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Sammanfattning 

Atlas Copco i Örebro tillhör affärsområdet gruv- och bergbrytningsteknik där de 

utvecklar, tillverkar, marknadsför och forskar på bergborrmaskiner, borraggregat, lastare 

samt truckar. Affärsområdet gruv- och bergbrytningsteknik består av olika divisioner som 

till exempel URE (Underground Rock Excavation). De maskiner som tillverkas på denna 

division är bland annat Boltec, Simba, Scaletec och Boomer. Dessa maskiner är alla olika 

typer av bergborrmaskiner och borraggregat. 

På produktionsavdelningen och slutmonteringen för dessa maskiner sker i dagsläget 

slutmontering av samtliga maskinerna som ett modulbygge och de flesta maskinerna 

stationsmonteras. Denna typ av montering anses inte tillräckligt effektiv och lönsam av 

Atlas Copco. Av denna anledning finns krav på att öka produktiviteten med 25% på 

slutmonteringen till 2015. 

För att nå detta mål finns önskemål om att införa flöden i slutmonteringen och på så sätt 

effektivisera produktionen.  

Syftet med detta examensarbete har varit att presentera två till tre förslag på flöden med 

olika ingående maskinmodeller. Utöver detta har även syftet varit att undersöka hur dessa 

flöden kan delas in i stationer samt hur eventuella tidsskillnader i tillverkningsprocessen 

mellan de olika maskinmodellerna kan hanteras i dessa flöden.  

Tolv olika maskinmodeller av typerna Boltec, Simba, Scaletec och Boomer har 

behandlats och jämförts för kompatibiliteten mellan modellerna med avseende på ledtid, 

producerad volym över ett år och teknisk uppbyggnad. Utifrån denna jämförelse har tolv 

olika grupper med olika ingående maskinmodeller skapats. Beräkningar har gjorts för hur 

lång den maximala cykeltiden för dessa grupper kan vara för att ha möjlighet att 

producera hela volymen för respektive grupp under ett års tid. Med hjälp av dessa 

cykeltider och ledtiderna för maskinmodellerna har antalet nödvändiga stationer i 

respektive flöde beräknats.  

De tre grupper som visade bäst resultat från beräkningarna har vidareutvecklats till 

teoretiskt fungerande flöden. Dessa tre flöden har presenteras med avseende på 

funktionaliteten mellan de olika maskinmodellerna i flödet samt fördelningen av flödet i 

stationer. Modellernas olika ledtider i respektive flöde har presenterats och fördelningen 

av dessa maskiner genom flödets olika stationer har gjorts genom att skapa en passande 

produktmix av modellerna. Även huruvida de olika modellerna behöver gå olika vägar, 

om de kräver olika antal stationer i flödet eller om parallellitet behöver användas genom 

de olika flödena har visats. 

Slutligen har även en övergripande indelning av operationer som ska ske på de olika 

stationerna gjorts för samtliga flöden. 

Nyckelord: Lean, produktionsflöde, bergborrmaskiner, produktmix, effektivisering  
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Abstract 

Atlas Copco in Örebro belongs to the business area Construction and Mining Technique 

where rock drills, drill rigs, loaders and trucks are developed, manufactured, marketed 

and researched. In the business area Construction and Mining Technique there are a few 

divisions, one of these are URE (Underground Rock Excavation). The machines 

manufactured within this division include Boltec, Simba, Scaletec and Boomer. These 

machines are all different types of rock drills and drilling rigs. 

In the production and the final assembly of these machines all machines are currently 

constructed out of modules and most of the machines are mounted on fixed stations. This 

type of fixed mounting is not considered to be effective and profitable enough by Atlas 

Copco. For this reason requirements to increase productivity by 25% on the final 

assembly by the year 2015 have been made. 

In order to achieve these goals of making the production more efficient, Atlas Copco 

wants to introduce flows into the final assembly. 

The goal of this master thesis has been to present two or three suggestions of flows with 

different machine models included. In addition the aim has been to examine how these 

flows can be divided into stations as well as to analyze how the time differences in 

manufacturing processes of the different machine models can be handled in the flows. 

Twelve different machine models of Boltec, Simba, Scaletec and Boomer type have been 

analyzed and compared to see the compatibility in terms of lead time, production volume 

over a year and technical specifications. From this analysis, twelve different groups, 

containing different machine models have been created. Calculations have been made for 

these groups to see the maximum length of the cycle time needed to produce their entire 

volume over one year. Using these cycle times and the lead times for the each machine 

model the number of necessary stations in each flow have been calculated. 

The three groups that demonstrated the best results from the calculations have been 

further developed into theoretically functioning flows. These three flows have been 

presented with respect to the functionality of the various machine models in the flows and 

how the flows are divided into stations. The models different lead times for each flow is 

presented and the distribution of these machines though the flows different stations have 

been done by creating a suitable product mix of the models. Whether if the models need 

to go different ways through the flow, through different amounts of stations or if 

parallelism is needed, have also been demonstrated. 

Finally, a comprehensive breakdown of operations that will take place at different stations 

has been made for all flows. 

Keywords: Lean, production flow, rock drills, product mix, efficiency  
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1 Inledning 

Denna rapport kommer att presentera examensarbetet ”Kombinerade flöden på 

slutmonteringen för gruv- och bergbrytningsmaskiner på Atlas Copco”. 

 Bakgrund 

På Atlas Copco i Örebro utvecklas, tillverkas, marknadsförs och forskas det på 

bergborrmaskiner, borraggregat, lastare och truckar. Detta examensarbete har varit 

fokuserat till slutmonteringen för bergborrmaskiner som produceras inom affärsområdet 

gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen URE (underground rock excavation).  

De maskinmodeller som behandlats är följande: 

 Simba: En maskin till för att borra långa hål uppåt och nedåt från gruvgångar.  

 Boltec: En maskin till för att borra hål och fästa förstärkningsbultar i bergväggen 

samt att sätta upp galler på väggar och tak i gruvgångar. 

 Scaletec: En maskin till för att hacka bort material i bergrum. 

 Boomer: En maskin till för att borra långa horisontella hål. 

Slutmonteringen för dessa maskiner sker som ett modulbygge och nästan alla 

maskinmodeller stationsmonteras. Denna stationsmontering är tidskrävande och främjar 

inte standardiserat arbetssätt. 

I dagsläget finns det i grunden två sorters bärare till de maskiner som kommer att hanteras, 

Medium och Large bärare. För dessa bärare finns ca 60st olika modellvarianter.  

Modellvarianterna kan skiljas åt med avseende på till exempel motorstorlek och hytt. 

Dock är det som huvudsakligen skiljer de olika maskinmodellerna åt vilken typ av 

bommodul de har längst fram på maskinen. Utöver detta finns det även olika typer av 

styr-, hydraul-, luft-, vatten- och elsystem. Varje modell kan även beställas med olika 

typer av tillval (optioner). 

Ett projekt introduceras i dagsläget för att skapa linjemontering av maskinmodellen 

Boomer och på så sätt även introducera konceptet för de som jobbar på linan. Framtida 

planer är att skapa liknade linjemontering för ytterligare maskinmodeller.  

 Syfte 

Detta examensarbete ska identifiera olika moduler och skillnader för några av 

maskintyperna Simba, Boltec, Scaletec och Boomer. Utifrån detta ska förslag ges på hur 

olika modeller av dessa maskintyper kan samverka på olika flödeslinor enligt Leanteorier. 

Två till tre flöden ska presenteras och lösningar på möjligheter till att hantera eventuella 

tidsskillnader och variationer av modeller i dessa flöden ska även presenteras. 

Krav finns på att öka produktiviteten med 25 % i slutmonteringen och att erhålla en 

leveransprecision på 95 % till 2015. 
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 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts för att komma fram till två till tre kombinerade flöden. 

 Endast slutmonteringen för produktionen av gruv- och bergborrmaskiner kommer 

att behandlas. 

 22 stycken maskinmodeller kommer att undersöka. 

 Maskiner som produceras i volymer på 15 till 25 stycken/år avses som hög volym.  

 Ledtider och operationstider som användas vid beräkningar kommer att vara tider 

som Atlas Copco arbetar efter i dagsläget. Detta då det inte finns begränsat med 

tid att göra tidsstudier på grund av den långa tid det tar att montera de maskiner 

som arbetet behandlar.  

 De ledtider som kommer att användas genom rapporten beskriver endast ledtiden 

genom slutmonteringen. 

 Ledtiderna för Boltec EC och Scaletec LC är antagna utifrån de ledtider som finns 

på liknande produkter då dessa inte har tillverkats i tillräckligt stor volym att 

montörerna har fått in en vana i denna montering. Boltec EC = 750h,  

Scaletec LC = 710h. 

 Olika typer av styrsystem kommer inte att kombineras i flöden, D=DCS 

(direktstyrsystem) och C=RCS (riggstyrsystem) för de olika modellerna. 

 Materialtillförseln till stationerna i flödet antas utjämnat så att moduler och annat 

byggmaterial levereras till stationerna på önskad tid. 

 De tre ITH (In The Hole) modellerna som behandlas kommer att ses som 

”optioner” för respektive modell av Simba. Tex kommer Simba E7C-ITH att ses 

som en option av modellen Simba E7C och dessa kommer att delas in i samma 

flöden.  

 Tillval eller ”optioner” kommer inte att tas med i beräkningarna av utformandet 

av flödena. Dessa optioner kommer endast ses som skillnader som behöver 

hanteras i ett fungerande flöde. 

 Antalet stationer i ett flöde kommer att ligga mellan två och sex stycken stationer. 

Detta för att ett längre flöde inte passar i den lokal där produkterna monteras. 

 Metod 

Det första som gjordes var att definiera problemet för att sedan utföra en litteraturstudie 

på relevant information för projektet. Litteraturstudien gjordes på området Lean, hur Lean 

kan implementeras på ett företag och vad de viktigaste aspekterna med Lean är. Även vad 

som är viktigt att tänka på när slöserier ska elimineras på ett företag har undersökts.  

I samband med att litteraturstudien genomfördes, identifierades även den nuvarande 

situationen på företaget. Hur slutmonteringen fungerar i dagsläget med avseende på 

maskinernas väg genom denna del av tillverkningsprocessen och även hur samtliga 

produkter fungerar och är uppbyggda undersöktes. 
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När tillräckligt med information gjorts tillgänglig över problemet och hur detta skulle 

kunna lösas gjordes begränsningar av antalet produkter att jämföra, med avseende på 

tillgänglig information om respektive produkt. Därefter gjordes en jämförelse på de olika 

produkterna för att undersöka vilka som hade möjlighet att ingå i gemensamma flöden. 

De första kombinationerna av maskinmodeller som gjordes, togs fram med avseende på 

ledtider och antalet produkter som tillverkas på ett år. Utifrån detta togs fyra 

kombinationer av olika maskinmodeller fram. Efter att de första grupperna formulerats 

gjordes ett dokument på samtliga tekniska specifikationer för alla produkter. Utifrån detta 

dokument togs åtta nya kombinationer av maskinmodeller fram beroende på likheter i 

uppbyggnad av maskinerna. Samtliga grupper undersöktes därefter för att se möjligheten 

att skapa flöden av dessa. Undersökningen gjordes genom att beräkna antalet stationer 

som skulle krävas för varje grupp och om eventuella flöden skulle klara att tillverka hela 

volymen för respektive grupp på önskad tid.  
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2 Lean produktion 

Detta kapitel kommer att ta upp några olika Leanmetoder och -teorier, hur dessa kan 

användas och vilka som kan vara väsentliga att använda ur ett Leanperspektiv när ett flöde 

ska utformas. 

 Grundläggande principer 

I boken ”Lean gör avvikelser till framgång” beskrivs Lean på följande sätt: ”Lean är ingen 

aktivitet eller metod som går att genomföra för att sedan vara klar. Det rör sig snarare om 

ett förhållningssätt eller en strategi för hur verksamheten ska bedrivas.” Med detta menas 

alltså att ett företag som arbetar med Lean ständigt bör förbättra och utveckla sin 

organisation genom att upptäcka och eliminera slöserier som finns på företaget. [1] 

2.1.1 Toyotas produktionssystem, TPS 

För att kunna arbeta med Lean och förbättra en organisation finns flertalet principer att 

följa och arbeta efter. Ett exempel är det så kallade ”Toyotas produktionssystem”, TPS 

som är uppbyggt av 14 olika principer vilka är indelade i fyra olika delar som beskrivs i 

figur 1 nedan. Dessa principer kan tillämpas och anpassas till olika delar i en organisation 

för att på bästa sätt nå lönsamma och fungerande mål. 

 

Figur 1. Övergriplig indelning av de 14 principer som TPS är baserat på och hur dessa är 

grupperade i fyra olika områden, [2]. 

TPS är en representation av hur ett fungerande produktionssystem bör vara uppbyggt. 

Denna representation beskrivs som ett hus, ett strukturellt system, med ett tak, två pelare 

och en grund, se figur 2. Om det finns en stabil grund som de två grundpelarna kan byggas 

på kan målen nås, det vill säga alla de olika delarna i huset är väsentliga för ett fungerande 

system. [3] 
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Figur 2. TPS-huset. Figuren visar alla de olika delarna som ingår i Toyota Produktion System, 

[4]. 

JIT (Just-in-time) 

JIT är en av pelarna i TPS-huset. Då det krävs ett stort kapital med buffertar och lagrade 

detaljer utvecklade Toyotametoden JIT som fungerar så att alla olika detaljer som behövs 

för en produkt, produceras först vi det tillfälle de behövs i produktionen. För att kunna 

producera detaljer på ett sådant sätt krävs det att principerna takt, kontinuerligt flöde samt 

dragande system efterföljs, (dessa principer beskrivs utförligare nedan). [1] Denna pelare 

i TPS-huset beskriver hur ett system ska fungera med hjälp av små buffrar och med ett 

taktat en-stycks flöde. Om ett system fungerar på detta sätt kommer det leda till att det 

blir ett jämt flöde av produkter som kommer ut ur produktionen och att eventuella defekta 

delar upptäcks fortare. [3] 

Jidoka 

Den andra pelaren i TPS-huset heter Jidoka och står för automation. Denna pelare 

beskriver att inga defekta delar ska kunna komma igenom produktionen. Om något 

problem uppstår eller en defekt del har tillverkats så ska produktionen stanna och det 

problem som uppstått ska omedelbart lösas. För att detta ska kunna göras på ett smidigt 

och effektivt sätt krävs alltså en viss grad av automation i produktionen. Blir inte 

problemet löst fort kommer detta innebära att hela produktionen kommer att påverkas på 

sikt. Av denna anledning ligger oerhört stor vikt på att upptäcka och lösa problem på ett 

utförligt och effektivt sätt. Det är här som stabiliteten och grunden, heijunka, är betydande 

och kommer in i denna modell. [1, 3] 

Utjämning och standardisering  

Grunden på TPS-huset bygger på utjämning (heijunka) och standardisering, se figur 2. 

Denna grund beskriver att ett produktionssystem måste vara stabilt och välfungerande 

med avseende på alla ingående delar i systemet. Detta beskrivs i nästa kapitel. [3] 
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2.1.2 Tre M och slöserier 

En viktig del att jobba med för att på ett lyckat sätt införa Lean i en organisation är att 

driva ut slöserier i till exempel processer och operationer som inte tillför ett värde till 

produkten. För att driva ut dessa slöserier är det oerhört viktigt att synliggöra alla 

slöserier. Första steget i att synliggöra slöserier inom ett företag är att införa standarder 

och därefter standardisera dels processen men även dokumentationen på företaget så 

mycket som möjligt. [1, 3] 

En sak som är viktig att ha i åtanke vid utdrivning av slöserier är att om fokus endast 

ligger på att driva ut just slöserier kan detta i själva verket skada produktionen. I boken 

”The Toyota Way” beskrivs utdrivningen av slöserier som en generell förbättring av 

värdeskapande processer där de slöserier som finns runtomkring ofta glöms bort. Av 

denna anledning är det viktigt att se till de tre M:en, Muda, Muri och Mura som alla är 

beroende av varandra, se figur 3. Dessa tre M, där det första M:et är just slöserier, 

beskriver alla delar som bör synliggöras och elimineras i ett produktionssystem.  De tre 

M:en beskrivs nedan. [3] 

 
Figur 3. De tre M:en och hur de beror av och påverkar varandra, baserat på en illustration från 

”The Toyota Way”. [3] 

Muda 

Muda är det första m:et av de tre m:en som betyder icke-värde-skapande aktiviteter. För 

att eliminera Muda ligger alltså fokus på att eliminera slöserier. Dessa slöserier brukar 

beskrivas som 7+1 slöserier och är: [3] 

 Överproduktion: Produktion av produkter som inte är beställda. 

 Väntan: Väntan, för arbetare, på till exempel att en maskin ska göra en operation. 

 Transport: Att flytta produkter onödiga sträckor mellan processer.  

 Överarbete: Produktion i onödigt många steg på grund av att till exempel verktyg 

eller processen för framställning inte passar produkten.   

 Lager: Detta kan till exempel orsaka att fel på produkten eller processen döljs. 

 Rörelse: Onödiga rörelser som krävs för att till exempel hämta eller hitta verktyg. 

 Defekter: Produktion av defekta produkter. 

 Outnyttjad kompetens, +1: Viktiga idéer och kunskap kan gås miste om, om 

inte allas talan blir hörd. 

Muda
Slöserier

Muri
Över-

belastning

Mura
Ojämnhet
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Muri 

Muri är det andra M:et och betyder överbelastning av människor och maskiner. Detta kan 

bidra till risk i säkerhet för människor och eventuella stopp och haverier för maskiner. [3] 

Mura 

Och slutligen kommer Mura som betyder ojämnhet. Denna ojämnhet brukar beskrivas 

som ojämnheten i produktionen och dess resultat blir alla slöserier i Muda.  Ojämnheten 

kan visa sig på olika sätt, vissa gånger är maskiner och människor outnyttjade medan vid 

andra tillfällen är produktionen överbelastad. [3] 

 Lean och flöden inom produktion 

Som nämnts tidigare är det av stor vikt att alla delar i en organisation implementerar 

standarder och Lean för att nå maximal effektivitet och lönsamhet. Detta kapitel kommer 

dock att gå in på vad för metoder och principer som kan vara lämpliga att använda för 

själva produktionen på ett företag. 

2.2.1 Att skapa flöden 

För att en indelning av produkter i flöden ska vara så lönsam som möjligt finns flera 

faktorer att ta i beaktning. Dels är det viktigt att vara medveten om produkternas 

leveransfrekvens och svängningarna i denna frekvens med avseende på kundens behov. 

Samtidigt som det är viktigt att kartlägga vilken väg produkten måste gå genom 

produktionen, hur stora partistorlekarna kan vara genom detta flöde, hur detta flöde ska 

styras och vad företaget har för kapacitet att producera detta. [1] 

Ytterligare saker att ta i beaktning vid utvecklandet av ett flöde är hur detta ska se ut. Bör 

flödet vara rakt, parallellt eller delvis parallellt. I boken ”Lean gör avvikelser till 

framgång” [1] anses det bäst att använda raka flöden så långt det går. Detta då det uppstår 

planeringspunkter vid varje förändring av flödet från eller till parallellt flöde, det vill säga 

vid divergerande och konvergerande flöden, se figur 4. 

 

Figur 4. Divergerande och konvergerande flöden med utsatta planeringspunkter för respektive 

flöde. Baserad på en illustration från ”Lean gör avvikelser till framgång”. [1] 



9 

 

Dessa planeringspunkter innebär att beslut om nästa steg måste tas och kan medföra att 

fel uppstår, som beskrivet i ”Lean, gör avvikelser till framgång”, ”Där det finns en 

valmöjlighet finns det också en möjlighet att välja fel”. Av denna anledning är det säkrare 

att använda raka flöden där detta är möjligt. En annan anledning är även att flera 

planeringspunkter kan påverka produktionsordningen genom produktionen och FIFO 

(First In First Out), vilket kan påverka produkten och produktionen negativt. [1] 

2.2.2 Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde är en princip som innebär att alla produkter ständigt ska röra sig i ett 

flöde. Detta kan till exempel åstadkommas genom att ha korta avstånd mellan processer, 

små buffertar och frekventa transporter. Anledningen till att alla produkter i en process 

bör vara i ständig rörelse är att väntetiden samt buffertar, som är slöserier, ska minimeras. 

På detta sätt minimeras PIA (Produkter I Arbete) och därmed även ledtiden. [1] 

2.2.3 Dragande system 

Dragande system innebär att en beställning läggs i slutet av ett flöde varpå denna 

information skickas bakåt i flödet i motsatt riktning till produkten, beskrivet i figur 5. 

Med denna princip påbörjas endast tillverkningen av en detalj på en produktionsstation 

när stationen har fått information om vad som ska tillverkas från efterliggande station i 

flödet. Om ett fel uppstår på en station kommer denna station varken att skicka fram en 

ny produkt i flödet eller skicka tillbaka information för en ny produkt. Detta leder i sin 

tur till att ingenting produceras i onödan och FIFO erhålls. [1] 

 

Figur 5. Illustration över ett dragande system; Information skickas i motsatt riktning mot 

produktionsprocessen det vill säga bakåt i produktionssystemet. Illustrationen på ett dragande 

system är baserat på en figur från ”Lean, gör avvikelser till framgång”. [1] 

För att ett flöde ska vara dragande betyder det nödvändigtvis inte att informationen 

behöver gå igenom alla steg i processen. I vissa fall kan det vara smidigare att skicka 

informationen några fler steg bakåt i processflödet. [1] 

 Effektivisera produktionen 

Det finns flertalet olika sätt att arbeta med Lean, till exempel kan metoder som kanban, 

utjämning, SMED, TQM och TPM användas, se figur 6. I figuren åskådliggörs även hur 

de olika metoderna påverkar olika områden inom en organisation med avseende på 

flexibilitet, ledtid, produktivitet, kvalitet och leveranssäkerheten. [6] 
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Då detta projekt påverkas av hur flexibelt ett system kan vara, eftersom de maskiner som 

kommer att tillverkas i de olika flödena är avsevärt olika varandra, kommer endast de tre 

förstnämnda metoderna att presenteras. Detta då dessa metoder är de enda som påverkar 

hur flexibelt ett system kan vara. 

 

Figur 6. Metoders påverkan av olika delar av en organisation. Linjerna mellan metoderna och 

faktorerna som finns inom en organisation, beskriver metodens påverkan och hur stor påverkan 

är.[6] 

2.3.1 Kanban 

Kanban är en metod som används i dragande system som i princip betyder att en 

beställning sker från ett senare processteg till ett tidigare. Detta system bygger på att kort 

eller någon typ av signal skickas mellan processtegen, se figur 7, för att beskriva vad som 

gjorts på produkten, det vill säga hur långt produkten har kommit i produktionen och vad 

som ska ske i nästa steg. [1, 5] 
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Figur 7. Beskrivning av hur Kanbankort alternativt signaler används i en process. Pilarna 

beskriver hur kanban färdas. Baserat på illustration från ”Produktionsekonomi”. [5] 

Det finns två typer av Kanban; det ena är ett transportkanban som meddelar vilket 

material som behöver hämtas till en viss station i flödet och det andra är ett 

produktionskanban som meddelar vad som ska göras på den detaljen som kortet avser, 

även kallat operationskort. [1, 5]  

Fördelarna med att använda Kanbankort i ett produktionsflöde är att ingen operation får 

genomföras utan att ett kort/en beställning gjorts på denna operation vilket medför att 

produktionen av produkter som inte omedelbart kommer att användas, undviks. Dessutom 

undviks även, genom användningen av transportkanban, att för mycket material och/eller 

fel material för en viss operation tar plats på stationer i flödet. [5] 

Denna metod anses ofta lämplig för system med en hög och jämn efterfrågan där 

återskaffningstiderna är korta och produkterna är fysiskt små. [1] 

2.3.2 Utjämning 

För att få stabilitet i ett produktionssystem krävs att produktionen är utjämnad med 

avseende på volym och produktmix samtidigt som arbetet sker på ett standardiserat, 

överskådligt och tydligt sätt. Till exempel ska visuella förklaringar finnas tillgängliga på 

alla olika ställen i produktionen, för såväl produktionssteg som tillvägagångssätt. [3] 

Två exempel på hur ett utjämnat flöde kan skapas presenteras nedan och är antingen att 

skapa en lämplig produktmix eller att införa cyklisk produktion. 
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Produktmix 

Produkter kan tillverkas i den ordning som beställningen görs på produkten, vilket för två 

produkter A och B skulle kunna innebära en produktionsföljd enligt: ABABBAAABAB. 

Om produktionen sker på detta sätt tillverkas alltså produkten direkt utifrån en order. 

Problemet med detta sätt är att flödet kommer att sakna regelbundenhet. Under vissa 

perioder kan det komma in fler beställningar på produkter än andra vilket i sin tur kan 

leda till att produktionen inte hinner med att producera allt som är beställt respektive kan 

det finnas tillfällen då det inte finns något att göra. [3] 

För att undvika detta och jämna ut produktionen är det bättre att producera efter hur 

efterfrågan på produkterna ser ut över längre tid och gruppera produkterna utefter det. Ett 

företag som till exempel producerar tre gånger så många av produkt A som av produkt B 

skulle kunna skapa en lämplig produktmix genom att gruppera tre A på en B och till 

exempel gör en produktionsföljd som skulle kunna vara AAABAAABAAAB. [3] 

Ytterligare en sak som är viktig att tänka på för att få ett jämnt flöde är att tänka på tiden 

det tar att producera de olika produkterna. Om ett företag producerar tre produkter A, B 

och C där efterfrågan på produkterna är två A på en B och två B på en C, då skulle 

produktionsföljden kunna se ut på följande sätt: AAAABBCAAAABBC. Detta skulle 

kunna fungera om alla produkter tar lika lång tid att producera. Om istället de olika 

produkterna A, B och C tar respektive 2h, 1h och 3h att producera skulle detta föreslagna 

flöde kunna skapa problem då produkt A som ska tillverkas direkt efter produkt C 

kommer att behöva vänta de tre timmarna som C tar att tillverka. För att undvika detta är 

det då lämpligt att tillverka en produkt som tar kortare tid efter den produkten som tar 

längre tid och produktionsföljden skulle istället kunna se ut på följande sätt: 

AABAACBAABAACB. Alternativt om produkt B tillverkas innan produkt C och C 

påbörjas att tillverkas under den ”lediga” timme som finns efter B. På så sätt skulle 

produktionen bli utjämnad med avseende på både antal produkter samt tiden det tar att 

producera produkterna. [3, 5] 

För att detta ska vara lönsamt gäller att eventuella ställtider mellan produktvarianterna 

inte finns eller att dessa är minimala. [5] 

Cyklisk produktion 

Cyklisk produktion innebär att produkter som ska tillverkas delas in i cykler som sedan 

upprepas om och om igen. I exemplet ovan om produktmix beskrivits produktmixen; 

AABAACBAABAACB. Denna består av två cykler, där en cykel beskrivs som 

AABAACB. [5] 

Indelning av produkter i cykler kan användas för olika steg genom produktionen. Figur 8 

beskriver en produktion som tillverkar fyra olika produkter som alla kräver olika lång 

produktionstid vid olika operationer i produktionen. Cykeln ABCD sträcker sig över tre 

perioder i första operationen därefter ändras cykeln till ABC i operation två och ABD i 

operation tre tills den sedan ser ut som i första operationen igen. Då alla produkter inte 
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alltid behöver genomgå samma operationer är det lämpligt att ta bort dessa produkter från 

ursprungcykeln för dessa operationer. Från exemplet går även att urskilja att ledtiden för 

en produkt över samtliga operationer är fyra perioder lång. Det vill säga samtliga cykler 

är kortare än ledtiden vilket betyder att innan en produkt A blir klar i operation fyra så 

kommer en ny produkt A att påbörjas i operation 1. [5] 

 

Figur 8. Cyklisk detaljplanering för fyra olika produkter A-D, över fyra olika operationer. 

Perioden representerar hur lång tid en produkt tar att tillverkas för respektive operation. Baserad 

på illustrationen om cyklisk produktion från boken ”Produktionsekonomi”. [5] 

2.3.3 SMED (Single-minute-exchange-of-die) 

“Single-minute-exchange-of-die” eller ”ensiffrigt antal minuter för byte av formverktyg” 

står för den tid det tar att ändra ställtiden mellan olika produkter på till exempel en station 

i ett flöde. Ställtiden kan även beskrivas som den tid det tar att ändra en station med 

avseende på verktyg och material för att producera en ny produkt på denna station. 

Anledningen till att denna metod heter ”singel-minute” är att när den utvecklades skulle 

önskad ställtid vara under tio minuter. Dock är det viktigaste med ställtidsreduktion att 

ställtiden minskar och inte att den blir just tio minuter eller mindre. [1] 

När SMED ska användas är det viktigt att skilja på intern och extern ställtid. Dessa 

beskriver olika delar som behöver ändras för att producera till exempel en ny produkt. 

Med intern ställtid menas den tid det tar att ställa om saker som är beroende av att 

produktionen står stilla medan extern ställtid istället betyder den tid det tar att förbereda 

för en ny produkt där förberedelsen kan göras under pågående produktion. [1] 

Det finns åtta stycken saker som är viktiga att tänka på när en metod som SMED ska 

användas: [1] 

1. Separera intern ställtid och extern ställtid för att minimera den interna 

ställtiden. 

2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid för att ha möjlighet att förbereda 

och ställa om så mycket som möjligt medan produktionen är igång. 

3. Funktionell standardisering bidrar till att färre verktyg behövs samt att det blir 

färre sätt att montera olika saker på. 

4. Funktionella fästanordningar bidrar även detta till att monteringstiden minskar. 

Det skulle till exempel kunna vara tidssparande att byta ut skruvförband mot 

klämförband. 
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5. Förhandsjusterade fixturer för att förbereda produkter för produktion innan den 

interna ställtiden påbörjas. 

6. Parallellisera operationer genom att låta flera personer göra till exempel 

omställningar, samtidigt på olika sidor av en produkt för att minska den totala 

tiden för omställningen. 

7. Eliminera justeringar genom att använda fasta mät- och inställningsinstrument. 

8. Mekanisera till exempel verktyg och fixturer. 

2.3.4 Flödesgrupper 

För att förbättra en produktion med avseende på tiden det tar för en produkt att gå genom 

produktionen är det lämpligt att skapa flödesgrupper. Detta innebär en indelning av flera 

olika produkter i grupperingar som kan gå samma väg genom produktionen med avseende 

på hur dessa produkter bearbetas och monteras. [5] 

I boken ”produktionsekonomi”, [5] beskrivs en flödesorienterad verkstad som någonting 

som endas är lämplig för produktion av produkter med få varianter och stor volym. 

”För att flödesorienterad verkstad ska vara lämplig krävs att antalet produkter och 

varianter är få och att efterfrågevolymerna är relativt höga för att motivera att layouten 

utformas efter produktgruppen.” [5] 

Produktfamiljer 

Produktfamiljer är en indelning av hur olika produkter bearbetas, vilka steg produkten 

kommer att genomgå i produktionen för att slutligen bli en färdig produkt. Denna 

indelning tar egentligen ingen hänsyn till vad slutprodukten är utan endast hur denna 

skapas. Nedan ges ett exempel på hur produktfamiljer skulle kunna delas in, se figur 9. 

[1] 

 

Figur 9. Exempel på hur olika produkter kan delas in i produktfamiljer med avseende på de 

operationer som utförs på produkten. Baserad på illustrationen från ”Lean gör avvikelser till 

framgång”. [1] 
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Utifrån dessa produktfamiljer kan flödesgrupper utvecklas, se figur 10. De maskiner som 

behövs för en flödesgrupp ordnas tillsammans så att produkterna i denna flödesgrupp kan 

flyttas i ett enkelt flöde till de maskinerna som behövs för framställningen. [5] 

 

Figur 10. Beskrivning av hur produktfamiljer skapar flödesgrupper genom att gruppera 

maskinerna och produkterna. Baserat på figurer från ”Lean gör avvikelser till framgång” och 

”Produktionsekonomi”. [1, 5] 

2.3.5 Linjebalansering 

När en flödesgrupp har skapats och denna ska implementeras i produktionen krävs att de 

olika operationerna fördelas på stationer. Anledningen till att stationsindelning av flödet 

ska ske är för att skapa hög produktionstakt och högt resursutnyttjande. [5] 

Som beskrivet i boken ”Produktionsekonomi” [5] kan detta ske på något av följande sätt, 

(cykeltiden beskriver tiden det tar att utföra en cykel, detta beskrivs mer i nästa kapitel): 

 ”Minimera antalet arbetsstationer vid given cykel.” 

 ”Minimera cykeltiden vid givet antal arbetsstationer.” 

Den längsta operationen som sker i flödesgruppen är begränsande för hur kort cykeltiden 

på en station kan vara.[5] 

 Tidsstyrning 

För att tillverka en produkt på ett så lönsamt och effektivt sätt som möjligt och på så sätt 

öka produktiviteten, spelar tiden en stor roll. Ju kortare tid det tar att producera saker 

desto bättre för både företag och kund. [1, 5] 

2.4.1 Ledtid 

Ledtid definieras som den tid det tar från att ett behov uppstår till att en aktivitet är utförd. 

En ledtid kan beskriva olika delar av en produkts livscykel som ledtiden för 

utvecklingsstadiet, ledtiden för produktionscykeln eller ledtiden för leverans från kundens 

perspektiv. [5] 
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Om en ledtid för en produkt är osäker kan användandet av säkerhetsledtid vara lämpligt. 

Detta innebär att en säkerhetstid läggs på som en marginal på den tiden det tar att 

producera en produkt för att undvika att leveransen till exempel blir försenad. [5] 

Den typen av ledtid som detta examensarbete behandlar är ledtiden för en del av 

produktionscykeln. Det vill säga tiden det tar för en produkt att ta sig genom 

slutmonteringen, från att en produkt påbörjas att monteras i slutmonteringen till att den 

skickas iväg för att startas upp för första gången. 

2.4.2 Cykeltid 

Cykeltiden beskriver hur lång tid det tar att bearbeta något i en process. Vid beräkning av 

hur lång cykeltiden är för en station måste produktionstakten vara känd, det vill säga 

efterfrågan över en tidsperiod måste vara känd, se ekvation 1. [5, 7]  

𝐶 =  
1

𝑃
=

𝐷

𝑇
     (1) 

Där: 

C = cykeltiden 

P = produktionstakt (antal produkter/tidsenhet) 

D = Efterfrågan 

T = Tidsperiod 

Vid flöden där parallellitet uppstår beräknas cykeltiden för varje parallell station enligt 

ekvation 2. [5] 

𝐶𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙 =  
𝐶

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
   (2) 

Där: 

Cparallell = Cykeltiden för varje parallell station. 

2.4.3 Takt 

Taktat flöde innebär att hela produktionen är utjämnad på så sätt att alla delar i 

produktionen ska produceras på lika lång tid. Takten sätts utifrån kundbehovet, det vill 

säga utifrån hastigheten som produkter beställs av kunden. Utifrån takten och 

produktionsplanerad tid beräknas en takttid, se ekvation 3. Denna takttid beskriver hur 

länge en produkt ska befinna sig i ett flöde, det vill säga, efter varje sådant tidsintervall 

kommer en ny färdig produkt ut ur flödet. Med hjälp av takt och takttid är det även möjligt 

att se hur många produkter som bör vara klara vid en viss tid och hur många produkter 

som verkligen är klara efter denna tid. [1, 7] 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑎𝑘𝑡
   (3) 

Målet med att takta ett flöde är att försöka tillverka en produkt så nära produktens egen 

cykeltid som möjligt. [5] 
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2.4.4 Ledtidsstyrning 

I vissa fall kan ledtider önskas förkortas för enskilda beställningar, till exempel om 

kunden behöver en produkt fortare, vilket kan störa regelbundenheten i produktionen. Av 

denna anledning behöver dessa förkortningar av vissa ledtider planeras in i 

produktionsprocessen. Möjligheten att göra detta beskrivs av följande två metoder, 

överlappning av operationer och orderklyvning. [5]  

Överlappning av operationer 

Överlappning av operationer innebär att man skickar delar av en order vidare till nästa 

station i flödet för att på så sätt påbörja arbetet på denna enskilda order i följande station. 

På detta sätt kan man minska kötiden för ordern på en station och även undvika en 

outnyttjad station i nästa steg av flödet. En negativ sak som brukar uppstå vid 

överlappning av operationer är att antalet transporter ökar. För att kunna använda sig av 

denna metod måste den enskilt längsta operationen utskiljas. [5] 

Orderklyvning 

När orderklyvning införs är utgångsläget ofta att en produkt tillverkas i en eller några få 

resurser. För att effektivisera denna process delas alltså ordern upp i delmoment. Till 

exempel kan produkten tillverkas i moduler som produceras parallellt för att sedan 

monteras ihop i slutfasen av produktens produktionscykel. Om införandet sker av en 

orderklyvning krävs dock fler resurser och verktyg för att klara av produktionen. [5] 

2.4.5 Kortare ledtider genom erfarenhet 

När en ny produkt ska tillverkas eller monteras av en eller flera personer finns det alltid 

en inlärningsperiod som kan beskrivas med en så kallad erfarenhetskurva, se figur 11. Till 

en början kommer det ta längre tid att tillverka produkten på grund av att de som arbetar 

med produkten ska få in en rutin i processen. Efter att ha producerat några produkter 

kommer produktionen att ta kortare tid än för den första produkten. När tillräckligt många 

produkter har tillverkats kommer dock utvecklingen av produktionstiden att avta som 

beskrivs nedan. Takten för hur fort detta sker kallas erfarenhetstaken och brukar sättas till 

80 % för en produktion som domineras av manuellt arbete medan denna sätts till 90 % 

när istället produktionen domineras av arbete utfört av maskiner. [5] 
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Figur 11. Erfarenhetskurva för 85% takt. 85% takt beskriver erfarenhetstakten för en produktion 

med både manuell och automatiserad produktion. Tiden att producera en ny produkt kommer att 

vara som längst för den första produkten därefter kommer denna tid att minskas tills att 

tidsminskningen så småningom avtar och blir stabil. Baserat på illustration från 

”Produktionsekonomi”. [5] 

För att beräkna hur denna kurva kommer att se ut för en specifik produkt används ekvation 

4. [5] 

𝑇𝑛 =  𝑇1𝑛𝑏      (4) 

Där: 

Tn = Produktionstiden för produkt nummer n, 

T1 = Produktionstiden för den första produkten, 

n = Antalet producerade enheter, 

b = Konstant för erfarenhetskurvan 

b, beräknas enligt ekvation 5. [5] 

𝑏 =
ln 𝑟

ln 2
     (5) 

Där: 

r = erfarenhetstakten 
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3 Nuvarande situation 

Slutmonteringen på URE för gruv- och bergbrytningsteknik på Atlas Copco i Örebro 

fungerar som en modulmontering. De moduler som används för modulbygget tillverkas 

antingen vid någon del av Atlas Copco eller köps in från externa leverantörer. Därefter 

skickas dessa till slutmonteringen där de tillsammans med nödvändiga system som 

behövs för respektive produkt, som till exempel styrsystem och luft- och vattensystem, 

monteras ihop till färdiga produkter. 

Arbetet på slutmonteringen är uppdelat i två skift där arbetstiden är 8h för varje skift. 

 Slutmonteringens utseende idag 

På divisionen URE sker i dagsläget slutmonteringen i två verkstäder, verkstad 12 och 

verkstad 20, se figur 12, där produkter av typerna Boomer, Simba, Boltec, Scaletec och 

Cabletec monteras. Verkstad 12 är en större verkstad än verkstad 20 och i den sker all 

stationsmontering. I verkstad 20 finns det fungerande flödet för Boomer S1D, Boomer 

T1D och Simba S7D. Då denna rapport endast hanterar de produkter som monteras i 

verkstad 12 kommer fokus ligga på att förklara denna. 

 

Figur 12. Verkstad 20 till vänster och verkstad 12 till höger. Överst i figuren är en översiktsbild 

över några av Atlas Copcos lokaler i Örebro.[8] 

Materialtillförseln till monteringen sker idag som beskrivs i den vänstra delen av figur 

13. En idé för framtiden för slutmonteringen är att förändra hur materialflödet går genom 

verkstaden, detta beskrivs i den högra delen av figur 13.  
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Figur 13. Den vänstra bilden beskriver hur materialflödet går i dagsläget medan den högra 

bilden beskriver ett önskat materialflöde. Materialet anländer till verkstaden vid den gröna pilen 

och de färdiga produkterna transporteras bort från verkstaden vid den röda pilen. [8] 

 Produkter och dess moduler 

Samtliga gruv- och bergborrmaskiner är uppbyggda av moduler och system. Modulerna 

brukar delas in i grupperna; bomramsmodul, motormodul, efterramsmodul, kraftmodul, 

hyttmodul och bommodul, se figur 14, medan systemen delas in i; styrsystem, luftsystem, 

vattensystem, elsystem, och hydrauliksystem. 

 

 
Figur 14. Översta raden från höger visar exempel på; en bomramsmodul, en motormodul, en 

efterramsmodul, en kraftmodul och en hyttmodul. Nederst till vänster finns en Simba maskin som 

innehåller dessa moduler och nederst till höger är tre alternativ av bommar som finns för Simba. 

[8] 
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De olika modulerna finns i flertalet olika storlekar och varianter. I figur 15 finns några av 

de grundläggande modulerna och dess varianter. En lista på varianter av både moduler 

och system samt övriga delar på maskinerna finns i bilaga 1. 

 

Figur 15. Följande storlekar finns på de olika maskinerna; *M=Medium, **L=Large, 

***E=Extrem (Denna är grövre, större och starkare). [8] 

3.2.1 Boltec (Rock bolting rig) 

Denna produkt används för bergbultning i gruvbrytning och i tunneldrivning. Med detta 

menas alltså att modeller av typen boltec, se figur 16, är till för att borra hål och fästa 

förstärkningsbultar i bergväggen samt att sätta upp galler på väggar och tak i gruvgångar. 

De modeller som finns klarar att arbeta med höjder från 1,8 till 13 meter. [9-11] 

De modeller som finns av produkten Boltec och som kommer behandlas i rapporten är 

följande: 

 Boltec EC  

 Boltec MC 

 Boltec MD 
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Figur 16. En gruv- och bergbrytningsmaskin av typen Boltec. [8] 

3.2.2 Simba (Long-hole drilling rig) 

Maskinmodellen Simba, se figur 17, används för vertikal långhålsborrning i underjordisk 

gruvbrytning. De mindre modellerna av Simba (M4, M6, ME7) kan borra upp till 32 m 

medan de större (M4-ITH, M6-ITH, E7, E7-ITH) kan borra upp till 51 m. [12-14] 

De modeller som finns av produkten Simba och som kommer behandlas i rapporten är 

följande: 

 Simba E7 C 

 Simba E7 C-ITH 

 Simba M4 C 

 Simba M4 C-ITH 

 Simba M6 C 

 Simba M6 C-ITH 

 

Det som skiljer till exempel en Simba E7C från en Simba E7C-ITH är skillnaden i 

borrsystemet. De bommar som finns för dessa modeller är antingen en topphammare eller 

en ITH-hammare (in the hole).  

 

Figur 17. En gruv- och bergbrytningsmaskin av typen Simba. [8] 
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3.2.3 Scaletec (Scaling rig) 

Scaletec, se figur 18, är en skrotningsrigg som används vid gruvbrytning och 

tunneldrivning för att ta bort ”lösa” stenar på bergväggen efter sprängning. [15-16] 

De modeller som finns av produkten Scaletec och som kommer behandlas i rapporten är 

följande: 

 Scaletec LC 

 Scaletec MC 

 

Figur 18. En gruv- och bergbrytningsmaskin av typen Scaletec. [8] 

3.2.4 Boomer (Face drilling rig) 

Maskinmodellen Boomer, se figur 19, används vid tunneldrivning vilket innebär att 

horisontella hål borras för att sedan kunna användas till att fyllas med sprängämnen och 

öppna upp bergrum. De olika Boomermodellernas målbild kan nå bredder mellan ca  

8-14 m och höjder mellan 7-9 m. [17-20] 

De modeller som finns av produkten Boomer och som kommer behandlas i rapporten är 

följande: 

 Boomer E2 C 

 Boomer L1 C 

 Boomer M2 C 

 Boomer M2 D 

 

Figur 19. En gruv- och bergbrytningsmaskin av typen Boomer. [8] 
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 Montering 

I dagsläget monteras alla produkter på fasta stationer i verkstad 12, figur 12. I verkstad 

20 finns ett flöde som är uppbyggt av två Boomer modeller och en Simba modell, (B S1D, 

B T1D och S S7D). Dessa monteras tillsammans på en fungerande lina med 4+1 stationer. 

Detta flöde har varit ett testprojekt och en inkörsport för vidare utveckling av flöden i 

slutmonteringen. 

3.3.1 Stationsmontering 

För de maskinmodeller som stationsmonteras ser processen ut på följande sätt: När en 

beställning lagts på någon av produkterna Boomer, Simba, Boltec eller Scaletac och 

denna är redo att färdigställas i slutmonteringen, blir moduler av denna produkt 

utplacerade på en av de lediga monteringsstationer i fabriken enligt figur 20, (även 

Cabletac, som inte hanteras i denna rapport är utskriven i bilden för att visa var denna 

produkt tar upp plats för montering). I takt med att modulerna, tillsammans med övrigt 

material som behövs för monteringen, anländer till monteringsstationen byggs maskinen 

ihop. När sedan maskinen är färdigmonterad skickas denna vidare ut ur verkstaden för 

uppstart och testning innan försäljning. Det enda som styr vilken station som respektive 

produkt hamnar på, är montörernas kunskaper och stationens fysiska kapacitet.  

 

Figur 20. Verkstadslayout för gruv- och bergbrytningsteknik. Siffrorna beskriver de olika 

stationerna, B&S står för Boltec- och Simbamaskiner. Cabletec är skrivet i rött för att tydliggöra 

att den modellen inte behandlas i denna rapport förutom att nämna att den tar upp 

monteringutrymme. 

I dagsläget monteras bommarna på samtliga maskiner i ett sent stadie av monteringen. 

Detta anser vissa montörer på Atlas Copco som ett problem då de anser att det är praktiskt 

lättare att montera bommen innan hytten. Nackdelen med att montera bommarna i ett 

tidigt stadie är att monteringen av maskinen kommer att kräva en större yta under en 
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längre tid. Då outnyttjad plats är en form av slöseri, se kapitel 2.1.2, har de flöden som 

tagits fram i denna rapport en monteringsordning där bommarna monteras sist i flödet. 

3.3.2 Flöde  

För de maskinmodeller som monteras i flödet nämnt ovan sker monteringen på följande 

sätt: Bomramsmodulen, motormodulen efterramsmodulen och kraftpaketet beställs till 

den första stationen, där de monteras ihop. När dessa är ihopmonterade skickas de vidare 

till nästa station där tillexempel styrsystemet och hytten monteras på. Därefter fortsätter 

produkten genom flödet som beskrivet i figur 21. Takten i flödet har beräknats utifrån 

Boomer S1D, över fyra stationer, två personer/station och är satt till 24h. Det finns 

ytterligare en station i slutet av flödet då Simba S7D behöver drygt fem stationer. Detta 

på grund av att uppstart för denna modell tar längre tid. Modellen behöver ungefär 90h 

extra tid och testas på båda de sista stationerna. Boomer T1D tar även den lite längre tid, 

30h, och behöver därför även denna använda station 5 under en kortare tid. 

 

Figur 21. Exempel på monteringsflöde för fungerande lina för B S1D, B T1D och S S7D. I den 

högra figuren beskrivs hur stationerna för flödet är placerade i verkstad 20. [8]  
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4 Flödesanalys och delresultat 

I detta kapitel beskrivs hur de olika maskinmodellerna delas in i flöden. 

Maskinmodellerna presenterade i tabell 1 är valda för att undersökas för alternativa 

kombinationer av flöden av handledare Fredrik Hartman på Atlas Copco.  

 Indelning av produkter 

För att kunna dela in de olika produkterna i flöden beaktades till en början antalet 

producerade produkter av respektive modell, ledtider för hela slutmonteringen och 

storleken på de olika modellerna i olika steg av slutmonteringen. Därefter beräknades hur 

många stationer som skulle behövas för respektive flöde att klara av hela beläggningen 

på flödet över ett års tid. 

Uppgifter om hur många produkter som producerats samt kommer att produceras det 

kommande året saknades för vissa av de modeller som önskades undersökas. Denna 

uppgift var även noll för några produkter, se tabell 1. Av denna anledning togs beslutet 

att indelningen av modeller i flöden begränsas till de modeller som producerats detta år 

och som förväntas produceras nästa år samt till modeller med tillräcklig data för 

jämförelse. Två modeller valdes även att tas bort på grund av brist på information om de 

tekniska specifikationerna för dessa modeller.   

Tabell 1. Samtliga modeller som behandlas i denna rapport och antalet producerade produkter 

av respektive modell. De grå rutorna beskriver de modeller med begränsad information som valts 

att tas bort ur det fortsatta arbetet. De kursiva är varianter av respektive Simba modell som står 

ovanför i tabellen. [21, 22] 

Modell Antal tillverkade 

produkter 2013 

Prognos, antalet tillverkade 

produkter 2014 

Ledtid, 

(h) 
Boltec EC 8 6 750 

Boltec LC 0 0 600 

Boltec MC 15 5 720 

Boltec MD 10 6 540 

Simba E7 C 3 4 660 

Simba E7 C ITH 3 3 620 

Simba M4 C 4 8 760 

Simba M4 C ITH 8 5 750 

Simba M6 C 1 6 750 

Simba M6 C ITH 1 2 840 

SimbaME7 C 4 9 840 

Simba M7 C 2 0 870 

Scaletec MC 1 1 710 

Scaletec LC 2 1 710 

Boomer E2C 19 18 600 

Boomer L1C 2 1 600 

Boomer L1D   270 

Boomer L2C 0 0 650 

Boomer L2D   265 

Boomer M1C 0 0 460 

Boomer M2C 16 14 460 

Boomer M2D 21 19 270 
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Efter att begränsningarna, beskrivna i tabell 1, gjordes kvarstod 15 modeller att jämföras. 

Av dessa 15 modeller behandlas endas tolv modeller vidare i rapporten på grund av att 

samtliga ITH-modeller behandlas som samma modell som deras respektive Simbamodell. 

Till exempel summeras antalet producerade Simba E7C med antalet producerade Simba 

E7C-ITH och dessa jämföras tillsammans som en Simba E7C med övriga modeller. 

De flöden som togs fram, skapades genom att undersöka nedanstående punkter, enligt 

riktlinjer från kapitel 2.2. På så sätt jämfördes maskinmodellernas kompatibilitet att ingå 

i eventuella kombinerade flöden.  

 Ledtid; Ledtiden för en produkt genom slutmonteringen. 

 Volym; Hur många produkter som produceras för respektive modell. 

 Uppbyggnad; Uppbyggnaden av samtliga modeller med avseende på moduler 

och system. 

4.1.1 Maskingrupper med avseende på ledtid, volym 

Till en början jämfördes endast ledtiden och volymen för de olika maskinmodellerna. 

Utifrån dessa två faktorer skapades fyra grupper med olika maskinmodeller som sedan 

jämfördes med avseende på uppbyggnad. Dessa fyra grupper visas i tabell 2. 

Tabell 2. Grupp 1 och 2 är båda indelade med avseende på ledtider. Grupp 3 och grupp 4 är 

indelade utifrån ett lämpligt antal produkter som kan produceras på ett år i ett flöde med 2-6 

stationer. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Boltec EC Boltec MC Boomer E2C Boomer M2C 

Simba E7C Simba M4C Scaletec LC Simba E7C 

  Scaletec MC  

  Simba M6C  

4.1.2 Flödesgrupper med avseende på tekniska produktspecifikationer 

För att identifiera likheter i uppbyggnad mellan de olika modellerna ställdes en tabell upp 

med tekniska specifikationer, [9-20] för samtliga modeller, se bilaga 2. 

Det som jämfördes när det gäller den tekniska uppbyggnaden av maskinerna var de olika 

modulerna och systemen. Undantag gjordes för jämförelse av de olika modellernas 

bommar då dessa är modellspecifika och skiljer sig för samtliga modeller. 

Endast några delar i de tekniska specifikationerna var väsentliga att ta i beaktning när 

modellerna delades in i flödesgrupper. Detta då många av dessa detaljer monteras i någon 

typ av modul eller i något system i ett tidigare skede av produktionen. Alla tekniska 

specifikationer har analyserats varpå beslut togs om vilka delar som påverkar 

monteringsprocessen i slutmonteringen för samtliga produkter, se bilaga 3. De 

huvudsakligt väsentliga delarna för slutmonteringen som beslutades att jämföras för 

maskinmodellerna var: 



29 

 

 Axlarna bak och fram  

 Diselmotor 

 Huvudmotorn och installerad effekt på denna (elsystem) 

 Transformator 

 Antalet hydralpumpar 

 Kompressortyp 

 Styrsystem 

 Vattensystemets maximala kapacitet 

Exempel på varianter för ovanstående delar ges i tabell 3 för tre stycken (Boltec EC, 

Boomer E2C och Simba E7C) av de jämförda modellerna. 

Tabell 3. Exempel på tekniska specifikationer som jämförts i indelningen av flöden. Hela listan 

på tekniska specifikationer som jämförts finns i bilaga 2, Dana/Hurth 114=Large bärare och 

Dana/Hurth 123=Medium bärare. [9-20, 23] 

Delar Grupp Boltec EC Boomer E2 C Simba E7 C 

Axel, bak Bärare 
Dana/Hurth 114, ± 8˚ 

pendling 

Dana 114, ± 8˚ pendling Dana 114, ± 8˚ pendling 

Axel, fram Bärare Dana/Hurth 114 Dana 114 Dana 114 

Motor Bärare 

Deutz TCD 4.1L04, Tier 4i / 

steg 3B approved, 

water/cooled, turbo/charged, 

with burner and EGR 

Deutz TCD 4.1L04, (Tier 

4i/steg 3B) approved, water-

cooled, turbo-charger, with 

burner and EGR 

Deutz TCD 4-cylinder 

2013 L04 2 V (Stage III 

A/EPA Tier 3) 120 

kW/572 Nm  

Huvudmotorer Elsystem 
1x55 kW (automatisk 

cementhantering 1x75 kW) 

2x75 kW 2x55 kW 

Total installerad 

effekt 
Elsystem 

63 kW (auto cement 83 kW) 158 kW 118 kW 

Transformator Elsystem 8 kVA kVA 8 kVA kVA 8 kVA kVA 

Hydraul-

pumpar 

Hydraulsystem 

Elsystem 

1 enhet med 4 pumpar 2 enheter, en för varje bom för rotation, 

positionering och 

matning 

Kompressor Luftsystem Atlas Copco GAR 5 Atlas Copco GAR 5 Atlas Copco GA 5 

Styrsystem Styrsystem Riggstyrsystem, RCS Rig Control System RCS Riggstyrsystem, RCS 

Kapacitet, max. Vattensystem 80 l/min vid 7 bar 300 l/min vid 15 bar 250 l/min vid 15 bar 

 

Genom att jämföra ovanstående komponenter skapades åtta flödesgrupper med olika 

ingående maskinmodeller, se tabell 4. Dessa flödesgrupper undersöktes därefter även med 

avseende på ledtid och volym som de fyra tidigare skapade grupperna gjorts.  
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Tabell 4. Åtta flödesgrupper framtagna med avseende på likheter i modul och detaljuppbyggnad. 

Flöde 5 Flöde 6 Flöde 7 Flöde 8 

Boltec EC Boltec EC Boltec MC Boomer M2C 

Boomer E2C Boomer E2C Boomer L1C Boomer E2C 

Simba M6 C Simba E7C Scaletec MC Scaletec LC 

    

Flöde 9 Flöde 10 Flöde 11 Flöde 12 

Boomer M2C Boomer E2C Boomer E2C 
 

Boltec MD 

Simba M4C Boomer M2C Simba E7C 
 

Boomer M2D 

Simba M6C Simba E7C   

 Simba M4C   

 Simba M6C   

 

Efter att dessa åtta flödesgrupper togs fram jämfördes även de fyra grupper som skapats 

med avseende på ledtid och volym för kompatibilitet i uppbyggnad. 

 Grupper och flödesgrupper till fungerande flöden 

För att de framtagna grupperingarna av maskinmodeller skulle kunna skapa fungerande 

flöden gjordes beräkningar på cykeltid och antalet stationer för respektive flöde samt en 

analys av hur de olika operationerna skulle kunna fördelas mellan stationerna. 

4.2.1 Skapa flöden  

Efter att modellerna delats in i grupper och flödesgrupper utfördes beräkningar för varje 

grupp. Detta för att undersöka hur många stationer som skulle krävas för att skapa ett 

flöde som har en kapacitet att producera hela beläggningen på flödet under ett års effektiv 

produktion. Beräkningarna avsåg även att tydliggöra vad cykeltiden för dessa stationer 

skulle vara för samtliga flöden och hur lång tid det skulle ta att producera önskad volym.  

Effektiv produktion på Atlas Copco är 45 veckor. Dock kräver produktionen tid för 

uppstart. Tillsammans med denna uppstartstid och eventuella fel som kan uppstå samt 

sjukdom antas en effektiv produktion till 44 veckor. [22] 

Variabler som använts vid beräkning är följande: 

C = cykeltid 

P = produktionstakt 

Cantagen = Antagen cykeltid 

T = Tid i veckor att producera samtliga produkter i ett flöde 

 

Konstanterna som använts vid beräkning är följande: 

t, effektiv produktionstid = 44 veckor på ett år 

h, Arbetstimmar = 8 h/skift 

S, Antalet skift = 2 st 

d, Arbetsdagar per vecka = 5 dagar 

p, antalet produkter/flöde 
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För beräkning av maximala cykeltiden som krävs för respektive flöde utformades 

ekvation 6-8 utifrån ekvation 1, se kapitel 2.4.2. Därefter användes dessa som följer: 

𝑷 =
𝒑

𝒉∗𝑺∗𝒅∗𝒕
     (6) 

𝑷 =
𝒑

𝟖∗𝟐∗𝟓∗𝟒𝟒
=

𝒑 [𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒆𝒓]

𝟑𝟓𝟐𝟎 [
𝒉

å𝒓
]

     (7) 

𝑪 =
𝟏

𝒑/𝟑𝟓𝟐𝟎
      (8) 

I tabell 5 presenteras resultaten av maximala cykeltiden som krävs för respektive flöde 

att producera hela beläggningen av flödet under ett år. 

Tabell 5. Maximala cykeltiden som krävs för varje flöde att producera önskad volym under ett 

års effektiv produktion. 

Flöde Producerade 

produkter 2013 

Produkter att 

producera 2014 

Cykeltid, 

(h) 2013 

Cykeltid, 

(h) 2014 

1 14 13 251 271 

2 27 18 130 196 

3 24 22 147 160 

4 22 21 160 168 

5 29 31 121 114 

6 33 31 107 114 

7 18 7 196 503 

8 37 33 95 107 

9 30 35 117 101 

10 55 60 64 59 

11 25 25 141 141 

12 31 25 114 141 

 

Med hjälp av de beräknade cykeltiderna för 2013 och 2014 års produktion, beräknades 

antalet stationer som krävs för samtliga flöden, se ekvation 9. Värdet av beräkningarna 

avrundades uppåt till närmaste heltal så att alla flöden kan byggs upp av hela stationer. 

Därefter beräknades nya cykeltider utifrån det beräknade antalet stationer per flöde. De 

antagna cykeltiderna ligger under eller mellan de beräknade cykeltiderna, se tabell 6. 

 

𝑺𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟐∗𝑳𝒆𝒅𝒕𝒊𝒅

𝑪𝟐𝟎𝟏𝟑+𝑪𝟐𝟎𝟏𝟒
    (9) 

Ledtiden bestämdes på respektive flöde efter den maskinmodell som antingen tillverkas 

i störst volym eller om volymerna alternativt ledtiderna för de olika modellerna är ungefär 

lika, begränsades istället flödet av den längsta ledtiden, se tabell 6. För de flöden som 

består av maskinmodeller med avsevärt olika ledtider infördes extra stationer. Dessa 

ligger i slutet av flödet och beskrivs även i tabell 6. 
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Efter att det nya antalet stationer beräknades, undersöktes även hur de antagna 

cykeltiderna påverkar den totala tiden det tar att producera samtliga produkter i flödet. 

Denna tid beräknades enligt ekvation 10. 

𝑻 =
𝑪∗𝒑

𝒉∗𝑺∗𝒅
 [𝒗𝒆𝒄𝒌𝒐𝒓]    (10) 

Tabell 6. Resultat av beräkningar på hur lång tid det tar att producera samtliga produkter i de 

föreslagna flödena samt hur många stationer som krävs för detta. Prod=produkter/flöde, 

Tid=tiden T det tar (i veckor) att producera alla produkter i flödet, Sta=Stationer i flödet och 

C=cykeltid 

Flöde Prod. 

2013 

Prod. 

2014 

Tid 

2013 

Tid 

2014 

Antal 

sta. 

Extra 

sta. 

Led-

tid 1 

Led-

tid 2 

Led-

tid 3 

C 1 C 2 C 3 C  

2013 

C 

2014 

1 14 13 39 36 3 - 660 - - 220 - - 251 271 

2 27 18 51 34 5 - 760 - - 152 - - 130 196 

3 24 22 45 41 4 1 600 840 - 150 240 - 147 160 

4 22 21 42 40 3 1 460 660 - 153 200 - 160 168 

5 29 31 44 47 5 1 600 840 - 120 240 - 121 114 

6 33 31 45 43 6 1 660 - - 110 - - 107 114 

7 18 7 81 32 2 - 720 - - 360 - - 196 503 

8 37 33 43 38 5 2 460 600 800 92 140 200 95 107 

9 30 35 43 50 4 2 460 760 840 115 300 80 117 101 

10 55 60 40 43 8 2 460 600 840 58 140 240 64 59 

11 25 25 47 47 4 1 600 660 - 150 60 - 141 141 

12 31 25 52 42 2 1 270 540 540 135 270 - 114 141 

 

Från dessa beräkningar valdes några flöden bort. Flöde 1 togs bort på grund av att detta 

flöde består av för få produkter. I flöde 6, 8 och 10 krävs för många stationer för att 

tillfredsställa kraven på antalet produkter som måste produceras under ett års tid. 

Resterande flöden; 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 och 12 delades in i produktfamiljer och undersöks 

ytterligare en gång för hur många likheter samt skillnader som finns mellan modellerna i 

respektive flöde, se bilaga 5. I figur 22 nedan tydliggörs detta i ett exempel för flöde 4. 

 

Figur 22. Skillnader och likheter i flöde 4. Det som skiljer modulerna åt beskrivs med röd 

inringning och är storleken på bak- och framaxel samt antalet hydraulpumpar. Likheterna mellan 

modellerna är motorn, antalet huvudmotorer samt kapaciteten och beskrivs med svart inringning. 

Utifrån detta valdes de tre flöden som innehöll minst skillnader mellan modellerna, som 

fungerar att kombinera med varandra med avseende på att flera flöden inte kan innehålla 

samma modell samt att någon maskinmodell i flödet tillverkas i hög volym. 
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4.2.2 Monteringsordning 

Ett sista steg som gjordes för de valda flödena var att övergripligt fördela 

monteringsstegen mellan de stationer som beräknats fram för respektive flöde. 

Utgångspunkten för indelningen av monteringsordning var ett existerande flödesschema 

för modellerna Boomer M-L-E 2C. Utifrån denna monteringsordning delades några 

övergripande operationer in i stationer med hjälp av den tid som angetts för varje 

operation i flödesschemat. Samma flödesschema användes även för att göra antaganden 

om hur modellerna Boltec, Simba och Scaltec monteras.  

I det existerande flödesschemat är samtliga operationer fördelade mellan nio operationer 

benämnda 3001-3008 och 3500. Den totala tid som beskrivs för att utföra samtliga 

operationer är 90 h, vilket inte stämmer överens med ledtiderna som finns för de olika 

modellerna av Boomer. Av denna anledning användes endast denna tid som en faktor 90 

vid uppdelning av operationer i stationer och ingen hänsyn togs till enhet timmar. Denna 

faktor användes som en indelning av operationerna i 90 delar. Detta innebar att 

fördelningen mellan stationerna skedde enligt ekvation 11. 

90

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
[

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
]     (11) 

Ett exempel skapades för ett flöde med fem stationer, se figur 23, där stationerna i flödet 

kom att innehålla 18 delar vardera. Fördelningen av operationerna för detta flöde kom på 

så sätt att se ut som nedan: 

 

Figur 23. Detta är en föreslagen monteringsordning med övergripande operationer fördelade 

över fem stationer i följd för ett påhittat flöde. Modellen bygger på ett flödesschema för Boomer 

M-L-E 2C, [24]  
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5 Resultat 

Nedan presenteras de slutgiltiga tre flöden som ansågs fungera bäst på så sätt att 

modellerna i flödet är relativt lika samt klarar av att producera önskad volym under ett år. 

Hanteringen av skillnader i volym samt skillnad i moduler för dessa flöden presenteras 

även.  

 Framtagna flöden 

De tre föreslagna flöden som valts, beskrivs i produktfamiljer, se figur 24, där hänsyn har 

tagits till de olika tekniska specifikationerna som ingår i varje produkt. 

 

Figur 24. Maskinmodellers indelning i produktfamiljer med avseende på vilka moduler som 

monteras på modellerna. Varje inringning representerar en produktfamilj. Den översta 

produktfamiljen representerar flöde 9, därefter visas flöde 11 och 12. 

5.1.1 Flöde 9 

Flöde 9 består av följande maskinmodeller: 

 Boomer M2C 

 Simba M4C 

 Simba M6C 

I figur 25 beskrivs flödets ingående modeller med respektive ledtid och volym. 

 

Figur 25. Flöde 9 beskrivet med ledtid för respektive modell samt volymen av varje modell, 2013 

och 2014. Denna figur visar även ITH varianterna av Simba M4C och Simba M6C då volymen 

samt ledtiden för dessa är väsentlig att ta med i beräkningarna när antalet stationer samt totala 

tiden att producera samtliga produkter i flödet beräknas. 
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Detta flöde är uppdelat i 4+2 stationer och bygger på ledtiden för Boomer M2C som är 

460 h, se tabell 7. 

Tabell 7. Uträknade värden för cykeltider samt antalet stationer som krävs för att flöde 9 ska 

kunna producera full beläggning över ett år. 

Flöde Prod

. 

2013 

Prod

. 

2014 

Tid 

2013 

Tid 

2014 

Anta

l 

sta. 

Extr

a 

sta. 

Led-

tid 1 

Led-

tid 2 

Led-

tid 3 

C 1 C 2 C 3 C  

2013 

C 

2014 

9 30 35 43 50 4 2 460 760 840 115 300 380 117 101 

 

Samtliga 35 produkter, för produktion 2014, se tabell 7, går genom de första fyra 

stationerna medan endast 14 stycken blir klara efter dessa stationer. Därefter delas flödet 

upp i ett parallellt flöde med två stationer 5a och 5b. Vid denna parallellitet skickas 

antingen alla produkter av Simba M4C (+ITH) till 5a och alla produkter av Simba M6C 

(+ITH) till 5b. Alternativt skickas de ”vanliga” modellerna av Simba till 5a och båda ITH 

modellerna till 5b. Detta för att göra stationerna 5a och 5b så produktspecifika som 

möjligt samt göra flödet så enkelt som möjligt med avseende på planeringspunkter, se 

kapitel 2.2.1. Resterande 21 produkter går alltså vidare till station 5a och 5b där cykeltiden 

blir C2/2 för 5a och C3/2 för 5b, se kapitel 2.4.2. Det vill säga; cykeltiden för 5a blir 150h 

och för 5b blir den 190h, se figur 26. 

 

Figur 26. Beskrivning av de olika delarna i flöde 9. 14 produkter kommer endast att gå genom 

de första fyra stationerna med en ledtid på 460h. Resterande 21 produkter går vidare till station 

5a och 5b och har en ledtid på respektive 760 h och 840 h. Detta är baserat på volymen för år 

2014. 

Tidsfördelningen mellan samtliga stationer illustreras i figur 27, där de första fyra 

stationerna har en ledtid på 115 h därefter delas flödet upp och blir parallellt.  

Station 1-4

Ledtid 460h

•14 produkter klara efter 
de 4 första stationerna

•Cykeltid 115 h

Station 5a & 5b

Ledtid 760h & 840h

•21 produkter klara efter 
station 5a och 5b.

•Cykeltid 5a = 150 h

•Cykeltid 5b = 190 h
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Figur 27. Stationsuppdelning av flöde 9 med respektive stations cykeltider. 

Ett krav för att parallelliteten i detta flöde ska fungera förutom att ständigt skicka samma 

produkter till station 5a och 5b är att produkterna som ska skickas till dessa stationer inte 

kan skickas direkt efter varandra, se kapitel 2.3.2. Produktmixen bör därför se ut som i 

figur 28. Detta exempel bygger på att Simba M4C och Simba M6C båda går till station 

5a medan ITH modellerna går till 5b.  

 

Figur 28. Produktionsmix för flöde 9. Detta är baserat på antalet produkter som kommer att 

produceras år 2014.  

Monteringsordningen för flöde 9 kommer att se ut som i figur 29. Operationerna har 

fördelats på fyra stationer för Boomer M2C och på fem stationer för de olika Simba 

modellerna. På de tre första stationerna kommer ungefär samma operationer att ske för 

alla modeller i flödet. Den fjärde stationen kommer att innebära de största skillnaderna 

med avseende på vilka operationer som kommer att utföras. På denna station kommer de 

sista optionerna att monteras på Boomer M2C så att denna kan testas och färdigställas 

medan samtliga Simbamodeller kommer att genomgå tryckställning av borrsystem och 

inställning av bom. På station 5a och 5b monteras de sista optionerna samt testas och 

färdigställs de olika Simbamodellerna.  
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Figur 29. Monteringsordning för flöde 9. Samtliga operationer som utförs på Boomer M2C görs 

på de första fyra stationerna. På station 5a och 5b monteras det allra sista på samtliga Simba 

modeller samt sker testning av dessa modeller på denna station. 

5.1.2 Flöde 11 

Flöde 11 består av följande maskinmodeller: 

 Boomer E2C 

 Simba E7C 

I figur 30 beskrivs flödets ingående modeller med respektive ledtid och volym. 

 

Figur 30. Flöde 11 beskrivet med ledtid för respektive modell samt volymen av varje modell 2013 

och 2014. Denna figur visar även ITH-varianten av Simba E7C då volymen samt ledtiden för 

denna är väsentlig att ta med i beräkningarna när antalet stationer samt totala tiden att producera 

samtliga produkter i flödet beräknas.   

Då Boomer E2C produceras i störst volym av modellerna i detta flöde styrs flödet av 

ledtiden på 600 h. Eftersom Simba E7C och Simba E7C-ITH båda produceras under en 

längre tid än 600 h innebär detta att flödet kommer att bestå 4+1 stationer, cykeltiden för 

de första fyra stationerna blir 150 h och för den sista blir cykeltiden 60 h, se tabell 8. 

Tabell 8. Uträknade värden för cykeltider samt antalet stationer som krävs för att flöde 11 ska 

kunna producera full beläggning över ett år. 

Flöde Prod. 

2013 

Prod. 

2014 

Tid 

2013 

Tid 

2014 

Antal 

sta. 

Extra 

sta. 

Led-

tid 1 

Led-

tid 2 

Led-

tid 3 

C 1 C 2 C 3 C  

2013 

C 

2014 

11 25 25 47 47 4 1 600 660  150 60 - 141 141 
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Nedan illustreras hur fördelningen av produkterna kommer att vara för de olika 

stationerna, figur 31. 

 

Figur 31. Beskrivning av de olika delarna i flöde 11. 18 produkter kommer endast att gå genom 

de första fyra stationerna med en tid på 600h. Resterande sju produkter går vidare till station 5 

och har en ledtid på 660h. Detta är baserat på volymen för år 2014. 

Eftersom den sista stationen i detta flöde endast kräver 60 h, kommer detta inte att orsaka 

problem för produktionen, det vill sägs det kommer inte att uppstå något stopp på grund 

av denna station. Flödet illustreras i figur 32. 

 

Figur 32. Stationsuppdelning av flöde 11 med respektive stations cykeltider. 

I detta flöde krävs ingen speciell uppdelning av produktionsmixen för att undvika att de 

två Simbamodellerna skapar en flaskhals på sista stationen. Trots detta utformas en 

produktmix som i figur 33 för att få ett utjämnat flöde, se kapitel 2.3.2. 

 

Figur 33. Produktionsmix för flöde 11. Detta är baserat på antalet produkter som kommer att 

produceras år 2014. 

Monteringsordningen för flöde 11 kommer att se ut som i figur 34. Operationerna har 

fördelats på fyra stationer för Boomer E2C och på fem stationer för Simbamodellerna. På 

de tre första stationerna kommer ungefär samma operationer att ske för alla modeller i 

flödet. Den fjärde stationen kommer att innebära störst skillnader med avseende på vilka 

operationer som kommer att utföras. På denna station kommer de sista optionerna att 

monteras på Boomer E2C så att denna kan testas och färdigställas medan Simba 

Station 1-4

Ledtid 600 h

•18 produkter klara efter 
de 4 första stationerna

•Cykeltid 150 h

Station 5

Ledtid 660 h

•Resterande 7 produkter 
klara efter station 5.

•Cykeltid 60 h
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modellerna kommer att genomgå tryckställning av borrsystem och inställning av bom. På 

station 5 monteras de sista optionerna samt testas och färdigställs Simbamodellerna. 

När en Simbamodell står på station 4 och är redo för testning flyttas denna maskin till 

station 5 på en gång så att denna inte behöver flyttas under testning. Detta är möjligt då 

cykeltiden på station 5 är kortare än station 4 vilket innebär att station 5 kommer att stå 

tom innan varje Simbamodell ska flyttas dit. 

 

Figur 34. Monteringsordning för flöde 11. Samtliga operationer som utförs på Boomer E2C görs 

på de första fyra stationerna. På station 5 monteras det allra sista på Simbamodellerna samt sker 

testning av dessa modeller på denna station. 

5.1.3 Flöde 12 

Flöde 12 består av följande maskinmodeller: 

 Boltec MD 

 Boomer M2D 

I figur 35 beskrivs flödets ingående modeller med respektive ledtid och volym.  

 

Figur 35. Flöde 12 beskrivet med ledtid för respektive modell samt volymen av varje modell 2013 

och 2014. 

Detta flöde styrs av ledtiden för Boomer M2D på 270h, då denna modell står för den 

största volymen i flödet. Flödet är uppbyggt av 2+1 stationer med en cykeltid på 135 h 

för de första två stationerna och en cykeltid på 270 h för den sista, se tabell 9. 

Tabell 9. Uträknade värden för cykeltider samt antalet stationer som krävs för att flöde 12 ska 

kunna producera full beläggning över ett år. 

Flöde Prod. 

2013 

Prod. 

2014 

Tid 

2013 

Tid 

2014 

Antal 

sta. 

Extra 

sta. 

Led-

tid 1 

Led-

tid 2 

Led-

tid 3 

C 1 C 2 C 3 C  

2013 

C 

2014 

12 31 25 52 42 2 1 270 540 540 135 270 - 114 141 
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Samtliga produkter kommer att gå genom station 1-2. Efter dessa stationer är alla Boomer 

M2D färdiga då dessa produceras på en ledtid av 270 h. Därefter kommer alla produkter 

av typen Boltec MD att fortsätta till station 3 för att monteras färdigt, detta tar 270+270 

h, det vill säga 540 h.  

Nedan illustreras hur fördelningen av produkterna kommer att vara för de olika 

stationerna, figur 36. 

 

Figur 36. Beskrivning av de olika delarna i flöde 12. 21 produkter kommer endast att gå genom 

de första två stationerna med en tid på 270h. Resterande tio produkter går vidare till station 3 

och har en ledtid på 540h. Detta är baserat på volymen för år 2014. 

Detta flöde är ett rakt flöde med tre stationer enligt figur 37. 

 

Figur 37. Stationsuppdelning av flöde 12 med respektive stations cykeltider. 

Det som är kvar att montera på Boltec MD efter de första två stationerna kräver en tid på 

270 h vilket är möjligt så länge inte två Boltec MD modeller produceras direkt efter 

varandra. Då Boltec MD produceras i en volym som är mindre än en fjärdedel av Boomer 

M2D är en produktmix enligt figur 38 lämplig, se kapitel 2.3.2. 

 

Figur 38. Produktionsmix för flöde 12. Detta är baserat på antalet produkter som kommer att 

produceras år 2014. 

Monteringsordningen för flöde 12 kommer att se ut som i figur 39. Operationerna har 

fördelats på två stationer för Boomer M2D och på tre stationer för Boltec MD. På den 

första stationen kommer Boomer M2D att genomgå några fler operationer än Boltec MD, 

Station 1-2

Ledtid 270 h

•19 produkter klara efter 
de 2 första stationerna

•Cykeltid 135 h

Station 3

Ledtid 540 h

•Resterande 6 produkter 
klara efter station 3.

•Cykeltid 270 h
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dock är den största skillnaden på station 2. På station 2 kommer så gott som ingen 

operation att vara lika för de två modellerna. Detta betyder att denna station behöver vara 

flexibel att både utföra operationer som till exempel tryckställning och att färdigställa 

Boomer M2D samt till exempel docka och koppla in bommar på Boltec MD. På station 

3 monteras de sista optionerna, de sista tryck- och inställningarna görs samt att Boltec 

MD testas och färdigställs. 

 

Figur 39. Monteringsordning för flöde 12. Samtliga operationer som utförs på Boomer M2D görs 

på de första två stationerna. På station 3 testas och monteras det allra sista på Boltec MD. 
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6 Diskussion och slutsats 

För att införa Lean i en organisation krävs att denna organisation är villig att lägga ner 

mycket tid, resurser och planering. Lean är inte ett alternativ för ett företag som vill skapa 

kortsiktig och snabb lönsamhet. Denna metod handlar snarare om en långsiktig 

förbättring av företagets strategier och organisation. Företaget blir även mer 

konkurrenskraftigt med avseende på flera olika faktorer som till exempel kvalitet, kostnad 

och leveranssäkerhet vilket i sin tur leder till bättre lönsamhet. 

 Flöden 

De tre flöden som har tagits fram fungerar olika bra beroende på givna förutsättningar. 

Flöde 11 är det flöde som fungerar bäst med avseende på fördelningen av operationer 

mellan stationerna samtidigt som detta flöde har bäst möjligheter till att producera den 

volym som beställs av ingående modeller på ett år. För varje föreslaget flöde kommer 

minst en station att behöva ha en kapacitet att klara av både montering och testning. Detta 

innebär att de verktyg och den kunskap som krävs för att göra dessa saker båda krävs på 

någon av flödets stationer. 

6.1.1 Flöde 9 

Flöde 9 har möjlighet att producera en volym som den som tillverkats 2013, dock är 

volymen för 2014 något för hög. För att lösa detta är ett alternativ att plocka ur en modell, 

till exempel Simba M4C-ITH som tillverkas i en volym på fem, ur flödet och producera 

denna på stationsmontering tills det att montörerna i det nya flödet har gått igenom 

erfarenhetskurvan och monteringen kommer att gå något fortare.  

Då det finns en extra planeringspunkt i flöde 9 kommer detta att innebära större krav på 

att det finns en standard för vilka produkter som ska gå till station 5a och vilka som ska 

gå till 5b. Detta ställer även större krav på att produktmixen följs så att två produkter som 

båda ska till 5b inte produceras direkt efter varandra och kan riskera att det blir onödig 

köbildning mellan stationerna. 

För att flöde 9 ska fungera ställs även krav på att det finns möjlighet att utveckla en station 

4 som är en flexibel station. 

6.1.2 Flöde 11 

Modellerna i flöde 11 beställs i något för hög volym, både 2013 och 2014, för att hinna 

producera fullt antal produkter över dessa år. På samma sätt som i flöde 9 går det att lösa 

detta genom att plocka ur en av de mindre modellerna ur flödet, till exempel Simba E7C-

ITH, och producera denna på stationsmontering tills det att montörerna i det nya flödet 

har gått igenom erfarenhetskurvan och monteringen kommer att gå något fortare. 

Alternativt används den femte stationen som en extra halv station för hela flödet så att 

cykeltiden för 4,5 stationer blir 133h. Detta skulle i så fall innebära att den sista stationen 

skull producera alla produkter under 68h därefter skulle Simba E7C och Simba E7C-ITH 
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stanna kvar på denna station ytterligare 60h och vara på station 5 i 128h. Flödet skulle på 

så sätt kunna producera hela beläggningen på 42 veckor.  

För att flöde 11 ska fungera ställs även krav på att det finns möjlighet att utveckla en 

station 4 som är en flexibel station. 

6.1.3 Flöde 12 

Flöde 12 har en kapacitet att producera samtliga beställda modeller år 2014, dock är 

volymen för 2013 något för stor för att alla produkter ska hinnas med att monteras. På 

samma sätt som att flöde 11 skulle klara volymen för både 2013 och 2014 genom att 

skapa ytterligare en halv station skulle detta flöde klara av att tillverka volymen för 2013 

genom att införa en halv station till. Detta skulle dock innebära att det totalt skulle krävas 

fyra stationer på detta flöde. De tre första stationerna har en cykeltid på 108h och Boomer 

M2D blir klar efter halva den tredje stationen medan den sista och fjärde stationen, där 

Boltec MD monteras klart, kommer att ha en cykeltid på 216h. Detta kan innebära 

problem för Boomer M2D då testningen av denna maskin antagligen kommer att behöva 

delas upp mellan den andra och den tredje stationen.  

Det största problemet med detta flöde är att Boomer M2D produceras på hälften av tiden 

som Boltec MD produceras på. Detta kommer att innebära att samtliga stationer som 

Boomer M2D genomgår måste vara relativt flexibla så att dessa stationer även klarar av 

att göra helt andra operationer för Boltec MD, som beskrivs i figur 39. 

 Monteringsordning 

Då begränsat med information funnits om hur monteringsordningen ser ut för 

maskinmodellerna, har fördelningen av operationer mellan stationer begränsats till de 

övergripande operationerna i monteringen. Detta på grund av att den informationen om 

monteringsordning som funnits har varit monteringsordningen för Boomer M-L-E 2C.  

Utifrån denna ordning och de övergripande operationerna har fördelningen av operationer 

gjorts med hjälp av produktmix. Denna metod har varit lämplig då olika modeller i de 

olika flöden som tagits fram kräver olika många stationer på grund av deras olika långa 

ledtider. 

Då det kan vara svårt att ordna alla operationer som måste hinnas med inom ramarna för 

cykeltiden per station kan det i vissa flöden, vara lämpligt att dela upp en operation i två 

delar, det vill säga använda metoden överlappning av operationer. På så sätt kan 

operationen påbörjas på en station och sedan fullföljas på stationen efter. Vissa 

operationer är dock inte möjliga att dela upp. Då kan ett alternativ istället vara att ha en 

operatör ”flytande” som kan gå mellan två stationer och göra denna operation på den 

station där det finns tid över. Till exempel kanske vissa luft och elsladdar kan dras på 

flera olika fysiska ställen utefter flödet. Detta förutsätter självklart att fler stationer har 

nödvändiga verktyg tillgängliga för att fullfölja operationen.   
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 Fortsatt arbete 
Då Lean är ett koncept som bör implementeras på alla delar av en organisation för att 

fungera på ett bra sätt kan det även vara bra att se till hela produktens produktionscykel 

när implementering av Lean för produktionen av denna typ av maskiner ska göras. Det 

kan till exempel vara fördelaktigt att försöka införa fler standarder och färre olika typer 

av moduler för uppbyggnaden av en produkt redan på utvecklingsstadiet och 

konstruktionsavdelningen. Om detta genomförs blir uppbyggnaden av produktfamiljer 

och flöden bättre och montörerna på de olika flödena kommer att få en snabbare 

inlärningskurva då produkterna blir mer lika varandra. På samma sätt blir monteringen 

effektivare och mer lönsam om färre val av optioner finns för kunden.  

Erfarenhetskurvan kan vara bra att använda för att se hur mycket ledtiderna kommer att 

förkortas när ett flöde har implementerats och om det finns möjlighet att producera fler 

modeller på ett implementerat flöde. 

Ingen beräkning har gjorts för hur mycket de framtagna flödena kommer att påverka 

produktiviteten hos Atlas Copco. Utifrån de flöden som tagits fram i detta arbete kan 

vidare beräkningar utföras för att se om målet med att öka produktivitet med 25% och 

leveranspecissionen med  95% till år 2015 kan uppfylls.  

 Slutsats 

Av de indelningar som gjort av de olika maskinmodellerna i grupper har tre grupper 

vidareutvecklats till flöden, flöde 9, flöde 11 och flöde 12. Av dessa tre flöden är flöde 

11 det bästa flödet att implementera då stationerna i detta flöde kommer att genomföra 

ungefär samma operationer för samtliga produkter samt att det inte krävs några 

planeringspunkter för detta flöde. 

För att öka produktiviteten på slutmonteringen är införandet av flöden en bra metod. 

Produktiviteten kommer dock inte att öka på en gång utan först efter en tids arbete med 

dessa flöden som har beskrivits med erfarenhetskurvan. Ledtiderna för monteringen av 

de olika maskinerna kommer att bli kortare om monteringen sker som en 

flödesmontering. 
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Bilaga 1: Grundläggande moduler och varianter av dessa 

Tabell 10. Exempel på varianter av moduler och system. [9-20] 

Moduler:  

Bomramsmodul M* 

L **(ska utfasas) 

E*** 

Motorramsmodul M* 

L** 

Efterramsmodul M* 

L** 

Hyttmodul 

 

Hytt 

Plattform 

Kraftmodul 

 

1x55, 1x75 

2x55, 2x75 

  

System:  

Styrsystem Riggstyrsystem (RCS) 

Direktstyrningssytem (DCS) 

PCS Pilotstyrd  

Luftsystem Kompressor (Atlas Copco GAR 5) 

Hydraulisk axialkolvsmotor (10cc) 

Kapacitet (10 vid 7 bar, 20  vid 7 bar, 26 vid 9 bar) 

[l/s] 

Vattensystem Hydraulisk axialkolvsmotor (5cc, 10cc) 

Kapacitet (80 vid 7bar, 250 vid 15 bar, 300 vid 15 bar, 

125 vid 15 bar) [l/min] 

Elsystem Huvudmotor (1x55, 1x75, 2x55, 1x75) 

Spänning (400-1000V, 380-1000V) 

Total effekt (63kW, 83kW, 118kw, 158kW) 

Hydrauliksystem Hydraulpump (1x4, 2x1, 1x1, 1x3) [enhet*pump] 

  

Övrigt:  

Bommar Bultningsenhet 

Servicesplattform 

Gallerhanterare 

BUT 35G, BUT 35SL, BUT CS, BUT PDS, BUT 

45M 

Typ M4, Typ M6, Typ M7 

Skrymgods Motvikt efterram 

Inkåpning 

Hjul 

Laddkorg 

Trappsteg 

Lamor 
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Bilaga 2: Ledtider och antal producerade modeller 

Tabell 11. Tänkta ledtider och antal producerade produkter/produkter som ska produceras. CE-

märkta maskiner har vissa speciella krav och säljs endast till Europa,[21]. 

Modell Ledtid, h Antal tillverkade 2013 Prognos 2014 Nummer i movex 

Boltec EC 1410 1+7 (vanlig+CE märkt) 3+3 8999 0468 00 

Boltec LC 600 0+- 0+- 8999 0145 00 

Boltec MC 720 15+0 5+0 8999 1123 00 

Boltec MD 540 10+0 6+0 8999 0810 00 

Simba E7 C 660 3+0 4+0 8999 0798 00 

Simba E7 C ITH 620 3+- 3+- 8999 0795 00 

Simba M4 C 760 4+0 8+0 8999 0976 00 

Simba M4 C ITH 750 8+0 5+0 8999 0641 00 

Simba M6 C 750 1+0 6+0 8999 0944 00 

Simba M6 C ITH 840 1+0 2+0 8999 0193 00 

Simba ME7 C 840 4+0 8+1 8999 0643 00 

Simba M7 C 870 2+0 0+0 8999 0913 00 

Scaletec MC 710 1+0 1+0 8999 0818 00 

Scaletec LC 1120 0+2 0+1 8999 0696 00 

Boomer E2C 600 8+11 4+14 8999 1006 00 

Boomer L1C 600 2+- 1+- 8999 1058 00 

Boomer L1D 270 - - 8999 0281 00 

Boomer L2C 650 0+0 0+0 8999 9098 00 

Boomer L2D 265 - - 8999 1139 00 

Boomer M1C 460 0+- 0+- 8999 0196 00 

Boomer M2C 460 13+3 10+4 8999 0883 00 

Boomer M2D 270 - - 8999 0937 00 
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Bilaga 3: Samtliga tekniska Specifikationer 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 

Figur 1. Tekniska specifikationer för Simbamodeller med detaljer valda för att jämföras,  

[9-11]. 
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Figur 2. Tekniska specifikationer för Simbamodeller med detaljer valda för att jämföras,  

[12-14]. 
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Figur 3. Tekniska specifikationer för Scaletecmodeller med detaljer valda för att jämföras,  

[15, 16]. 
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Figur 4. Tekniska specifikationer för Boomermodeller med detaljer valda för att jämföras,  

[17-20]. 
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Bilaga 4: Jämförelse av valda detaljer 

 

Figur 1. Jämförda tekniska specifikationer för Boltecmodeller med detaljer valda för att 

jämföras, [9-11]. 

 

Figur 2. Jämförda tekniska specifikationer för Simbamodeller med detaljer valda för att 

jämföras, [12-14]. 
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Figur 3. Jämförda tekniska specifikationer för Scaletecmodeller med detaljer valda för att 

jämföras, [15, 16]. 

 

Figur 4. Jämförda tekniska specifikationer för Boomermodeller med detaljer valda för att 

jämföras, [17-20]. 
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Bilaga 5: Framtagna flödens likheter och skillnader 

Tabell 1. Flöde 2, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak 

& fram 

Motor Huvud-

motor 

Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj M Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

1 2 4 st 3 st 80 l/min 

vid 7 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

Boltec MC X X X  X  X  

Simba M4 C X X  X  X  X 

 

Tabell 2. Flöde 3, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, 

bak & 

fram 

Axel, 

bak & 

fram 

Motor Motor Motor Huvud

-motor 

Huvud

-motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet

, max. 

Kapacitet

, max. 

Kapacitet

, max. 

Produkt\

Detalj 

L M Deutz 

TCD 

4.1L04, 

Tier 4i / 

steg 3B  

Deutz, 

TCD 

2013 

L04, Tier 

3/steg 

IIIA 

Deutz 

TCD 

2013 L06 

2 V 

1 2 4 st 2 

variabla, 

1 

kugghjuls 

3 st 300 l/min 

vid 15 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

125 l/m 

vid 9 bar 

Boomer 

E2C 
X  X    X X   X   

Scaletec 

LC 
X    X X   X    X 

Scaletec 

MC 
 X  X  X   X    X 

Simba 

M6 C 
 X X X   X   X  X  

 

Tabell 3. Flöde 4, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak & 

fram 

Axel, bak 

& fram 

Motor Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj L M Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

2 4 st 3 st 250 l/min 

vid 15 bar 

Boomer M2C  X X X X  X 

Simba E7 C X  X X  X X 

 

Tabell 4. Flöde 5, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, 

bak & 

fram 

Axel, 

bak & 

fram 

Motor Motor Huvud-

motor 

Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj L M Deutz TCD 

4.1L04, Tier 

4i / steg 3B  

Deutz, TCD 

2013 L04, 

Tier 3/steg 

IIIA 

1 2 4 st 3 st 80 l/min 

vid 7 bar 

300 l/min 

vid 15 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

Boltec EC X  X  X  X  X   

Boomer E2C X  X   X X   X  

Simba M6 C  X X X  X  X   X 
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Tabell 5. Flöde 7, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak 

& fram 

Motor Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj M Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

1 4 st 2 st 2 variabla,    

1 kugghjuls 

80 l/min 

vid 7 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

125 l/m 

vid 9 bar 

Boltec MC X X X X   X   

Boomer L1C X X X  X   X  

Scaletec MC X X X   X   X 

 

Tabell 6. Flöde 9, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak 

& fram 

Motor Motor Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj M Deutz TCD 

4.1L04, Tier 

4i / steg 3B  

Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

2 4 st 3 st 250 l/min 

vid 15 bar 

Boomer M2C X  X X X  X 

Simba M4 C X  X X  X X 

Simba M6 C X X X X  X X 

 

Tabell 7. Flöde 11, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak 

& fram 

Motor Motor Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj L Deutz TCD 

4.1L04, Tier 

4i / steg 3B  

Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

2 4 st 3 st 300 l/min 

vid 15 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

Boomer E2C X X  X X  X  

Simba E7 C X  X X  X  X 

 

Tabell 8. Flöde 12, produktfamilj med detaljer som skiljer och är samma för ingående modeller. 

Grupp Axel, bak 

& fram 

Motor Huvud-

motor 

Huvud-

motor 

Hydraul-

pump 

Kapacitet, 

max. 

Kapacitet, 

max. 

Produkt\Detalj M Deutz, TCD 

2013 L04, Tier 

3/steg IIIA 

1 2 4 st 80 l/min 

vid 7 bar 

250 l/min 

vid 15 bar 

Boltec MD X X X  X X  

Boomer M2D X X  X X  X 

 


