	64).		

Tomma	
transporter	

En	truck	som	kör	utan	last	och	därmed	inte	
tillför	något	värde,	kallas	för	en	tom	transport	
(Bartholdi	&	Hackman,	2016:	60).	
	

Tanken	är	att	produkternas	placering	i	lagret	ska	
matcha	förarnas	ressträckor	internt.	En	truckförare	
ska	vid	inlagring	av	en	produkt	kunna	plocka	nästa	
vara	på	vägen	tillbaka.			

	

2.1.5. Lagerdrift	i	samband	med	kraftvärmeverk	
Biomassa	 innefattar	huvudsakligen	fyra	typer	av	bränslen;	trä,	avfall	 från	sädesslag,	energiträd	och	
rester	från	djurindustrin	(Allen	&	Brown,	1998).	I	Skandinavien	används	biobränslen	vid	till	exempel	
kraftvärmeverk	för	att	producera	fjärrvärme	och	elektricitet.	För	att	nå	produktion	måste	biomassan	
gå	igenom	de	definierade	stegen	under	rubriken	2.1.2.	försörjningskedja	för	biomassa	innan	de	kan	
lagras	 vid	 förbrukningspunkten.	 På	 grund	 av	 att	 tillgängligheten	 är	 säsongsberoende,	 vilket	 har	
beskrivits	under	2.1.3	Biomassa,	ställer	detta	krav	på	att	det	finns	lagringsyta	tillgängligt	(Rentizelas	et	
al.,	 2009).	 Det	 vanligaste	 sättet	 att	 lagra	 träflis	 och	 spån	 är	 i	 stackar	 (Lin	 &	 Pan,	 2013).	 Denna	
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lagringsmetod	 tillämpas	på	 flera	olika	 typer	av	biomassa	då	 lagringsalternativen	är	begränsade	 för	
denna	typ	av	resurs.		

Dramm	&	Jackson	(2000)	listar,	med	referens	till	Sinclair	&	Wellburn	(1984),	olika	principer	som	gäller	
för	 logistiken	 kring	 skogsavverkningslager.	 Dessa	 kan	 även	 appliceras	 på	 andra	 typer	 av	
biobränslelager	då	skogsavverkning	är	en	delprodukt	 inom	biobränsle	och	är	 snarlikt	många	andra	
typer	av	biobränslen.		

1. Minska	eller	eliminera	onödiga	förflyttningar	och	kombinera	förflyttningar	
2. När	det	är	möjligt	öka	storlek,	vikt	eller	kvantitet	av	material	som	flyttas		
3. Standardisera	typer	och	storlekar	av	maskiner	och	redskap	när	det	tillåter	
4. Använd	redskap	och	maskiner	som	kan	utföra	ett	flertal	uppgifter	om	det	inte	är	nödvändigt	med	specialiserade	

maskiner	och	redskap.	Uppmärksamma	tillfällen	då	det	kan	vara	snabbare	och	billigare	med	mindre	redskap	och	
maskiner	genom	att	flytta	två	separata	gånger	istället	för	ett	stort	lass.		

5. Använd	redskap	och	maskiner	som	lämpar	sig	för	alla	aspekter	av	materialet	och	flödet	inom	systemet	
6. Minska	förhållandet	mellan	dödvikt	och	totalvikt	för	alla	förflyttningar;	Maximera	lasten	och	minimera	distansen	

för	ofta	förekommande	förflyttningar;	De	förflyttningar	som	inte	är	vanliga	bör	om	nödvändigt	vara	de	som	täcker	
en	längre	distans	

7. Plocka	upp	och	placera	hela	laster	när	det	är	möjligt	

	

Principerna	 ämnar	 bidra	 till	 att	 minimera	 kostnader	 och	 effektivisera	 lagret	 i	 samband	 med	
kraftvärmeverk	och	lager	inom	träindustrin.	För	att	effektivisera	ett	biomassalager	enligt	principerna	
ovan,	ska	maskinerna	lyfta	så	stora	kvantiteter	som	möjligt	av	biomassan.	Olika	typer	av	biobränslen	
kräver	ofta	olika	typer	av	specialiserade	redskap	och	maskiner	för	att	möjliggöra	lagerhantering	och	
transport.	 Den	 vanligaste	 typen	 som	 används	 vid	 kraftvärmeverk	 är	 dock	 hjullastare	 som	 lastas	
framifrån	(Rentizelas	et	al.,	2009).	Ray	(2007)	skriver	om	olika	principer	som	ska	följas	vid	val	av	nya	
maskiner	och	redskap.	Där	beskrivs	hur	valen	ska	ske	utifrån	kriterier	om	versitet,	standardisering	men	
att	kostnaden	är	det	som	i	slutändan	är	viktigaste.		

2.2. Arbetsprocessen	för	effektivisering	av	Örtoftaverkets	lagerhantering	
För	att	kunna	utveckla	en	process	som	undersöker	effektivisering	av	lagerhanteringen	vid	Kraftringens	
biomassalager	har	olika	ramverk	för	optimering	av	konventionell	lagerhantering	och	design	av	lager	
undersökts.	Dessa	ramverk	syftar	ofta	till	hur	ett	nytt	 lager	ska	designas	och	vilka	aspekter	som	är	
viktiga.	För	ett	biomassalager	kan	dessa	aspekter	skilja	sig	och	vissa	faktorer	är	inte	nödvändiga	att	ta	
hänsyn	till.	Ramverken	som	har	undersökts	utgår	ifrån	en	hierarkisk	stegvis	process	där	ovanliggande	
steg	ger	input	till	nästkommande	steg.	Ramverk	som	inte	följer	denna	typ	av	process	har	uteslutits	och	
tas	 därmed	 ingen	 hänsyn	 i	 det	 här	 fallet.	 Detta	med	 tanke	 på	 att	 processen	 för	 optimeringen	 av	
Kraftringens	 bränslegård	 är	 tänkt	 att	 följa	 en	 stegvis	 process	 med	 tydligt	 efterföljande	 steg.	 Vid	
utveckling	av	arbetsprocessen	som	ska	tillämpas	vid	fallstudien	på	Örtoftaverket	tas	till	exempel	ingen	
hänsyn	 till	 operationsföljd	 (eng:	 routing)	 eller	 hur	 produkter	 kan	 delas	 in	 i	 zoner	 (eng:	 zoning).	
Anledningen	till	det	är	att	ett	biomassalager	som	det	vid	Örtoftaverket	inte	hanterar	mer	än	ett	fåtal	
olika	 typer	 av	material,	 vilka	 dessutom	 plockas	 i	 skopor.	 För	 att	 få	 en	 överblick	 och	möjlighet	 att	
jämföra	befintliga	ramverk	visas	respektive	process,	nedbruten	till	de	specifika	steg	som	ska	följas,	i	
Tabell	4.	
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Tabell	4,	Ramverksjämförelse	

Karaktärsdrag	 Rouwenhorst	
et	al.	(2010)	
[1]	

Mohsen	(2002)	
[2]	

Baker	and	
Canessa	(2009)	
[3]	

Goetshalckx	&	
Ashayeri	
(1989)	[4]	

Govindaraj	et	al.	
(2000)	[5]	

Gildebrand	&	
Josefsson	
(2014)	[6]	

Geuken	&	Jäger	
(2015)	[7]	

Uppdelning	om	hur	
påverkningsbara	beslut	är:	[1]	

1.	Definiera	koncept	 1.	Specificering	av	
lagertyp	och	dess	syfte	

1.	Definiera	
systembehov	

Denna	har	olika	
inputs	till	ramverket	

1.	Förvärva	data	 1.	Karaktärsdrag	för	
lager	och	produkt	

1.	Definiera	lagrets	mål	

Input	i	form	av	begränsningar:	
[1],	[2],	[3],	[7]	

2.	Data	förvärv	 2.	Prognos	och	analys	av	
förväntat	behov	

2.	Definiera	och	förvärva	
datan	

1.	Klassificering	av	
material	enligt	
karaktärsdrag	
	

2.	Definiera	
funktionsbehov	och	
kostnader	

2.	Karaktärsdrag	för	
ordrar	

2.	Kartlägg	
lageraktiviteter	

Direkt	datainsamling:	[5]	 3.	Funktions-
specifiering	

3.	Tillsätta	driftpolicies	 3.	Analysera	data	 2.	Produktbehov	
analys	

3.	Hög-nivå	arkitektur	 3.	Mål:	Prioritering	
och	trade-offs	

3.	Identifiera	enheter	
som	hanteras	

Direkt	definition	av	lager-	eller	
produktspecifika	egenskaper:	[4],	
[6]	

4.	Teknisk	
specificering	

4.	Bestämning	av	
lagernivåer	

4.	Bestämma	enheter	
som	ska	användas	

3.	Bestämning	av	
lagerkapacitet	

4.	Definiera	system	
specifikationer	och	
optimera		

4.	Lager	allokerings	
metod	

4.	Prognostisera	och	
analysera	förväntat	
behov	

Funktionsspecifkt	ramverk:	[3],	
[4],	[1],	[5]	

5.	Val	av	redskap	 5.	Klassformering	 5.	Bestämma	
driftprocedur	och	
metoder	

4.	Bestämning	av	
lagerpolicy		

5.	Val	av	drift	policies	 5.	Orderplock	
metod	

5.	Analysera	
redskapsupplägget	

Inkluderar	tekniska	detaljer:	[5],	
[6],	[7]	

6.	Layout	 6.	Departimentalisering	
och	generell	layout	

6.	Överväg	möjliga	
redskapstyper	och	
karaktärsdrag	

5.	Val	av	
mekaniseringsnivå	

6.	Iterera	 6.	Bestämma	metod	
för	planering	
operationsföljd	och	
resrutter	

6.	Planera	platsbehovet	

Nydesign	av	lager:	[4],	[3],	[5],	
[1],	[2]	
Nydesign	med	specifikt	syfte:	[7]	

7.	Val	av	planering	
och	kontroll	policies	

7.	Lagerfördelning	 7.	Beräkna	redskaps	
kapaciteter	och	
kvantiteter	

6.	Bestämma	Layout	
design	

		 		 7.	Generera	
lagerlayouter	

Skapar	en	beslutsprocess	för	
optimering	av	plockprocess:	[6]	

		 8.	Design	av	
materialhantering,	lager	
och	sorteringssystem	

8.	Definiera	service	och	
stödfunktioner	

7.	
Informationskontrol
l	system	design	

    8.	Bedöm	genererade	
lagerlayouter	och	
identifiera	föredragen	
lösning.	

	 		 9.	Design	av	lagergångar	 9.	Förbered	möjliga	
layouter	

8.	Val	av	policy	för	
batchplock.		

    		

	 		 10.	Bestämning	av	
utrymmesbehov	

10.	Utvärdera	och	
bedöm	

		       

   11.	Bestämning	av	antal	
och	platser	för	I/O	
punkter	

11.	Identifiera	den	
föredragna	lösningen	

		       

   12.	Bestämning	plats	
och	antal	lastkajer		

		         

   13.	Arrangering	av	lagret	           

   14.	Zonformering	           
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En	tydlig	slutsats	som	kan	dras	är	att	de	övergripande	stegen	för	respektive	ramverk	är	liknande	och	
verkar	inte	ha	förändrats	över	tiden,	detta	stöttas	även	av	Baker	&	Canessa	(2007).	Utgångspunkten	
för	många	av	ramverken	(Rouwenhorst	et	al.,	2000;	Mohsen,	2002;	Baker	&	Canessa,	2008;	Geuken	&	
Jäger,	 2015)	 är	 input	 i	 form	 av	 att	 begränsningar	 eller	 behov	 definieras,	 vilket	 ofta	 inkluderar	
företagets	strategi	för	försörjningskedjan.	Alternativt	är	att	de	inledande	stegen	behandlar	en	direkt	
datainsamling	 (Govindaraj	 et	 al.,	 2000)	 eller	 att	 produkt-	 och	 lagerspecifika	 egenskaper	 definieras	
(Gildebrand	&	Josefsson,	2014;	Goetshalckx	et	al.,	2000).	Dessa	stegen	ger	sedan	input	till	kommande	
steg	där	lagrets	behov	blir	mer	specificerat.	Ramverken	skiljer	sig	sedan	i	detaljrikedom,	vissa	stannar	
på	en	funktionsspecifik	nivå	(Baker	&	Canessa,	2008;	Goetshalckx	et	al.,	1989;	Govindaraj	et	al.,	2000;	
Rouwenhorst	et	al.,	2000)	medan	andra	går	djupare	in	på	tekniska	detaljer	(Geuken	&	Jäger,	2015;	
Gildebrand	&	Josefsson,	2014;	Mohsen,	2002).	Det	som	framförallt	skiljer	sig	vid	jämförelsen	av	de	
olika	ramverken	är	hur	olika	delar	inom	lagrets	uppbyggnad	prioriteras	och	detaljnivån	i	beskrivningen	
av	lageroptimeringen.		

Bland	de	ramverk	som	undersökts,	så	har	många	av	dem	olika	syften,	dock	är	det	vanligaste	att	de	är	
utvecklade	för	nydesign	av	lager	(Goetshalckx	&	Ashayeri,	1989;	Baker	&	Canessa,	2007;	Govindaraj	
et	al.,	2000;	Mohsen,	2002;	Rouwenhorst	et	al.,	2000).	Geuken	&	Jäger	(2015)	utvecklade	ramverk	är	
anpassat	för	nydesign	av	lager,	men	med	inriktning	på	företag	som	är	snabbt	växande.	Gildebrand	&	
Josefssons	 (2014)	 ramverk	 syftar	 till	 att	 skapa	 en	 beslutsprocess	 med	 huvudmålet	 att	 optimera	
plockeffektiviteten	för	lagret.	Rouwenhorsts	et	al.	(2000)	ramverk	visas	sammanfattat	i	Tabell	4,	detta	
ramverk	 behandlar	 även	 komplexiteten	 för	 lagerdesign	 ur	 ett	 perspektiv	 som	 inkluderar	 att	
beslutsnivåerna	delas	upp	på	tidshorisonter	för	respektive	funktion	inom	lagret.	

Utifrån	de	ramverk	som	studerats	tidigare	i	det	här	kapitlet	och	den	övriga	litteratur	som	undersökts,	
har	 en	 arbetsprocess	 för	 effektivisering	 av	 Örtoftaverkets	 biomassalager	 tagits	 fram.	 Processen	
illustreras	övergripande	i	Figur	4	och	varje	steg	beskrivs	sedan	mer	detaljerat	under	respektive	rubrik	
i	anknytning	till	figuren.	

Då	 ett	 biomassalager	 ställer	 andra	 krav	 på	 lagerhanteringen	 än	 ett	 konventionellt	 lager	 måste	
processen	anpassas.	Det	som	kom	fram	tidigare	ur	kapitel	2,	är	att	materialet	som	hanteras	kommer	
högre	upp	i	beslutshierarkin	och	påverkar	därför	fler	underliggande	steg	i	den	tänkta	processen.	Till	
exempel	så	sätter	materialvalet	begränsningar	för	vilka	redskap	som	kan	användas	eller	hur	det	kan	
lagras.	Därefter	märktes	det	även	att	ett	biomassalager	har	mer	primitiva	lagerhanteringsfunktioner.	
Detta	gör	att	vissa	områden,	som	 i	 litteraturen,	att	dela	 in	områden	 i	 zoner	 (eng:	 zoning),	plocka	 i	
batcher	 (eng:	 batching)	 och	 planering	 av	 operationsföljd	 och	 resrutt	 (eng:	 routing),	 inte	 behöver	
undersökas	vid	effektivisering	av	ett	biomassalager.	

Som	Rouwenhorst	et	al.	(2000)	beskriver	lämpar	sig	en	“uppifrån	och	ned”-metod	för	denna	typ	av	
problemlösning	då	det	skapar	möjligheter	att	kunna	undvika	suboptimering	av	olika	delar	inom	lagret.	
Processen	som	föreslås	av	författarna	skiljer	sig	dock	från	ramverket	i	Rouwenhorst	et	al.	(2000),	då	
denna	behandlar	flera	områden	parallellt	medan	författarnas	process	behandlar	informationen	för	ett	
område	 i	 taget	 vilket	 är	 den	 vanligare	 varianten	 (Baker	 &	 Canessa,	 2008;	 Geuken	 &	 Jäger,	 2015;	
Gildebrand	&	Josefsson,	2014;	Goetshalckx	&	Ashayeri,	1989;	Mohsen,	2002).	
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Figur	4,	Arbetsprocess	för	effektivisering	av	Örtoftaverkets	lagerhantering	

	

Processen	för	effektivisering	av	Örtoftaverkets	biomassalager	är	uppbyggt	av	fyra	övergripande	delar,	
nämligen:	 Strategiskt	 utgångsläge,	 Taktiskt/Operationellt	 utgångsläge,	 Optimering	 och	
Sammanställning.	Dessa	delar	beskrivs	närmare	i	Tabell	5	och	i	varje	del	finns	ett	antal	steg	som	ska	
genomföras.	De	första	segmenten	sätter	begränsningarna	för	vad	som	kan	åstadkommas	i	följande	
segment	och	detta	gäller	i	synnerhet	för	Optimering.	Stegen	inom	respektive	segment	finns	utförligt	
beskrivna	under	respektive	rubrik	nedan.	
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Tabell	5,	Beskrivning	av	de	övergripande	segmenten	i	processen	

Segment	 Beskrivning	 Steg	i	segment	 Viktigaste	outputs	

Strategiskt	
utgångsläge	

Strategiska	
utgångsläget	ses	som	
statiskt	och	är	styrande	
för	de	efterföljande	
segmenten.	

A1.	Syfte,	fokus	och	mål	
Bestäms	av	ledningen	och	
ändras	inte	på	kort	sikt.	

	
A2.	Material	

Ändras	inte	på	kort	sikt	och	
bestäms	utefter	pannans	
krav,	men	kan	påverkas	av	till	
exempel	miljömål.	

• Ekonomiska	
förutsättningar	

• Materialtyper	och	
karaktärsdrag	för	
dessa	

• Lagar	och	regler	kring	
lagring	

Taktiskt/	
Operationellt	
Utgångsläge	

Det	taktiska	och	
operationella	
utgångsläget	kartläggs	
och	utgör	den	
huvudsakliga	
nulägesanalysen	av	
lagret.	I	det	som	
framkommer	
identifieras	sedan	
förbättringsmöjligheter.	

B1.	Lagerlayout	
Visar	på	hur	dagens	
lagerlayout	ser	ut	och	varför	
den	ser	ut	som	den	gör.	

	
B2.	Lagerhantering	

Skapar	bild	av	dagens	
aktiviteter	och	processer.	

• Uppfattning	om	
utgångsläget	

• Lagrets	fysiska	
utseende	

• Identifiering	av	
aktiviteter	och	
processer	

Optimering	 Inom	denna	del	av	
processen	analyseras	
informationen	från	det	
taktiska/	operationella	
utgångsläget.	
Förbättringsmöjligheter	
identifieras	och	
analyseras.	

C1.	Lagerlayout	
Analyserar	det	som	framkom	
i	steg	B1,	för	att	hitta	
förbättringsmöjligheter.	

	
C2.	Lagerhantering	

Analyserar	det	som	framkom	
i	steg	B2,	för	att	hitta	
förbättringsmöjligheter.	

• Förändringar	i	
lagerlayout	och/eller	i	
lagrets	processer	

Sammanställning	 I	denna	del	av	
processen	
sammanställs	de	totala	
effekterna	av	
förändringarna	som	har	
föreslagits.		

Inga	enskilda	steg	i	det	här	segmentet	 • Rekommendation	för	
slutgiltig	förändring	på	
lagret.	

	

2.2.1. Steg	A1:	Lagrets	syfte,	fokus	och	mål	
I	det	första	steget	ska	det	undersökas	vilken	strategi	som	biomassalagret	verkar	under.	I	detta	steg	ska	
lagrets	huvudfokus	definieras	och	ramarna	för	vilket	lagret	verkar	inom	identifieras.	Mohsen	(2002)	
beskriver	att	verksamheten	som	lagret	är	kopplat	till	har	en	stor	inverkan	på	förväntade	lagernivåer	
och	 operativa	 förhållanden.	 Företagets	 strategi	 för	 deras	 försörjningskedja	 har	 stor	 påverkan	 på	
lagerkostnader	och	vilka	lagernivåer	som	hålls	(Lee,	2002).		

I	det	här	steget	är	det	viktigt	att	ta	reda	på	om	det	finns	några	övriga	faktorer	som	kan	ha	påverkan	på	
lagrets	 syfte,	 mål	 eller	 fokus.	 Dessa	 faktorer	 kan	 vara	 allt	 ifrån	 ekonomiska	 förutsättningar	 till	
miljömässiga	bestämmelser	eller	direkt	styrande	lagar.	Typiska	frågor	och	fokus	i	det	här	steget	finns	
att	läsa	i	Tabell	6.	

Information	för	det	här	steget	hämtas	lämpligen	via	intervjuer	av	relevant	person	med	kunskap	inom	
området.	 Det	 kan	 även	 finnas	 väsentlig	 information	 om	 företagets	 strategi	 och	 mål	 i	 företagets	
årsrapport.		
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Tabell	6,	Steg	A1:	Lagrets	syfte	mål	och	fokus	

	
A1.	Lagrets	syfte,	fokus	och	mål	

Outputs	och	frågor	som	ska	besvaras	
	

- Vilka	 lagar,	 bestämmelser	 (miljömässiga	 inkluderade)	 och	 ekonomiska	 möjligheter	 påverkar	 företaget	 över	 olika	
tidshorisonter?	

- Agerar	företaget	i	linje	med	företagets	strategi?	
- Hur	påverkar	företagets	strategi	lagret?	
- Vad	har	företaget	för	strategier	för	försörjningskedjan,	lager	och	inköp	av	material?	
- Vilka	miljömässiga	regleringar	eller	företagsspecifika	miljömål	finns?	
- Vilka	ekonomiska	förutsättningar	har	företaget	för	lagerhanteringen?	

	

2.2.2. Steg	A2:	Material	
Det	finns	en	uppsjö	av	olika	material	som	kan	förbrännas	vid	kraftvärmeverk.	Typen	av	panna	och	hur	
den	är	designad	är	det	som	styr	vilka	önskvärda	egenskaper	material	som	ska	förbränns	bör	ha.	Detta	
tillsammans	med	 inköpspriset	 är	 det	 som	bestämmer	 vilka	material	 som	 slutligen	 förbrukas	 (Jirjis,	
1995).	 I	 detta	 steg	 undersöks	 det	 vilka	material	 och	 hur	mycket	 som	 har	 förbrukats	 historiskt	 vid	
kraftvärmeverket.	För	biomassalager	sätter	materialtyperna	begränsningar	för	vilka	redskap	som	kan	
användas	 respektive	 vilka	 aktiviteter	 som	 behövs.	 Goetshalckx	 &	 Ashayeri	 (1989)	 trycker	 på	 att	
materialet	 som	 hanteras	 behöver	 klassificeras	 enligt	 deras	 speciella	 egenskaper	 och	 ska	 därefter	
hanteras	enligt	dessa.	Till	exempel	om	det	är	en	finkornig	biomassa	som	lastas	krävs	en	hjullastare	
med	 skopa	 för	 att	 transportera	 materialet.	 Sharma	 et	 al.	 2014	 beskriver	 att	 många	 biobränslens	
tillgänglighet	är	säsongsberoende,	i	detta	steg	kartläggs	det	då	vilka	som	är	det	och	hur	det	påverkar	
lagret.		

Material	sätter	även	begränsningar	för	vilka	enheter	som	kan	transporteras	på	lagret.	För	finkornig	
biomassa	 är	 det	 inte	 tillämpningsbart	 att	 bestämma	 en	 specifik	 lagringsenhet	 som	 kan	 förflyttas.	
Typiska	frågor	och	fokus	i	det	här	steget	finns	att	läsa	i	Tabell	7.	

	

Tabell	7,	Steg	A2:	Material	

	
A2.	Material	

Outputs	och	frågor	som	ska	besvaras	
	

- Vilka	materialtyper	hanterar	lagret?	
- Är	materialen	säsongsberoende?	
- Hur	stor	är	förbrukningen	av	respektive	materialtyp?	
- Praktiska	erfarenheter	kring	hantering	av	dessa?	
- Vilka	typer	av	kontrakt	och	avtal	har	ni	med	leverantörerna?	
- Kommer	uppsättningen	av	material	som	hanteras	på	sikt	att	förändras?	

	

2.2.3. Steg	B1:	Lagerlayout	
I	 det	 här	 steget	 kartläggs	 nuvarande	 lagerlayout	 och	 vilka	 anledningar	 som	 ligger	 bakom	 dagens	
upplägg	på	lagret.	I	det	förra	steget	undersöktes	vilka	karaktärsdrag	som	finns	för	respektive	material	
och	dessa	egenskaper	 kan	 i	 vissa	 fall	 vara	anledning	 till	 varför	materialen	är	placerade	 som	de	är.	
Därefter	kartläggs	även	den	historiska	samt	förväntade	förbrukningen	för	respektive	material,	vilket	
enligt	Bartholdi	&	Hackman	(2016)	kommer	påverka	layouten.	
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Viktigt	att	undersöka	är	också	om	det	finns	några	bestämmelser	kring	hur	specifika	material	får	lagras,	
praktiska	 erfarenheter	 kring	 lagring	 av	 materialen	 sen	 tidigare	 eller	 om	 det	 finns	 några	 övriga	
regleringar	 som	 kan	 tänkas	 påverka	 hur	 materialen	 får	 hanteras	 (Goetshalckx	 &	 Ashayeri,	 1989).	
Förväntat	resultat	från	det	här	steget	visas	i	Tabell	8.	

	

Tabell	8,	Steg	B1:	Lagerlayout	

	
B1.	Lagerlayout	

Outputs	och	frågor	som	ska	besvaras	
	

- Praktiska	erfarenheter	kring	placering	av	material	
- Finns	det	några	regler,	lagar	och	skyddsåtgärder	som	kontrollerar	hur	dessa	får	lagras?	
- Karta	över	layouten	där	avstånd	och	upplägg	framgår	
- Stackar	med	material	och	deras	positioner	ska	märkas	ut	på	en	karta	

	

2.2.4. Steg	B2:	Lagerhantering	
I	 sista	 delen	 av	 utgångsläget	 utförs	 en	 detaljerad	 kartläggning	 av	 lagrets	 aktiviteter,	 redskap	 och	
arbetsstyrka.	Datan	som	samlas	in	ska	ge	tydliga	svar	på	hur	rörelsemönster	ser	ut	och	vilka	tidsramar	
som	gäller	för	lagrets	resurser.	Datan	ska	sedan	användas	för	att	ta	reda	på	vilka	aktiviteter	som	finns	
och	hur	mycket	tid	som	läggs	på	dessa.	Dessa	siffror	kommer	tydliggöra	vilka	aktiviteter	som	har	störst	
potential	vid	en	kostnadseffektivisering.	I	tillägg	så	kommer	det	även	att	klargöras	hur	mycket	tid	som	
går	till	resa	respektive	aktivitet	och	hur	kopplingen	till	de	olika	materialtyperna	ser	ut.	De	redskap	och	
maskiner	som	används	ska	kartläggas	och	siffror	på	dess	fasta	och	rörliga	kostnader	ska	hämtas	in.		

I	det	här	steget	undersöks	även	personalstyrkan,	hur	många	de	är	vars	arbetsuppgifter	kan	knytas	
direkt	 till	 lagerhanteringen.	Kostnaderna	 för	denna	personal	kommer	tas	 fram	för	att	sedan	kunna	
användas	tillsammans	med	kartläggningen	av	aktiviteterna	för	att	ge	en	fingervisning	om	vad	de	olika	
aktiviteterna	kostar	att	utföra.	Arbetslagen,	regler	och	andra	begränsningar	kommer	ytligt	undersökas	
för	att	ge	ytterligare	tankar	inför	en	eventuell	förändring	i	summeringen	av	ramverket.	Typiska	frågor	
och	förväntad	output	från	det	här	steget	finns	att	läsa	i	Tabell	9.	

	

Tabell	9,	Steg	B2:	Lagerhantering	

	
B2.	Lagerhantering	

Outputs	och	frågor	som	ska	besvaras	
	

- Kartlägg	de	aktiviteter	och	redskap	som	finns	idag	
- Kartlägg	lagrets	kritiska	aktiviteter	
- Skapa	processkarta	för	tydligare	överblick	
- Vad	finns	det	för	kontrakt	gällande	nuvarande	maskiner	och	hur	är	dessa	upplagda	med	bindningstid?	
- Identifiera	kostnader	knutna	till	lagerhantering	
- Tidsförbrukning	av	respektive	aktivitet	
- Förberedd	rådata	för	vidare	analys	i	kommande	steg		
- Hur	många	anställda	är	knutna	till	lagret?	
- Vilka	kostnader	är	relaterade	till	dagens	personalstyrka?	
- Mellan	vilka	timmar	och	vilka	dagar	är	lagret	bemannat	idag?	
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2.2.5. Steg	C1:	Lagerlayout	
Utifrån	 de	 två	 föregående	 stegen	 går	 det	 att	 identifiera	 huruvida	 optimering	 kan	 göras	 gällande	
lagerlayout.	 Förändringar	 kan	 gälla	 hur	 enskilda	 biomassastackar	 är	 placerade	 på	 lagret.	 Att	
lagerlayouten	 förändras	 kommer	 ha	 påverkan	 på	 tiderna	 det	 tar	 för	 enskilda	 plock	 på	 lagret	 och	
därmed	påverka	det	underliggande	steget	i	ramverkets	optimeringsdel.	Förväntad	output	från	det	här	
steget	finns	att	läsa	i	Tabell	10.	

	

Tabell	10,	Steg	C1:	Lagerlayout	

	
C1.	Lagerlayout	

Outputs		
	

- Förslag	på	förändrad	lagerlayout	
- Beräknad	påverkan	på	aktivitetstiderna	
- Kostnadsberäkning	för	förändringen	
- Tidsplan	för	förändringen	

	

2.2.6. Steg	C2:	Lagerhantering	
Det	 här	 steget	 syftar	 till	 att	 optimera	 de	 processer	 som	 kartlades	 i	 Steg	 B2:	 Lagerhantering.	
Förändringarna	från	Steg	C1:	Lagerlayout	sätter	begränsningen	för	hur	förändringsförslagen	från	det	
här	steget	kan	se	ut.		

Processer	för	den	nuvarande	lagerhanteringen	stäms	av	med	Dramm	&	Jackson	(2000)	principer	för	
logistik	vid	skogsavverkninglager.	Dessa	principer	ger	en	god	riktning	för	eventuella	förändringar	som	
kan	vara	aktuella	för	lagret.		

1. Minska	eller	eliminera	onödiga	förflyttningar	och	kombinera	förflyttningar	
2. När	det	är	möjligt	öka	storlek,	vikt	eller	kvantitet	av	material	som	flyttas		
3. Standardisera	typer	och	storlekar	av	maskiner	och	redskap	när	det	tillåter	
4. Använd	redskap	och	maskiner	som	kan	utföra	ett	flertal	uppgifter	om	det	inte	är	nödvändigt	med	specialiserade	

maskiner	och	redskap.	Uppmärksamma	tillfällen	då	det	kan	vara	snabbare	och	billigare	med	mindre	redskap	och	
maskiner	genom	att	flytta	två	separata	gånger	istället	för	ett	stort	lass.		

5. Använd	redskap	och	maskiner	som	lämpar	sig	för	alla	aspekter	av	materialet	och	flödet	inom	systemet	
6. Minska	förhållandet	mellan	dödvikt	och	totalvikt	för	alla	förflyttningar;	Maximera	lasten	och	minimera	distansen	

för	ofta	förekommande	förflyttningar;	De	förflyttningar	som	inte	är	vanliga	bör	om	nödvändigt	vara	de	som	täcker	
en	längre	distans	

7. Plocka	upp	och	placera	hela	laster	när	det	är	möjligt	
	

Från	Steg	B2:	Lagerhantering	så	har	det	tydliggjorts	vilka	aktiviteter	som	utförts	mest.	Det	ger	kunskap	
kring	vilken	typ	av	redskap	och	maskiner	som	skulle	kunna	förbättra	det	logistiska	flödet	inom	lagret.	
Rouwenhorst	et	al.	(2000)	menar	att	detta	är	taktiska	beslut	som	tas	med	en	tidshorisont	på	cirka	två	
års	 sikt	 och	 besluten	 siktar	 på	 att	 sänka	 totalkostnaden	 för	 driften.	 Som	 Reintizelas	 et	 al.	 (2009)	
beskrev	så	är	hjullastare	den	vanligaste	typen	av	redskap	vid	hantering	biomassalger.	Det	finns	många	
varianter	 och	 storlekar	 av	 dessa,	 vilka	 sedan	 kan	 kombineras	 med	 många	 typer	 av	 storlekar	 för	
redskapen	som	används	av	dessa.	Om	exempelvis	plockandet	av	fulla	skopor	står	för	en	väldigt	stor	
del	av	tidsåtgången	så	kan	det	löna	sig	att	investera	i	en	maskin	som	har	större	kapacitet.	I	det	här	
steget	utförs	det	beräkningar	på	eventuella	vinster	som	finns	att	hämta	vid	en	lyftkapacitetsökning	
hos	hjullastarna	i	form	av	kortare	totala	tider	för	aktiviteter.		
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Det	ska	också	undersökas	om	det	finns	något	redskap	eller	maskin	som	helt	kan	eliminera	en	aktivitet	
eller	 ifall	 en	 någon	 aktivitet	 inte	 bedöms	 vara	 värdeökande.	 Investeringsanalyser	 av	 potentiella	
maskiner	ska	genomföras	i	det	här	steget.	Som	sista	del	i	det	här	steget	ska	förändringarna	i	detta	och	
det	 tidigare	 steget	 brytas	 ned	 till	 verkligt	 arbetskraftsbehov.	 Att	 det	 görs	 som	 sista	 delen	 av	
optimeringen	är	för	att	enligt	Rouwenhorst	et	al.	(2000)	så	har	nästan	alla	förändringar	påverkan	på	
den	slutliga	arbetskraften	som	kommer	krävas.	Förväntad	output	från	det	här	steget	finns	att	läsa	i	
Tabell	11.	

	

Tabell	11,	Steg	C2:	Lagerhantering	

	
C2.	Lagerhantering	

Outputs	
	

- Förändrade	lagerprocesser	
- Påverkan	på	totala	aktivitetstiderna	
- Eventuellt	nytt	redskap/maskinbehov	
- Tidsplan	för	förändringen	
- Förslag	på	eventuella	förändringar	i	maskinparken	och	redskap	
- Beräknad	påverkan	på	aktivitetstiderna	med	hänsyn	till	förändringen	från	det	överliggande	steget	
- Beräknad	tidsplan	för	köp	och	leverans	av	dessa	
- Antal	mantimmar	som	krävs	efter	eventuella	förändringar	
- Antal	anställda	som	den	omdesignade	lagerhanteringen	kräver	

	

2.2.7. Steg	D:	Sammanställning	
I	 den	 här	 fasen	 sammanställs	 alla	 förändringar	 från	 tidigare	 steg	 för	 att	 få	 en	 överblick.	 Dessa	
presenteras	tillsammans	med	en	tidsplan	och	beräknade	besparingar.	Totala	effekter	av	alla	lösningar	
är	presenterade	och	det	 kontrolleras	om	dessa	 ligger	 i	 linje	med	varandra	och	 företagets	 strategi.	
Förväntad	output	från	det	här	steget	finns	att	läsa	i	Tabell	12.	

	

Tabell	12,	Steg	D:	Sammanställning	

	
7.	Sammanställning	

Outputs	
	

- Se	till	att	förslaget	ligger	i	linje	med	informationen	som	samlats	in	tidigare	
- Sammanställd	lösning,	redo	att	implementeras	
- Total	kostnadsbesparing	
- Känslighetsanalys	för	eventuell	investering	
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3. METOD	
Vid	forskning	måste	beslut	tas	rörande	olika	metoder	och	teorier	för	hur	studien	ska	utföras.	Det	är	
viktigt	 att	 dessa	 beslut	 är	 välgrundade	 och	 målmedvetet	 tagna	 för	 att	 slutligen	 kunna	 besvara	
rapportens	 frågeställningar.	För	att	 få	stöd	 i	besluten	används	“The	research	onion”,	 framtagen	av	
Saunders	et	al.	 (2009:	108).	Modellen	 förenklar	beslutsprocessen	och	skapar	en	tydlig	 röd	tråd	 för	
läsaren.	 I	 Figur	 5	 visas	 en	 tydlig	 bild	 av	 modellen	 och	 de	 valda	 metoderna	 för	 respektive	 lager.	
Ramverket	 definierar	 olika	 steg	 som	 forskare	 och	 undersökare	måste	 passera	 för	 att	 utveckla	 en	
effektiv	metodik.	Det	startar	med	att	definiera	en	forskningsfilosofi	för	att	sedan	arbeta	sig	inåt,	steg	
för	steg	och	slutligen	nå	in	till	kärnan,	datainsamling	och	dataanalys.	

	

	
Figur	5,	Saunders	et	al.	(2009:	108)	metodval	för	forskning	

	

Uppsatsens	forskningsmetodik	kommer	att	beskrivas	utifrån	dessa	premisser	och	för	varje	lager	i	“The	
research	 onion”	 kommer	 teorin	 att	 beskrivas	 närmare	 tillsammans	 med	 en	 motivering	 till	 val	 av	
metod.	De	två	yttersta	lagren	kommer	endast	beröras	ytligt	i	de	två	nästkommande	styckena	för	att	
sedan	gå	vidare	till	de	inre,	mer	kärnfulla	lagren	och	utveckla	dessa	djupare.	

Utifrån	studiens	mål	om	att	effektivisera	lagret	vid	Örtoftaverket	med	stöd	av	en	framarbetad	process	
grundad	 i	 litteratur	 indikerar	 detta	positivism.	 Positivism	 kännetecknar	många	 naturvetenskapliga	
studier	där	fenomenet	kan	brytas	ned	i	lagar	som	även	gäller	för	andra	liknande	fenomen	(Saunders	
et	al.,	2009:	113).	Fenomenet	kan	beskrivas	av	objektiv	fakta	vilket	betyder	att	en	annan	forskare	som	
utför	samma	projekt	skulle	få	samma	resultat.	

Det	 den	 här	 rapporten	 undersöker	 beskrivs	 sedan	 lämpligast	 utifrån	 deduktion.	 Där	 deduktion	
beskriver	 en	 forskningsprocess	 inom	 vilken	 forskarna	 gör	 en	 utförlig	 litteraturstudie	 och	 finner	
kopplingar	mellan	olika	teorier,	vilket	leder	till	ett	förslag	eller	en	hypotes	som	testas	på	en	fallstudie	
(Arlbjörn	 &	 Halldorsson,	 2002).	 Rapporten	 kommer	 utgå	 från	 litteratur	 för	 att	 skapa	 en	 teoretisk	
förståelse	för	ämnet,	vilket	sedan	sammanställs	i	en	arbetsprocess	lämpad	för	den	här	studien.	

3.1. Undersökningsstrategi	
Vid	forskning	och	undersökningar	så	är	det	viktigt	att	ha	en	tydlig	undersökningsstrategi	för	hur	data	
ska	 samlas	 in	 och	 hur	 studien	 ska	 utföras.	 Det	 finns	 en	 mängd	 olika	 undersökningsstrategier	 för	
datainsamling	 och	 enligt	 Saunders	 et	 al.	 (2009:	 136-151)	 så	 ska	 strategin	 bestämmas	 tidigt	 under	
projektet.	Anledningen	till	det,	menar	Saunders	et	al.	 (2009:	136-151)	är	att	strategivalet	 ligger	 till	
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grund	för	datainsamlingen	och	därmed	påverkar	detta	till	stor	del	slutresultatet.	Strategin	används	
sedan	 för	 att	 bestämma	vilka	 typer	 av	 informationskällor	 som	kommer	användas	under	projektet.	
Saunders	et	al.	(2009:	136-151)	tar	upp	och	beskriver	sju	olika	strategier	från	“The	research	onion”,	
en	kortfattad	beskrivning	av	dessa	ges	i	Tabell	13.		

	

Tabell	13,	Undersökningsstrategier	

Undersökningsstrategier	 Beskrivning	
Experiment	 Test	av	redan	framtagen	hypotes.	Används	ofta	för	att	ge	svar	på	‘Hur?’	och	

‘Varför?’.	Typiskt	testas	hypotesen	på	en	testgrupp	som	sedan	jämförs	med	en	
kontrollgrupp	där	testet	ej	utförts	(Saunders	et	al.,	2009:	142).	
	

Surveyundersökning	
	

Undersökningsstrategi	som	möjliggör	väldigt	stor	upptagning	av	data	hos	en	
förutbestämd	grupp	på	ekonomiskt	fördelaktigt	sätt.	Vanligt	i	exempelvis	
dagstidningar	för	undersökningar	av	hur	stor	del	av	befolkningen	som	tycker	
eller	beter	sig	på	ett	visst	sätt	(Saunders	et	al.,	2009:	144-145).	
	

Fallstudie	 Djupgående	empirisk	undersökning	av	ett	samtida	fenomen	i	dess	vanliga	
kontext,	genom	användandet	av	flera	källor	för	underlag	(Saunders	et	al.,	2009:	
145-147).	
	

Aktionsforskning	 Undersökningen	sker	under	aktion	istället	för	om	aktioner.	Den	undersökande	
är	en	del	av	den	organisation,	i	vilken	undersökningen	sker	(Saunders	et	al.,	
2009:	147).	
	

Grundad	teori	 Teori	byggs	upp	utifrån	data	som	genererats	genom	ett	antal	observationer.	
Utifrån	datan	görs	antaganden	som	sedan	testas	under	nya	observationer	
(Saunders	et	al.,	2009:	148-149).	
	

Etnografi	 Beskrivning	och	förklaring	av	undersökningsobjektets	sociala	miljö	på	det	sätt	
som	objektet	själv	skulle	ha	beskrivit	och	förklarat	det	(Saunders	et	al.,	2009:	
149-150).	
	

Arkivforskning	 Undersökningar	sker	främst	genom	administrativa	register	och	dokument.	Det	
gäller	både	nya	och	gamla	dokument	(Saunders	et	al.,	2009:	150).	

	

Studien	som	kommer	 ligga	till	grund	för	det	här	examensarbetet	kommer	vara	djupgående	och	de	
undersökande	 kommer	 under	 projektets	 gång	 inte	 att	 vara	 en	 del	 av	 den	 organisation	 som	 ska	
studeras.	 Studien	 kommer	 dessutom	 utföras	 inom	 en	 begränsad	 tidsram	 och	 fenomenet	 som	 ska	
undersökas	är	nutida	och	i	dess	vanliga	kontext.	Därför	faller	valet	på	Fallstudie.		

Fallstudie	
För	att	följa	en	tydligt	utarbetad	process	vid	fallstudien	följdes	de	sju	steg	som	beskrivs	i	Voss	et	al.	
(2002)	 och	 illustreras	 i	 Figur	 6.	 För	 att	 förenkla	 insamlingen	 av	 data	 bör	 studiens	 frågeställningar	
konstrueras	så	tidigt	som	möjligt.	I	den	här	studien	så	konstruerades	frågeställningarna	initialt	som	ett	
par	sammanfattande	frågor	vilkas	syfte	var	att	täcka	in	alla	de	områden	som	Kraftringen	behövde	hjälp	
med.	Efter	att	ha	studerat	relevant	litteratur	så	anpassades	frågeställningarna	för	att	de	skulle	bli	mer	
precisa.	
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Figur	6,	Fallstudiens	sju	steg	(Voss	et	al.	2002)	

	

I	det	andra	steget	skulle	 typ	av	 fallstudie	väljas	och	eftersom	denna	studie	är	gjord	på	uppdrag	av	
Kraftringen	så	var	detta	valet	redan	gjort.	Kraftringens	anläggning	Örtoftaverket,	är	det	som	undersöks	
närmare	i	det	här	examensarbetet	och	några	av	fördelarna	med	det	valda	företaget	och	varför	det	
passar	 för	 denna	 typ	 av	 studie	 finns	 beskrivna	 under	 rubrik	 Företaget	 för	 fallstudien.	 Den	 här	
rapporten	kommer	alltså	bygga	på	en	djupgående	undersökning	av	ett	företag,	en	så	kallad	Enskild	
fallstudie.	Fördelen	med	det	är	att	man	på	så	sätt	tydligt	kan	belysa	brister	och	styrkor	hos	den	teori	
som	tagits	fram,	samt	att	teorin	på	detta	sätt	också	kan	utökas	(Yin,	2009).	I	det	tredje	steget,	Utveckla	
forskningsinstrument	och	protokoll,	ska	en	process	för	att	ta	fram	data	klargöras	och	det	vanligaste	i	
fallstudier	är	att	använda	sig	av	 intervjuer	(Voss	et	al.,	2002).	Annan	form	av	datainsamling	som	är	
vanlig	 är	 observationer	 och	 samtal	 med	 anställda	 (Voss	 et	 al.,	 2002).	 I	 den	 här	 studien	 kommer	
informationen	 som	 samlats	 in	 dels	 från	 intervjuer,	men	 också	 från	 observationer	 av	 processer	 på	
fallstudieobjektet.	För	att	få	en	övergripande	bild	och	förståelse	för	anläggningen	och	de	processer	
som	sker	där,	så	har	mycket	information	inledningsvis	hämtats	under	samtal	med	personer	på	olika	
positioner	 inom	 företaget.	 Mer	 om	 just	 denna	 del	 finns	 att	 läsa	 under	 avsnitt	 3.4	
Datainsamlingsmetoder.		

I	det	 fjärde	steget	ska	själva	fältundersökningarna	utföras.	För	att	underlätta	 insamling	av	relevant	
data	så	bör	en	strategisk	person	kontaktas	(Voss	et	al.,	2002).	Den	här	personen	ska	kunna	hjälpa	till	
att	öppna	dörrar	till	andra	relevanta	personer	och	kunna	tipsa	om	vem	undersökarna	bör	kontakta.	
På	Örtoftaverket	fick	författarna	till	den	här	rapporten	direkt	en	handledare	som	är	sektionschef	för	
en	 enhet	 på	 Örtoftaverket.	 Dessutom	 knöts	 direkt	 en	 kontakt	med	 en	 bränsletekniker	 på	 samma	
avdelning,	 vilken	 har	 mycket	 kunskap	 och	 verkar	 som	 en	 länk	 mellan	 bränslelagret	 och	 övriga	
tjänstemän.	Dessa	två	personer	har	tillsammans	ett	väldigt	brett	kontaktnät	på	Kraftringen	och	har	
därför	kunnat	tipsa	om	relevanta	intervjupersoner.	Voss	et	al.	(2002)	menar	också	på	att	data	som	
samlas	 in	 bör	 trianguleras,	 vilket	 innebär	 att	 ett	 visst	 fenomen	 ska	 undersökas	 med	 flera	 olika	
metoder.	Under	det	här	examensarbetet	har	många	ostrukturerade	intervjuer	kombinerats	med	semi-
strukturerade	 intervjuer	 för	 att	 sedan	 i	många	 fall	 kombineras	med	 observationer,	 då	 detta	 varit	
möjligt.	

Det	femte	steget	rör	trovärdighet	och	validerbarhet,	vilket	finns	grundligt	beskrivet	under	rubrik	3.6	
Rapportens	 trovärdighet	 och	 kommer	 därför	 inte	 beskrivas	 närmare	 här.	 Processens	 sjätte	 steg	
handlar	om	att	dokumentera	och	koda	den	data	som	samlats	in.	Voss	et	al.	(2002)	beskriver	i	den	här	
delen	hur	 viktigt	det	 är	 att	data	dokumenteras	direkt	 efter	 att	den	 samlats	 in.	Datan	bör	därefter	
kodas,	vilket	innebär	att	den	bör	delas	in	i	kategorier	som	gör	det	lättare	för	undersökarna	att	navigera	
i	all	information.	Då	data	samlas	in	på	Örtoftaverket	antecknades	vid	insamlingstillfället	och	de	gånger	
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det	rört	sig	om	siffror	så	har	de	förts	in	i	ett	excel-ark	vid	observationstillfället.	Exempelvis	så	kartlades	
lagerhanteringens	aktiviteter	och	tidsåtgången	för	dessa	genom	att	datan	fördes	in	i	ett	excel-ark	med	
kodning	som	fördefinierats	av	författarna	till	den	här	rapporten.	

I	det	sjunde	och	sista	steget	ska	datan	analyseras	och	här	menar	Voss	et	al.	(2002)	att	undersökarna	
ska	söka	efter	mönster	i	den	kodade	datan.	Analysen	kan	bidra	till	att	testa	redan	etablerade	hypoteser	
eller	så	kan	det	här	komma	fram	nya.	Datan	som	samlats	in	på	Örtoftaverket	genomsöktes	först	efter	
mönster	och	sedan	byggdes	en	hypotes	som	sedan	undersöktes	vidare.	

Företaget	för	fallstudien	
Genom	sina	elva	produktionsanläggningar	tillgodoser	Kraftringen	energibehovet	för	sina	cirka	300	000	
kunder	(Kraftringen,	2017a).	Fallstudien	utförs	på	Kraftringens	anläggning	Örtoftaverket	och	den	har	
varit	i	drift	sedan	2014.	Anläggningen	är	ett	av	sydsveriges	största	biobränsleeldade	kraftvärmeverk	
och	 är	med	 en	 investering	 på	 cirka	 1,8	miljarder	 kronor	 Kraftringens	 största	 ekonomiska	 satsning	
någonsin.	Örtoftaverket	 producerar	 värme	 till	motsvarande	25	 000	 villor	 och	 el	motsvarande	hela	
Eslövs	behov	(Kraftringen,	2017b).	Produktionen	sträcker	sig	vanligen	från	september	till	juni	eftersom	
behovet	av	el	och	värme	minskar	under	sommarhalvåret	i	Sverige.		

Som	tidigare	beskrivits	under	rubrik	1.2	Beskrivning	av	samarbetspartner	så	används	idag	sex	stycken	
olika	typer	av	bränslen	i	produktionen	på	Örtoftaverket.	De	flesta	av	dessa	bränslen	kan	beskrivas	som	
träavfall	 eller	 biprodukter	 från	 skogsindustrin.	 Kraftringen	 köper	 in	 dessa	 bränslen	 av	 aktörer	 i	
närområdet	 för	 att	 sedan	 lagra	 dessa	 i	 stackar	 på	 bränslegården	 som	 finns	 i	 anknytning	 till	
kraftvärmeverket.	När	Örtoftaverket	uppfördes,	så	bestämdes	bränslestackarnas	placeringar	främst	
utefter	 säkerhetsföreskrifter	 och	 diverse	 praktiska	 erfarenheter	 från	 personalen.	 Exempelvis	
placerades	tyngre	bränslen	längs	kanterna	för	att	agera	vindskydd	åt	mer	sönderdelade	bränslen.	Lite	
eller	 ingen	 hänsyn	 togs	 till	 vart	 stackarna	 borde	 placeras	 utifrån	 optimalt	 materialflöde	 och	
lagerhantering.	I	samband	med	öppnandet	av	anläggningen	så	slöts	avtal	för	lagerhantering	och	de	
maskiner	som	hanteringen	kräver	med	en	tredje	part.	De	sköter	i	dagsläget	lagerhanteringen	med	tre	
heltidstjänster	och	två	hjullastare.	Avtalet	löper	ut	under	hösten	2018	och	kommer	inte	kunna	förnyas.	
Därför	måste	beslut	tas	om	huruvida	en	ny	tredjepart	ska	kontrakteras	eller	om	lagerhanteringen	ska	
börja	skötas	i	egen	regi.	

Kraftringen	står	alltså	inför	ett	antal	beslut	rörande	lagerhanteringen.	Dels	ska	det	avgöras	huruvida	
lagerhanteringen	 ska	 skötas	 i	 egen	 regi	 eller	 av	 en	 tredje	 part,	 och	 dels	 ska	 beslut	 tas	 angående	
eventuella	förändringar	i	lagerutrustning,	lagerlayout	och	storleken	på	personalstyrkan.	Dessa	beslut	
måste	tas	 inom	en	snar	framtid,	men	måste	ändå	baseras	på	grundliga	analyser	och	välmotiverade	
rekommendationer.	 Därför	 är	 det	 här	 examensarbetet	 en	 viktig	 del	 som	 grund	 för	 de	 beslut	 som	
kommer	 tas	 angående	 hur	 den	 framtida	 lagerhanteringen	 ska	 utformas.	 För	 att	 säkerställa	 att	
examensarbetet	tar	hänsyn	till	allt	och	att	det	som	undersöks	också	har	stöd	i	litteraturen,	så	har	en	
tänkt	 arbetsprocess	 tagits	 fram	 för	 hur	 genomgången	 av	 Örtoftaverkets	 lagerhantering	 ska	 se	 ut.	
Processen	 utvecklades	 under	 litteraturstudien	 och	 finns	 beskriven	 under	 rubrik	 2.2.	 Process	 för	
effektivisering	av	Örtoftaverkets	lagerhantering.	När	hela	processen	har	fullföljts	kommer	en	analys	
baserat	hur	arbetsprocessen	har	påverkat	resultatet	samt	vilka	delar	som	har	påverkat	utvecklingen	
av	denna.	Arbetsprocessen	är	framtagen	specifikt	för	hur	översynen	av	Örtoftaverkets	lagerhantering	
ska	se	ut,	men	den	bör	vara	tillämpningsbar	för	lager	i	anknytning	till	liknande	verksamheter	

3.2. Forskningsval	
Nästa	lager	i	“The	research	onion”	kallar	Saunders	et	al.	(2009,	151-155),	för	val.	I	detta	skede	beslutas	
om	hur	kvalitativa	och	kvantitativa	metoder	ska	kombineras	för	att	rapportens	frågeställningar	ska	
kunna	 besvaras.	 Eftersom	 de	 datainsamlingsmetoder	 som	 utförs	 i	 detta	 examensarbete	 kommer	
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bygga	på	flera	olika	typer	av	indata,	så	betyder	det	att	det	rör	sig	om	“Multipla	metoder”	(Saunders	et	
al.,	2009,	151-155).	I	Figur	7	nedan	syns	det	att	det	finns	två	undergrupper	som	hör	till	denna,	nämligen	
“Multimetod”	och	“Blandade	metoder”.	Den	sista,	“Blandade	metoder”	beskriver	när	datainsamlingen	
inkluderar	både	kvalitativa	och	kvantitativa	datainsamlingsmetoder.	Det	stämmer	väldigt	väl	överens	
med	utformningen	av	det	här	examensarbetet,	då	det	kräver	ett	brett	perspektiv	och	att	hänsyn	måste	
tas	till	både	kvantitativ	och	kvalitativ	data.		

	

	
Figur	7,	Forskningsval	(Saunders	et	al.,	2009:	152)	

	

3.3. Tidshorisont	
Tidshorisonten	 för	 studien	 är	 ett	 annat	 definierat	 lager	 i	 Saunders	 et	 al.	 (2009:	 155)	modell	 “The	
research	onion”.	Det	beskrivs	hur	tidshorisonten	delas	in	i	två	fall,	ett	som	kallas	tvärsnittsstudie	vilket	
betyder	att	studien	tar	hänsyn	till	data	som	är	insamlad	under	ett	“ögonblick”	och	ett	som	motsvarar	
när	datan	är	insamlad	från	en	längre	period,	kallad	longitudinell	studie.	Dessa	två	tidshorisonter	har	
olika	fördelar	ur	ett	undersökningsperspektiv.	Tvärsnittsstudie	är	optimal	för	att	kunna	beskriva	ett	
nuläge	och	hur	dagsläget	verkar	medan	en	longitudinell	studie	har	styrka	i	mängden	data	som	samlas	
in	under	en	 längre	period	och	kan	visa	på	statistiska	samband	utifrån	denna	data	 (Saunders	et	al.,	
2009:	155).		

Utifrån	begränsningen	på	längden	av	arbetet	som	ett	examensarbete	innebär,	20	veckor,	är	det	mest	
lämpat	att	definiera	projektet	som	en	tvärsnittsstudie.	Detta	stämmer	även	väl	med	examensarbetets	
syfte	om	att	optimera	lagerdriften	på	Kraftringen	kraftvärmeverk	i	Örtofta,	då	det	är	ett	utgångsläge	
som	analyseras.	Det	kommer	även	innebära	att	styrkan	för	denna	undersökning	kommer	vara	i	linje	
med	att	beskriva	nuläget	och	datan	som	samlas	in	kommer	fokusera	på	detta.	Antaganden	kommer	
behöva	göras	för	hur	framtiden	kommer	påverkas.	

3.4. Datainsamlingsmetoder	
Information	 som	 samlas	 in	 i	 samband	 med	 examensarbetet	 kan	 delas	 in	 utifrån	 kvalitativ	 eller	
kvantitativ	data	 (Saunders	et	al.	2009:	414,	480).	Kvantitativ	data	 inkluderar	numerisk	 information	
medan	 kvalitativ	 data	 innefattar	 information	 som	 inte	 är	 numerisk.	 Formen	 av	 kvalitativ	 data	 kan	
variera	enormt,	eftersom	den	inkluderar	all	information	som	inte	är	numerisk.	Det	finns	mindre	chans	
att	undersökare	påverkar	kvantitativ	data	och	beskrivs	därför	i	litteratur	som	mest	objektiv.	Kvantitativ	
data	används	också	ofta	för	vidare	analys.	Voss	et	al.	 (2002)	skriver	att	datans	trovärdighet	om	ett	
givet	fenomen	ökar	om	multipla	källor	har	använts	för	att	ta	fram	den.		
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För	 att	 vidare	 dela	 in	 information	 i	 segment	 kan	 den	 beskrivas	 utifrån	 primär-	 och	 sekundärdata.	
Sekundärdata	 beskriver	 data	 som	 forskarna	 själva	 inte	 har	 tagit	 fram	 och	 innefattar	 både	 rådata	
hämtad	ur	företagssystem	och	tidigare	publicerade	dokument.	Tidsbesparing	nämns	ofta	som	en	viktig	
anledning	 för	att	använda	sekundärdata,	vilket	ger	 forskarna	möjligheter	att	använda	sig	av	 större	
datamängder.	Dock	är	det	vanligt	att	 sekundärdatan	 inte	är	 framtagen	 till	det	 specifika	syftet	 som	
undersöks	utan	kan	endast	användas	för	att	ge	bakgrund	till	inriktningen	för	forskningen	(Saunders	et	
al.	2009:	256-258).	Det	andra	segment	är	primärdata	vilket	består	av	empiri	som	undersökarna	har	
samlat	in	i	samband	med	studien.	Detta	inkluderar	intervjuer,	observationer	och	kan	även	innefatta	
enkäter	som	utförs	 i	samband	med	studien.	Mer	detaljer	kring	dessa	presenteras	under	respektive	
rubrik.		

3.4.1. Observationer	
En	 stor	 del	 av	 primärdatan	 som	 har	 samlats	 till	 fallstudien	 har	 skapats	 via	 observationer.	 En	
observation	 kan	 utföras	 enligt	 följande	 fall;	 systematisk	 observation,	 antecknande,	 beskrivningar,	
analys	och	tolkningar	av	personers	beteenden	(Saunders	et	al,	2009:	288-295).	Dessa	utgör	en	viktig	
del	av	fallstudier,	då	dessa	bygger	på	insamlad	data	som	teorin	ska	tillämpas	på.	Gill	&	Johnson	(2002)	
har	definierat	olika	roller	en	observatör	kan	anta,	vilket	illustreras	i	Figur	8.	Det	är	viktigt	för	läsaren	
att	 förstå	 vilket	 perspektiv	 forskarna	 har	 antagit	 vid	 insamling	 av	 denna	 data	 då	 rollen	 har	 stor	
påverkan	på	den	insamlade	datan.	

	

	
Figur	8,	Fyra	roller	som	en	observatör	kan	anta	(Gill	&	Johnsson,	2002)	

	

Den	roll	som	har	antagits	vid	observationerna	är	deltagande	observatör.	Detta	definieras	som	att	både	
observatören	 och	 de	 som	 är	 föremål	 för	 observation	 har	 kunskap	 om	 studien	 och	 dess	 ändamål	
(Saunders	et	al.,	2009:	295).	Det	finns	både	för-	och	nackdelar	med	respektive	roll	som	kan	antas.	Att	
vara	helt	öppen	med	syftet	för	observationen	kan	påverka	resultatet	då	de	som	observeras	omedvetet	
förändrar	sitt	beteende	under	granskning	(Gill	&	Johnson,	2002).		Det	är	även	viktigt	att	vara	medveten	
om	att	det	kan	uppstå	partiskhet	hos	observatören	då	denna	kan	vara	selektiv	med	vilken	information	
som	noteras.	Ett	sätt	att	undvika	detta	är	att	vara	fler	observatörer	(Voss	et	al.,	2002).	Robson	(2002)	
har	beskrivit	olika	dimensioner	utifrån	vilken	data	kan	samlas	in,	vilka	är	synliga	Tabell	14.	
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Tabell	14,	Dimensioner	för	beskrivande	observation	(Robson,	2002)	

Dimensioner	för	beskrivande	observation	
	

1. Utrymme																			Layout	för	fysiska	inramningen;	rum,	utomhus	etc	
2. Aktörer	 	 Namnen	och	relevanta	detaljer	om	involverade	personer	
3. Aktiviteter	 Olika	utförda	aktiviteter	
4. Föremål	 	 Fysiska	föremål	
5. Handling	 	 Specifika	handlingar	
6. Händelse	 																		Specifika	händelser	
7. Tid	 	 Sekvensen	för	händelsen	
8. Mål	 	 Vad	försöker	aktörerna	åstadkomma	
9. Känslor	 	 Känslor	i	specifika	kontexter	

		

Under	fallstudien	vid	Örtoftaverket	utfördes	observationer	i	form	av	tidtagning	av	det	dagliga	arbetet	
på	bränslelagret.	Detta	arbete	lämpade	sig	väl	för	observationer	då	det	utfördes	repetitiva	aktiviteter	
(Robson,	2002).	För	att	kunna	kartlägga	och	härleda	tidsåtgång	till	specifika	aktiviteter,	så	delades	alla	
aktiviteter	in	under	tio	huvudgrupper.	Denna	process	var	noggrant	genomtänkt	och	utvecklad	av	båda	
författarna.	De	parametrar	som	antecknades	för	varje	aktivitet	var	följande;	datum,	vilken	hjullastare,	
förare,	redskap,	aktivitet,	restid1,	aktivitetstid,	restid2	och	kommentarer.	Genom	att	använda	sig	av	
dessa	parametrar	fångade	författarna	åtta	olika	dimensioner	för	beskrivande	observation	som	Robson	
(2002)	definierade	i	Tabell	14,	ovan.	Dimension	9,	känslor,	fanns	det	lite	syfte	att	väva	in	samt	att	det	
var	 svårt	 att	 tillgodose	 den	 på	 grund	 av	 det	 fysiska	 avståndet	 till	 förarna	 vid	 observationen.	 Det	
utfördes	även	två	testdagar	där	metoden	för	observationerna	testades	och	utvecklades	(2017-02-23	
och	2017-02-24).	Simultant	med	tidtagning	av	dessa	olika	aktiviteter	fördes	de	manuellt	in	i	ett	excel-
ark.	Genom	att	dessutom	ta	separata	 tider	 för	aktivitetstid	 respektive	 restid	 så	kunde	också	dessa	
processer	särskiljas.	För	att	få	representativ	data	så	gjordes	ett	tidtagningsschema	upp	i	samråd	med	
Olof	Bengtsson,	bränsletekniker	på	Örtoftaverket.	Arbetet	skiljer	sig	mellan	veckans	olika	dagar	samt	
förmiddag	 kontra	 eftermiddag,	 därför	 grupperades	 veckans	 olika	 arbetspass	 in	 enligt	 Tabell	 15.	
Schemat	som	gjordes	upp	täckte	sedan	varje	pass	minst	en	gång	och	pass	B	och	pass	C	täcktes	tre	
gånger	vardera.	För	att	sedan	skapa	en	så	kallad	rättvisande	vecka	där	alla	pass	påverkar	det	totala	
utfallet	 enligt	 den	 korrekta	 viktningen,	 så	 klonades	 ett	 extra	 pass	 B	 och	 ett	 pass	 C	 fram	 utifrån	
genomsnittligt	antal	aktiviteter	och	genomsnittliga	tider	från	pass	inom	samma	kategori.		

	

Tabell	15,	Indelning	av	arbetspassen	på	Örtoftaverket	

	

	

	

	

	

Passen	 som	kartlades,	delades	även	upp	mellan	 förarna	och	varje	 förare	kartlades	under	 tre	pass,	
bortsett	från	ersättningsföraren,	vilket	syns	i	Tabell	16,	observationstillfällen.	I	appendix	8.2,	går	det	
att	se	ett	utdrag	ur	rådatan	för	observationerna.	

	
	

	

 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

FM A	 C	 C	 C	 C	 E	 F	

EM B	 B	 B	 B	 D	 	 	
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Tabell	16,	Observationstillfällen	

Datum	 Förare	 Pass	
2017-03-07	 1	 C	
2017-03-08	 2	 B	
2017-03-12	 1	 F	
2017-03-14	 3	 C	
2017-03-15	 1	 B	
2017-03-18	 4*	 E	
2017-03-20	 2	 A	
2017-03-21	 2	 C	
2017-03-23	 3	 B	
2017-03-24	 3	 D	

4*	Ersättningsförare	på	grund	av	ledighet	

	

3.4.2. Intervjuer	
Merparten	av	primärdatan	som	ligger	till	grund	för	fallstudien	har	samlats	in	via	intervjuer.	Teknik	som	
används	 vid	 intervjuer	 kan	 klassificeras	 enligt	 tre	 typer;	 ostrukturerad,	 semistrukturerad	 och	
strukturerad	intervju.	En	beskrivning	av	dessa	finns	i	Tabell	17.	

Tabell	17,	Intervjutekniker	

Intervjuteknik	 Beskrivning	
Ostrukturerad	
intervju	

Denna	intervjuteknik	innebär	att	intervjun	oftast	hålls	informell	och	spontant.	Det	används	
inte	några	förutbestämda	frågor	för	att	undersöka	specifika	aspekter.	Den	som	blir	
intervjuad	tillåts	även	att	tala	fritt	och	sväva	ut	(Saunders	et	al.,	2009:	320-321).		
	

Semistrukturerad	
intervju	

Under	denna	typ	av	intervju	så	styrs	frågorna	av	de	som	intervjuar	men	anpassas	efter	
konversationsflödet,	vissa	förutbestämda	frågor	kan	utelämnas	beroende	på	kontext	eller	
personens	relation	till	området.	Intervjuaren	anpassar	sig	och	ställer	följdfrågor	på	
intressanta	delar	som	kan	tänkas	komma	upp	under	intervjun.	Dessa	intervjuer	är	ofta	
planerade	och	svar	antecknas	eller	spelas	in	(Saunders	et	al.,	2009:	320-321).		
	

Strukturerad	
intervju	

Frågorna	som	används	vid	intervjun	är	helt	fördefinierade	och	standardiserade.	Frågan	läses	
upp	för	personen	som	blir	intervjuad	och	svaret	antecknas.	Det	tillåts	inga	utsvävningar	från	
varken	intervjuaren	eller	den	som	blir	intervjuad	(Saunders	et	al.,	2009:	320-321).		
	

	

För	 att	 samla	 in	 data	 till	 denna	 fallstudie	 användes	 till	 en	 början	 ostrukturerad	 intervjuteknik	 vid	
interaktioner	med	anställda	vid	Örtoftaverket	för	att	få	en	inblick	 i	verksamheten.	Dessa	har	sedan	
följts	upp	av	en	semistrukturerade	intervjuer	för	att	kunna	anteckna,	få	tid	att	utveckla	fler	frågor	och	
få	 en	 djupare	 förståelse	 av	 ämnet	 i	 fråga.	 Semistrukturerade	 intervjuer	 lämpar	 sig	 väl	 i	 flexibla,	
kvalitativa	 designer.	 Enligt	 Robson	 (2002)	 lämpar	 sig	 även	 semistrukturerade	 intervjuer	 för	
undersökningar	när	den	som	intervjuar	själv	är	involverad	i	projektet.	För	att	uppnå	önskvärt	resultat	
ska	 intervjuguider	 förberedas.	 Inom	studien	på	Örtoftaverket	skapades	 intervjuguider	 för	de	 semi-
strukturerade	 intervjuerna.	Alla	 semistrukturerade	 intervjuer	bandades	 såväl	 som	att	anteckningar	
fördes.	 I	 samband	 med	 alla	 semistrukturerade	 intervjuer	 förde	 en	 av	 undersökarna	 anteckningar	
medan	 den	 andra	 intervjuade.	 Författarna	 fick	 stort	 informationsutbyte	 med	 personalen	 på	
Örtoftaverket	under	utförandet	av	observationerna	på	grund	av	att	platsen	för	observationsplatsen	
var	belägen	i	matsalen	som	en	är	central	plats	för	de	som	jobbar	på	kraftvärmeverket.	I	Tabell	18,	visas	
vilka	personer	som	författarna	har	varit	i	kontakt	med	och	som	har	bidragit	med	relevant	information	
till	denna	rapport.		
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Tabell	18,	Personer	som	har	intervjuats	på	Kraftringen	

Datum	 Namn	 Titel	 Intervjutyp/Syfte	
2017-05-08	 Magnus	Johansson	 Inköp	Bränsle,	Produktionsoptimering	 Semi-strukturerad	intervju		

	
2017-05-08	 Olof	Bengtsson	 Bränsletekniker	 Semi-strukturerad	intervju,	

Ostrukturerade	intervjuer	
	

2017-05-09	 Martin	Resmark	 Produktionsledare,	Bränslelogistik	 Semi-strukturerade,	
Ostrukturerade	intervju	
	

N.A	 Andreas	Lagerblad	 Drift-	och	underhållschef	 Ostrukturerad	intervju	
	

2017-05-10	 Anders	Svensson	 Teamchef	 Ostrukturerad	intervju	
	

N.A	 Mikael	Hagström	 Hjullastarförare	 Ostrukturerad	intervju	
	

N.A	 Thomas	Beelitz	 Hjullastarförare	 Ostrukturerad	intervju	
	

2016-05-10	 Shai	Aloni	 Maskinsäljare,	Pon	Equipment	 Säljmöte	för	CAT	988K	
	

2016-05-10	 Benny	Johansson	 Säljare,	Ljungby	Maskin	AB	 Frågor	och	kompletterande	
information	om	offert	
	

	

3.5. Dataanalys	
Insamlingen	och	analysen	av	data	har	till	viss	del	överlappat	varandra.	Det	har	skapat	en	flexibilitet	i	
vilken	data	som	samlats	in,	så	att	den	fortsatta	datainsamlingen	har	kunnat	anpassas	efter	upptäckter	
från	 tidig	 analys.	 Analysen	 baseras	 till	 största	 del	 på	 den	 kvantitativa	 data	 som	 samlats	 in	 under	
observationerna	vid	Örtoftaverkets	bränslegård.	Analysen	av	den	datan	har	gjorts	 i	Microsoft	Excel	
och	 eftersom	 en	 ansenlig	 mängd	 data	 har	 samlats	 in	 har	 generella	 analyser	 kunnat	 göras.	 Den	
insamlade	rådatan	består	av	närmare	2000	datapunkter	och	enligt	Saunders	et	al.	(2009)	är	det	inte	
möjligt	att	utföra	analys	innan	datan	är	sammanställd	och	har	bearbetats	med	olika	verktyg.	I	det	här	
examensarbetet	 sammanställdes	 datan	med	hjälp	 av	 pivot-tabeller	 i	Microsoft	 Excel	 för	 att	 sedan	
presentera	siffrorna	i	olika	typer	av	diagram	och	därmed	ge	en	förenklad	översikt.	Observationerna	
analyserades	också	för	att	se	hur	olika	personer	utförde	arbetsuppgifterna	och	på	så	sätt	identifiera	
det	effektivaste	sättet.	Dessutom	studerades	om	det	gick	att	helt	ta	bort	någon	av	de	aktiviteter	som	
utfördes	 på	 lagret,	 vilket	 tillsammans	 med	 tidsåtgången	 för	 de	 olika	 aktiviteterna	 visar	 på	 total	
insparad	 tid	 vid	 eliminering	 av	 en	 aktivitet.	 Mer	 ingående	 beskrivningar	 av	 hur	 datan	 från	
observationerna	 analyserats	 finns	 i	 kapitel	 4,	 där	 den	 tänkta	 arbetsprocessen	 appliceras	 på	
Örtoftaverkets	 lager.	Under	processen	utfördes	en	nulägesanalys	 som	sedan	byggdes	vidare	 till	en	
analys	av	vilka	områden	som	kan	förbättras.	

Intervjuerna	 med	 de	 anställda	 på	 Örtoftaverket,	 har	 alla	 spelats	 in	 och	 analyserats	 direkt	 efter	
intervjutillfället.	Anledningen	till	det	är	att	intervjun	ska	ligga	färskt	i	minnet	och	att	författarnas	olika	
tolkningar	av	vad	som	sades	ska	kunna	 redas	ut	direkt.	Syftet	med	analysen	av	 intervjuerna	är	att	
bredda	och	bekräfta	eller	dementera	hypoteser	som	författarna	haft.	Författarna	har	även	försökt	få	
med	hur	respektive	anställd	ser	på	lagret	från	intervjuerna.	Exempelvis	vad	personen	ser	som	fördelar	
respektive	nackdelar	eller	den	viktigaste	funktionen	med	lagret	och	dess	layout	så	som	det	är	idag.	
Frågor	 för	 intervjun	har	medvetet	hållits	öppna	 för	 att	 kunna	 samla	 in	 anställdas	åsikter	och	olika	
perspektiv	på	vilka	problem	som	finns	med	dagens	lagerhantering.	Detta	har	gett	författarna	möjlighet	
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till	att	få	en	fullständig	överblick	över	hur	problemen	påverkar	olika	delar	av	företaget.	Vissa	av	de	
intervjuer	 som	 sedan	 gjorts,	 har	 påverkats	 av	 vad	 som	 kommit	 fram	 i	 analyserna	 från	
observationsdatan.	 Anledningen	 till	 det	 är	 att	 nya	 lärdomar	 dragits	 och	 förståelsen	 för	 lagrets	
karaktärsdrag	har	utökats	under	själva	observationerna	såväl	som	analysen	av	densamma.		

Historisk	data	har	främst	analyserats	och	använts	till	analysen	av	nuläget.	Den	består	till	exempel	av	
nuvarande	kontrakt	och	fakturor	som	är	viktiga	att	ha	då	jämförelser	med	det	förbättrade	lagret	görs.		

3.6. Rapportens	trovärdighet		
En	rapports	kvalité	kan	granskas	utifrån	flera	variabler.	Voss	et	al.	(2002)	och	Yin	(2009)	understryker	
att	två	viktiga	faktorer	för	en	rapport	är	reliabilitet	och	validitet.	Yin	(2009)	bryter	ner	validitet	i	tre	
olika	 områden,	 intern	 validitet,	 extern	 validitet	 och	 konstruktvaliditet.	 Dessa	 tre	 områden	 samt	
reliabilitet	 är	 kortfattat	 förklarade	 i	 Tabell	 19,	 och	 tillsammans	 bildar	 de	 med	 kriterier	 för	 vilken	
rapportens	totala	trovärdighet	kan	granskas	utifrån	ett	forskningsperspektiv.		

	

Tabell	19,	Kriterier	för	vilken	rapportens	trovärdighet	kan	granskas	(Yin,	2009;	Voss	et	al.,	2002;	Stuart	et	al.	2002)	

Kriterium	 Beskrivning	

Intern	validitet	 Refererar	till	vilken	grad	resultatet	stämmer	överens	med	verkligheten.		
	

Extern	Validitet	 Refererar	till	graden	av	generaliserbarheten	för	resultatet	med	hjälp	av	orsak	och	verkan	
samband	samt	till	vilken	grad	resultatet	kan	generaliseras	till	andra	områden.	
	

Konstruktvaliditet	 Refererar	till	vilken	grad	som	instrumentet	eller	metod	mäter	det	som	den	är	designad	att	
mäta.			
	

Reliabilitet	 Definierar	till	vilken	grad	som	resultatet	är	fristående	från	tillfälliga	omständigheter	och	
hur	väl	resultatet	kan	återproduceras.		
	

	

Det	kan	vara	värt	att	notera	att	denna	 rapport	 inte	kommer	producera	material	av	 forskningshöjd	
enligt	 det	 definierade	 syftet	 av	 författarna.	 Dock	 kommer	 rapportens	 kvalité	 ändå	 att	 brytas	 ned	
utifrån	dessa	variabler	för	att	utomstående	ska	kunna	få	en	rättvisande	bild	av	rapportens	kvalité	och	
kunna	ta	ställning	till	ifall	det	är	värt	att	bygga	vidare	på	materialet,	om	det	går	att	utnyttja	som	källa	
eller	bara	se	vilka	styrkor	och	svagheter	som	finns	i	det	utförda	arbetet.		

3.6.1. Validitet	
Den	interna	validiteten	hos	en	rapport	kan	stärkas	av	triangulering,	vilket	är	när	ett	material	studeras	
från	olika	perspektiv	och	informationen	om	det	hämtas	från	olika	källor.	Detta	används	för	att	stärka	
validiteten	för	information	och	kommer	använts	där	det	är	möjligt.	Triangulering	har	i	detta	fall	inte	
kunnat	tillämpas	vid	efterforskningar	för	vissa	delar	av	teorin	inom	biomassalager.	Det	har	försvårats	
av	att	området	har	fått	relativt	lite	uppmärksamhet	för	studier	och	forskning	(Rentizelas,	2009).	Att	
inte	säkra	rapporten	för	intern	validitet	anses	av	författarna	inte	som	ett	problem,	då	detta	område	
biomassalogistik	är	relativt	outforskat	samt	att	målet	för	rapporten	inte	är	att	skapa	forskningshöjd	
utan	 att	 effektivisera	 och	 göra	 kostnadsbesparingar	 för	 Kraftringen	 genom	 en	 enskild	 fallstudie.	
Konstruktvaliditeten	 för	 rapporten	 säkerställs	 genom	 tydligt	 definierade	mål	med	datainsamlingen	
och	där	det	är	möjligt,	flera	källor	för	information.	Samt,	att	rapporten	granskas	i	flera	iterationer	med	
handledare	från	företaget,	de	som	har	blivit	intervjuade	och	LTH	handledaren.		
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Den	externa	validiteten	behandlar	hur	generaliserbart	ett	forskningsresultat	är.	Saunders	et	al.	(2009)	
beskriver	hur	ensamma	fallstudier	inte	kan	producera	ett	forskningsresultat	som	är	generaliserbart	till	
flera	forskningspopulationer.	Meredith	(1998)	menar	också	att	målet	för	ensamma	fallstudier	skiljer	
sig	då	de	strävar	efter	att	utforska	ett	specifikt	sammanhang	som	inte	har	utforskats	tidigare	vilket	
implicerar	att	studieobjektet	inte	är	tänkt	att	representera	andra	populationer.	Författarnas	mål	har	
därmed	inte	varit	att	producera	ett	resultat	som	ska	generaliseras	till	andra	populationer	utan	syftet	
har	fokuserats	på	att	lösa	problemet	för	det	specifika	fallet	i	den	ensamma	fallstudien	på	Kraftringen.	
Saunders	et	 al.	 (2009)	 föreslår	 att	 resultat	 från	ensamma	 fallstudier	 kan	 testa	 robustheten	genom	
vidare	forskning	och	först	då	visa	på	om	resultatet	är	generaliserbart	eller	inte.		

3.6.2. Reliabilitet	
Saunders	et	al.	(2009)	beskriver	hur	reliabiliteten	kan	ifrågasättas	genom	att	besvara	tre	frågor	som	
listas	nedanför.	Svaren	på	dessa	frågor	ger	en	tydlig	bild	om	rapporten	har	god	reliabilitet	och	huruvida	
resultat	kan	återproduceras	av	vid	ett	annat	tillfälle.		

● Skulle	mätningarna	få	samma	resultat	om	de	gjordes	vid	ett	annat	tillfälle?	
● Skulle	andra	observatörer	nå	samma	observationer?	
● Är	det	transparant	hur	rådatan	tolkades?	

	
Robson	(2002)	beskriver	sedan	fyra	hot	mot	reliabiliteten	för	forskning.	Där	det	första,	objekt-	eller	
deltagarfel	(engelska:	Subject	or	participant	error)	beskriver	att	ansatsen	till	observationer	ska	vara	
under	 neutrala	 och	 normala	 förhållanden.	 Det	 andra	 hotet,	 föremål-	 eller	 deltagarpartiskhet	
(engelska:	 Subject	 or	 participant	 bias)	 beskriver	 en	 situation	 där	 till	 exempel	 anställda	 känner	 sig	
hotade	och	besvarar	intervjufrågor	med	svar	som	de	tror	sina	chefer	vill	att	de	ska	säga.	Tredje	hotet,	
partiskhet	 från	 observatören	 (engelska:	 observer	 bias)	 beskriver	 det	 en	 situation	 där	 forskarens	
omdöme	 påverkar	 resultaten.	 Det	 sista	 hotet,	 observationsfel	 (engelska:	 observer	 error)	 är	 en	
situation	där	samma	uppgift	blir	utförd	på	olika	sätt	av	olika	personer.		

Reliabiliteten	 för	 den	 här	 studien	 har	 bland	 annat	 säkrats	 genom	 att	 göra	 tydliga	 protokoll	 för	
datainsamlingen.	 Utöver	 dessa	 protokoll,	 vidtogs	 det	 många	 åtgärder	 för	 att	 datan	 från	
observationerna	skulle	vara	så	representativ	som	möjligt.	För	att	skapa	normala	och	representativa	
förhållanden	under	observationerna	fördelades	antalet	observationer	jämt	mellan	förarna	och	vilka	
skift	som	observerades.	Författarna	utförde	observationer	under	totalt	94	timmar	och	gav	upphov	till	
en	rådata	med	2000	datapunkter	för	analys.	För	att	kontrollera	att	datan	motsvarar	det	som	sker	på	
gården	och	att	andra	 forskare	 skulle	 få	 samma	resultat	 finns	det	vissa	punkter	att	 kontrollera	den	
emot.	Till	exempel,	huruvida	den	totala	plockade	volymen	motsvarar	en	veckas	förbrukning,	eller	hur	
det	plockade	materialet	motsvarar	det	nuvarande	receptet	som	beskrivs.	

För	att	säkra	sig	mot	personlig	partiskhet	har	författarna	spelat	in	alla	intervjuer,	utfört	alla	intervjuer	
tillsammans	 där	 en	 antecknade	 och	 en	 ställde	 frågor	 för	 att	 sedan	 gå	 igenom	 anteckningarna	
tillsammans	 och	 kontrollera	 det	 antecknade	 materialet.	 För	 att	 säkra	 mot	 observationsfel	 under	
observationerna	skapades	det	tydliga	protokoll	om	vad	som	skulle	antecknas.	Detta	testades	under	
två	 dagar	 av	 båda	 författarna	 för	 att	 säkerställa	 att	 data	 skulle	 hålla	 kvalité,	 samt	 att	 båda	 vid	
observation	förde	protokoll	utifrån	samma	arbetssätt.		
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4. EMPIRI,	ANALYS:	PROCESSEN	APPLICERAD	PÅ	
ÖRTOFTAVERKETS	BRÄNSLEGÅRD	

Under	 fallstudien	 på	 Örtoftaverket	 undersöktes	 Kraftringens	 lagerhantering	 utifrån	 den	 stegvis	
process	 som	 arbetats	 fram	 och	 presenterats	 i	 avsnitt	 2.2	 Arbetsprocessen	 för	 effektivisering	 av	
Örtoftaverkets	 lagerhantering	 efter	 litteraturgenomgången	 Syftet	med	att	 arbeta	 efter	 en	 i	 förväg	
framtagen	 process	 var	 att	 genomgången	 av	 lagerhanteringen	 skulle	 göras	 på	 ett	 strukturerat	 och	
genomtänkt	sätt.	På	så	sätt	blir	 lättare	att	uppnå	examensarbetets	övergripande	syfte	och	besvara	
frågeställningarna.	I	Figur	9	presenteras	återigen	arbetsprocessen	som	utvecklades	i	avsnitt	2.2.	

Vid	uppstarten	av	fallstudien	vid	Örtoftaverket	presenterades	de	övergripande	reglerna	och	styrande	
praktiska	erfarenheter	som	finns	vid	kraftvärmeverket.	Vissa	av	sakerna	ska	ses	som	råd	från	personer	
med	erfarenhet	från	branschen,	samtidigt	som	vissa	regleringar	är	direkt	styrande	och	måste	därför	
följas.	

	

	

	
Figur	9,	Arbetsprocessen	för	effektivisering	av	Örtoftaverkets	lagerhantering	
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4.1. Steg	A1:	Lagrets	syfte,	mål	och	fokus	
Datan	som	samlats	in	och	redogörs	i	det	här	steget	kommer	dels	från	presentationer	som	har	gjorts	
på	 företaget.	Andra	delar	har	kommit	 från	 intervjuer	och	samtal	med	anställda	på	olika	positioner	
inom	 företaget.	 Allt	 som	 presenteras	 i	 det	 här	 steget	 anses	 av	 författarna	 ha	 påverkan	 på	
lagerhanteringen,	men	är	utanför	de	områden	som	direkt	har	varit	föremål	för	den	här	studien.	

4.1.1. Lagrets	syfte	
Med	 hjälp	 av	Örtoftaverket	 levererar	 Kraftringen	 el	 och	 fjärrvärme	 till	 sina	 kunder.	 Efterfrågan	 är	
främst	säsongsberoende	men	kan	variera	med	väderlek	under	höst,	vinter	och	vår.	Lagrets	huvudsyfte	
för	Kraftringen	i	det	här	sammanhanget	är	att	se	till	att	det	alltid	finns	tillgängligt	bränsle	för	pannan	
på	Örtoftaverket.	 För	 att	 kunna	 uppnå	 syftet	måste	 dygnslagret	 konstant	 vara	 fyllt	med	material.	
Pannan	förbrukar	runt	4000	m3	material	om	dygnet	vid	full	körning.		

4.1.2. Försörjningskedja	
Det	 finns	 många	 faktorer	 som	 har	 stor	 påverkan	 på	 hur	 ett	 kraftvärmeverk	 bedriver	 sin	
försörjningskedja	och	hur	de	hanterar	sina	leverantörer.	Efterfrågan	på	framför	allt	fjärrvärme	är	till	
stor	del	väderberoende.	Kalla	temperaturer	leder	till	högre	efterfrågan	av	värme	och	tvärtom	(Andreas	
Lagerblad,	 2017).	 Tillgången	 av	 bränsle	 hos	 leverantörerna	 är	 också	 till	 viss	 del	 väderberoende.	
Kraftringens	 strategi	 kring	 inköp	 av	material	 handlar	 till	 stor	 del	 om	 att	 kunna	 utnyttja	 den	 stora	
lagerytan	som	finns	tillgänglig.	Att	ha	en	lageryta	i	den	storleken	är	ovanlig	vid	kraftvärmeverk,	vilket	
för	Örtoftaverket	innebär	att	de,	till	skillnad	från	många	andra,	kan	köpa	in	stora	kvantiteter	och	på	så	
sätt	hålla	nere	inköpspriserna	på	material	(Magnus	Johansson,	2017).	Under	sommarsäsongen	finns	
det	 ett	 överskott	 av	 trädbränslen	 på	 marknaden,	 vilket	 medför	 möjlighet	 till	 rabatter	 vid	 inköp.	
Sammanvägs	dessa	faktorer	fås	en	produkt	som	kan	beskrivas	utifrån	att	vara	en	funktionell	produkt	
vilken	tillgodoser	kundens	basala	behov	om	elektricitet	och	värme.		

Under	Örtoftaverkets	snart	fyra	säsonger	långa	livslängd	har	de	enligt	Magnus	Johansson	(2017)	aldrig	
haft	 problem	 med	 tillgången	 av	 bränsle	 till	 lagret.	 Eftersom	 värmepannan	 klarar	 olika	 typer	 av	
bränslesammansättningar	så	kan	ett	uteblivet	material	ersättas	av	ett	tillgängligt	om	det	någon	gång	
skulle	 vara	brist	på	marknaden.	Kraftringen	har	 i	 dagsläget	goda	 relationer	med	 sina	 leverantörer,	
vilket	innebär	att	Kraftringen	kan	ligga	bättre	till	än	konkurrenter	vid	materialbrist	på	marknaden.	Det	
som	 beskrivs	 om	 Kraftringens	 materialtillgång	 stämmer	 väl	 överens	 med	 det	 mönster	 för	 stabila	
processer	enligt	de	karaktärsdrag	som	Lee	(2002)	definierar	i	Tabell	1.		

En	sammanvägning	av	dessa	faktorer	indikerar	att	Örtoftaverket	till	största	del	agerar	och	borde	agera	
enligt	strategin	om	effektiv	försörjningskedja,	beskriven	av	Lee	(2002)	och	illustrerad	i	Figur	10	nedan.		

	

	
Figur	10,	Matchade	strategier	(Lee,	2002)	
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4.1.3. Miljömål	och	ekonomiska	förutsättningar	
Kraftringen	har	som	mål	att	alla	deras	anläggningar	ska	vara	fossilfria	år	2020	(Kraftringen,	2016).	För	
Örtoftaverket	påverkar	det	den	nuvarande	uppsättningen	av	material	som	hanteras	på	bränslegården.	
Målet	om	att	vara	fossilfria	berör	inte	direkt	ett	framtida	val	av	hjullastare,	men	att	sträva	efter	en	så	
låg	förbrukning	som	möjligt	av	dessa	är	av	stor	vikt,	dels	av	utsläppsskäl	men	även	ekonomiska	skäl	
(Olof	Bengtsson,	2017).		

De	ekonomiska	förutsättningarna	för	förändring	av	lagerhanteringen	är	stora.	Det	finns	i	dagsläget	6	
miljoner	 kronor	 budgeterat	 för	 lagerhanteringen	 per	 år.	 Under	 sensommaren	 2017	 kommer	
ledningsgruppen	hålla	ett	investeringsmöte	rörande	kommande	säsong	(Anders	Svensson,	2017).		

4.2. Steg	A2:	Material	
Örtoftaverkets	 lager	 hanterar	 till	 största	 del	 material	 som	 är	 sönderdelat	 i	 spånform	 eller	
sönderkrossat.	På	grund	av	att	materialen	är	så	pass	sönderdelade	så	krävs	skopor	för	hanteringen	av	
materialen.	De	material	som	idag	används	som	bränslen	vid	Örtoftaverket	går,	tillsammans	med	en	
beskrivning	av	typiska	karaktärsdrag,	att	finna	i	Tabell	20.	Kraftringen	har	som	strategi	att	producera	
fossilfri	el	och	energi	från	och	med	år	2020	och	i	dagsläget	är	det	bara	torven	som	räknas	som	fossilt	
(Magnus	 Johansson,	 2017).	 Materialet	 kommer	 därmed	 på	 sikt	 att	 plockas	 ut	 ur	 den	 nuvarande	
uppsättning	material	som	brukas	av	pannan	på	Örtoftaverket.		
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Tabell	20,	Material	som	används	som	bränslen	vid	Örtoftaverket.	

Material	
(Benämning)	

Egenskaper	 Lagringsegenskaper	 Speciellt	för	
kommande	säsonger	

Returträ		
(RT)	

Sönderkrossat	trä	från	
konsumtion	vilket	är	det	
mest	använda	materialet.	
Eftersom	materialet	kräver	
höga	temperaturer	vid	
förbränning	så	kan	det	inte	
användas	vid	uppstart	och	
nedstängning	av	pannan	
(Olof	Bengtsson,	2017).	

Kan	lagras	länge	
Låga	energiförluster	över	tid	och	en	
säsongsberoende	tillgång	på	material	gör	
att	RT	köps	in	i	stora,	rabatterade	
kvantiteter	under	sommaren.	
	
Påverkas	ej	av	vind	
RT	är	sönderdelat	och	kan	till	viss	del	
damma.	Dock	räknas	materialet	inte	som	
att	det	påverkas	av	vind.	
	

80	000	m3	RT	ska	köpas	in	
till	nästa	säsong,	vilket	är	
lite	mindre	än	föregående	
år	(Martin	Resmark,	2017).	

Stamflis	
	(SF)	

Stamflis	kommer	från	
stamved	som	flisas	på	
bränslegården	med	hjälp	av	
en	mobil	vedhugg.		

Kan	lagras	länge	
Materialet	är	homogent	och	har	därför	
låga	energiförluster.	
	
Påverkas	ej	av	vind	
	

Inga	förändringar	
planerade.	

Torv		
(T)	

Torven	bidrar,	med	sitt	
svavelinnehåll,	till	minskad	
korrosionsbildning	i	
pannan.	Dock	kan	
materialet	ersättas	av	ren	
svaveldosering	som	sker	
direkt	på	transportbandet	
(Olof	Bengtsson,	2017).		

Kan	lagras	
Inga	särskilda	problem	med	
långtidslagring	
	
Påverkas	av	vind	
Måste	placeras	i	skydd	av	vinden.	
Materialet	blåser	över	lagret	och	sätter	
igen	filter	på	hjullastare.		
	

I	linje	med	Kraftringens	
strategi	om	att	vara	helt	
fossilfria	år	2020,	så	
kommer	Torven	tas	bort	
efter	nästa	säsong	
(2017/2018).	

Grot	
	(G)	

GROT	innefattar	både	
grenar	och	toppar.	Det	är	
stora	skillnader	på	
karaktärsdrag	för	
materialet	beroende	på	
ursprung.	

Kan	inte	lagras	länge	
Materialet	kan	vara	väldigt	fuktigt	och	
förlorar	därför	mycket	energi	vid	lagring.	
	
Påverkas	ej	av	vind	
	

Det	finns	potential	för	
ytterligare	klassificering	
och	uppdelning	då	grön	
GROT	skulle	kunna	
separeras	från	övrigt	GROT	
(Magnus	Johansson,	2017).	
	

Spån	
	(S)	

Lagrets	mest	homogena	
material	som	måste	
placeras	i	skydd	av	vinden.		

Kan	lagras	länge	
Lagrets	mest	homogena	material	som	
behåller	mycket	av	energiinnehållet	över	
tid.	
	
Påverkas	av	vind	
Måste	placeras	i	skydd	från	vinden.	
Materialet	sätter	igen	hjullastarnas	
luftfilter	om	vinden	fångar	det.	
	

Inga	förändringar	
planerade.	

Bark		
(B)	

Bark	är	det	tyngsta	
materialet	som	hanteras	på	
gården	och	densiteten	
uppgår	till	550	kg/m3.	Det	
är	detta	materialet	som	
sätter	begränsningar	för	
volymkapaciteten	per	lyft	
hos	hjullastarna	(Olof	
Bengtsson,	2017).		

Kan	inte	lagras	länge	
Levereras	i	väldigt	små	mängder.	Bark	
kan	inte	lagras	länge	eftersom	
energiförlusterna	är	extremt	höga.	
	
Påverkas	ej	av	vind	
I	och	med	fuktigheten	kan	materialet	
dessutom	fånga	upp	damm	från	andra	
material	
	

Inga	förändringar	
planerade.	

Rejekt		
(VED)	

Spillmaterial	från	
skogsindustrin	som	huggs	
upp	på	bränslegården.	

Kan	lagras	länge	
	
Påverkas	ej	av	vind	
	

Osäkert	om	det	kommer	
finnas	under	nästa	säsong.	
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4.2.1. Förbrukningen	av	material		
Pannan	är	den	del	av	kraftvärmeverket	som	styr	materialåtgången.	För	kommande	säsong	skapas	en	
grovplanering	över	förväntad	förbrukning	av	material.	Utefter	grovplaneringen	görs	sedan	preliminära	
beställningar	 hos	 leverantörerna.	 Grovplaneringen	 kan	 sedan	 förändras	 i	 närtid	 för	 att	 anpassa	
produktionen	 till	 väderleken	 som	 uppstår	 under	 perioden.	 Pannan	 i	 kraftvärmeverket	 går	 under	
produktionssäsongen	igenom	fyra	lastfall	vilka	på	ett	övergripande	plan	styr	förbrukningen	och	vad	
som	kan	förbrännas	i	pannan	(Magnus	Johansson,	2017).	Lastfallen	är	beskrivna	i	Tabell	21	nedan.		

	

Tabell	21,	Beskrivningar	av	lastfallen	(Olof	Bengtsson,	2017)	

Lastfall	 Används	vid	
följande	tillfällen		

Specifika	material	som	
inkluderas/Exkluderas	

Kraftringens	definition	av	lastfallet	

Lastfall	1	 Då	pannan	opererar	
på	full	effekt.	När	
kunderna	är	i	behov	
av	både	elektricitet	
och	värme.	

RT-flis	och	bark	kan	båda	
eldas.	

Fjärrvärmebehovet	överstiger	maximal	
kapacitet	ÖKVV.	Marginalproduktion	står	för	
mellanskillnaden,	exempelvis	VPG,	Bio-olja	osv.	
	

Lastfall	2	 När	pannan	verkar	
under	dellast.	Kan	
användas	då	det	inte	
finns	behov	av	
producerad	värme.	

Bark	exkluderas	ur	detta	
lastfall	på	grund	av	dess	
höga	fukthalt	som	skapar	
värme.		

Fjärrvärmebehovet	understiger	maximal	
kapacitet	ÖKVV.	Produktion	på	ÖKVV	lastföljer	
fjärrvärmebehovet/ackumulator.	Uttagen	
panneffekt	är	varaktigt	över	50	%.	RT-flis	
möjligt	att	elda.	Bränsle	bör	vara	relativt	torrt	
och	låg	askhalt	för	att	på	ett	driftekonomiskt	
sätt	kunna	uppnå	en	god	reglerbarhet	av	
pannan	och	för	att	säkra	möjlighet	att	
bibehålla	eldning	av	RT-flis	neråt	i	pannans	
lastområde.	Rökgaskondensering	kan	komma	
att	köras	intermittent,	beroende	på	elpris.	
	

Lastfall	3	 Används	vid	
uppstarten	respektive	
slutet	på	säsong.	
Varar	oftast	under	två	
dygn.		

Då	pannan	inte	är	
tillräckligt	varm	kan	inte	RT-
flis	förbrännas.	

Fjärrvärmebehovet	understiger	maximal	
kapacitet	ÖKVV.	Produktion	på	ÖKVV	lastföljer	
fjärrvärmebehovet/ack-innehållet.	Uttagen	
panneffekt	är	varaktigt	under	50	%.	RT-flis	ej	
möjligt	att	elda.	Förbränningstekniska	krav	på	
torrt	bränsle	begränsar	vilka	bränslemixer	som	
kan	förekomma.	Rökgaskondensering	kan	
köras	intermittent,	beroende	på	elpris	
.	

Lastfall	4	 Avser	produktionen	
under	
sommarsäsongen	då	
kraftvärmeverket	inte	
har	någon	produktion	

-	 Fjärrvärmebehovet	understiger	minkapacitet	
ÖKVV.	Anläggningen	ur	drift	(sommarrevision).	
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I	Figur	11,	 illustreras	hierarkin	 för	hur	mängden	materialet	som	ska	plockas	bestäms.	Beroende	på	
vilket	lastfall	som	körs	och	vilket	energiinnehåll	materialen	på	lagret	beräknas	ha,	skapas	ett	recept	
för	 vilket	 material	 som	 ska	 plockas	 av	 förarna	 på	 bränslegården.	 När	 materialet	 plockas	 sker	 en	
finjustering	 av	 kvantiteterna	 som	 plockas	 beroende	 på	 fukthalt	 och	 kvalité	 på	 bränslet	 (Olof	
Bengtsson,	 2017).	 	Mellan	 varje	 steg	 i	 hierarkin	 i	 Figur	 11,	 uppstår	 en	 viss	 osäkerhet	 och	 därmed	
felmarginal	vilken	påverkar	den	slutgiltiga	volym	som	plockas.	

	

	
Figur	11,	Beskriver	relationen	mellan	lastfall	och	vad	som	plockas	

	

4.2.2. Lagernivåer		
För	att	 kontrollera	 lagernivåerna	på	bränslegården	vid	Örtoftaverket	används	 idag	ett	 system	som	
heter	Flintab.	Med	hjälp	av	detta	system	vägs	lastbilar	när	de	kommer	in	på	gården	och	när	de	åker	ut	
från	gården.	Mellanskillnaden	blir	det	avlämnade	materialet	och	i	samband	med	att	lastbilarna	åker	
in	på	gården	tas	det	materialprover	för	att	undersöka	energiinnehållet	i	materialet.	Tillsammans	med	
de	ingående	värdena	från	Flintab	görs	inventeringarna	en	gång	per	månad.	Dessa	görs	manuellt	med	
ett	mäthjul	och	en	uppskattad	höjd	 för	att	 sedan	kunna	uppskatta	stackvolymen	 för	materialet	på	
gården.	Det	finns	stora	svårigheter	i	att	ha	exakt	översikt	på	vilka	lagernivåer	som	finns	för	respektive	
material,	 då	materialen	 köps	 in	per	 energienhet,	 kommer	 in	på	 gården	med	energivärde	och	 vikt,	
inventeras	 som	 en	 volymenhet,	 plockas	 utifrån	 skopvolymer	 som	 inte	 blir	 exakta,	 materialets	
energivärde	förändras	utifrån	lagringstid	och	förbrukas	utifrån	energivärde.	Det	finns	dock	inget	behov	
av	att	ha	mer	detaljerad	information	om	lagernivåer	än	vad	dagens	system	kan	tillgodose	(Magnus	
Johansson,	2017;	Martin	Resmark,	2017).	

4.3. Steg	B1:	Lagerlayout	
Figur	12	nedanför,	visar	dagens	layout	för	lagret.	Materialet	finns	utplacerat	i	den	vänstra	delen	av	
figuren	medan	den	högra	delen	visar	hur	bränslegårdens	fasta	utrustning	är	placerad.	Örtoftaverket	
är	 byggt	 på	 en	 190	 000	 kvadratmeter	 stor	 tomt,	 varav	 omkring	 80	 000	 kvadratmeter	 är	 lageryta.	
Returträ	 har	 delats	 in	 i	 fem	 olika	 områden	 för	 att	 förenkla	 och	 få	 mer	 detaljerad	 data	 från	
observationerna,	samt	för	att	se	om	det	var	några	tidsmässiga	skillnader	vid	transport	av	bränslen.	
När	 säsongen	 för	Örtoftaverket	 tar	 slut,	är	målet	att	det	 ska	 finnas	så	 lite	material	 som	möjligt	på	
lagret.	 Eftersom	att	 lagret	 kommer	vara	nästan	helt	 tomt	 så	kommer	 förändrad	 lagerlayout	under	
kommande	 säsong	 inte	 innebära	 någon	 extra	 kostnad	 för	 företaget.	 Materialet	 behöver	 ändå	
transporteras	 in	 och	 att	 då	 placera	 det	 på	 en	 annan	 plats	 innebär	 inte	 någon	 merkostnad	 för	
Kraftringen.	
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Figur	 12,	 Karta	 över	 bränslegård	med	 placeringar	 av	material	 (Vänster),	 Karta	 över	 bränslegården	med	 befintlig	 fast	
utrustning	(Höger)	

4.3.1. Praktiska	erfarenheter	
Under	de	få	år	som	Örtoftaverket	har	varit	 i	drift	så	har	ett	antal	olika	 lagerlayouter	testats.	Enligt	
inköpare	Magnus	Johansson	(2017)	så	är	huvudtanken	att	alla	material	ska	vara	placerade	utefter	hur	
ofta	de	plockas.	Det	mest	lättillgängliga	ska	vara	det	material	som	plockas	mest	och	vice	versa.	Alla	
material	kan	dock	inte	placeras	vart	som	helst.	De	material	som	av	olika	anledningar	inte	kan	flyttas	
och	varför	beskrivs	i	Tabell	22.	

Tabell	22,	Material	som	inte	kan	flyttas	

Material	 Styrande	egenskap	 Åtgärd	

Spån	(S)	 Påverkas	av	vind	
	

Placeras	mitt	på	gården,	i	skydd	av	de	andra	materialen.	

Torv	(T)	 Påverkas	av	vind	
	

Placeras	så	långt	ifrån	kontor	och	parkering	som	möjligt	
eftersom	torven	orsakar	särskilt	mycket	problem	när	det	
blåser.	Materialet	är	en	stor	orsak	till	att	luftfiltren	på	
hjullastarna	sätts	igen.	

Stamflis	
(SF)	

Huggs	upp	på	gården	och	är	
beroende	av	var	stockarna	ligger.	

Eftersom	huggprocessen	riskerar	att	störa	det	övriga	
lagerarbetet	så	bör	denna	hög	placeras	där	den	inte	stör.	

Rejekt	
(VED)	

Huggs	upp	på	gården	och	är	
beroende	av	var	stockarna	ligger.	

Eftersom	huggprocessen	riskerar	att	störa	det	övriga	
lagerarbetet	genom	att	ta	upp	stor	yta	så	bör	denna	hög	
placeras	avskilt.	
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Under	intervju	med	Martin	Resmark	(2017)	framkom	också	att	den	RT	som	ska	beställas	i	framtiden	
kommer	vara	i	mindre	mängd	än	den	som	beställdes	in	till	nuvarande	säsong.	Hänsyn	måste	också	tas	
till	 att	 det	 rör	 sig	 upp	 till	 50	 lastbilar	 på	 bränslegården	 per	 dag.	 Lastbilstrafiken	 tillsammans	med	
vanliga	lagerprocesser	kräver	att	det	finns	mycket	fri	yta.	

4.3.2. Styrande	lagar	och	regler	
Stackarna	 med	 material	 som	 placeras	 på	 gården	 anses	 vara	 lättantändliga	 och	 därför	 finns	 vissa	
säkerhetsföreskrifter	som	är	direkt	styrande	vid	lagring	av	bränsle.	Säkerhetsföreskrifterna	säger	att	
det	måste	vara	minst	15	meter	mellan	stackar	och	minst	30	meter	mellan	stack	och	brännbar	byggnad.	
Avstånd	mellan	 stack	 och	 icke-brännbar	 byggnad,	 exempelvis	 transportband,	måste	 vara	minst	 15	
meter.	

4.4. Steg	B2:	Lagerhantering	
I	det	här	steget	presenteras	 lagerhanteringen	så	som	den	sköts	 idag.	De	aktiviteter	som	går	under	
kategorin	 Lagerhantering,	 tydliggörs	 med	 bilder	 och	 beskrivningar.	 Kostnader	 och	 i	 första	 hand	
tidsåtgång	kommer	knytas	till	olika	aktiviteter	och	nuvarande	kontrakt	och	förbindelser	presenteras	
nedan.	För	att	ge	en	övergripande	bild	visas	till	att	börja	med	de	kontrakt	som	gäller.	

4.4.1. Kontrakt	med	tredjepart		
Hjullastare	och	tillhörande	redskap	är	i	dagsläget	ägda	av	en	tredje	part	som	står	för	all	lagerhantering.	
Den	totala	kontrakterade	kostnaden	enligt	upphandling	var	4	872	000	kr	per	år.	Kontraktet	inkluderar	
maskinerna	och	tillhörande	utrustning	beskrivet	i	4.4.2	Utrustning	och	redskap,	personal	i	anknytning	
till	 lagret	 samt	en	materialhanterare	med	personal	 som	är	 tänkt	att	 jobba	med	 flisning	av	stockar.	
Beloppet	 som	 fakturerats	 har	 förändrats	 sedan	 byggnationen	 av	 Örtoftaverket,	 skillnaden	 kan	
härledas	till	hur	mycket	övertidsarbete	och	jourtid	som	har	krävts	samt	att	det	inte	längre	har	funnits	
behov	av	en	materialhanterare	med	tillhörande	bemanning.	För	helåret	2016,	debiterades	Kraftringen	
4	435	280	SEK	för	lagerhanteringen.	I	denna	summa	är	det	inkluderat	11	jourtillfällen	där	personal	har	
varit	tvungna	att	rycka	in	från	beredskapstid	och	kostnad	för	materialhanteraren,	men	inte	personalen	
som	tillhör	den.	Fakturorna	från	2016	inkluderar	också	en	materialhanterare	som	kostnadspost	och	
om	nya	avtal	skulle	slutas	med	en	tredjepart	så	skulle	den	posten	inte	finnas	med.	Den	relevanta	siffran	
vid	 jämförelse	 av	 olika	 kostnadsalternativ	 är	 därför	 3	 715	280	 SEK,	 vilket	 motsvarar	 de	 betalade	
fakturorna	för	2016	med	materialhanteraren	subtraherad.	Kontraktet	löper	ut	i	augusti	2018	och	går	
innan	dess	inte	att	säga	upp.	Den	tredje	parten	har	fram	tills	dess	åtagit	sig	att	se	till	att	pannan	är	i	
drift.	

4.4.2. Utrustning	och	redskap	
Lagerhanteringen	sköts	med	hjälp	av	två	hjullastare	som	finns	närmare	beskrivna	i	Tabell	23	utifrån	
tekniska	specifikationer	och	tillhörande	utrustning.	Den	stora	hjullastaren	(benämns	som	H1)	körs	 i	
regel	16	 timmar	per	dag	under	vardagar	och	8	 timmar	per	dag	under	helger.	Den	 lilla	hjullastaren	
(benämns	som	H2)	körs	vanligen	bara	under	de	timmar	som	de	båda	arbetsskiften	överlappas	under	
vardagar,	vilket	innebär	att	maskinen	körs	ungefär	tre	timmar	om	dagen	under	vardagar	och	ingenting	
under	 helgerna.	 Hjullastarna	 ägs	 av	 tredjeparten	 som	 står	 för	 lagerhanteringen	 vid	Örtoftaverket.	
Fördelen	 med	 det	 nuvarande	 upplägget	 om	 att	 ha	 två	 maskiner	 är	 att	 H2	 kan	 täcka	 upp	 vid	
maskinstillestånd	för	H1.	Den	sammanlagda	dieselförbrukningen	för	hjullastarna,	H1	och	H2,	bedöms	
enligt	upphandlingen	med	tredjeparten	uppgå	till	cirka	776	000	kronor	årligen.	
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Tabell	23,	Maskiner	som	finns	på	Bränslegården	vid	Örtoftaverket	och	ägs	av	tredjeparten	

Dagens	utrustning	 Egenskaper	 Utrustning	
H1	
CAT	972K	
(Den	stora	hjullastaren)	

Vikt:	26,2	ton	
Upptygnd:	4	ton	
Lyftkapacitet:	16,3	ton	

Skopa	
Storlek:	20	m3	
Flisskrapa	
Plattans	mått:	1,60	m	*	2,60	m	
Längd:	7,6	m	
	

H2	
CAT	950K	
(Den	lilla	hjullastaren)	

Vikt:	19,5	ton	
Upptyngd:	Nej	
Lyftkapacitet	11,0	ton	

Skopa	
Storlek:	15	m3	
Flisskrapa	
Plattans	mått:	1,60	m	*	2,60	m	
Längd:	5,5	m	
	

	

Förutom	maskinerna	och	redskapen	som	ägs	av	tredjeparten	finns	fast	utrustning	på	Örtoftaverkets	
bränslegård	beskriven	i	Figur	13.	I	den	fasta	utrustningen	ingår	lastbilsvågar	som	väger	inkommande	
lastbilar	för	att	mäta	vikten	av	inkommande	material,	ett	transportband	som	för	in	material	till	pannan	
och	 en	 vedklyv.	 Det	 kommer	 inte	 vara	 aktuellt	 att	 göra	 några	 förändringar	 vad	 gäller	 den	 fasta	
utrustningen	på	bränslegården	vid	Örtoftaverket	under	den	tidshorisont	som	studien	sträcker	sig	över.	

Från	 början	 fanns	 en	 person	 som	 skulle	 sköta	 Örtoftaverkets	 vedklyv	 med	 på	 kontraktet	 med	
tredjeparten.	 Efter	 ett	 tag	 upptäcktes	 dock	 att	 det	 inte	 var	 lönsamt	 att	 ha	 med	 den	 personen	 i	
kontraktet	utan	 i	dagsläget	hyr	de	 istället	 in	en	person	 som	använder	 sin	egen	mobila	 vedklyv	vid	
behov.	Den	fasta	vedklyven	är	inte	aktuell	att	använda	förrän	anläggningen	byggs	ut	med	ytterligare	
en	panna	vilket	i	dagsläget	är	under	utredning	(Martin	Resmark,	2017;	Olof	Bengtsson,	2017).	

		

Utrustning	 Beskrivning	
Vedklyv	 Begränsad	lönsamhet	vid	körning.	Vid	

den	nuvarande	förbrukningen	av	
biomassa	lönar	det	sig	att	hyra	in	en	
separat	mobil	modul	för	vedklyvning	
istället.	
	

Transportband	 Används	till	att	föra	in	material	i	
pannan	för	förbrukning.	Löper	i	mitten	
av	gården.	Intill	transportbandet	på	
bränslegården	finns	det	12	meter	långa	
skruvar	som	föser	materialet	från	
dygnslagret	på	bandet.		
	

Lastbilsvågar	
(två	stycken)	

Dessa	är	till	för	att	väga	inkommande	
material	på	gården.	Lastbilar	väger	sig	
när	de	åker	in	på	gården	och	sedan	när	
det	åker	ut	från	gården.	
Mellanskillnaden	är	materialet	som	de	
har	lämnat	på	gården.		

Figur	13,	Fast	utrustning	som	finns	på	bränslegården	och	ägs	av	Kraftringen	

4.4.3. Bemanning	
Utifrån	 kontraktet	med	 tredjeparten	 är	 lagret	 bemannat	 av	 tre	 personer,	 vars	 uppgifter	 är	 direkt	
kopplade	till	 lagerhanteringen.	 I	Tabell	24,	 syns	den	nuvarande	skiftindelningen	om	förmiddag	och	
eftermiddag	 samt	 hur	 skiften	 är	 fördelade	 över	 veckan.	 Under	 vardagar	 sköts	 lagret	 med	 ett	
förmiddags-	 och	 ett	 eftermiddagspass.	 Under	 helger	 finns	 det	 bara	 ett	 förmiddagspass	 per	 dag.	
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Eftersom	det	är	mer	bemanning	under	vardagar	så	görs	förberedelsearbete	under	vardagarna	för	att	
underlätta	arbetet	för	den	som	arbetar	på	helgen.	I	Tabell	24,	syns	även	det	totala	antalet	timmar	som	
är	schemalagt	per	vecka	med	den	utrustningen	som	finns.		

	

Tabell	24,	Schemalagda	mantimmar	per	vecka	

Dag	 Mån	
[tim]	

Tis	
[tim]	

Ons	
[tim]	

Tor	
[tim]	

Fre	
[tim]	

Lör	
[tim]	

Sön	
[tim]	

Summa	
[tim]	

FM	(Kl	06.00-16.00)	 10	 10	 10	 10	 10	 9*	 9*	 	

EM	(Kl	13.00-22.00)	 9	 9	 9	 9	 9	 	 	 	

Summa	[tim]	 19	 19	 19	 19	 19	 9	 9	 113	

	

Då	lagerhanteringen	idag	klarar	sig	på	tre	personer	skiftas	det	mellan	tre	olika	skift	enligt	det	som	visas	
i	Tabell	25	nedan.	I	eftermiddagsskiftet	ingår	beredskap	under	natten.	Beredskap	är	inlagt	i	schemat	
eftersom	det	är	kritiskt	att	värmepannan	har	en	konstant	 tillförsel	av	material.	Skulle	något	hända	
med	transportbandet	eller	skruvarna	intill	transportbandet	kallas	personal	in	på	jour	för	att	manuellt	
lasta	material	på	den	sista	delen	av	transportbandet.	Jourpassen	sträcker	sig	från	klockan	22.00	till	
06.00	under	vardagar	och	helger	från	klockan	15.00	till	06.00.		

	

Tabell	25,	Skiftindelning	för	dagens	personalstyrka	

Dag	 Mån	 Tis	 Ons	 Tors	 Fre	 Lör	 Sön	
Skift	1	 FM	 FM	 FM	 FM	 FM	 FM	+	jour	 FM	+	jour	

Skift	2	 EM+	jour	 EM	+	jour	 EM	+	jour	 EM	+	jour	 EM	+	jour	 Ledig	 Ledig	

Skift	3	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 Ledig	

	

4.4.4. Processkartläggning	
I	steg	A1	identifierades	lagrets	huvudsyfte,	vilket	är	att	se	till	att	pannan	ständigt	har	bränsle	att	tillgå.	
Ett	 antal	 aktiviteter	 som	är	direkt	 knutna	 till	 det	 syftet	har	 identifierats	och	 kallas	 för	den	 kritiska	
processen,	vilken	illustreras	i	Figur	14.	Processen	inleds	med	steg	1,	plock	av	bränsle,	en	skopa	med	
material	lastas	enligt	receptet.	Därefter	lastas	det	plockade	material	av	vid	förhögen	i	steg	2.	Dessa	
två	 steg	 itereras	 tills	 receptet	 är	 färdigplockat.	 Steg	 3,	 innebär	 att	 hjullastarföraren	 föser	 upp	
materialet	på	dygnslagret	vilket	bidrar	till	att	materialet	blir	mer	homogent	blandat.	Steg	4,	föraren	
byter	redskap	på	hjullastaren	till	en	flisskrapa.	Steg	5,	fliskrapan	används	för	att	stacka	upp	dygnslagret	
ännu	 högre	 och	 därmed	 blandas	 materialet	 igen.	 Steg	 6,	 innebär	 ett	 till	 redskapsbyte	 varvid	
hjullastaren	 byter	 tillbaka	 till	 skopa	 igen	 och	 startar	 om	 processen	 eller	 utför	 andra	 sysslor	 på	
bränslegården.		
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Figur	14,	Kritiska	processen	för	lagret	

På	grund	av	bränsletekniska	aspekter	 som	rör	hur	väl	pannan	kan	 fungera,	 så	måste	material	 som	
kommer	in	till	pannan	vara	väl	blandat.	Eftersom	uppbyggandet	av	förhögar	bidrar	till	skapa	en	mer	
homogen	 blandning	 av	 materialen	 så	 anses	 aktiviteten	 vara	 viktigt.	 Att	 använda	 flisskrapan	 på	
dygnslagret	 är	också	en	nödvändig	aktivitet	 eftersom	att	hjullastarna	annars	 inte	 kan	nå	upp	med	
materialet	på	dygnslagret	samt	att	denna	aktivitet	också	skapar	ett	tillfälle	där	materialet	blandas.	I	
dagsläget	går	det	därför	inte	att	eliminera	någon	av	aktiviteterna	i	den	så	kallade	kritiska	processen.	I	
Tabell	 26,	 följer	 en	 mer	 detaljerad	 beskrivning	 av	 varje	 utförd	 aktivitet	 på	 bränslegård	 vid	
Örtoftaverket.	

Det	 är	 vissa	 aktiviteter	 som	 inte	 är	 inkluderade	 i	 den	 kritiska	 processen.	 Bland	 annat	 måste	
materialstackarna	skötas	kontinuerligt	efter	att	 lastbilar	har	lastat	av	nytt	material.	Skötseln	i	detta	
fall	innefattar	aktiviteterna	Skopa	på	stack	(SS)	och	pinne	på	stack	(PS).	Dessa	utförs	för	att	materialet	
ska	kunna	lagras	effektivt	på	gården	och	innebär	att	materialet	stackas	upp.	

Tabell	26,	Beskriver	av	aktiviteter	som	utförs	på	gården	

Aktivitet	 Benämns	
som	

Redskap	 Med	i	kritiska	
processen	

Syfte	

Plock	till	
förhög	

PL	 Skopa	 Steg	1,	Steg	2	 Flytta	biobränsle	från	materialstackarna	till	
förhögen,	där	materialen	blandas	för	första	
gången.		
	

Skopa	på	
dygnslagret	

SP	 Skopa	 Steg	3	 Förflytta	färdig	förhög	till	dygnslagret,	vilket	
dessutom	skapar	ett	nytt	blandningstillfälle.		
	

Byte	
Redskap	

BR	 N.A.	 Steg	4,	Steg	6	 Byta	mellan	flisskrapa	och	skopa.	

Flisskrapa	på	
dygnslagret	

PP	 Flisskrapa	 Steg	5	 Stackar	dygnslagret	så	att	det	blir	högre	och	
materialet	bättre	blandat.	
	

Pinne	på	
stacken	

PS	 Flisskrapa	 Nej	 Syftar	till	att	göra	materialstackarna	höga	och	
lagret	mer	platseffektivt.	
	

Skopa	på	
stacken	

SS	 Skopa	 Nej	 Görs	för	att	fösa	undan	nyinkommet	material	
till	de	befintliga	materialstackarna.	
	

Byte	
Hjullastare	

BH	 N.A.	 Nej	 Byta	mellan	hjullastare	H1	och	H2.	

Underhåll	 M	 N.A.	 Nej	 Underhålla	hjullastarna.	Exempelvis	blåsa	rent	
luftfilter.		
	

Tömning	av	
Container	

TC	 N.A.	 Nej	 Detta	utförs	då	skrotcontainrarna	i	samband	
med	sållhuset	blir	fyllda	och	behöver	tömmas.	
		

Tankning	 T	 N.A.	 Nej	 Tankning	av	hjullastarna.		
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Kritiska	Processen	

1.	Plock	av	bränsle	(PL)	
2.	Avlastning	vid	förhög		
3.	Föser	upp	och	blandar	förhögarna	
på	dygnslagret	(SP)	
4.	Redskapsbyte	till	flisskrapa	(BR)	
5.	Stackar	upp	och	blandar	högarna	
(PP)	
6.	Redskapsbyte	till	skopa	
	
	
Enskilda	aktiviteter	på	
bränslegården	

PS		 Flisskrapa	på	stack	
SS			 Skopa	på	stack	
M			 Underhåll	
TC		 Tömning	av	skrotcontainer	
T		 Tankning	
BH		 Byte	av	hjullastare	

	

I	figur	15,	visas	en	karta	över	bränslegården	med	exempel	på	hur	och	var	aktiviteterna	utförs	eller	kan	
utföras.	Detta	är	för	att	ge	läsaren	en	bättre	inblick	i	hur	aktiviteterna	sker	på	gården	och	en	tydligare	
bild	av	lagret.	Det	syns	tydligt	att	många	av	aktiviteterna	är	koncentrerade	kring	dygnslagret	och	att	
de	 mest	 plockade	 materialen	 borde	 placeras	 enligt	 Bartholdi	 &	 Hackmans	 (2016)	 principer	 om	
bekväma	placeringar.			

	

	
Figur	15,	Exempel	på	var	aktiviteter	utförs	

	

4.4.5. Aktivitetstidsåtgång	
För	 att	 samla	 in	 kvantitativ	 data	 om	 aktiviteterna	 på	Örtoftaverket	 följdes	 den	 process	 som	 finns	
angiven	 under	 rubrik	 3.4.1.	 Observationer.	 Datan	 som	 samlades	 in	 bygger	 på	 10	 arbetspass	 på	
Örtoftaverkets	bränslegård.	

I	Figur	16	nedan,	visas	den	tidsfördelningen	mellan	aktiviteter	på	en	vecka.	Det	kan	utläsas	att	plock	
till	förhögar	(PL)	står	för	39	%	av	aktivitetstiden	under	en	arbetsvecka	på	bränslegården,	vilket	innebär	
att	 detta	 är	 den	 i	 särklass	mest	 tidskrävande	 aktiviteten	 på	 lagret.	 Därefter	 kommer	 flisskrapa	 på	
dyngslagret	(PP)	med	17	%	och	sedan	skopa	på	dyngslagret	(SP)	med	16	%.		
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Figur	16,	Totala	tidsåtgång	fördelat	över	aktiviteter	

	

Plock	 till	 förhögen	 (PL)	 och	 skopa	 på	 dygnslagret	 (SP)	 är	 två	 aktiviteter	 vars	 tidsåtgång	 kommer	
förändras	vid	inköp	av	en	större	skopa.	Tidsåtgången	för	dessa	aktiviteter	är	något	som	bedöms	vara	
mer	eller	mindre	 linjär	med	skopstorleken	då	denna	påverkar	hur	många	gånger	aktiviteten	måste	
upprepas	 för	 att	 tillfredsställa	 pannans	 krav	 om	 materialförbrukning.	 I	 dagsläget	 står	 dessa	 två	
aktiviteter	för	över	hälften	av	all	tid	som	läggs	på	lagerhanteringen	idag,	se	Figur	16.	

Sett	 till	 den	 kritiska	 processen	 som	 beskrivs	 under	 avsnitt	 4.4.4	 Processkartläggning	 kan	
procentsatserna	för	respektive	aktivitet	summeras.	Summeras	respektive	tid	för	PP,	SP,	BR,	PL	blir	det	
tillsammans	76	%	av	den	totala	aktivitetstiden	under	en	arbetsvecka.			

I	diagrammet	nedan	(Figur	17)	visas	det	hur	vanligt	förekommande	plock	av	olika	material	är.	Det	är	
tydligt	att	returträ	är	det	som	plockas	överlägset	mest	och	därför	borde	därför	vara	placerad	enligt	
Bartholdi	&	Hackmans	(2016)	princip	om	bekväma	placeringar.	Det	näst	mest	plockade	material	enligt	
observationerna	är	GROT	som	står	för	18	%	av	alla	plocktillfällen.		

	

Förkortningar	
M			 Underhåll	
PL		 Plock	till	förhög	
PP		 Flisskrapa	på	dygnslagret	
PS			 Flisskrapa	på	stack	
SP			 Skopa	på	dygnslagret	
SS			 Skopa	på	stack	
TC		 Tömning	av	container	
Ö			 Övrig	tid	
BR	 Byte	av	redskap	
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Figur	17,	Andel	av	antalet	plock	

	

4.4.6. Restider	för	materialtyperna	utifrån	nuvarande	placering	på	lagret	
Utifrån	placeringarna	av	material	enligt	dagens	layout,	vilken	kan	ses	under	Steg	B1	i	Figur	12,	är	den	
genomsnittliga	 restiden	 för	 materialens	 nuvarande	 placeringar	 listad	 i	 Tabell	 27.	 I	 tabellen	
multipliceras	alla	restider	med	antal	plock	och	summeras	sedan	till	en	total	restid	för	plock	per	vecka,	
angivet	i	sekunder.	Platsen	för	RT4	beräknas	ha	en	genomsnittlig	restid	och	plocktid	som	motsvarar	
ett	snitt	mellan	motsvarande	tider	 för	plock	av	RT3	och	RT5.	Materialen	är	sorterade	efter	kortast	
restid.	 Intressanta	 resultat	 från	det	här	 steget	visar	att	RT1	har	kortare	 tid	 för	att	 fylla	 skopa	med	
material	än	för	RT2,	RT3	och	RT5.	Detta	kan	bero	på	att	stacken	för	RT1	var	mycket	lägre	än	för	de	
andra.	En	tydlig	observation	som	gjordes	var	att	restiderna	varierade	beroende	var	på	stacken	som	
materialet	plockades.	Vid	enstaka	tillfällen	utfördes	plocket	på	motsatt	sida	från	förhögarna	av	stacken	
och	detta	gav	en	betydligt	längre	restid.		

	

Tabell	27,	Genomsnittlig	restid	till	materialen.	Beräkning	av	totala	tid	spenderad	på	plock	av	material	per	vecka	

Material	 Genomsnittlig	
restid	(s)	

Tid	för	att	fylla	
skopan	(s)	

Antal	plock	
(plock/vecka)	

Total	restid	för	
plock(s/vecka)	

S	 40,4	 17,7	 141	 5	699,6	

RT1	 51,6	 14,2	 101	 5	206,6	

RT2	 52,6	 17,5	 101	 5	311,5	

RT3	 53,4	 19,7	 101	 5	395,4	

G	 55,7	 15,5	 253	 14	103,4	

T	 66,3	 15,3	 178	 11	801,8	

B	 70,3	 17,7	 169	 11	886,8	

RT4	 77,1	 19,2	 101	 7	781,38	

SF	 82,6	 19,7	 103	 8	503,8	

VED	 87,6	 23,2	 65	 5	696,5	

RT5	 100,7	 18,7	 101	 10	167,3	
SUMMA	 	 	 1414	 91554	
	

Förkortningar	
G	 GROT	
RT	 RT-flis	
S	 Spån	
SF	 Stamflis	
T	 Torv	
VED	 Rejekt	
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Tillsammans	 med	 antalet	 plock	 av	 respektive	 material	 fås	 dagens	 totala	 plocktider	 av	 respektive	
material	 fram.	 Eftersom	 datan	 som	 samlats	 in	 har	 byggt	 upp	 en	 typisk	 vecka	 så	 räknas	 de	 totala	
plocktiderna	utefter	veckobasis.	För	att	antalet	plock	ska	bli	rättvisande	för	en	hel	säsong	så	har	det	
totala	antalet	plock	av	materialet	RT	delats	på	fem	och	sedan	spridits	ut	över	de	olika	platserna	där	RT	
går	att	hämta.	Längst	ner	i	Tabell	27	finns	den	totala	restiden	summerad	utan	hänsyn	till	tid	för	lastning	
av	skopa.	Anledningen	till	att	det	bara	är	restiden	som	redovisas	är	för	att	tiden	det	tar	att	fylla	skopan	
inte	går	att	påverka	och	kommer	vara	samma	vart	materialet	än	placeras.	

För	att	kunna	härleda	kostnader	till	 specifika	aktiviteter	och	processer	så	har	en	tänkt	kostnad	per	
timme	 under	 drift	 beräknats	 till	 845	 kr/tim.	 Den	 siffran	 har	 härletts	 från	 den	 verkliga	 debiterade	
kostnaden	 för	2016	och	 inkluderar	därför	personal-	 såväl	 som	maskinkostnader.	Med	hjälp	av	den	
genomsnittliga	 tiden	 det	 tar	 att	 utföra	 en	 plockoperation	 kan	 därför	 en	 snittkostnad	 för	 ett	 plock	
räknas	 fram.	 Utifrån	 datan	 som	 samlats	 in	 genom	 observationer,	 har	 en	 genomsnittlig	 plocktid	
beräknats	 till	 77	 sekunder/plock.	 Alltså	 kan	 kostnaden	 för	 ett	 genomsnittligt	 plock	 sättas	 till	 18,1	
kr/plock	(845	[kr/tim]	*	(77[s/plock]	/	(60*60))	=	18,1	[kr/plock]).	

	

4.5. Steg	C1:	Lagerlayout	
Utifrån	 den	 data	 som	 samlats	 in	 via	 observationer	 kunde	 de	 bästa	 placeringarna,	 utifrån	 minsta	
genomsnittliga	 restid,	 identifieras.	 En	 lista	 med	 de	 mest	 plockade	 materialen	 skapades	 utifrån	
observationerna	för	att	sedan	matcha	de	bästa	placeringarna	med	de	mest	plockade	materialen	enligt	
Figur	18	nedan.	Precis	som	beskrivits	i	Steg	B1	så	har	vissa	material	fasta	placeringar,	vilka	inte	kan	
ändras	av	olika	anledningar.	För	att	förtydliga	detta	i	tabellen	nedan	är	dessa	material	är	understrukna.		

		

Material	 Antal	
(plock/vecka)	

Ny	plats	 Medelrestid	
(s)	

Total	restid	för	
plock	(s/vecka)	
	

S	 141	 X9	 40,4	 5	699,6	
	

RT	 505	 X2,X3,X4	 53,6	 27	092,1	
	

G	 253	 X5	 52,6	 13	305,1	
	

B	 169	 X6	 53,4	 9028	
	

T	 178	 X1	 66,3	 11	801,8	
	

SF	 103	 X12	 82,6	 8	503,8	
	

VED	 65	 X11	 87,6	 5	696,5	
	

SUMMA	 1414	 	 	 81	127	
	

Figur	18,	Material	och	dess	nya	placeringar	

I	Steg	B2	presenterades	 i	Tabell	27	dagens	 totala	 restider	 för	plock	per	vecka.	Denna	siffra	kan	nu	
jämföras	 med	 den	 nya	 som	 presenteras	 i	 Figur	 18	 ovan.	 Tidsvinsten	 blir	 91554[s/vecka]	 -	 81	
126,95[s/vecka]	=	10427[s/vecka],	vilket	innebär	en	tidsvinst	på	nästan	3	timmar	per	vecka.	Den	totala	
tidsåtgången	 per	 vecka	 för	 de	 sammanlagda	 plockoperationerna	 är	 med	 dagens	 layout	
108860[s/vecka],	vilket	innebär	att	den	procentuella	tidsvinsten	vid	den	nya	layouten	blir	cirka	9,6	%	
(10427/108860=0,0958)	för	de	totala	plocktiderna.	I	det	stora	hela	minskar	den	totala	tidsåtgången	
per	vecka	med	3,7	%.	
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I	Figur	19	visas	en	övergripande	karta	över	den	nya,	förbättrade	lagerlayouten	tillsammans	med	den	
nuvarande	 materialplaceringen.	 I	 samband	 med	 design	 av	 den	 nya	 lagerlayouten	 gjordes	 det	
översiktsberäkning	för	att	stämma	av	så	att	80	000	m3	RT-flis	skulle	få	plats	på	platserna	X2,	X3	och	
X4.	I	den	figuren	finns	en	liten	del	av	den	här	säsongens	RT	kvar	på	plats	X8,	men	eftersom	det	bedöms	
vara	väldigt	lite	så	har	ingen	hänsyn	tagits	till	det	vid	beräkningarna	i	tabellen	ovan.	Material	kallat	
VED	i	Figur	18,	kommer	sannolikt	inte	finnas	på	lagret	under	kommande	säsonger.	Det	finns	dock	ändå	
med	 i	beräkningarna	för	att	något	annat	material	ändå	kommer	plockas	 i	dess	ställe.	Eftersom	det	
ersättande	materialet	 troligtvis	 kommer	vara	RT,	 så	blir	den	verkliga	 totala	 restiden	bättre	än	den	
angivna	i	Figur	18.	

	

	
Figur	19,	Nuvarande	lagerlayout	(vänster)	och	föreslagen	lagerlayout	(höger)	

Kostnad	 och	 tidsberäkning	 för	 att	 implementera	 förändringen	 av	 lagerlayout	 kommer	 inte	 vara	
aktuellt	att	ta	fram.	Anledningen	till	det	är,	som	tidigare	nämnts,	att	lagret	töms	innan	sommaren	och	
implementationen	 sker	 vid	 intransporter	 av	 nytt	material	 vilket	 innebär	 att	 det	 inte	 skapas	 några	
merkostnader	för	Kraftringen	att	placera	materialen	enligt	den	nya	layouten.		

4.6. Steg	C2:	Lagerhantering	
För	att	kunna	identifiera	förbättringspotential	inom	lagerhanteringen	vid	Örtoftaverkets	bränslegård	
stämdes	utgångsläget	från	Steg	B2:	Lagerhantering	av	mot	Dramm	&	Jacksons	(2000)	principer	om	
lagerhantering.	 Det	 identifierades	 ett	 par	 punkter	 som	 kommer	 att	 vara	 viktiga	 för	 det	 fortsatta	
arbetet	med	förbättring	däribland	Punkt	2,	öka	storlek,	vikt	eller	kvantitet	av	materialet	som	flyttas	
vilken	kommer	vara	aktuell	när	anbud	på	nya	hjullastare	jämförs;	Punkt	6,	minska	förhållandet	mellan	
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dödvikt	 och	 totalvikt	 vid	 förflyttning,	 vilken	 också	 kommer	 vara	 aktuell	 när	 anbud	 på	 hjullastare	
jämförs;	Punkt	1,	Minska	eller	eliminera	onödiga	förflyttningar	och	kombinera	förflyttningar,	vilken	
det	 redan	har	 tagits	 hänsyn	 till	 vid	 förändringen	av	 lagerlayouten	 i	 Steg	C1:	 Lagerlayout,	men	det	
undersöks	även	om	det	blir	aktuellt	med	att	eliminera	någon	aktivitet	som	i	det	här	fallet	innebär	en	
förflyttning.		

Från	kartläggningen	av	processer	i	Steg	B2:	Lagerhantering	så	är	det	tydligt	att	ingen	av	de	kritiska	och	
mest	 tidskrävande	 aktiviteterna	 kan	 elimineras.	 I	 Steg	 C1:	 Lagerlayout	 har	 en	 ny	 lagerlayout	
presenterats	och	den	påverkar	inte	lagerhanteringen	på	annat	sätt	än	att	restiderna	för	orderplock	
förkortas.	Den	övergripande	processkartan	för	de	kritiska	processerna	förblir	därför	oförändrad	(Figur	
14).	Precis	som	nämndes	under	tidigare	steg	så	stod	aktiviteter	där	skopstorleken	är	avgörande	för	en	
stor	del	av	den	totala	tidsåtgången	på	lagret.	Efter	förändringarna	i	Steg	C1:	Lagerlayout	så	står	tiden	
för	PL	och	SP	för	53	%	(se	Figur	20)	av	den	totala	tidsåtgången,	vilket	 innebär	att	en	förändring	av	
skopstorlek	fortfarande	bör	vara	av	stor	betydelse.		

	

	
Figur	20,	Total	tidsåtgång	efter	förändrad	lagerlayout	

	

I	dagsläget	används	 i	 första	hand	hjullastare	H1,	som	har	en	skopa	vilken	rymmer	20	m3,	dock	har	
också	H2	använts	till	en	del	av	PL,	vilket	gör	att	den	genomsnittliga	mängd	material	som	plockats	 i	
varje	 skopa	 räknas	 till	 18,6	 m3.	 För	 att	 kunna	 visa	 på	 eventuella	 tidsbesparingar	 med	 olika	
skopstorlekar	så	visas	en	sammanställning	 i	Tabell	28.	Utgångspunkten	 i	tabellen	är	att	endast	den	
beskrivna	skopan	används.	Även	om	en	liten	maskin,	likt	dagens	H2,	kommer	finnas	på	lagret	är	tanken	
att	den	ska	fungera	som	en	ersättare	och	vanligtvis	inte	involveras	i	någon	av	de	kritiska	processerna	
på	lagret.	Utifrån	resultatet	syns	det	att	tidsbesparingar	finns	att	hämta	vid	användning	av	en	större	
skopa.		

Förkortningar	
M			 Underhåll	
PL		 Plock	till	förhög	
PP		 Flisskrapa	på	dygnslagret	
PS			 Flisskrapa	på	stack	
SP			 Skopa	på	dygnslagret	
SS			 Skopa	på	stack	
TC		 Tömning	av	container	
Ö			 Övrig	tid	
BR	 Byte	av	redskap	
BH	 Byte	av	hjullastare	
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Tabell	28,	Skopstorlekens	påverkan	på	totala	tidsåtgången	per	vecka	

Skopstorlek	 20m3	 25m3	 30m3	
Total	förbrukning	[m3/vecka]	 28000	 28000	 28000	
Antal	plock	[plock/vecka]	 1400	 1120	 933,33	
Antal	plock	[plock/dag]	 200	 160	 133,33	
Genomsnittlig	tid	för	ett	plock	[s]	 69,62	 69,62	 69,62	
Beräknad	tid	för	PL	[tim/dag]	 3,87	 3,09	 2,58	
Tid	för	alla	andra	aktiviteter	[tim/dag]	 7,21	 7,21	 7,21	
Total	beräknad	arbetsdag	[tim]	 11,1	 9,9	 9,1	

	

I	Tabell	28	ovan	utgår	datan	från	en	dygnsförbrukning	av	material	och	sedan	räknas	antalet	plock	som	
behöver	utföras	fram.	Den	siffran	multipliceras	sedan	med	den	genomsnittliga	tiden	det	tar	att	utföra	
ett	plock,	vilket	sedan	resulterar	i	hur	mycket	tid	som	måste	läggas	på	aktiviteten	PL	per	dag.	Därefter	
adderas	 alla	 andra	 aktivitetstider	och	den	beräknade	 tidsbesparingen	 för	 SP	med	 vald	 skopstorlek	
subtraheras,	 vilket	 resulterar	 i	 ett	beräknat	antal	 arbetstimmar	 som	måste	 täckas	 varje	dag	under	
veckans	sju	dagar.	En	tydligare	tabell	med	visade	uträkningar	finns	i	appendix	8.8.	

4.6.1. Bemanning	
Eftersom	storleken	på	personalstyrkan	är	direkt	beroende	av	hur	mycket	tid	som	krävs	för	aktiviteter	
används	de	beräknade	tiderna	från	Tabell	28,	Skopsstorlekens	påverkan	på	totala	tidsåtgången	per	
vecka,	för	göra	att	vidare	analys.	Det	undersöktes	även	vilka	faktorer	som	påverkar	schemaläggningen	
för	personal.	Enligt	underlaget	för	schemaläggning	(Tabell	30)	som	är	framtaget	utifrån	kriterierna	i	
Tabell	29	kan	två	personer	täcka	76	timmar	per	vecka,	vilket	resulterar	i	uppåt	11	timmar	dagligen.	
Med	 god	marginal	 på	 värdena	 som	 Tabell	 28	 ovan	 producerade	 så	 kan	 det	maximalt	 behövas	 tre	
stycken	anställda.	Den	övre	gränsen	för	antalet	mantimmar	som	tre	personer	kan	täcka,	räknas	då	
utifrån	den	nuvarande	schemaläggningen	om	113	timmar	per	vecka	och	16	timmar	per	dag	inklusive	
luncher	och	raster.	

	

Tabell	29,	Kriterium	för	schemaläggning	

Kriterium	
Värmepannan	ska	ha	konstant	tillförsel	av	bränsle	(Resmark,	
2017;	Bengtsson,	2017;	Johansson,	2017)	
	
Beredskapstid	bryter	inte	dygnsvila	(Kullgren,	2017).	
	
Den	genomsnittliga	arbetstiden	per	vecka	 får	 inte	överstiga	
38	timmar	och	15	min	(Energiavtalet,	2016).	
	
Den	sammanlagda	arbetstiden	får	inte	överstiga	48	inklusive	
fullgjord	 jourtid	 timmar	 per	 sjudagarsperiod	 (Energiavtalet,	
2016).		
	
36	timmar	sammanhängande	vila	under	en	sju	dagar	period,	
kan	slås	samman	under	två	veckor	vilket	skapar	möjlighet	att	
den	 längsta	 period	 för	 jobb	 är	 11	 dagar	 i	 sträck	
(Arbetsmiljöverket,	2017).	
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Tabell	30,	Underlag	för	schemaläggningsdiskussion	

Pass	 Mån	 Tis	 Ons	 Tors	 Fre	 Lör	 Sön	
		Skift	1	 06.00-17.00	

+	Jour	
	

06.00-17.00	
+	Jour	

06.00-17.00	
+	Jour	

06.00-17.00	
+	Jour	

Ledig	 Ledig	 Ledig	

Skift	2	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 Ledig	 06.00-
17.00+	jour	

06.00-
17.00+	jour	

06.00-
17.00+	jour	

	

För	att	tillfredsställa	lagrets	behov	av	bemanning	härleds	detta	ner	till	två	bemanningsalternativ.	Det	
första	 alternativet	 kräver	 två	 heltidsanställda	 och	 det	 andra	 med	 tre	 heltidsanställda.	 Dessa	 två	
alternativ	paras	sedan	ihop	med	respektive	offert	på	hjullastare	för	att	ta	fram	en	totalkostnad.	Det	
bedöms	som	att	en	hjullastare	med	en	skopa	om	20	m3	behöver	tre	heltidsanställda	utifrån	att	två	
anställda	inte	kan	täcka	11,07	timmars	jobb	om	dagen	med	tillräcklig	marginal.	En	hjullastare	med	25	
m3	 eller	 30	m3-skopa	 däremot,	 klarar	 sig	 på	 två	 heltidsanställda.	 Från	 Olof	 Bengtsson	 (2017)	 har	
kostnadsberäkningar	 för	 nyanställning	 av	 personal	 för	 Kraftringen	 hämtats.	 Dessa	 beräkningar	
inkluderar	arbetstid	såväl	som	jourkostnader	och	syns	i	Tabell	31,	nedan,		

	

Tabell	31,	Kostnader	kopplade	till	nyanställning	av	personal	i	lagerhantering	

Årslön	 	348	000	kr	
Arbetsgivaravgift	 	109	342	kr	
Avtalsförsäkringar	 	17	400	kr	
Särskild	löneskatt	på	pensionskostnader	 	3	377	kr	

Total	årskostnad	för	en	anställd	utan	jourtillägg	 	478	119	kr	

	 	
Jourtillägg/per	person,	2	personer		 	65	492	kr	
Jourtillägg/per	person,	3	personer	 	43	661	kr	
	 	

Årskostnad	för	2	anställda	 	1	087	221	kr	
Årskostnad	för	3	anställda	 	1	565	339	kr	

Kostnadsskillnad	mellan	2	och	3	anställda	 	478	119	kr	
	

Utifrån	siffrorna	i	Tabell	31	syns	det	att	Kraftringen	sparar	478	119	kr	per	år	genom	att	ha	två	anställda	
istället	för	tre.	Detta	ska	dock	ställas	tillsammans	med	investeringskostnaden	och	driftkostnaderna	för	
hjullastarna	för	att	få	en	överblick	på	vad	som	är	mest	lönsamt.		

4.6.2. Inköp	av	nya	hjullastare	
En	 kravspecifikation	 togs	 fram	 i	 samband	 med	 att	 offerter	 för	 hjullastare	 skulle	 granskas.	 Denna	
utvecklades	med	hjälp	 av	Olof	 Bengtsson	 (2017)	 och	Martin	 Resmark	 (2017)	 och	 finns	 beskriven	 i	
Tabell	32.	Vissa	krav	är	direkt	styrande	medan	andra,	som	till	exempel	pris,	är	med	som	viktigt	underlag	
för	slutgiltigt	beslut	om	vilken	maskin	som	ska	väljas.	
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Tabell	32,	Kriterier	för	bedömning	av	anbud	

Kriterium	 Beskrivning	
Pris	 Priset	på	offerten	är	det	största	beslutsvariablen	för	denna	upphandling.	För	

Kraftringen	är	det	enda	alternativet	att	leasa	hjullastare.	Det	kommer	dock	
inte	endast	ta	hänsyn	till	leasingkostnaden,	utan	priset	kommer	slås	
samman	med	personalkostnader	under	steget	D	i	arbetsprocessen	för	att	
jämföras	där.	Prisförslag	kommer	hämtas	in	både	i	form	av	leasingavtal	
samt	pris	vid	rent	köp.		
	

Brandsläckarsystem	 Det	är	ett	krav	att	maskiner	ska	vara	utrustade	med	brandskydd	inom	skogs-	
och	anläggningsindustrin	för	att	minska	bränder	(Svenska	
brandskyddsföreningen,	2017).	
	

Skopstorlek	 Detta	är	en	faktor	som	kommer	vara	av	stor	betydelse,	för	vilken	inriktning	
och	påverkan	det	har	på	totala	kostnaden.	För	att	kvalificera	offerten	måste	
skopstorleken	minst	vara	20	m3.		
	

Flisskrapa	 Detta	är	ett	krav	från	Kraftringens	sida.	Hjullastaren	som	ska	användas	på	
bränslegården	vid	Örtoftaverket	ska	ha	en	flisskrapa	inkluderar	i	offerten.		
	

Förarkomfort	 Detta	är	en	mjukvariabel	som	bedöms	i	samband	med	anbuden.	De	som	har	
ett	avgörande	ord	i	denna	diskussion	är	hjullastarförarna.	Det	är	främst	
deras	tidigare	erfarenheter	som	spelar	in	tillsammans	med	om	de	har	fått	
provköra	den	aktuella	modellen	för	anbudet.		
	

Utsläpp/Bränslekostnader	 Detta	är	en	del	som	spelar	in	på	driftkostnader.	Maskinerna	som	köps	in	till	
Kraftringen	ska	vara	så	bra	miljöklassade	som	möjligt	då	Kraftringen	
profilerar	sig	utifrån	ett	perspektiv	om	miljövänlighet.	Den	önskvärda	
motorn	är	den	senaste	tier	4	motorn	som	har	god	bränsleekonomi	samt	är	
utsläppsvänlig.	
	

Serviceavtal	 Följer	servicepunkter	enligt	maskintillverkaren	
	

	

	Generellt	så	är	målet	att	få	så	stor	lastkapacitet	till	så	lågt	pris	som	möjligt,	givet	att	alla	styrande	krav	
är	 uppfyllda.	 De	 företag	 som	 kontaktats	 för	 anbud	 är	 Caterpillar,	 Ljungby	 Maskin	 och	 Volvo.	
Anledningen	till	att	det	är	dessa	tre	företag	är	att	det	är	dessa	tre	som	Kraftringen	velat	jämföra.	Initialt	
fanns	även	Hitachi	med	i	anbudsfasen	som	en	av	totalt	fyra	företag,	men	de	valde	att	dra	sig	ur.	De	
relevanta	maskinerna	som	studerades	närmare	finns	presenterade	i	Tabell	33.		

Det	 som	 är	 viktigt	 att	 ha	 i	 åtanke	 vid	 jämförelsen	 mellan	 olika	 alternativ	 är	 att	 det	 finns	 många	
parametrar	som	inte	direkt	går	att	mäta,	men	som	ändå	är	av	stor	vikt	för	beslutet	om	vilken	maskin	
som	i	slutändan	väljs.	Till	exempel,	skopstorleken	och	därmed	den	totala	mängden	material	som	lyfts	
påverkar	till	stor	grad	bränsleförbrukningen	på	maskinen	vilket	innebär	ökade	bränslekostnader.	Att	
kontinuerligt	utföra	lyft	på	gränsen	till	vad	en	hjullastare	klarar	av	(tygndmässigt)	sliter	på	maskinens	
olika	delar	i	längden	vilket	påverkar	kostnader	för	verkstad,	service	och	underhåll.	Däremot	har	även	
skopstorleken	stor	påverkan	på	hur	effektivt	material	kan	lastas	mellan	olika	punkter,	i	Tabell	28,	syns	
tydliga	 skillnader	 på	 hur	 många	 mantimmar	 som	 går	 åt	 för	 att	 förflytta	 4000	 m3	 material	 till	
dygnslagret.		
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Tabell	33,	Jämförelse	med	de	hittills	inhämtade	anbuden	

	 Ljungby	Maskin	AB	 Volvo	CE	 Caterpillar	
Modell:	 L30-3	

	
L260H	 988K	

Tekniska	
Specifikationer	

Vikt:	32	ton	
Upptygnd:	Nej	
Lyftkapacitet:	24	ton	
	

Vikt:	35	ton	
Upptygnd:	Går	att	få	
Lyftkapacitet:	30,1	ton	

Vikt:	50,1	ton	
Upptygnd:	nej	
Lyftkapacitet:		

Skopa	 23,5	m3	

	
20	m3		 30	m3		

Flisskrapa	 Platta:	3,5	x	1,5	m		
Bom:	6	m	

Ingår	inte	i	nuvarande	
offert	men	går	att	få	mot	
ett	tillägg	på	priset	

Ingår	inte	i	nuvarande	
offert	men	går	att	få	mot	
ett	tillägg	på	priset	

Service	 Fri	vid	100	respektive	500	
timmar.	Exkl.	material.		
	

Fri	service	vid	leverans	 Fri	vid	250	timmar.	Exkl.	
material	

Garanti	 1	år	eller	2000	timmar	
	

1	år	eller	2000	timmar	 1	år	eller	2000	timmar	

Brandsläckarsystem	 Ja	
	

Ja	 Ja	

Bränsleekonomi	 Tier	4	motor	
	

Tier	4	motor	 Tier	4	motor	

Förarkomfort	 Bedöms	vara	tillräcklig,	
maskinen	har	hyttfjädring	

Bedöms	vara	riktigt	bra	 Bedöms	vara	tillräcklig	

Prisförslag	(vid	direkt	
investering)	

3	933	100	kr	(exkl	moms)	
	
	

4	100	000	kr	(exkl	moms)	 6	000	000	kr	(exkl	moms)	

Leasingkostnad	 711	804	kr/år	
	

-	 733	812	kr/år	

Leasingperiod	 60	
	

-	 84	

Bränslekostnader	 	776	000	kr/år	
	

	776	000	kr/år	 	776	000	kr/år	

Fullt	serviceavtal	 96	875	kr/år	 Inte	inkluderad	i	anbudet	 537	500	kr/år	
	

Bränslekostnaden	är	tagen	ur	det	nuvarande	kontraktet	för	lagerhantering	med	tredjeparten.	Denna	
kostnad	tros	vara	lika	för	de	olika	alternativen	då	det	har	utförts	beräkningar	och	skillnader	mellan	
alternativen	bedöms	vara	försumbar.	Till	exempel,	CAT	988K,	drar	cirka	50	%	mer	bränsle	medan	den	
kan	transportera	50	%	mer	material	per	sträcka,	vilket	indikerar	att	skillnaderna	i	bränslekostnad	är	
försumbara.	Den	är	dock	inkluderad	i	jämförelsen	för	att	sedan	kunna	skapa	en	investeringsanalys	där	
totala	kostnaderna	för	 investeringen	jämförs	med	det	nuvarande	upplägget	att	 leja	en	tredjepart.	 I	
tabellen	ovan	ses	att	Volvo	CE	i	dagsläget	inte	erbjuder	något	leasingalternativ.	De	finns	dock	ändå	
med	 i	 vidare	 undersökningar,	 för	 att	 visa	 bemanningsalternativ	med	 den	 skopa	 som	 de	 erbjuder.	
Författarna	 tror	att	Volvo	CE	kommer	kunna	komplettera	med	ett	 leasingavtal	 i	 efterhand	om	det	
skulle	bli	aktuellt.		

	

4.6.3. Maskinanbud	kompletterade	med	bemanningsalternativ	
Maskinerna	som	offerter	tagits	in	på	har	skopstorlekar	på	23,5	m3	(Ljungby),	20	m3	(Volvo)	och	30	m3	
(Caterpillar).	 Ljungby	 är	 det	 enda	 företaget	 som	 lämnat	 komplett	 offert	med	 flisskrapa	och	därför	
antas	 att	 alla	 Caterpillaren	 kan	 kompletteras	med	en	 flisskrapa	 av	 samma	 storlek.	 Volvo	beräknas	
kunna	kompletteras	med	en	flisskrapa	av	dagens	storlek.	Flisskrapan	har	viss	påverkan	på	de	totala	
beräknade	 bemanningstimmarna	 per	 dag.	 I	 appendix	 8.9	 visas	 hur	 den	 påverkar	 det	 totala	
bemanningskravet	för	maskinerna	från	anbuden	och	en	sammanfattning	finns	i	Tabell	34	nedan.	
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Tabell	34,	Maskinalternativ	kompletterat	med	bemanningalternativ	

	 Ljungby	Maskin	
AB	

Volvo	CE	 Caterpillar	

Skopstorlek	 23,5	m3	 20	m3	 30	m3	
Beräknad	
bemanningstid	

9,7	tim/dag	 11,1	tim/dag	 8,6	tim/dag	

Bemanningsbehov	 2	anställda	 3	anställda	 2	anställda	
	

Behovet	av	bemanning	och	kostnader	sammanställt	i	Tabell	35,	där	syns	en	jämförelse	av	kostnaderna	
för	 de	 olika	 alternativen.	Detta	 skapar	 en	möjlighet	 för	 att	 kunna	 göra	 en	 total	 jämförelse	 utifrån	
kostnader	mellan	förslagen.	

	

Tabell	35,	Totala	kostnader	för	maskin	tillsammans	med	personal	

	 Ljungby	Maskin	AB	 Volvo	CE	 Caterpillar	
Modell:	
Skopa:	

Flisskrapa:	

	L30-3	
	23,5	m3		
	Ja	

	L250H	
	20	m3		
	Nej	

	988K	
	30	m3		
	Nej	

Vid	direkt	Investering:	 	3	933	100	kr		 	4	100	000	kr		 	6	000	000	kr	
Bemanningsalternativ	 	2	anställda	 	3	anställda	 	2	anställda	

Personalkostnad	 1	087	221	kr/år	 1	565	339	kr/år	 1	087	221	kr/år	

Totala	kostnader	för	
bränsle	och	personal	

776	000	kr/år	 776	000	kr/år	 776	000	kr/år	

Leasingkostnad:	 711	804	kr/år	 -	 733	812	kr/år	
Kostnad	för	serviceavtal:	 96	875	kr/år	 -	 537	500	kr/år	

Total	årskostnad:	
	

2	672	380	kr		 -	 	3	134	533	kr		

Uppfyller	alla	kriterier:	 Ja	 Nej	(Inget	serviceavtal	
inkluderat	i	offerten,	ingen	
flisskrapa	inkluderad	i	
offerten)	
	

Nej	(Ingen	flisskrapa	
inkluderad	i	offerten)	

Möjlighet	till	uppfyllande	
av	alla	kriterier	med	

kompletterande	av	offert	

-	 Ja	 -	

	

Utifrån	kostnaderna	i	Tabell	35	och	kriterierna	är	det	författarnas	åsikt	att	Ljungby	Maskin	ABs	anbud	
är	det	mest	fördelaktiga.	Fördelen	med	det	alternativet	är	att	det	bara	kommer	krävas	två	anställda	
och	 att	 alternativet	 innebär	 den	 lägsta	 investeringskostnaden.	 Dessa	 uträkningar	 innefattar	
personalkostnader,	bränslekostnader	och	inköpet	av	hjullastare.		

De	totala	årskostnaderna	jämförs	i	Figur	21,	nedan.	Dessa	uträkningar	innefattar	personalkostnader,	
bränslekostnader	och	serviceavtal.	Volvo	är	 i	det	här	skedet	inte	längre	medräknade.	I	diagrammet	
nedan	 syns	 tydligt	 att	 Ljungbyalternativet	 är	 det	 mest	 fördelaktiga	 beslutet	 ur	 ett	 ekonomiskt	
perspektiv.	
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Figur	21,	Total	årskostnad	för	leasingalternativ	jämfört	med	kostnaden	för	en	tredjepart	

Totala	kostnaderna	för	de	olika	alternativen	jämförs	sedan	på	en	tidshorisont	om	tio	år.	Detta	är	vad	
författarna	 bedömer	 livslängden	 vara	 för	 en	 väl	 omhändertagen	 hjullastare.	 Eftersom	
leasingperioderna	skiftar	mellan	de	olika	alternativen	beräknas	 leasingkostnaderna	över	 tio	år	 inte	
vara	högre	 årsvis	 än	de	är	 i	 offerterna.	Alternativet	 ställs	 sedan	mot	 grundalternativet,	 att	 leja	 en	
tredje	part	vars	kostnad	är	satt	till	3	715	280	SEK	per	år.	De	olika	leasingalternativen	med	respektive	
årskostnader	 är	 synliga	 i	 Figur	 21.	 I	 detta	 skede	 har	 ingen	 hänsyn	 har	 tagits	 till	 inköp	 av	 en	 liten	
hjullastare	som	ersättare.	I	nästa	figur,	Figur	22	nedan,	visas	en	kostnadsjämförelse	över	tio	år	mellan	
alternativen.	Här	är	en	grundinvestering	för	inköp	av	hjullastare	H2	medräknad	på	500	000	SEK.	

	

	
Figur	22,	Sammanlagda	kostnader	på	en	tidshorisont	om	tio	år	
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Anbudet	från	Ljungby	Maskin	AB	tillfredsställer	alla	kriterier	som	finns	listade	ovan	i	Tabell	32,	vilket	
det	i	dagsläget	är	ensam	om	att	göra.	Det	är	även	tydligt	att	alternativet	verkar	skapa	möjligheter	till	
besparingar	för	Kraftringen.	Alternativet	skulle	innebära	en	total	årskostnad	på	2	672	380	SEK	per	år,	
vilket	även	inkluderar	uppskattade	bränslekostnader,	serviceavtal	och	personalkostnad.	Alternativet	
kommer	 att	 diskuteras	 vidare	 i	 nästa	 steg	 inom	 arbetsprocessen	 där	 det	 även	 kommer	 göras	 en	
känslighetsanalys	för	olika	kostnadsförändringar	som	kan	uppstå.		

4.7. Steg	D:	Sammanställning	
Från	de	tidigare	stegen	i	arbetsprocessen	har	det	uppkommit	olika	möjligheter	till	 förbättringar	för	
lagerhanteringen	 vid	 Örtoftaverket.	 I	 Steg	 C1:	 Lagerlayout	 föreslogs	 en	 förändrad	 lagerlayout.	
Förändringen	 kommer	 förbättra	 lagrets	 effektivitet	 och	 på	 så	 sätt	 ha	 en	 viss	 påverkan	 vid	 val	 av	
hjullastare,	 eftersom	 valet	 till	 delvis	 baseras	 på	 antalet	 anställda	 som	 krävs	 och	 att	 den	 nya	
lagerlayouten	har	minskat	den	totala	bemanningstiden	som	krävs	på	gården.	Layoutförändringen	i	sin	
helhet	 bedöms	 sänka	 de	 genomsnittliga	 restiderna	 för	 plock	 med	 cirka	 10	 %,	 då	 platserna	 för	
respektive	 material	 anpassas	 efter	 hur	 ofta	 de	 plockas.	 Precis	 som	 tidigare	 nämnts	 i	 Steg	 C1:	
Lagerlayout	kommer	denna	 lösning	att	kunna	 implementeras	under	sommaren	 i	 samband	med	att	
lagret	töms	för	säsongen.	För	Kraftringen	kommer	det	därmed	inte	innebära	några	merkostnader	att	
förändra	 lagerlayouten.	 Vid	 starten	 av	 nästa	 säsong	 kommer	 materialet	 kunna	 vara	 på	 de	 tänka	
platserna	enligt	Figur	23	nedan.	I	denna	figur	syns	både	nuläget	(vänster)	för	placeringarna	och	hur	
det	förändrade	lagret	kommer	se	ut	(höger).		

Den	nya	 lagerlayouten	skulle	kunna	 innebära	ett	sämre	vindskydd	för	materialet	Spån,	men	det	är	
svårt	 att	 veta	 om	 det	 kommer	 bli	 något	 problem	 på	 förhand.	 RT-flisen	 utgjorde	 tidigare	 ett	 bra	
vindskydd	för	Spånet,	men	i	den	nya	layouten	så	kommer	den	fuktiga	Barken	 	att	kunna	binda	upp	
vissa	delar	av	det	spån	som	yr	i	vinden.	

	

	 	
Figur	23,	Nuvarande	lagerlayout	(vänster)	och	föreslagen	lagerlayout	(höger)	
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I	Steg	C2:	 Lagerhantering,	undersöktes	möjligheter	 för	 att	helt	 ta	bort	 aktiviteter	 från	den	kritiska	
processen.	Eftersom	ändringar	 i	den	kritiska	processen	 troligtvis	 skulle	ha	 inverkan	på	hur	blandat	
pannans	bränsle	skulle	bli,	så	har	det	inte	varit	aktuellt	att	helt	eliminera	någon	av	dessa	aktiviteter.	
Lagrets	kritiska	process	kommer	 fortsatt	bestå	av	samma	aktiviteter	 som	tidigare	 (se	Figur	24).	De	
övriga	aktiviteterna	på	lagret	kommer	också	finnas	kvar	så	som	tidigare	beskrivits.		

	

	
Figur	24,	Kritiska	processen	för	lagret	

	

Utifrån	det	valda	anbudet	från	Ljungby	Maskin	AB	har	en	känslighetsanalys	genomförts.	Den	visar	hur	
totalkostnaden	påverkas	av	eventuella	prisförändringar,	i	de	områden	där	det	inte	finns	faktiska	siffror	
att	 tillgå.	Exempelvis	kommer	en	 liten	hjullastare	behövas	på	gården.	En	möjlighet	är	att	köpa	 loss	
hjullastare	H2	som	redan	finns	på	gården,	men	exakt	vad	den	kan	kosta	är	svårt	att	veta	på	förhand.	
Därför	har	olika	siffror	på	den	investeringen	använts	för	att	se	hur	lönsamheten	ändras	beroende	på	
olika	kostnader.	Känslighetsanalysen	utförs	i	övrigt	på	grund	av	att	det	är	svårt	att	på	förhand	veta	de	
exakta	kostnaderna	som	är	relaterade	till	att	ha	egna	hjullastare.	I	Figur	25,	nedan	jämförs	kostnaden	
för	 att	 ha	en	 tredjepart	 under	de	 kommande	 tio	 åren	med	att	 investera	 i	 hjullastare	 från	 Ljungby	
Maskin	AB.	Årskostnaden	för	att	anlita	en	tredjepart	har	antagits	motsvara	den	kostnaden	som	finns	
hos	tredjeparten	som	används	idag.	

Diagrammet	 visar	 kostnader	 för	 tredjeparten	 jämfört	 med	 fyra	 alternativa	 kostnadsutfall	 för	 en	
maskin	 från	Ljungby	Maskin	AB.	Eftersom	beräkningarna	 för	hur	många	mantimmar	 som	krävs	 för	
respektive	skopstorlek	är	teoretiska,	så	måste	känslighetsanalysen	 inkludera	det	valda	alternativet,	
men	 med	 tre	 anställda	 istället	 för	 två.	 De	 två	 bemanningslägena	 kompletteras	 var	 för	 sig	 med	
alternativ	där	en	högre	investering	för	hjullastare	H2	(600	000	SEK)	finns	med	och	merkostnader	på	
100	000	 SEK	 per	 år.	 De	 pessimistiska	 lägena	 kallas	 ”Ljungby+”	 och	 det	mest	 troliga	 läget	med	 två	
anställda	och	kostnader	enligt	tidigare	beräkningar	kallas	”Ljungby”.	
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Figur	25,	Känslighetsanalys	

Den	valda	hjullastaren	beräknas	ha	en	leveranstid	på	cirka	sex	månader.	För	att	den	nya	hjullastaren	
ska	kunna	finnas	på	plats	till	säsongsstarten	i	september	2018,	bör	avtal	om	köp	av	hjullastare	därför	
slutas	senast	under	senvintern	2018.	Anställning	av	den	blivande	personalstyrkan	bör	även	vara	klart	
i	samband	med	att	säsongen	startar.	Dessa	förändringar	sker	i	linje	med	företagets	strategi	om	att	ha	
en	effektiv	försörjningskedja	där	sänkta	kostnader	är	ett	delmål.	Lagerlayouten	ökar	effektiviteten	för	
lagret	vilket	innebär	ett	minskat	behov	av	personal	och	maskiner	medan	investeringen	i	nya	hjullastare	
innebär	att	Kraftringen	kan	hämta	hem	stora	kostnadsbesparingar.		
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5. DISKUSSION	
I	 det	 här	 kapitlet	 diskuteras	 examensarbetets	 resultat	 utifrån	 olika	 perspektiv.	 Främst	 diskuteras	
arbetsprocessens	resultat,	vad	som	kan	ha	påverkat	detta	och	vilka	bakomliggande	faktorer	som	har	
varit	avgörande	för	projektet	som	har	utförts	på	Örtoftaverket.	Därefter	diskuteras	eventuella	brister	
och	styrkor	med	den	arbetsprocess	som	projektet	utförts	utefter.	Slutligen	diskuteras	referensramen,	
samtidigt	som	val	av	avgränsningar	motiveras	och	förklaras.		

5.1. Utfallet	från	processen	
Utfallet	från	arbetsprocessen	är	en	rekommendation	för	hur	författarna	till	den	här	rapporten	anser	
att	Örtoftaverket	bör	agera.	Som	beskrivits	tidigare,	så	går	kontraktet	med	tredjeparten	ut	först	efter	
nästa	säsong.	Dock	tas	beslut	om	hur	Örtoftaverket	ska	agera	redan	under	sommaren	2017.	Vilket	
innebär	 att	 en	 fullständig	 implementering	 av	 rekommendationen	 från	 den	 här	 rapporten	 inte	 kan	
verkställas	förrän	hösten	2018.	Att	utvärdera	det	verkliga	utfallet	är	i	den	här	rapporten	därför	inte	
möjligt,	utan	det	förväntade	utfallet	är	det	som	diskuteras	i	det	här	segmentet.		

Under	 projektets	 gång	 har	 ett	 konstant	 fokus	 för	 alla	 förändringar	 som	 rekommenderas	 varit	
kostnadsbesparingar.	I	dagsläget	är	det	tre	anställda	i	direkt	anknytning	till	lagret	och	eftersom	att	en	
av	 dem	 ska	 gå	 i	 pension,	 blev	 ett	 delmål	 snabbt	 att	 lyckas	 effektivisera	 lagret	 så	 mycket	 att	
Örtoftaverket	inte	skulle	behöva	anställa	en	ersättare	till	denne.	På	så	sätt	skulle	tidsbesparingar	på	
lagret	 resultera	 i	 verkliga	 sparade	 pengar	 och	 inte	 bara	 resultera	 i	 ett	 effektivare	 lager	 ur	 ett	
tidsperspektiv.	 En	 förändrad	 lagerlayout	 ska	 kunna	 resultera	 i	 en	 mer	 effektiv	 plockprocess	 och	
därefter	började	jakten	på	en	så	stor	skopa	att	plocktiderna	skulle	minska	så	mycket	att	en	hel	anställd	
skulle	kunna	avvaras.	Resultatet	 från	beräkningar	 i	 kapitel	4	visar	på	att	en	30	m3-	 skopa	 troligtvis	
skulle	leverera	önskat	resultat,	men	det	blev	snabbt	tydligt	att	det	inte	fanns	så	många	företag	som	
var	intresserade	av	att	leverera	en	så	stor	skopa	som	efterfrågades.	Caterpillar	var	det	enda	företaget	
som	kunde	leverera	en	maskin	med	en	skopa	på	30	m3,	men	då	krävdes	inköp	av	deras	absolut	största	
maskin.	Efter	beräkningar	blev	det	tydligt	att	en	23,5	m3	skopa	kommer	räcka	för	att	kunna	ha	två	
anställda	 vid	 lagret.	 När	 alla	 offerter	 ändå	 var	 inne	 så	 kunde	 olika	 företags	 alternativ	 ställas	mot	
varandra	och	dessutom	kopplas	ihop	med	tänkta	bemanningskrav	som	de	skulle	resultera	i.	Jämförs	
alternativen	över	en	tidshorisont	på	5-	och	10	år	så	var	det	ganska	stora	besparingar	som	skulle	kunna	
göras	genom	att	sköta	lagerhanteringen	i	egen	regi.		

Förutom	de	ekonomiska	aspekterna	så	finns	det	andra	vinster	med	att	ta	in	lagerhanteringen	i	egen	
regi.	 Den	 nuvarande	 tredjeparten	 kommer	 inte	 förnya	 kontraktet	 med	 Kraftringen,	 så	 om	 en	 ny	
tredjepart	ska	kontrakteras	så	är	det	sannolikt	att	den	kommer	ta	in	sina	egna	anställda	för	att	sköta	
lagerhanteringen	på	Örtoftaverket.	Eftersom	de	som	idag	sköter	lagerhanteringen	har	varit	anställda	
i	ett	antal	säsonger	så	har	de	successivt	 lärt	sig	de	specifika	materialegenskaperna	som	i	slutändan	
resulterar	i	hur	plockrecepten	exakt	ska	tolkas.	De	är	därför	en	värdefull	tillgång	för	Kraftringen	och	
vid	 kontraktering	 av	 en	 ny	 tredjepart	 tillkommer	 därför	 upplärning	 av	 de	 som	 kommer	 nya	 till	
bränslegården.	

Den	data	som	samlades	in	genom	observationer	av	bränslegården	är	begränsad	till	vad	som	gått	att	
se	från	den	position,	från	vilken	observationerna	skett.	Det	innebär	att	i	princip	alla	aktiviteter	kunnat	
kartläggas,	men	att	posten	“Övrigt”	är	så	pass	stor	som	den	är	beror	till	viss	del	på	att	de	aktiviteter	
som	 inte	 gått	 att	 se	 har	 hamnat	 där.	 Vissa	 av	 de	 aktiviteter	 som	 utförs	 utanför	 synfältet	 för	
observationerna	 är	 ändå	 saker	 som	måste	 göras	 varje	 dag.	 Därför	 kan	 det	 diskuteras	 hur	 posten	
“Övrigt”	ska	hanteras.	En	tanke	var	att	plocka	bort	den	och	sedan	lägga	till	de	aktiviteter	som	utförts	
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utom	synhåll	med	en	bestämd	uppskattad	tid.	Anledningen	till	att	detta	skulle	ha	betydelse	är	om	det	
totala	antalet	timmar	som	gården	måste	vara	bemannad	är	precis	 i	gränslandet	mellan	två	och	tre	
personer.	 De	 årliga	 kostnaderna	 påverkas	 såklart	 väldigt	 mycket	 av	 hur	 utfallet	 på	 en	 sådan	
undersökning	 skulle	 bli.	Det	 var	 vid	 flera	 tillfällen	 som	hjullastare	 stod	 stilla	 på	bränslegården	och	
undersökarna	kunde	inte	identifiera	något	lämplig	aktivitet	som	detta	kunde	placeras	inom,	därför	har	
denna	 tid	 även	 den	 hamnat	 under	 övrig	 tid.	 Huruvida	 det	 var	 tid	 som	 var	 viktigt	 för	 driften	 av	
bränslegården	 eller	 ej,	 gick	 inte	 att	 identifiera.	 Därför	 anses	 denna	 post	 kunna	 fungera	 som	
säkerhetsmarginal	vid	beräkningar	av	nya	maskinbehov	som	uppstår	vid	förbättrad	lagerlayout	och	
förändringar	av	skopstorlek.	

Utöver	de	kostnader	som	har	räknats	fram	tillkommer	även	en	investering	för	en	liten	hjullastare,	som	
dock	finns	med	i	diagrammen	över	tio	år	Denna	är	tänkt	att	utföra	vissa	aktiviteter	som	inte	den	stora	
kan	utföra.	Till	exempel	kan	inte	den	stora	tömma	skrotcontainrarna.	Ett	annat	viktigt	syfte	med	att	
ha	en	till	hjullastare	är	att	säkra	upp	för	om	den	nya	hjullastaren	har	ett	tillfälligt	maskinavbrott	eller	
om	service	utförs.	En	liten	hjullastare	i	storlek	med	den	nuvarande,	H2,	bedöms	vara	tillräckligt	för	att	
i	 perioder	 kunna	 täcka	 upp	 för	 den	 blivande	 hjullastaren.	 Ett	 alternativ	 är	 att	 köpa	 loss	 den	 lilla	
hjullastaren	 från	nuvarande	 leverantören.	Det	gäller	dock	stor	osäkerhet	på	vad	denna	 investering	
skulle	kosta.	I	Steg	D:	Sammanställning	har	det	gjorts	en	uppskattning	utifrån	beräknat	restvärde	enligt	
upphandlingsspecifikationen	med	ett	påslag	som	säkerhetsmarginal.	

5.2. Processens	struktur	
Utvecklingen	 av	 arbetsprocessen	 för	 effektivisering	 av	 lagerhantering	 vid	 biomassalager	 har	 skett	
utifrån	befintlig	litteratur	inom	området	för	logistik,	biomassa	och	biomassalogistik	samt	befintlig	teori	
för	 ramverk	 till	 lager	 design	 eller	 optimering.	 Efter	 att	 ha	 gjort	 en	 bred	 ramverksjämförelse	 och	
undersökning	 av	 biomassateori	 utvecklades	 en	 arbetsprocess	 med	 bas	 i	 konventionella	 ramverk.	
Litteraturen	kring	biomassa	gjorde	att	specifika	steg	och	hierarkier	mellan	steg	kunde	preciseras.	Ett	
exempel	är	Steg	A2:	Material,	som	syftar	till	de	material	som	ska	plockas	på	lagret.	I	ett	vanligt	lager	
är	detta	steg	oftast	inte	av	stor	betydelse,	men	på	ett	lager	som	bara	hanterar	ett	fåtal	material	så	
ökar	 förstås	 betydelsen.	De	 specifika	materialegenskaperna	påverkar	 också	 eftersom	det	 kan	 vara	
avgörande	för	hur	stora	kvantiteter	som	ska	finnas	 i	 lager	och	vilka	redskap	som	kan	användas	vid	
förflyttning.		Då	arbetsprocessen	är	tänkt	för	ett	befintligt	lager	påverkade	även	detta	vilka	steg	som	
skulle	 följas	och	hur	de	var	utformade.	 Inspiration	har	hämtats	 från	Rouwenhorst	et	al.	 (2000)	där	
besluten	delas	in	på	olika	nivåer.	För	processen	innebar	det	att	informationen	samlades	in	utifrån	vad	
som	kunde	påverkas	inom	en	rimlig	tidshorisont	och	vad	som	var	under	kontroll	av	ledning	och	andra	
beslutsorgan	 inom	 organisationen,	 vilket	 syns	 i	 uppdelningen	 om	 strategiskt	 uppgångsläge	 och	
taktiskt/operationellt	utgångsläge.	Många	av	ramverken	som	inkluderas	i	jämförelsen	upplevdes	för	
detaljerade	och	specificerade	med	steg	som	var	riktade	till	ett	konventionellt	lager	med	ställage,	till	
exempel,	Gildebrand	&	Josefsson	(2014),	Geuken	&	Jäger	(2015),	Mohsen	et	al.	(2002).		

När	processen	väl	kom	till	segmentet	för	det	taktiska	utgångsläget	så	skulle	undersökningar	först	göras	
för	vad	som	gäller	för	dagens	lagerlayout.	Detta	var	direkt	styrt	av	steget	“Material”	och	informationen	
som	samlades	där	byggde	till	stor	del	på	praktiska	erfarenheter	för	de	anställda.	Material	som	påverkar	
av	vind	måste	exempelvis	skyddas	från	den.	

Under	projektets	gång	valde	författarna	att	 inte	använda	ett	konventionellt	ramverk	rakt	av	för	att	
identifiera	förbättringsåtgärder.	Anledningen	till	det	var	att	ramverken	upplevdes	allt	för	specifika	och	
mycket	skulle	behöva	bortses	från	eller	läggas	till	de	befintliga	stegen	i	ramverken.	Nu	i	efterhand	kan	
det	dock	 konstateras	 att	processen	 som	arbetet	utförts	 efter	 i	 stora	drag	 liknar	de	 konventionella	
ramverken,	 men	 skillnaderna	 ligger	 i	 ordningen	 för	 vilka	 stegen	 är	 presenterade	 i	 samt	 att	 den	
ingående	detaljnivån	skiljer	sig.	Baker	&	Canessa	(2002)	skriver	också	att	ramverk	för	lagerhantering	i	
stora	drag	oftast	är	väldigt	lika.	
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5.3. Referensram	
När	litteraturstudien	inleddes	så	gjordes	det	med	en	tanke	om	att	kunskapen	kring	karaktärsdragen	
för	 biomassa	 och	 lagerhantering	 först	 skulle	 utökas	 på	 ett	 övergripande	 plan.	 Sedan	 studerades	
biomassa	och	hur	den	typen	av	material	bäst	hanteras	ur	ett	logistiskt	perspektiv.	Det	som	kom	fram	
under	det	steget	satte	sedan	gränser	för	vilken	konventionell	lagerhanteringsteori	som	undersöktes	
närmare.	 Att	 till	 exempel	 titta	 på	 kartongplock	 eller	 dela	 in	 de	 få	 material	 som	 lagerfördes	 hos	
kraftringen	enligt	en	ABC-klassificering	blev	inte	heller	relevant.	Det	syns	dock	inte	i	hur	litteraturen	
är	presenterad	i	kapitel	2	referensram,	utan	strukturen	för	denna	har	i	efterhand	förändrats.		Att	den	
inledande	hierarkin	sattes	var	primärt	för	att	författarna	inte	skulle	gå	igenom	litteratur	som	ändå	inte	
skulle	kunna	göra	nytta	för	effektiviseringen	på	Örtoftaverkets	lager.	Förhoppningen	var	att	det	skulle	
leda	till	en	snävare	avgränsning	för	vilken	litteratur	som	skulle	studeras	vidare.	Ett	problem	med	att	
göra	 så	 här	 kan	 vara	 att	 studien	 inte	 är	 öppen	 för	 nya	 lösningar	 som	 inte	 testats	 tidigare.	 Under	
kommande	två	rubriker	analyseras	respektive	avsnitt	från	referensramen	närmare	

5.3.1. Biomassateori	
Det	 första	 som	 slog	 författarna	 var	 hur	 lite	 forskningsmaterial	 det	 finns	 för	 logistiken	 kring	
biomassalager.	Denna	bild	av	området	verkar	också	ha	stöd	i	litteraturen,	där	exempelvis	Rentizelas	
(2009)	menar	 att	 forskningen	 kring	 lagerhantering	 av	 biomassa	 inte	 fått	 den	 uppmärksamhet	 det	
förtjänar.	Sverige	är	ett	land	med	mycket	skogsindustri	och	därför	finns	det	relativt	mycket	svenskt	
forskningsmaterial	tillgängligt.	Denna	litteratur	inriktar	sig	dock	till	största	del	på	materialegenskaper	
hos	de	olika	materialen	som	ingår	under	benämningen	“biobränslen”.	Det	är	på	grund	av	detta,	som	
ren	lagerhanteringsteori	vilken	inte	är	direkt	tillämpningsbar	på	området	ändå	har	fått	lyftas	in	(vilket	
diskuteras	i	nästa	avsnitt)	samt	att	principer	för	hantering	av	trädbränslen	(Dramm	&	Jackson,	2000)	
fått	lyftas	in.	Trädbränslen	är	dock	ett	viktigt	delområde	men	täcker	inte	hela	området	biomassa.		

Ett	tydligt	gap	som	finns	inom	teorin	för	biomassalager	och	lager	vid	kraftvärmeverk	är	att	det	inom	
forskningen,	saknas	tydliga	riktlinjer	som	är	allmänt	accepterade	för	hur	lagerhantering	av	dessa	ska	
skötas.	Varför	detta	gap	existerar	i	dagsläget	skulle	kunna	vara	på	grund	av	att	lagerhanteringen	vid	
en	första	anblick	kan	upplevas	vara	väldigt	primitiv.	Området	är	dock	komplicerat	utifrån	perspektivet	
att	det	är	svårt	att	veta	befintliga	lagernivåer,	materialåtgång	och	hur	stora	kvantiteter	material	som	
hanteras.	 När	 det	 kommer	 till	 vilken	 ordning	 som	 material	 förbrukas	 så	 går	 det	 enligt	 Magnus	
Johansson	 (2017)	 inte	 att	 tillämpa	 vedertagna	 metoder	 som	 FIFO/LIFO.	 Anledningen	 till	 det	 är	
materialens	 egenskaper	 och	 dess	 energiförluster.	 Att	 materialegenskaperna	 styr	 så	 mycket	 över	
lagernivåer	och	i	vilken	ordning	material	kan	förbrukas,	har	gjort	att	undersökningar	kring	optimala	
lagernivåer	 har	 fått	 exkluderats	 i	 detta	 examensarbete.	 Under	 intervjun	 med	 Magnus	 Johansson	
(2017)	 framgick	 det	 dock	 att	 inköpskvantiteterna	 görs	 med	 hänsyn	 till	 kapitalkostnad	 och	
kostnadsbesparingar	som	fokus.	

Väl	på	Kraftringen	så	blev	det	också	tydligt	hur	komplex	den	så	kallade	plocklistan	var	att	skapa	och	
att	veta	hur	mycket	som	faktiskt	plockas.	Plocklistan	på	Örtoftaverket	kallas	recept	och	sätts	ihop	av	
en	bränsletekniker	och	förmedlas	sedan	till	hjullastarförarna.	Receptet	sätts	ihop	med	hänsyn	till	de	
olika	materialens	nuvarande	 fukthalt	 och	 förväntade	energiinnehåll.	 Litteraturen	 som	hittades	 gav	
inte	 någon	 tydlig	 helhetsbild	 om	 olika	materials	 påverkan	 och	 samverkan.	 Exempelvis	 är	 torv	 ett	
material	som	innehåller	mycket	svavel	och	det	bidrar	i	sin	tur	med	att	motverka	korrosionsbildning	i	
pannan	under	drift.	RT	är	ett	material	som	bidrar	till	korrosionsbildning	i	pannan,	men	eldas	väldigt	
mycket	eftersom	att	det	är	 lätt	att	 lagra	 i	 stora	mängder	och	billigt	att	köpa	 in.	Olika	material	har	
väldigt	olika	påverkan	på	pannan	som	man	kan	säga	är	taktpinne	för	materialflödet.		
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5.3.2. Konventionell	lagerhanteringsteori	
Eftersom	litteraturen	kring	biomassa	och	hur	denna	typ	av	material	bäst	hanteras	var	bristfällig,	så	
tillämpades	 teorier	 för	konventionell	 lagerhantering	på	ett	 sådant	sätt	att	det	blev	applicerbart	på	
Örtoftaverket.	Dessutom	finns	det	områden	inom	litteraturen	för	lagerhantering	som	är	lika	aktuella	
för	lager	av	biomassa	som	så	kallade	vanliga	lager.	Ett	exempel	är	de	övergripande	strategierna	för	
försörjningskedjan,	vilka	har	en	direkt	påverkan	på	inköp,	lagerhanteringen	och	lagrets	fysiska	layout	
oavsett	bransch	som	företaget	agerar	inom.		

För	 att	 beskriva	 Örtoftaverkets	 biomassalager	 med	 vanlig	 lagerhanteringsteori	 så	 översattes	
plockprocessen	till	den	som	sker	i	ett	enhetslager	(eng:	unit-load	warehouse).	Utifrån	detta	beskrevs	
också	Bartholdi	&	Hackmans	(2016)	principer	för	bekväma	placeringar	och	tomma	transporter.	Värt	
att	notera	är	att	principen	om	bekväma	placeringar	har	varit	avgörande	för	hur	den	nya	lager	layouten	
är	designad	materials	genomsnittliga	restider	jämfördes	för	att	hitta	optimala	placeringar	platser	för	
att	sedan	stämmas	av	mot	vilka	material	som	plockades	mest.	I	litteraturen	beskrivs	ofta	lager	med	
hyllor	 och	 väldigt	många	 olika	 produkter,	men	 på	 Örtoftaverket	 finns	 bara	 ett	 fåtal	material	 som	
dessutom	lagras	på	en	gård	helt	utan	egentligen	fasta	placeringar.	Inför	slutet	på	varje	säsong	töms	
nästan	lagret	helt	på	material	och	hur	de	ska	placeras	ut	kommande	säsong	beror	till	stor	del	på	hur	
stora	inköp	som	görs.	

Det	var	även	svårt	att	hitta	litteratur	som	beskrev	hjullastare	som	maskin	och	vilka	principer	som	det	
ska	 tänkas	 på	 vid	 val	 av	 dessa.	 Det	 finns	 mycket	 utförlig	 litteratur	 på	 området	 (Ray,	 2007)	 som	
beskriver	olika	redskap	och	maskin	som	används	vid	lager	men	de	har	undvikit	att	beskriva	hjullastare	
som	möjligt	typ	av	redskap.	Det	gick	att	kringgå	detta	gap	genom	att	tillämpa	principerna	från	Dramm	
&	Jackson	(2000)	samt	vissa	av	Rays	(2007)	principer.	Eftersom	att	litteratur	på	området	saknas	så	har	
istället	mycket	hänsyn	tagits	till	praktiska	erfarenheter	från	anställda	på	Örtoftaverket.	

5.3.3. Ramverk	för	konventionell	lagerhantering	
Det	finns	många	ramverk	utvecklade	 i	olika	syften	för	konventionella	 lager.	Vid	genomgången	som	
gjordes	av	ett	par	av	dessa	så	blev	det	snabbt	tydligt	att	det,	på	ett	övergripande	plan,	inte	var	så	stora	
skillnader	mellan	de	olika	ramverken.	I	stora	drag	är	ofta	stegen	relativt	lika,	men	det	som	kan	skilja	
är	 hur	 detaljerat	 ramverket	 är	 och	 för	 vilka	 mål	 och	 syften	 som	 ramverket	 utvecklats.	 Inget	 av	
ramverken	 som	 var	 med	 i	 litteraturgenomgången	 var	 anpassade	 till	 lager	 för	 biomassa,	 men	 de	
övergripande	stegen	 i	alla	 ramverken	var	 till	 stor	hjälp	när	den	tänkta	arbetsprocessen	 för	det	här	
examensarbetet	togs	fram.	Tanken	var	att	de	övergripande	stegen	i	ramverken,	på	ett	övergripande	
plan,	skulle	följas.	Så	blev	till	viss	del	också	fallet,	men	litteraturen	för	biomassa	och	intervjuerna	med	
de	 anställda	 på	 Örtoftaverket	 gjorde	 att	 exempelvis	 “material”	 blev	 ett	 tidigt	 och	 viktigt	 steg	 i	
processen.	Anledningen	till	det	är	att	materialen	som	finns	i	lager	påverkar	hur	hela	lagret	sedan	kan	
designas.	I	vissa	av	ramverken	från	litteraturgenomgången	finns	det	väldigt	detaljerade	och	handfasta	
rekommendationer	 om	 vad	 som	 ska	 göras	 och	 det	 är	 inte	 alltid	 det	 är	 applicerbart	 vid	 ett	
biomassalager.	 Vissa	 ramverk	 tryckte	 på	 vikten	 av	 att	 göra	ABC-klassificeringar	 av	 produkterna	 på	
lagret,	hur	man	väljer	ställage	och	hur	man	bäst	optimerar	gångar	kontra	lagerytor.	Ett	biomassalager	
likt	det	vid	Örtoftaverket	är	på	många	sätt	mer	primitivt	i	sin	uppbyggnad	och	det	kan	mycket	väl	vara	
en	anledning	till	att	så	lite	forskning	gjorts	på	området.	
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6. SLUTSATSER	
Flera	 förslag	 på	 förändringar	 har	 tagits	 fram	 för	 Örtoftaverket	 och	 dessa	 har	 sedan	 diskuterats.	
Förändringsförslagen	baseras	på	litteratur	såväl	som	datan	som	har	presenterats	inom	segment	A	och	
B	i	arbetsprocessen,	kapitel	fyra.	I	det	här	kapitlet	besvaras	därför	hur	väl	syftet	med	examensarbetet	
uppfyllts,	 tillsammans	 med	 svar	 på	 frågeställningarna.	 Examensarbetet	 har	 varit	 begränsat	 till	 20	
veckor	och	för	att	Örtoftaverkets	 lagerhantering	ska	kunna	fortsätta	utvecklas,	så	föreslås	ett	antal	
områden	för	fortsatt	analys.	Slutligen	presenteras	vad	författarna	till	den	här	rapporten	anser	skulle	
vara	spännande	att	forska	vidare	på	för	att	bredda	och	fördjupa	befintlig	litteratur	på	området	och	i	
dess	periferi.	

6.1. Uppfyllande	av	mål	och	syfte	
Utifrån	 examensarbetets	 syfte	 om	 att	 identifiera	 förbättringsmöjligheter	 för	 Örtoftaverkets	
lagerhantering	 har	 denna	 rapport	 lyckats.	 Förbättringsmöjligheter	 inom	 olika	 delar	 av	
lagerhanteringen	 har	 identifierats,	 både	 vad	 det	 gäller	 kostnadsbesparingar	 såväl	 som	 rena	
tidseffektiviseringar.	 Författarna	 identifierade	 layoutförändringar	 som	 beräknas	minska	 den	 totala	
plocktiden	med	knappt	10	%,	vilket	i	sin	tur	innebär	sänkta	bränslekostnader,	mängden	arbetskraft	
som	krävs	och	slitage	på	maskinerna.	Den	största	påverkan	som	är	identifierad	i	denna	rapport	gäller	
maskinutrustningen	 och	 användandet	 av	 en	 tredje	 part	 för	 att	 sköta	 lagerhanteringen.	 Skulle	
Kraftringen	sköta	denna	funktion	i	egen	regi	finns	det	stora	kostnadsbesparingar	att	tillgodogöra	sig.	
Detta	har	beskrivits	mer	ingående	i	kapitel	fyra,	segment	D.	Den	ekonomiska	livslängden	på	maskiner	
bedöms	 vara	 lång	 utifall	 ett	 fullserviceavtal	 tecknas	 med	 leverantören.	 Nedan	 kommenteras	 de	
separata	frågeställningarna	utifrån	hur	väl	den	här	rapporten	besvarat	dem.		

1. Vad	finns	det	för	förbättringsmöjligheter	för	Örtoftaverkets	lagerhantering?	
Med	underlaget	 som	har	 tagits	 fram	 i	denna	 rapport	 som,	har	potentiella	 förbättringsåtgärder	 för	
Kraftringens	 lagerhantering	 på	 Örtoftaverket	 identifierats.	 De	 framsteg	 som	 Kraftringen	 kan	 göra	
berör	 kostnadsbesparingar	 och	 effektiviseringsåtgärder.	 I	 steg	 C1,	 C2	 och	 D	 i	 den	 utvecklade	
arbetsprocess	lyfts	förslagen	fram	och	de	kan	konkretiseras	ner	till	tre	punkter,	vilka	beskrivs	nedan.	I	
Tabell	36,	syns	det	föreslagna	alternativet	av	författarna	tillsammans	med	en	överskådlig	beskrivning	
investeringens	effekter	på	resultatet.		

		

Tabell	36,	Föreslaget	alternativ	av	författarna	

	 	

Vald	hjullastare	 Ljungby	L30		
23,5	m3	skopa	

Bemanningsalternativ	 2	anställda	
Direkt	investering	som	krävs	 500	000	SEK	
Total	årskostnad	 2	672	380	SEK	
Uppskattad	kostnadsbesparing	på	10	års	sikt	 9,9	miljoner	SEK	
	

Den	första	är	förbättringar	i	lagerlayouten.	Den	påverkar	den	totala	effektiviteten	på	lagret	genom	att	
minska	 den	 totala	 plocktiden	 med	 nästan	 10	 %.	 Förutom	 en	 förbättrad	 plocktid	 så	 innebär	
förändringen	minskade	bränslekostnader,	minskat	personalbehov,	och	minskade	underhållskostnader	
för	 maskiner.	 Att	 förbättra	 materialplaceringarna	 på	 ett	 lager	 är	 att	 förbättra	 de	 grundläggande	
förutsättningarna	 för	 lagret.	 Detta	 har	 en	 genomgående	 påverkan	 och	 förhoppningen	 är	 att	
Kraftringen	 i	 fortsättningen	 kommer	 betänka	 materialplaceringarna	 inför	 inledningen	 på	 varje	 ny	
säsong	 på	 grund	 av	 att	 materialförbrukning	 och	 materialuppsättningen	 kan	 ändras.	 Att	 förändra	
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materialplaceringarna	 till	 det	 nya	 upplägget	 som	 syns	 i	 figur	 23	 kommer	 inte	 innebära	 några	
merkostnader	för	Kraftringen.	En	direkt	 implementation	är	möjligt	då	lagret	kommer	vara	tomt	vid	
skiftet	till	sommarsäsongen	när	intransporterna	för	nytt	material	börjar.	Den	nya	lagerlayouten	skulle	
kunna	 innebära	att	Spånet	får	ett	sämre	vindskydd	och	därför	kommer	blåsa	mer	med	vinden.	RT-
flisen	skyddade	tidigare	mot	mycket	vind	och	i	den	nya	layouten	ersätts	detta	skydd	med	en	lite	lägre	
hög	av	GROT	och	en	mycket	lägre	hög	av	fuktig	Bark,	vilken	dock	har	en	förmåga	att	binda	upp	spån	
som	yr	med	vinden.	Det	är	svårt	att	säga	om	dessa	högar	kommer	kunna	skydda	Spånet	tillräckligt	mot	
vinden,	men	eftersom	det	ändå	kommer	vara	placerat	mitt	på	gården	och	erbjudas	ett	skydd	längs	alla	
kanter	så	bör	det	inte	vara	något	problem.		

Den	andra	punkten	berör	det	som	tidigare	i	rapporten	benämnts	som	lagrets	kritiska	process.	Detta	
resulterade	 inte	 i	 någon	 förbättringsåtgärd	 utan	 ett	 klargörande.	 Under	 det	 här	 examensarbetet	
undersöktes	om	det	skulle	gå	att	eliminera	någon	av	aktiviteterna	i	denna	process,	men	slutsatsen	var	
att	det	inte	går.	En	av	anledningarna	till	det	är	att	mer	djupgående	analyser	av	personer	med	annan	
kompetens	än	vad	författarna	av	den	här	rapporten	har,	krävs.	Det	spekulerades	i	om	aktiviteten	med	
flisskrapa	(PP)	kunde	undvikas	och	att	materialet	istället	bara	skyfflas	upp	på	dygnslagret.	Problemet	
här	är	dels	att	det	i	dagsläget	inte	går	att	veta	om	materialet	då	kommer	vara	tillräckligt	blandat	för	
att	pannan	inte	ska	ta	skada	och	om	det	finns	någon	hjullastare	som	har	tillräckligt	lång	“arm”	för	att	
nå	 ut	 med	 materialet	 över	 skruvarna.	 Kostnader	 som	 är	 knutna	 till	 pannan	 är	 mycket	 större	 än	
materialhanteringen,	så	en	förändring	som	innebär	större	slitage	på	pannan	kommer	troligtvis	vara	
svår	att	räkna	hem	totalt	sett,	även	om	det	skulle	gynna	lagerhanteringen	i	sig.	

Den	 tredje	punkten	 som	undersökts	 är	den	 som	visat	 sig	ha	 störst	påverkan	på	 lagerhanteringens	
totala	 kostnader,	 nämligen	 beslutet	 kring	 att	 sköta	 lagerhanteringen	 internt	 istället	 för	 via	 en	
tredjepart.	Jämfört	med	att	låta	en	tredjepart	sköta	lagerhanteringen	så	kan	besparingar	på	nästan	10	
miljoner	SEK	göras	på	tio	års	sikt.	Dessa	sänkta	kostnader	är	något	som	syns	direkt	på	resultatet.	De	
olika	 alternativen	 som	 Kraftringen	 kommer	 kunna	 göra	 påverkar	 hur	 många	 som	 ska	 anställas.	 I	
dagsläget	är	det	tre	personer	som	är	anställda	via	tredjeparten	och	vid	en	eventuell	övergång	kommer	
två	av	dessa	personer	kunna	anställas	av	Kraftringen	direkt,	då	en	av	dessa	tre	går	i	pension.	Detta	
minskar	tiden	för	effektivitetsförlust	som	normalt	sätt	uppstår	vid	dessa	typer	av	implementationer,	
där	en	effektivitetsförlust	skulle	kunna	härledas	till	upplärning	av	ny	personal.	Effektivitetsförlusten	
kan	 i	Örtoftas	 fall	 vara	 till	 exempel	 finjustering	 av	mängden	 plockat	material	 som	 är	 viktig	 för	 att	
pannan	ska	producera	rätt	nivåer	av	energi	utifrån	materialets	kvalité	och	fukthalt.	Vidare	kommer	
även	personalen	kunna	nyttjas	till	andra	uppgifter	som	finns	intill	ett	Kraftvärmeverk.	Det	nuvarande	
kontraktet	för	lagerhanteringen	med	tredjeparten	täcker	inte	in	något	annat	än	just	lagerhanteringen.	
Att	eventuellt	leja	en	ny	tredjepart	för	att	sköta	lagerhanteringen	skulle	innebära	effektivitetsförluster	
i	 hur	 finjusteringen	 av	 plocken	 sker	 som	har	 diskuterats	 tidigare	 i	 Steg	A2:	Material.	 Det	 finns	 en	
upplärningstid	relaterat	till	att	börja	arbeta	vid	bränslegården.		

Med	det	alternativ	som	är	föreslaget	av	författarna,	Ljungby	Maskin	L30	med	en	23,5	m3	skopa	och	
två	anställda	kommer	Kraftringen	att	behöva	investera	500	000	SEK	i	hjullastare	H2,	ha	en	årskostnad	
på	2,67	miljoner	SEK,	skapa	kostnadsbesparingar	på	nästan	10	miljoner	SEK	på	tio	års	sikt.	Siffrorna	
för	detta	är	överskådligt	presenterade	i	Tabell	36,	ovan.			

Vilket	personal-	och	maskinbehov	finns	på	en	effektiviserad	anläggning?	

Det	blir	tydligt	i	Steg	D:	Sammanställning,	att	dessa	två	behov,	maskin-	och	personalbehov,	är	strängt	
beroende	 av	 varandra.	 Den	maskinlösningen	 som	 väljs	 bestämmer	 sedan	 om	 det	 är	 två	 eller	 tre	
personer	som	ska	anställas	för	att	sköta	lagerhanteringen.	

Utifrån	de	intervjuer	som	gjorts,	har	det	blivit	tydligt	att	den	nuvarande	hjullastaren,	H1	egentligen	är	
för	 liten	 för	 att	 kunna	 bära	 en	 lastad	 20m3-skopa.	 Konsekvensen	 har	 blivit	 att	mycket	 tid	 gått	 till	
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underhåll	och	service,	vilket	med	en	riktigt	dimensionerad	maskin	beräknas	minska	avsevärt.	Därför	
behöver	Kraftringen	en	större	och	kraftigare	maskin	som	minst	klarar	av	en	20m3-skopa.	I	segment	D	
i	kapitel	fyra	rekommenderas	en	maskin	från	Ljungby	Maskin	AB.	Den	kan	bära	en	23,5m3-skopa	och	
enligt	tabellen	i	segmentet	finns	det	eventuellt	möjlighet	att	sköta	lagerhanteringen	med	två	personer	
med	 det	 maskinalternativet.	 Bamanningsalternativet	 som	 matchas	 till	 det	 här	 alternativet	 är	 två	
personer.	

Hänsyn	bör	dock	tas	till	att	en	personalstyrka	på	två	personer	medför	att	systemet	blir	känsligt	för	
sjukdom	och	sjukskrivningar	hos	personalen.	Det	som	kan	göras	för	att	säkra	upp	mot	detta	är	att	ta	
in	en	extern	part	som	kan	bidra	med	extra	bemanning	in	vid	behov.	Detta	skulle	kräva	att	den	externa	
parten	lärs	upp	angående	rutinerna	och	aktiviteterna	på	bränslegården.	Det	finns	även	möjlighet	att	
låta	den	externa	parten	sköta	delar	av	beredskapstiden	och	jourer	som	krävs.		

Angående	schemaläggningen	har	det	i	den	här	rapporten	endast	presenterats	ett	diskussionsunderlag	
för	de	blivande	anställda.	Detta	är	på	grund	av	att	det	upplevdes	som	att	det	fanns	för	många	styrande	
faktorer	som	påverkar	hur	ett	slutgiltigt	schema	för	personalstyrkan	ser	ut.	Det	kommer	krävas	att	det	
blivande	schemat	sätts	i	samråd	mellan	HR,	fackförbundet	och	hjullastarförarna.	Underlaget	som	togs	
fram	syftar	till	att	kunna	sätta	begränsningar	rapportmässigt	för	vad	som	två	personer	kan	klara	av	att	
sköta	 och	 bestämdes	 utifrån	 den	 information	 som	 författarna	 fann	 i	 kollektivavtalet	 samt	
arbetstidslagen.	 För	 en	 personalstyrka	 om	 tre	 personer	 antogs	 det	 att	 det	 nuvarande	 schemat	
kommer	fungera	och	att	den	totala	bemanningstiden	kan	användas	som	kapacitet	för	tre	anställda.	

Ifall	Kraftringen	bestämmer	sig	för	att	sköta	lagerhanteringen	för	bränslegården	i	egen	regi	finns	det	
stora	 fördelar	 att	 anställa	 den	 personal	 som	 den	 nuvarande	 tredje	 parten	 använder	 sig	 utav	 vid	
Örtoftaverket.	Detta	skulle	medföra	att	det	inte	blir	någon	upplärningstid	i	samband	med	skiftet.	Det	
ska	dock	noteras	att	vid	 inköp	av	en	maskin	som	kräver	 tre	anställda	kommer	det	 innebära	att	en	
person	får	läras	upp,	vilket	kommer	innebära	effektivitetsförluster	för	lagerhanteringen.	Anledningen	
till	att	en	ny	person	måste	 läras	upp	vid	anställning	av	 tre	personer	är	 för	att	en	av	de	nuvarande	
förarna	ska	gå	i	pension.		

Sammanfattat	upplevs	frågan	besvarad.	Det	kommer	behövas	två	eller	tre	anställda	och	maskinerna	
varierar	utifrån	skopsstorlek	mellan	20	och	30	kubikmeter	samt	att	leasingkostnaden	varierar	mellan	
711	804	 SEK/år	 för	 Ljungby	 Maskin	 AB	 och	 733	812	 SEK/år	 för	 Caterpillar.	 Det	 alternativ	 som	
författarna	 föreslår	 är	 hjullastaren	 Ljungby	 L30	 med	 en	 23,5	 m3	 skopa	 och	 två	 anställda	 vilket	
åskådliggörs	i	Tabell	36	ovan.		

6.2. Områden	för	fortsatt	analys	av	Kraftringen	
Under	 utförandet	 av	 den	 här	 studien	 identifierades	 ett	 par	 områden	 som	 eventuellt	 kan	 vara	
intressanta	för	Kraftringen	att	undersöka	vidare.	Dessa	områden	har	inte	inkluderats	i	den	här	studien	
på	grund	av	dess	omfattning	eller	att	det	helt	enkelt	har	legat	utanför	fokusområdet	för	studien.	

En	 sak	 som	 uppmärksammades	 tidigt	 av	 författarna	 var	 hur	 inköp	 och	 lagerföring	 hanteras	 på	 i	
systemen.	I	dagsläget	köps	material	in	utifrån	energiinnehåll.	Det	inkommande	godset	anges	sedan	i	
viktenhet	och	därefter	lagerförs	det	i	volymenhet.	Stickprov	tas	dock	på	det	inkommande	godset	för	
att	se	vilket	energiinnehåll	lasten	har.	Författarna	upplevde	att	detta	kunde	vara	förvirrande	och	att	
det	borde	finnas	något	bättre	system	för	hantera	det.	Genom	att	skapa	en	tydlig	linje	för	vilka	enheter	
materialet	köps	 in,	 lagerförs	och	förbrukas	 i	 skulle	 inventering	av	 lagret	kunna	ske	 lättare	och	mer	
precist.	

Eventuellt	ska	en	ny	panna	byggas	på	Örtoftaverkets	område.	När	ett	beslut	är	taget	om	vilken	typ	av	
panna	som	kommer	 installeras	eller	om	det	ska	ske	överhuvudtaget,	borde	det	göras	en	analys	på	
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huruvida	 den	 fasta	 vedhuggen	 som	 finns	 installerad	 på	 gården	 kommer	 användas	 eller	 inte.	 Den	
information	författarna	fick	idag	visar	att	vedhuggen	i	sig	inte	var	lönsam	att	bruka	i	dagsläget	på	grund	
av	höga	driftkostnader.	 Ifall	den	 inte	kommer	användas	vid	 tillbyggnad	av	en	 till	panna	borde	den	
avyttras	för	att	kunna	frigöra	lagerytan	och	bundet	kapital.	

En	annan	slutsats	som	kan	dras	är	att	lager	av	denna	typ	mår	bra	av	att	ha	så	få	materialtyper	som	
möjligt	på	lager.	Det	sker	en	förlust	av	lageryta	för	varje	extra	sort	material	som	ska	finnas	på	lagret.	
Ifall	målet	är	att	 lagra	så	mycket	som	möjligt	 i	 framtiden	eller	om	det	blir	 trångt	med	utrymme	på	
lagret	när	den	nya	pannan	är	i	bruk,	kan	det	löna	sig	att	undersöka	ifall	det	går	att	dra	ned	på	antalet	
materialtyper.	 Anledningen	 till	 att	 det	 är	 mer	 platseffektivt	 med	 få	 material	 är	 på	 grund	 av	
säkerhetsavståndet	på	15	meter	som	olika	material	måste	ha	emellan	sig	samt	att	olika	material	kan	
inte	heller	lagras	tillsammans	i	stackar.	

Det	borde	även	undersökas	om	den	nya	lagerlayouten	orsakar	en	flaskhals	med	placeringen	av	RT-flis.	
Det	kan	uppstå	trängsel	vid	utrymmet	mellan	förhögarna	och	RT-flisen.	Det	är	en	risk	som	kan	finnas	
vid	ett	 fyllt	 lager	vid	säsongsstarten.	Detta	är	då	det	är	 trafik	 från	både	 lastbilar	som	 lastar	av	och	
trafiken	 som	 uppstår	 från	 hjullastaren	 som	 körs	 på	 gården.	 Ifall	 detta	 skulle	 bli	 en	 flaskhals	 rent	
trafikmässigt	på	gården	kräver	det	att	hjullastarförarna	plockar	material	från	denna	plats	där	detta	har	
uppstått	och	minskar	ner	ytan	som	materialet	tar.		

6.3. Områden	för	fortsatt	forskning	
För	 att	 vidareutveckla	 kunskapen	 inom	 detta	 område	 kommer	 det	 i	 fortsättningen	 behövas	 mer	
forskning.	 Bartholdi	 &	 Hackman	 (2016)	 beskrev	 hur	 orderplock	 genomsnittligen	 tar	 upp	 55%	 av	
arbetstiden	vid	ett	vanligt	 lager.	Enligt	siffrorna	från	observationerna	 i	denna	rapport	står	plock	av	
material	 för	 cirka	40	%.	Detta	 resultat	 visar	 på	 att	 det	 kan	 finnas	 stora	 skillnader	mellan	 lager	 för	
företag	inom	olika	branscher	och	beroende	på	vad	det	är	för	typ	av	lager.	Lagerhanteringsteorin	kan	
därmed	specialiseras	ytterligare	och	göras	mer	branschspecifik.	Detta	skulle	minska	gapet	mellan	hur	
lagerhantering	praktiseras	och	hur	det	är	beskrivet	i	teorin.	Arbetsprocessen	som	utvecklades	i	kapitel	
2	 skulle	 kunna	 ligga	 som	 grund	 till	 vidare	 studier	 där	 det	 kan	 undersökas	 om	 denna	 process	 är	
applicerbar	 för	 andra	 företag	 inom	 samma	 bransch	 eller	 liknande	 branscher.	 Arbetsprocessen	 är	
möjlig	 att	 anpassas	 och	 vidareutvecklas	 för	 att	 till	 exempel	 kunna	 inkludera	 nybyggnation	 av	
biomassalager	eller	förbättring	för	lagerhantering	där	liknande	material	hanteras.	Det	märktes	under	
ramverksjämförelsen	att	befintliga	ramverk	idag	har	stora	likheter	till	varandra.	Det	ska	dock	noteras	
att	den	faktiska	arbetsprocessen	fick	anpassas	för	att	kunna	passa	vår	typ	av	lager.	Ett	möjligt	område	
för	vidare	forskning	skulle	därför	kunna	vara	att	undersöka	vilka	faktorer	som	är	av	olika	betydelse	vid	
nydesign	eller	omdesign	av	lager	inom	olika	branscher	för	att	kunna	anpassa	ramverk	efter	dessa.		
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8. APPENDIX		

8.1. Principer	för	Skogsavverkningslager	
Sinclair	&	Wellburn	 (refererad	till	 i	Dramm	&	Jackson	2000)	principer	 för	skogsavverkningslager	på	
orginalspråket,	engelska.		

	

● Reduce or eliminate unnecessary movements and combine movements; 
● Increase the size, weight, or quantity of material moved wherever possible; 
● Standardize types and sizes of equipment where feasible; 
● Use equipment that can perform multiple tasks unless specialized equipment is needed, 

but be cognizant that it may be cheaper and faster to use smaller equipment to move 
material two separate times than to make one move with a large machine; 

● Select equipment to match all aspects of material and flow in the system; 
● Minimize the ratio of dead weight to total weight on all moves; Maximize the load and 

minimize the distance on high-intensity moves; Make low-intensity moves, if long 
distances must be covered; 

● Pick up and set down whole loads whenever possible; 
● Restrict the use of rolling stock to an absolute minimum.  
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8.2. Utdrag	ur	rådatan	för	observationerna	
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8.3. Karta	över	bränslegården	
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8.4. Karta	med	platshänvisningar	
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8.5. Resultat	från	observationer	
	

	

Tidsåtgång	totalt	innefattar	all	restid	och	aktivitetstid	för	respektive	aktivitet.	Detta	diagram	tittar	bara	
på	tidsåtgången	för	PL1,2,3	och	inte	PL4(nödficka)	

	

	

	

Samma	som	ovan,	men	alla	“RT”	har	slagits	ihop.	
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8.6. Exempel	flisskrapa	
För	att	förtydliga	vad	en	flisskrapa	är	visas	den	nedan.		

	

	

Bildkälla:	https://redskaparna.se/flisskrapa/flisskrapa-fs-350/	
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8.7. Lee	(2002)	–	Aligning	supply	chain	strategies	with	product	uncertainties	
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8.8. Beräknat	bemanningskrav	kopplat	till	skopstorlek	
	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	20	m3-	skopa	

	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	25	m3-	skopa	

	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	30	m3-	skopa	
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8.9. Beräknat	bemanningskrav	kopplat	till	maskinalternativen	
	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	Ljungby	Maskin	AB	

	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	Volvo	CE	

	

Beräknat	bemanningskrav	vid	användning	av	Caterpillar	

	

	


