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Sammanfattning
SCA Östrand genomför i dagsläget en expansion av dess nuvarande
produktion av pappersmassa. Dagens 435 000 ton kommer dubbleras
när den nya produktionslinjen tas i bruk 2018. SCA Logistics som
ansvarar för lagring och transportering av pappersmassan vill således
veta hur mycket yta som finns i nuläget att lagra pappersmassa på och
om den befintliga ytan är tillräcklig för att klara av volymökningen från
SCA Östrand. Om ytan inte räcker till, vill SCA Logistics veta hur
mycket yta som kommer behövas för att klara av volymökningen.
Studien är en kombinerad fallstudie och designmetodik. Genom en
processkartläggning kommer olika scenarion tas fram för att genomföra
en nuläges-och framtidsanalys där syftet med studien kommer bestämmas genom att beräkna maximal area, volym och fyllnadsgrad. Information införskaffas från tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, tidigare
examensarbeten, samt processpromenader på SCA Logistics i Tunadalshamnen. Relevant data erhålls från extern handledare på SCA Logistics.
Studien ger svar på hur mycket yta som finns tillgängligt i nuläget, att
denna yta inte kommer vara tillräcklig för att klara av volymökningen
och ett minimum av ytterligare 5800 m 2 behövs utöver den nuvarande
ytan som finns tillgänglig.
Nyckelord: Fyllnadsgrad, pappersmassa, lagerutrymme, lagerhantering
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Abstract
SCA Östrand implements an expansion of its current production of
pulp. Today's 435 000 tonnes will be 900 000 tonnes when the new
production line is put into operation in 2018. SCA Logistics, which is
responsible for the storage and transportation of pulp would therefore
like to know how much area that is currently storing pulp and if the
existing surface is sufficient to cope with the increase in volume from
SCA Östrand. If the surface is not enough, SCA Logistics want to know
how much space will be needed to cope with the increase in volume.
The study is a combined case study and design methodology. Through
process mapping, various scenarios are being developed to implement
the current status and future analysis where the purpose of the study
can be determined by calculating the maximum area, volume and fill
rate. Information has been obtained from printed literature, scientific
papers, previous theses, and observations of the process in SCA
Logistics in the port of Tunadal. Relevant data has been obtained from
an external supervisor at SCA Logistics. The study provides answers to
how much space is available at present time, the fact that the current
surface will not be sufficient to cope with the increase in volume and a
minimum of additional 5800 m2 surface area will be needed to store
pulp on.
Keywords: Fill rate, pulp, stock space, inventory management
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Inledning
I kapitel 1.1–1.6 presenteras bakgrund och problemmotivering, syfte,
avgränsningar, mål och problemformulering, tidigare forskning samt
författarnas bidrag.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Svenska Cellulosa AB är en svensk koncern som bildades i slutet av
1920-talet av den svenska affärsmannen Ivar Kreuger genom en
sammanslagning av ett tiotal fristående skogsbolag. Kreugers vision var
att skapa en konkurrenskraftig koncern vars syfte var att bli
världsledande inom skogsindustrin. [1]
Efter Kreugers död 1932 och konkursen av dennes bolag, köptes SCA av
Svenska handelsbanken som tog kontroll över skogskoncernen och är
till dagens dato storägare i koncernen. Genom årens gång har SCAkoncernen både köpt och sålt tillgångar. Då skogsindustrin är känslig
mot konjunkturer, anpassar sig förtaget efter det som efterfrågas på
marknaden. Efterfrågan av pappersmassa har ökat markant de senaste
åren och eftersom direkta konkurrenter till SCA, till exempel Södra
skogsägarna beslutat om att investera i ökad massaproduktion vid
bruket i Värö från dagens 425 000 ton till 700 000 ton, har SCA beslutat
att fördubbla dagens produktion vid fabriken i Timrå [2]. Dagens 430
000 ton ska dubbleras till 2018 och projektet har fått namnet Helios. SCA
Östrand kommer efter projekt Helios få den största produktionslinjen
för blekt barr sulfatmassa i världen.
SCA Logistics är en del av SCA-koncernen som bedriver land och
sjötransporter. Företaget har egna terminaler i London, Lübeck,
Rotterdam, Sundsvall och Umeå. Utöver dessa egna terminaler har
företaget även ett antal associerade terminaler. Genom ägandet och
samarbetandet med dessa terminaler kan långa logistikkedjor knytas
samman och gods kan således transporteras snabbt och effektivt till
olika destinationer. [3]
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Mestadels av godset som transporteras kommer från SCA Logistics egna
pappersbruk, massabruk eller sågverk men företaget transporter även
externt gods. Sundsvalls hamn hanterar stora kvantiteter kontinuerligt
året om. På terminalen finns tre stycken magasin där pappersrullar
lagras och två stycken magasin för pappersmassa. Efterfrågan av
tidningspapper har minskat markant de senaste åren vilket är en effekt
av digitaliseringen. [4]
I dagsläget är lagringskapaciteten i magasinen tillräcklig för pappersmassan på terminalen i Sundsvalls hamn. Om lagerkapaciteten är
tillräcklig efter SCA Östrands volymökning är i dagsläget osäkert.
Således vill SCA Logistics veta hur mycket yta som är avsett för pappersmassa i nuläget och om dessa magasin räcker till för att klara av
volymökningen. Genom att kartlägga terminalens processer, genomföra
en scenarioanalys (med ett nuläge och framtida läge), räkna på lagersaldon under ett tidsintervall, framtida prognoser samt designa terminalen
grafiskt ska detta bestämmas.

1.2

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om den befintliga ytan som är
avsedd för pappersmassa på SCA Logistics i Tunadalshamnen är
tillräcklig. Detta genom att beräkna hur mycket yta som finns tillgängligt för pappersmassa före och efter volymökning med hjälp av processmodellering och scenarioanalys.

1.3

Avgränsningar
Studien kommer endast analysera om den befintliga ytan (area, volym
och fyllnadsgrad), som är avsedd för pappersmassa är tillräcklig.
Således begränsas undersökningen till magasin 4 och 5 (se figur 1).
Studien kommer inte undersöka andra lösningar till exempel ett
kombinerat magasin med pappersrullar och pappersmassa. Detta är på
begäran av SCA Logistics.
Inflöden av pappersmassa från SCA Östrand och utflöden av
pappersmassa till kund kommer inte undersökas.
Endast en typ av pappersmassa kommer användas som data i
uträkningarna om area, volym och fyllnadsgrad. Detta är den typ av
pappersmassa som det finns mest av samt har störst volym per
massaenhet. I uträkningarna kommer inte packagemark1 tas i beaktning.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Figur 1: Magasinen på SCA Logistics numrerade. [5]

1.4

Mål och problemformulering
Målet med studien är att analysera om den befintliga ytan som är
avsedd för pappersmassa är tillräcklig stor för att hantera
volymökningen från SCA Östrand. Följande frågeställningar är avsedda
för att uppnå målet med studien:




1.5

Hur mycket yta finns det att lagra pappersmassa på i nuläget?
Kommer den befintliga ytan som finns i nuläget vara tillräcklig
efter expansionen?
Om den nuvarande ytan inte är tillräcklig, hur mycket yta behövs
utöver den befintliga ytan för att klara av volymökningen?

Författarens bidrag
Författarna har i lika stor utsträckning varit delaktiga i arbetets alla
delar kring studien.
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Teori
I kapitel 2.1–2.4 presenteras logistik, prognoser, processer samt
scenarioanalys.

2.1

Logistik
Begreppet logistik härstammar från militären och myntades av Napoleon på 1800-talet. ”Générale de Logistique” som Napoleon myntade,
syftar på allt som har med militären att göra: kläder, mat, ammunition,
truppernas strategier etcetera.
Från 1960-talet och framåt lägger organisationer en stor andel av sina
resurser på logistik. Logistiken är under ständig utveckling och förbättring för att hela tiden vara så modern som möjligt samt passa nutidens
tänkande. Under åren har det funnits olika trender inom logistikgrenen
och figur 2 visar trenden över årens gång.

Figur 2: Illustration över olika trender inom logistik. [6]
Digitaliseringen
revolutionerar
logistikbranchen
och
dagens
informationsflöden gör det relativt trivialt att få en överblick över gods
som flyttas mellan en punkt A och B.
2.1.1 Tredjepartslogistik
Företag som säljer produkter i form av varor eller tjänster och vill att all
distribution, lagerhållning, orderhantering etcetera ska skötas externt av
ett företag vars affärsidé är att tillhandahålla sådana tjänster, kallas
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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tredjepartslogistik (TPL). Ett TPL-företag är ägare över alla processer i
försörjningskedjan och har blivit allt vanligare de senaste åren eftersom
de producerande företagen då kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Tredjepartslogistik kan generera ett större värde till slutkunderna
eftersom det är dennes huvudsakliga uppgift. Genom att skriva långa
avtal om förvaltningen av försörjningskedjan kan företagen konkurrera
effektivare gentemot andra konkurrenter. [7]
2.1.2 Fyllnadsgrad
För att beräkna hur mycket av ett lagers totala yta som används kan
fyllnadsgraden beräknas genom att dividera den ockuperade ytan med
den totala yta där gods kan lagras.
Det är vanligt att fyllnadsgraden är relativt ”låg” vilket klassas som ett
slöseri i ett lager [8]. Detta eftersom truckarnas räckvidd för stapling på
höjden ofta är begränsad. Fyllnadsgraden avgränsas till olika höjder,
djup etcetera men det är i praktiken svårt att få en fyllnadsgrad som är
100 %. [9].
Säkerhet är en annan faktor som kan begränsa lagring på höjden. För att
inte riskera att gods faller ner, krävs omfattande riskanalyser gällande
stapling för att inte riskera labilitet på godset. Hänsyn måste även tas till
godsets tyngd och emballage för att inte riskera att staplingen fallerar.
[10]
2.1.3 Djuplagring
Att lagra gods på djupet i en lagerbyggnad är effektivt om lagret är
uppbyggt enligt LIFO-principen (Last In First Out) eftersom åtkomligheten blir begränsad. Vid djuplagring är endast den yttersta delen av
godset tillgängligt för förflyttning.
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Figur 3: Illustration av LIFO-principen [11]
Nackdelen med att lagra gods enligt LIFO-principen är att gods som
varit längst i lager, inte fraktas ut först. Detta kan leda till högre lagerkostnader då kapital binds upp.
2.1.4 Höjdlagring
Lagra gods på höjden är ett effektivt sätt att få en så bra fyllnadsgrad på
lagerutrymmet. De faktorer som kan påverka begränsningen vid lagring
i höjd är, taket, ställage, balkar, truckarnas räckvidd med mera. LIFOprincipen gäller allt som oftast om inte lager platsen är genomgående
och gods kan plockas från båda ändarna.

2.2

Prognoser
En prognos är ett redskap för att förutspå framtida händelseförlopp.
Prognoser används för att belysa problem som kan uppstå i framtiden
och kan användas som grund för den strategiska inriktningen företaget
ska ta. [12]
2.2.1 Marknadsprognos
En marknadsprognos visar hur en marknad kommer att bete sig i
framtiden. Exempel på vad en marknadsprognos visar är framtida
siffror, marknadens egenskaper och olika trender i marknaden. De
framtida siffrorna är kvalificerade uppskattningar av hur ekonomin
kommer se ut baserat på hur det sett ut tidigare och antaganden om vad
som kommer att hända i framtiden. Marknadens egenskaper och
trender visar antaganden om vilken väg marknaden är på väg att ta och
de egenskaper som bildas som resultat av detta.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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När prognoser framställs är det viktigt att genomföra en nulägesanalys
för att se hur de prognoser som framställts kommer att fungera i verkligheten. [13]

2.3

Processer
Begreppet process är ett flertydigt ord som härstammar från latinets
processus (gå framåt, fortsätta, avancera). Följande definitioner kan
beskriva begreppet men i olika delar av en organisations flöde:


”En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar input
för att skapa en output”.



”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde
skapar värde för en kund”.



”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet
behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.”

Genom att identifiera och illustrera processer kan företag på ett tydligt
sätt visa hur organisationen fungerar samt upptäcka eventuella fel eller
brister som verksamheten har.
Huvudprocesser är verksamhetens viktigaste processer som är till för att
visa vad syftet med verksamheten är. Enligt Ljungberg och Larsson
finns ingen entydig definition av begreppet men kan beskrivas med ett
antal påståenden:


”De processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern
kund”.



”Processer som realiserar affärsidén”.



”Processer som tillsammans bildar ett system som utgör grunden för
verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten.”



”Processer av speciell betydelse för verksamheten”.

För att ännu djupare definiera vad en huvudprocess är kan det enligt
Ljungberg och Larsson underlätta att definiera vad en huvudprocess
inte är. En huvudprocess är inte:

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Ett namn på en funktion.



Alla de områden som upplevs som problematiska. T.ex. om en
organisation har svårigheter med sina leveranstider och leveranssäkerhet på grund av bristande lagerstyrning, innebär inte detta
per automatik att lagerstyrning är en huvudprocess.

För att huvudprocesserna ska fungera så bra och smidigt som möjligt
behövs stödprocesser. Exempel på sådana kan vara fakturering, bemanning, prognoser, planera produktion etcetera.
Ledningsprocesser är till för att ”koordinera huvud- och stödprocesserna”.
Exempel på ledningsprocesser (som bestäms av ledningen): Fastställa
väg, visa väg, skapa förutsättningar och följa upp och korrigera. [14]
2.3.1 Processkartläggning
För att på ett effektivt och illustrativt sätt visa hur en huvud-, stöd- eller
ledningsprocess går till kan detta visas enligt Bergvall och Ny genom en
processkarta. Processkartan visar en serie av aktiviteter, ett flöde, som
tillsammans bildar en process. Det finns ett flertal olika standarder för
processkartor samt att det är vanligt att organisationer har egna typer av
processkartor som i vissa fall är allt för detaljerade och symbolrika. En
bra processkarta ska vara konsekvent i sin beskrivning samtidigt som
den ska vara enkel att tolka för medarbetare.[14] [15]
Den generella processkartan innehåller:
1. Aktivitet

Figur 4: Den generella figuren för aktivitet i en process (Författarnas
illustration)
2. ”Vad händer om”

Figur 5: Den generella figuren för en ”om”-sats i en process (Författarnas illustration)
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3. Riktnings pil

Figur 6: Riktnings pil för att illustrera i vilken riktning flödet går (Författarnas illustration)
Processpromenad är en metod för att kartlägga verksamheten och dess
processer. Ett fåtal individer går tillsammans en promenad och följer
verksamheten. Därefter skapar dessa individer en processkarta utifrån
egna uppfattningar och därefter i samråd med andra personer insatta i
verksamheten. Metoden är resurssnål och ger en homogen processkarta.
En virtuell processpromenad liknar i många avseenden en processpromenad men skiljer sig på så sätt att en grupp användare i verksamheten
berättar för ansvariga hur processflödena går till i realiteten. Ett kartläggningsteam med nyckelanvändare med insikt i olika delar av verksamheten sätts samman för att tillsammans kartlägga hur verksamheten
ser ut. Metoden ger förståelse och kunskap från alla led men är relativt
resurs- och tidskrävande.[14]

2.4

Scenarioanalys
Scenarioanalys användas för att förbereda sig för vad som kan hända i
framtiden. Detta görs genom att utveckla strategier för att kunna agera
proaktivt. Det finns ett flertal olika metoder att genomföra en scenarioanalys på. En metod att genomföra scenarionalays på är med hjälp av
simulering. Enligt Tompkins & Smith genomförs en simulering för att
kunna förutsäga vad som kommer att hända i framtiden med hjälp av
en modell [9]. En annan metod att är att räkna på ett flertal olika scenarion för att få ett bättre beslutsunderlag. Dessa scenarion kan vara av
optimistiskt, realistisk eller pessimistisk karaktär.
Ett optimistiskt scenario är att tänka på ett så förhoppningsfullt sätt som
möjligt. Det vill säga ”hoppas” att lagersaldon inte blir höga även fast
det finns en stor sannolikhet att det kommer att bli det. [16]
Ett realistiskt scenario är att tänka på ett så verklighetssinnat sätt som
möjligt. Det vill säga att räkna hur stor det genomsnittliga lagersaldot
kommer vara. [16]
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Ett pessimistiskt scenario är att tänka på ett så ”negativt” sätt som
möjligt. Det vill säga att räkna på höga lagersaldon då detta är ett dåligt
scenario vid en volymökning. [16]

2.5

Tidigare forskning
O’Donnell och Pehrson visar i sin rapport från 2004 på uppdrag av
SSAB Tunnplåt AB hur en volymökning påverkar deras lager. SSAB
hade vid tidpunkten innan expansionen en produktionstakt av plåt på
110 000 ton/år. Volymökningen kommer ske linjärt och i slutändan
resultera i en produktion av 170 000 ton/år. Expansionen på SCA
Östrand sker inte linjärt. Samma dag som utbyggnationen är klar, dras
den nya linan igång vilket i teorin direkt genererar en 100 % ökning. [17]
Bergvall och Ny visar i en kartläggning av Åbros lagerverksamhet från
2014 om deras nuvarande lagerverksamhet är tillräcklig vid en dubblering av deras dåvarande lagerkapacitet på 1 000 000 hektoliter till
2 000 000 hektoliter. Författarna använder en kartläggning som består av
en processkarta, flödeskarta, layout och nyckeltal bestående av fyllnadsgrad. [15]
Väröbruk, en del av koncernen Södra skogsägarna, tillverkar pappersmassa och har relativt nyligen genomfört en expansion likt den SCA
Östrand genomför just nu. I en studie som Södra skogsägarna själva
tagit fram, illustreras bland annat verksamhetsflöden och en 3D-modell
av hur fabriksområdet kommer att se ut efter expansionen. [19]
Hamdan och Rogers nämner i sin studie om effektiviteten hos ett antal
TPL-företag som utför daglig verksamhet inom transport och logistik.
De pratar om ”fyllnadsgrad” vilket är ett index på hur stor andel volym
som godset tar upp av lokalens totala volym där gods lagras. [20]
Li-Hsing Shih använder i sin studie om logistikplanering för återvinnande av elektriska apparater heltalsprogrammering och scenarioanalys
för att bestämma kostnader och fördelar givet ett antal kriterier. [21]
I studien används en processkartläggning och layout liknande det som
Bergvall och Ny har genomfört i Åbros verksamhet. För att beräkna hur
mycket yta som nyttjas, används fyllnadsgrad i studien på liknande sätt
som Hamdan och Rogers pratar om i sin studie. Liknande metoder som
Li-Hsing Shih använder i sin scenarioanalys används i denna studie
men är specifikt anpassad för SCA Logistics.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Material, Metod och Modell
I kapitel 3.1–3.4 presenteras val av metod, Y-modellen, validitet samt
reliabilitet.

3.1

Material
3.1.1 Pappersmassa
Blöjor, inkontinensprodukter, tepåsar med mera framställs med pappersmassa som huvudkomponent. SCA Östrand tillverkar och säljer ett
antal olika typer av pappersmassa med olika kvalitéer och egenskaper.
Varje bal2 pappersmassa som tillverkas får ett unikt individnummer och
även ett packagemark. [22]

Figur 6: visar måtten på en bal pappersmassa och en massaenhet med
pappersmassa. (Från extern handledare på SCA)
Produktutvecklarna på SCA Östrand forskar för att få pappersmassan
att bli ännu tåligare så att den kan lagras så högt som möjligt på höjden.
I dagsläget kan endast tre massaenheter lagras på varandra vilket
begränsar lagring på höjden enligt intern källa på SCA Logistics.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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3.1.2 Mätningar
Mätningar av facken, körfälten och pelarna invändigt i magasin 4 och 5
har genomförts med hjälp av ett mät hjul och måttband. Mätningarna
redovisas i bilaga E. Utvändiga mått på magasin 4 och 5 erhölls genom
webbsidan hitta.se och dess mätverktyg i satellitapplikationen.
Magasin 4

Figur 7 visar grafiskt uppbyggnaden invändigt på magasinet där
faktorer som påverkar lagringsytan blir synbara. Variablerna som finns
utsatta i figuren finns definierade i bilaga B.

Figur 7: Grafisk illustration med variabler över invändig uppbyggnad
av magasin 4. (Författarnas illustration)
Magasin 5

Figur 8 visar grafiskt uppbyggnaden invändigt på magasinet där
faktorer som påverkar lagringsytan blir synbara. Variablerna som finns
utsatta i figuren finns definierade i bilaga B.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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G
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T
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Figur 8: Grafisk illustration med variabler över invändig uppbyggnad
av magasin 5. (Författarnas illustration)
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3.1.3 Lagersaldo
Tabell 1 är ett urklipp från den dagsrapport som genererades av SCA
Logistics under en tidsperiod. Saldorapporten användes för att identifiera och skatta maximala lagernivåer.
SHED

MILLCODE

29 apr
2016

SKU

Data source: WMS
998 1845
911 1845

LOC

10113014-1845-602510774022-1845-3285-

SHED = Magasin



MILLCODE =Kod för pappersbruk



SKU = Packagemark



LOC = Fack



AREA = Färdriktning av gods



AMOUNT = Antal massaenheter

8600A STOCK
91
STOCK

3.1.4 Tillgänglig area och volym i magasin
För att kalkylera hur många massaenheter som får plats i magasin 4 och
5 måste den maximala arean och volymen i respektive magasin beräknas. Genom bifogade skisser på magasin, produktspecifikation på
pappersmassan från SCA Logistics, studiebesök där storlek på fack
(bredd, längd och höjd), portar, pelare och annat som tar upp yta
invändigt i magasinen mäts upp samt hitta.se egna satelitverktyg för att
bestämma avstånd, kan ett teoretiskt, maximalt värde på arean och
volymen bestämmas.
3.1.5 Fack
I varje magasin finns numrerade fack där pappersmassan lagras. All
pappersmassa som lagras i samma fack har samma packagemark och
SCA Logistics blandar inte olika packagemark med varandra. Detta kan
påverka fyllnadsgraden negativt vid till exempel små ordrar eller vid
stora ordrar där det blivit några få massaenheter över när ett fack fyllts
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upp till sin maxkapacitet. Ett fack kan då bli ockuperat av några få
massaenheter.
SHED

MILLCODE

29 apr
2016

SKU

Data source: WMS
4
4
4
4
4
4
4
4

1845
1845
1845
1845
1845
1845
1845
1845

LOC

09:30:03
10075016-1845-199610079001-1845-109010097004-1845-902010097004-1845-902010101002-1845-922510101002-1845-922510101002-1845-922510101002-1845-9225-

7705
7708
7803
7702
7706
7704
7605
7805

Tabell 2 är ett urklipp ur den dagliga saldo rapporten som har använts
till beräkningarna. Tabellen visar hur många enheter av ett visst packagemark som finns i lager och illustrerar samtidigt problemet med den
dåliga fyllnadsgraden som uppstår vid vissa tillfällen. Packagemark
10101002–1845-9225 finns lagrat på fyra olika fack: 7706, 7704, 7605 och
7805. Fack 7706, 7704 och 7805 är antagligen fyllda till sitt maximum. I
fack 7605 är endast 2 massaenheter lagerplacerade. Dessa två massaenheter ockuperar således ett helt fack vilket gör att det facket får en dålig
fyllnadsgrad eftersom inget annat kan ställas framför.
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Figur 9: illustrerar problemet med dålig fyllnadsgrad (Foto: David
Torberntsson)
3.1.6 Datainsamlingsmetod
Angivna teorier till rapporten har inhämtats genom litteraturstudier där
artiklar från Mittuniversitetets egen databas Primo och Googles motsvarighet, Google scholar. I samråd sakkunnig handledare har relevanta
teorier valts ut.
Genom observationer på terminalen har författarna skapat sig en bild av
hur flödet för pappersmassan går till. En processkarta har skapats för att
identifiera viktiga faktorer och parametrar att ta hänsyn till vid areaoch volymberäkningen av ytan i magasin där pappersmassa lagras.
Observationerna har sedan kompletterats med information från sakkunniga på terminalen genom muntlig kommunikation som sedan
bearbetats.
För att ta fram nutida lagervolymer av pappersmassa har utdrag från
SCA Logistics lagersystem gjorts för att skatta lagernivåerna. Framtida
prognoser efter volymökningen har skattats genom information från
SCA Östrand som tillhandahållits till författarna via handledaren på
SCA Logistics.

3.2

Metod
3.2.1 Val av metod
I forskningsvärlden finns ett flertal olika strategier och tillvägagångssätt
för att applicera en angiven teori, men i många fall är det svårt att
avgöra vilken metod som lämpar sig bäst. Det är därför lämpligt att
jämföra ett antal metoder som i teorin fungerar att applicera inom
angivet område men som i praktiken inte fungerar särskilt bra.[23]
En kvalitativ metod kan appliceras när data är ostrukturerat och ska
analyseras. Den ostrukturerade informationen har exempelvis samlats
in genom intervjuer och enkäter där frågorna ställs så att respondenterna ger långa och öppna svar. Metoden är ett verktyg inom hermeneutiken (vetskapen om rätt tolkning av en text).
När en forskare samlar in data som bygger på empiri i stora kvantiteter
och sammanställer dessa i statistiska former, använder forskaren en
kvantitativ metod. I en sådan metod utgår forskaren ofta från ett urval av
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individer som undersöks för att fånga samband, fördelning och variation. [24]
En fallstudie används när en företeelse ska analyseras noggrant. Forskningssammanhanget är ofta av den större karaktären och används för
att ”nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier”.[25]
Design metodik är en metod som i många avseenden liknar en fallstudie.
Skillnaden är att denna metod används för att skapa en ny metod eller
modell och sedan testar denna nyskapelse.[26]
Då undersökningen ska generera en nuläges- och framtidsanalys där
nuvarande yta ska bestämmas och framtida volymökning ska beräknas
för att undersöka ifall befintliga magasin på terminalen har tillräckligt
med yta eller inte, lämpar sig en kombinerad fallstudie och designmetodik bäst enligt författarnas åsikt. En grafisk modell kommer skapas som
sedan testas mot olika scenarion. Fallstudie och designmetoden skapas
således induktivt genom empiri och balanseras med positivistisk fakta.
3.2.2 Scenarioanalys
Som det beskrivs i kapitel 2.4 kan en scenarioanalys vara ett bra verktyg
för att bestämma ett antal olika händelser. I denna studie kan en
scenarioanalys visa hur arean, volymen och fyllnadsgraden ändras
beroende på vilket scenario som väljs.
Ett optimistiskt scenario, att räkna på låga lagersaldon, är inte optimalt
för studien eftersom det inte genererar bra index på tillgänglig area och
volym. Resultatet av att räkna på ett optimistiskt scenario kan ge ett
felaktigt index på hur stor area respektive volym som kommer behövas
efter volymökningen.
Ett realistiskt scenario, där ett genomsnitt beräknas på lagersaldot, kan
vara bra då det bör ge ett relativt bra index på hur stor area och volym
som kommer behövas efter expansionen. Problemet med detta scenario
är att ytan ska räcka till vid extremfallen3 vilket gör att ett genomsnitt på
nuvarande lagersaldo och tillgänglig yta är kan vara en dålig uppskattning.
Ett pessimistiskt scenario, där extremfallen noteras, ger ett bra index för
tillgänglig area och volym i denna studie. Detta för att ytan ska räcka till
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för extremfallen som uppstår, alltså vid de tillfällena då det är ett högt
index på lagersaldot.
Pessimistiska scenariot kommer vara det scenario som denna studie
fokuserar på. Studien kommer att räkna på de extremfall som tagits
fram för att sedan kunna beräkna ett bra värde på fyllnadsgraden.
Anledningen till att ett pessimistiskt scenario används istället för det
optimistiska- eller realistiska scenariot, är för att magasinen måste
kunna klara av volymökningen av pappersmassa vid de extremfall som
uppstår.
3.2.3 Processmodellering
I studien genomförs en processpromenad på terminalen. Författarna
skapar därefter en virtuell processkarta över ett antal olika flöden
gällande pappersmassan. När en virtuell processkarta tagits fram stäms
denna av mot sakkunniga på plats för att säkerhetsställa reliabiliteten i
processerna.
Genom att identifiera och kartlägga SCA Logistics processer för pappersmassa kan processkartläggning bidra med intressanta scenarion
som är av viktig karaktär för studien. Således är metoden viktig för att
uppfylla syftet med studien.
Verktyg för processmodellering

Som hjälpmedel för att modellera viktiga processer som påverkar
magasinen har Googles egna designapplikation använts. Applikationen
är kompatibel med de flesta datorerna, det enda som krävs är ett konto
hos Google för att kunna nyttja deras plattform Google Drive. Applikationen är relativt enkel gentemot andra programvaror och det finns ett
flertal olika standarder att välja för processmodellering.
3.2.4 Y-modellen
Y-modellen används som verktyg för att göra ändringar och utvecklingar i organisationer. Den beskriver situationen som den ser ut nu och
sedan en önskad situation för att definiera behovet av förbättring.
Modellen hjälper till med att beskriva de behövande delarna i utvecklingsprocesser och att se vad för förbättring som behöver göras.
När modellen nyttjas måste den inte följas steg för steg. Det är bättre att
gå upp och ner bland de olika stegen i modellen under arbetets gång då
ändringar kan hända i nuläget och det framtida läget. [27]
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Figur 10: Illustrerar de olika stegen Y-modellen. [27]
3.2.5 Validitet
Validitet är ett annat ord för giltighet. Validitet anger hur relevant
insamlad data är samt i vilken utsträckning informationen uppfyller
syftet med mätningen. Det finns tre begrepp som tas hänsyn till för
validitet vid en fallstudie: [28]


Begreppsvaliditet: Betyder att de begrepp som används i studien
måste säkerställas. Detta kan göras genom att använda sig utav
flera olika källor eller låta personer som är involverade i rapporten studera den. [29]



Internvaliditet: Handlar om att se om det finns en kausal relation
(att händelse X orsakar händelse Y) mellan olika problem. För en
fallstudie förenklas detta till problem som används för att kunna
dra slutsatser. [29]



Externvaliditet: Handlar om att veta om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien. Men
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detta har mött kritik för att vara en alltför svag grund för generalisering vid endast ett fall. [29]
Flera källor används vid datainsamlingen för att förstärka validiteten.
Dessa källor kommer från tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar,
tidigare examensarbeten, samt processpromenader i SCA Logistics där
författarna är vittnen till processerna i magasinen. Mätningar genomförs
med mätinstrument som är tillförlitliga och dessa mätningar har dubbelkollats. För att säkerställa att inget viktigt har förbisetts har studien
stämts av med både externa och interna handledare under arbetets
gång. Väsentlig data för beräkningarna har tillhandahållits via extern
handledare på SCA Logistics.
3.2.6 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet (ett annat ord för pålitlighet) används för att
beskriva hur bra datainsamlingen fungerar. Samma resultat och slutsats
ska ges när samma tillvägagångssätt för mätningar genomförs och det
ska inte vara beroende av vem som utför testet. Det är hög reliabilitet
om de olika testerna överensstämmer och om de inte gör reliabiliteten
dålig. [28][30]
Reliabiliteten har stärks i denna fallstudie genom användning av
erkända och väl dokumenterade metoder och modeller. Då mätningar
genomfördes för hand kan de differera beroende på vem som utför
dessa men differensen är så minimal att den inte kommer påverka
reliabiliteten i studien.

3.3

Modell
3.3.1 Matematiska modeller
För att beräkna fyllnadsgrad i respektive magasin har uträkningar på
arean och volymen i magasin 4 och 5 genomförts.
Area

Beteckning Beskrivning
A

Arean på alla fack i magasinet

L

Längden få fack

B

Bredden på fack
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Tabell 3: Definition av variabler för beräkning av arean
𝐴=𝐿∗𝐵

(1)

Volym

Beteckning Beskrivning
V

Volymen på alla fack i magasinet

𝐿𝑏

Antalet massaenheter som får plats på djupet av ett fack
i meter

𝐵𝑏

Antalet massaenheter som får plats på bredden av ett
fack i meter

𝐻𝑏

Antalet massaenheter som får plats på höjden av ett fack
i meter

Tabell 4: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna den maximala volym som får plats i magasinen.
Följande formler används för att beräkna volymen:
𝑉 = 𝐿𝑏 ∗ 𝐵𝑏 ∗ 𝐻𝑏

(2)

Fyllnadsgrad

Beteckning

Beskrivning

F

Fyllnadsgraden

V

Volymen på alla fack i magasinet

N

Antalet massaenheter i magasinet

Vb

Volym för en massaenhet

Va

Volym som används i magasinet

Tabell 5: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna fyllnadsgraden
För att beräkna fyllnadsgraden måste först ett värde bestämmas på den
maximala volym som används. Detta kan beräknas genom:
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𝑉𝑎 = 𝑉𝑏 ∗ 𝑁

(3)

När 𝑉𝑎 beräknats kan fyllnadsgraden beräknas genom:
𝑉

𝐹 = 𝑉𝑎

(4)

𝑚

Framtidsanalys

För att räkna på om den befintliga ytan i magasinen är tillräckliga eller
om ytterligare yta kommer behövas används dessa modeller:
Beteckning

Beskrivning

𝐺𝑛

Hur många massaenheter som maximalt får plats i
magasinet i nuläget

n

Antalet massaenheter som finns i lager vid extremfall

F

Fyllnadsgraden vid extremfall

Tabell 6: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna en 100 %
fyllnadsgrad
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐺𝑛 = 𝐹𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
Beteckning

(5)

Beskrivning

𝑛𝑒

Antalet enheter vid extremfall i framtiden

n

Antalet massaenheter som finns i lager vid
extremfall

𝐺Ö

En ökning på 100 % för extremfallen

Tabell 7: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna extremfallen efter volymökningen
𝑛𝑒 = 𝑛 ∗ 𝐺Ö
(6)
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Beteckning Beskrivning
𝑛𝐿

Antalet massaenheter utan någon lager plats i magasinen

𝑛𝑒

Antalet massaenheter vid extremfall i framtiden

𝐺𝑛

Hur många massaenheter som maximalt får plats i
magasinet

Tabell 8: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna antalet
enheter som saknar lager plats
𝑛𝐿 = 𝑛𝑒 − 𝐺𝑛
Beteckning

(7)

Beskrivning

𝑛𝐹

Antalet fack som ytterligare behövs för antalet massaenheter utan lager plats

𝑛𝐿

Antalet massaenheter utan någon lager plats i magasinen

w

Vikten på enheterna

𝐴𝐹

Arean av ett fack från magasin 5

Tabell 9: Definition av nödvändiga variabler för att beräkna antalet fack

𝑛𝐹 =

𝑛𝐿 ∗𝑤
𝐴𝐹

(8)

Dessa metoder används för uträkningar i båda magasinen för att sedan
räkna ut den totala arean.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Beteckning Beskrivning
𝐴𝑡𝑜𝑡

Den totala arean som behövs för lagring av massaenheter utan lager plats

𝑛𝐹

Antalet fack som ytterligare behövs för antalet massaenheter utan lager plats

𝐴𝐹

Arean av ett fack från magasin 5

Tabell 10: Definition av nödvändiga variabler för att totala arean som
behövs efter volymökningen
𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝐹 ∗ 𝐴𝐹

Beteckning
𝑛𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

(9)

Beskrivning
Medelvärdet av antal massaenheter i magasinet

S

Summan av alla massaenheter i magasinet under en
tidsperiod

𝐴𝑚

Antalet mätningar under tidsperioden

Tabell 11: Definition av nödvändiga variabler för att för att beräkna
medelvärde
𝑛𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =

𝑆
𝑛

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Resultat
I kapitel 4.1–4.2 presenteras nulägesanalys och framtida läget.

Nulägesanalys
4.1.1 Lagersaldo

Lagersaldo i magasin 5

18-maj

17-maj

16-maj

15-maj

14-maj

13-maj

12-maj

11-maj

10-maj

09-maj

08-maj

07-maj

06-maj

05-maj

04-maj

03-maj

02-maj

01-maj

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

30-apr

Kvantitet

4.1

Datum (dag-månad)

Diagram 1: Lagersaldo i magasin 5
Enligt diagram 1 har magasin 5 samma lagersaldo under sju dagar.
Lagersaldot är under denna period 1854 massaenheter. Den elfte dagen
ökar lagersaldot och ökar därefter konsekvent i nio dagar förutom
avstickarna den 8 och 10 maj. Den 16-maj har magasinet ett maximalt
lagersaldo på 4607 enheter under denna tidsperiod. Därefter sjunker
lagersaldot till 4399 massaenheter och dagen efter det till 2512 massaenheter. Medelvärdet för lagersaldot är under denna period cirka 2659
massaenheter.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Lagersaldo i magasin 4
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0
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Diagram 2: Lagersaldo i magasin 4
Diagram 2 visar att lagersaldot dag 1 är 9013 massaenheter. Det högsta
lagersaldot under perioden är den 16 maj med ett lagersaldo på 10759
massaenheter. Medelvärdet för lagersaldot under perioden är 9556
massaenheter.
4.1.2 Processmodellering
Inkommande gods från SCA Östrand

Efter beställning och produktion av viss kvantitet och typ av pappersmassa äger SCA Logistics processen. Interna lastbilar, vars enda syfte är
att transportera gods mellan bruket och terminalen, lastas med en order
som producerats och som ska transporteras iväg ut till en slutkund,
någonstans i världen. SCA Logistics får information från SCA Östrand
om vilken destination en viss typ av order ska transporteras till. SCA
Logistics har rätten att välja hur pappersmassan ska transporteras till
kund och kan således välja vilka transportsätt som är mest kostnadseffektivt så länge godset kommer fram till slutkund i tid. Då en stor del av
pappersmassan lastas som bulk4, alltså att pappersmassan lastas direkt
konventionella fartyg5 som är byggda för att endast lasta denna typ av
gods lagras därför endast gods som ska ut med sådana fartyg i magasin
5. Arbetsledaren som ansvarar för mottagning av gods har fått en
försändelse om att en lastbil kommer från SCA Östrand som ska till en
kund i exempelvis England och ska således fraktas ut som bulklast.
Arbetsledaren kommunicerar med truckföraren om att en intern lastbil
är på väg in och truckföraren kör därefter till magasin 5 och börjar lossa
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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oförpackad
5 Konventionellt fartyg – Fartyg som
endast transporterar en typ av gods
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lastbilen och lasta in pappersmassan i det fack som kommer upp som
förslag i deras lagersystem.
Ska pappersmassan transporteras till en kund via järnväg, lastbil eller i
container, kör internlastbilen till magasin fyra för lossning. Processen är
densamma som för magasin 5 men skillnaden är att pappersmassa som
ska lastas via järnväg lagras i fack ”nära” järnvägen medan resterande
gods lagras på andra platser ”längre” ifrån järnvägen inuti magasinet.

Figur 11: Processkartläggning av inkommande gods (Författarnas
illustration)
Utgående pappersmassa från terminalen

Planerare och arbetsledare får i ett tidigt stadie förhandsinformation
från skeppningsavdelning på SCA Logistics om när ett konventionellt
fartyg anländer till terminalen och hur stor kvantitet pappersmassa som
ska lastas i fartygets lastutrymme. Arbetsledare får en lastplan från
styrman på fartyget om vilken typ av pappersmassa som ska ligga vart.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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När en sådan planering erhållits från styrman och båten har lagt till vid
kajen och redo för lastning körs en kran med ett speciellt ok avsett för
bulklastning av pappersmassa till kajen där båten ligger. Samtidigt kör
en translifter6 en kassett7 till magasin 5. En truck lyfter på pappersmassa
från fack till kassett som är parkerad utanför facket. När kassetten är
lastad kollar personalen av vädret. Pappersmassa är känsligt mot regn
och vid minsta regndroppet avbryts lastning och fartyget stänger igen
luckorna till lastutrymmet. Om det regnar eller snöar sker alltså ingen
lastning för att helt enkelt inte skada produkterna. Är vädret okej och
godkänt av arbetsledningen drar transliftern kassetten till kajen där
båten och kranen är positionerad. Kassetten placeras tillräckligt nära
kranen för att smidigt och enkelt kunna gripa tag i stållinan som är
lindad runt grupperingen. Samtidigt som kranen lastar på pappersmassan, lastas en till kassett i magasin 5 för att ha ett kontinuerligt flöde av
pappersmassa och för att spara tid.

Figur 13: Processkartläggning av utgående gods via fartyg (Författarnas
illustration)
När arbetsledaren får en avisering om att ett godståg eller lastbil är på
ingång för lastning kommunicerar denne med truckförare i god tid för
att göra truckföraren medveten om att det snart är dags för lastning.
Processen för lastning på lastbil respektive godståg skiljer sig åt, även
om pappersmassan lagras i samma magasin.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Om en extern lastbil ska lasta pappersmassa åker lastbilen direkt in i
magasin 5. Lastbilen parkerar nära det fack där angiven order är lagerplacerad. När lastbilen är redo för lastning börjar truckföraren lasta
angiven order från facket. När lastbilen blivit lastad med angiven order
säkras lasten och lastbilen åker sedan iväg.
Ska ett godståg lastas sker det antingen ute eller inuti magasin 4. Rälsen
går in i magasin 4 vilket gör att ett godståg kan lastas, även om det
regnar eller snöar. I och med att pappersmassan som ska fraktas via
godståg är placerad nära järnvägen direkt lastas ofta pappersmassan in i
godståget. Godståget består ofta av många vagnar där lastutrymme
finns vilket gör att lastning kan ske på flera delar av tåget samtidigt.
Således lastas ofta pappersmassan upp på en kassett som sedan dras
med en translifter till den vagn som ska lastas.

Figur 14: Processkartläggning av utgående gods via lastbil och godståg.
(Författarnas illustration)
4.1.3 Magasin 4
Area

Modellen som beskrivs i kapitel 3.1.5. och i figur 7 med definierade
variabler i bilaga A och uträkningar i bilaga G används för beräkna hur
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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mycket yta som det i nuläget finns tillgängligt att lagra pappersmassa
på.
Yta i magasin

Area (m2)

𝐴1

1240,51

𝐴2

2162,86

𝐴3

1627,35

𝐴4

2019,73

𝐴𝑀

7050,45

Tabell 12: Resultatet av areaberäkningarna i magasin 4
Volym

Modellen som beskrivs i kapitel 3.1.5. och i figur 8 med definierade
variabler i bilaga A och bilaga G används för beräkna hur mycket volym
som det i nuläget finns tillgängligt att lagra pappersmassa på.
Yta i magasin

Volym (m3)

𝑉1

5510,99

𝑉2

9365,41

𝑉3

7446,40

𝑉4

8955,37

𝑉𝑚

31278,17

Tabell 13: Resultatet av volymberäkningarna i magasin 4

Fyllnadsgrad

För att beräkna fyllnadsgraden måste först ett värde bestämmas på hur
stor volym som nyttjas per dag. Formel (3) används för att få fram
volymen. Därefter används formell (4) för att lösa ut fyllnadsgraden för

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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respektive dag. Tabell 1 visar vilka värden som erhölls under tidsperioden detta simulerades.
Datum

Fyllnadsgrad i % (ton)

30 april
75,033
1 maj
74,251
2 maj
72,611
3 maj
71,928
4 maj
70,704
5 maj
69,814
6 maj
71,653
7 maj
75,133
8 maj
76,232
9 maj
80,977
10 maj
84,049
11 maj
85,390
12 maj
84,857
13 maj
84,391
14 maj
86,180
15 maj
88,278
16 maj
89,569
17 maj
85,473
18 maj
84,990

Tabell 14: Fyllnadsgraden per dag under ett tidsintervall.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.1.4 Magasin 5
Area

Modellen som beskrivs i kapitel 3.1.5. och i figur 8 med definierade
variabler i bilaga A och bilaga G används för beräkna hur mycket yta
som det i nuläget finns tillgängligt att lagra pappersmassa på.
Yta i magasin

Area (m2)

𝐴𝑚

2771,53

Tabell 15: Resultatet av areaberäkningarna i magasin 5
Volym

Modellen som beskrivs i kapitel 3.1.5 och i figur 8 med definierade
variabler i bilaga A och bilaga G används för beräkna hur mycket volym
som det i nuläget finns tillgängligt att lagra pappersmassa på.
Yta i magasin

Volym (m3)

𝑉𝑚

16570,47

Tabell 16: Resultatet av volymberäkningarna i magasin 5
Fyllnadsgrad

För att beräkna fyllnadsgraden måste först ett värde bestämmas på hur
stor volym som nyttjas per dag. Formell (3) används för att få fram
volymen. Därefter används formell (4) för att lösa ut fyllnadsgraden för
respektive dag. Tabell 1 visar vilka värden som erhölls under tidsperioden detta simulerades.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Dag

Fyllnadsgrad i % (ton)

30 april

30,294

1 maj

30,294

2 maj

30,294

3 maj

30,294

4 maj

30,294

5 maj

30,294

6 maj

30,294

7 maj

31,078

8 maj

41,013

9 maj

40,294

10 maj

33,954

11 maj

40,082

12 maj

49,003

13 maj

56,879

14 maj

63,056

15 maj

69,853

16 maj

75,278

17 maj

71,849

18 maj

40,409
Tabell 17: Visar fyllnadsgraden per dag under ett tidsintervall.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Framtida läge
4.2.1 Magasin 4
För att ta fram det maximala antalet massaenheter baserat den högsta
fyllnadsgrad som uppmäts under studiens gång används formel (5) i
kapitel 3.1.8. Variablerna som används finns definierade i tabell 6 och
uträkningarna finns i bilaga G.
Då nulägesanalys genererade hur många massaenheter som maximalt
får plats i magasin 4 (100 %) och att volymökningen från SCA Östrand
kommer bli 100 %, blir således extremfallet som kan uppstå efter expansionen 200 %. Formel (6) som används för att räkna ut detta extremfall återfinns i kapitel 3.1.8 och variablerna som används finns i tabell 7
Scenario

Antal massaenheter (massaenheter)

100 % 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡
12012
𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑

21518

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

9506

Tabell 18: Resultatet av scenarioanalysen i magasin 4

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4.2.2 Magasin 5
För att ta fram det maximala antalet massaenheter baserat på den högsta
fyllnadsgrad som uppmäts under studiens gång används formel (5) i
kapitel 3.1.10. Variablerna som används finns definierade i tabell 6 och
uträkningarna finns i bilaga G.
Då nulägesanalys genererade hur många massaenheter som maximalt
får plats i magasin 4 (100 %) och att volymökningen från SCA Östrand
kommer bli 100 %, blir således extremfallet som kan uppstå efter expansionen 200 %. Formel (6) för att räkna ut detta extremfall återfinns i
kapitel 3.1.8 och variablerna som används finns i tabell 7.
Scenario

Antal massaenheter (massaenheter)

100 % 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡

6120

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑
9214
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

3094

Tabell 19: Resultatet av scenarioanalysen i magasin 5
4.2.3 Yta i framtiden
För att beräkna hur mycket yta som behövs efter volymökningen från
SCA Östrand beräknas först ett värde på hur många ton massaenheter
som får plats i ett fack med magasin 5 dimensioner.
För att beräkna hur många fack som behövs används formel (8) i kapitel
3.1.8. Variabler finns definierade i tabell 9 och uträkningarna i bilaga G.
Magasin

Antal fack (fack)

4

37

5

12

4+5

49

Tabell 20: Resultatet av framtidsanalysen
Den totala area som således behövs efter volymökningen erhålls genom
formel (9) och variablerna finns definierade i tabell 10.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 49 ∗ 8 ∗ 14,5 = 5732 𝑚2
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Analys
I kapitel 5.1–5.2 presenteras analysen av nuläget och det framtida läget.

5.1

Nuläge
Eftersom magasin 5 främst nyttjas för lagring av pappersmassa som ska
skeppas iväg med konventionella fartyg kan magasinet i perioder ha en
relativt dålig fyllnadsgrad. Lagret byggs på och fylls upp ju närmare
fartyget kommer terminalen. Fyllnadsgraden direkt innan lastning är
ofta hög och en stor andel av magasinets totala yta att lagra pappersmassa på är ockuperat. 4607 massaenheter var det högsta lagersaldo
som uppmättes under perioden. Således används detta värde som
extremfall. Fyllnadsgraden var då cirka 75 %. Medelvärde av antalet
massaenheter var 2659 stycken under perioden.
Från processmodelleringen identifieras att det kan vara mycket trafik i
magasin 5. Interna lastbilar som fraktar massaenheter från SCA Östrand
kan lastas ur inuti magasinet samtidigt som kassetter kan lastas om ett
konventionellt fartyg ligger inne och är redo för lastning. Detta kräver
breda körgångar i magasinet för att olika typer av fordon ska komma
förbi varandra. Samtidigt begränsas ytan att lagra pappersmassa på.
Det maximala teoretiska värdet att lagra pappersmassa på är 2 771,53
m2. Den maximala teoretiska volymen att lagra pappersmassa på är 16
570,47 m3 när höjdstaplingen begränsas till tre massaenheter i höjd.
Magasin 4 har en jämnare fördelning av lagersaldot. Det beror antagligen på att utleverans av pappersmassa sker mer kontinuerligt eftersom
det lagras massaenheter som transporteras ut via mer än ett transportsätt. 10759 massaenheter var det högsta lagersaldo som uppmättes
under perioden. Således används detta värde som extremfall. Fyllnadsgraden var då cirka 90 %. Medelvärde av antalet massaenheter var 9556
stycken under perioden. Även i magasin 4 är det mycket trafik som
påverkar lagerutrymmet. Ett godståg kan lastas samtidigt intern lastbilar från SCA Östrand ska bli avlastade. Detta kan ske samtidigt som en
extern lastbil ska lastas och när en container behöver lastas med pappersmassa. Den generellt sätt höga trafikomsättningen kräver stor bredd
mellan facken vilket begränsar ytan att lagra pappersmassa på.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Det maximala teoretiska värdet att lagra pappersmassa på är 7 050,45
m2. Den maximala teoretiska volymen att lagra pappersmassa på är 31
278,17 m3 när höjdstaplingen begränsas till tre massaenheter i höjd.

5.2

Framtida läge
I ett framtida läge kommer lagersaldona att öka. För att beräkna denna
mängd samt hur mycket yta ökningen kommer ta upp simulerades
detta med hjälp av extremfallen. Trafiken i magasin 4 och 5 kommer att
öka då det är mer massaenheter som transporteras till terminalen
samtidigt som motsvarande utflöde kommer ske ur magasinen.
Vid en 100 % ökning av extremfallen är det 9214 balar som ska få plats i
magasin 5. Det innebär att det saknas yta för 3094 balar vilket motsvarar
en yta av 1 407,47 m2. Motsvarande ökning i magasin 4 ger en ökning på
21518 massaenheter. Det innebär att det saknas lager plats för 9506 balar
vilket motsvarar en yta av 4 324,30 m2.
Totalt kommer det efter expansionen behövas en yta av cirka 5732 m2.
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Slutsats
Syftet med studien var att genomföra en nuläges- och framtidsanalys
där den befintliga lagringsytan av pappersmassa skulle kartlägga och
beräknas genom processkartläggning och scenarioanalys. Processkartläggningen resulterar i intressanta scenarion som sedan använts till att
genomföra en nulägesanalys och framtida analys av hur mycket yta som
finns att lagra pappersmassa på. Syftet anses vara uppfyllt då ett
teoretiskt maximalt värde av hur mycket yta som behövs för att klara av
volymökningen från SCA Östrand har beräknats genom metoderna som
definierats och modellerna som skapats.


Hur mycket yta finns det att lagra pappersmassa på i nuläget?

I nuläget finns de 9 821,98 m2 och 47 849,26 m3 från båda magasinen att
lagra pappersmassa på.


Kommer den befintliga yta som finns i nuläget vara tillräcklig efter expansionen?

Efter volymökningen kommer det saknas lager plats för 12600 massaenheter enligt beräkningarna vilket gör att nuvarande yta inte är tillräckligt stor.


Om den nuvarande ytan inte är tillräcklig, hur mycket yta behövs utöver den befintliga ytan för att klara av volymökningen?

12600 massaenheter motsvarar en yta av 5800 m 2 vilket är den minsta
area som behövs för att få plats med volymökningen.
5800 m2 måste tas från en befintlig yta eller så måste ett nytt magasin
byggas. Det mest troliga scenariot är att det blir ett kombinerat magasin
med pappersrullar och pappersmassa eftersom efterfrågan av tidningspapper har minskat markant och kommer antagligen fortsätta göra det i
framtiden. Således är något av magasin 1,2 eller 3 aktuella för detta.
För att få fram ett noggrannare värde på hur mycket yta som behövs
kan studien kompletteras med ytterligare parametrar. Packagemark har
inte tagits i beaktning vid beräkning av allokerad area och volym i
magasinen. Om detta hade tagits i beaktning hade ett bättre skattat
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värde på fyllnadsgraden kunnat fastställas. Samtidigt hade problemet
med små eller överstora ordar innehållandes ett fåtal massaenheter som
allokerar ett helt fack placeras på en särskild yta avsedd endast för detta
ändamål. Problemet med att ta denna parameter i beaktning är att det är
problematiskt att erhålla prognoser av framtida ordar.
Vid processpromenaderna som genomfördes noterades det att i ett fåtal
fack, lagrades fyra massaenheter på höjden. Om detta hade tagits i
beaktning vid beräkning av fyllnadsgraden hade det resulterat i att
mindre yta behövs i ett framtida läge när volymökningen från SCA
Östrand startar. Det ska dock nämnas att enligt sakkunnig på SCA
Logistics rekommenderar SCA Östrand i dagsläget att inte lagra fler än
tre massaenheter på höjden, på grund av pappersmassans hållbarhet.
Vid mätningarna som genomförs invändigt i magasinen används
mäthjul och måttband för att beräkna den befintliga yta som i nuläget
används för att lagra pappersmassa på samt föremål som allokerar yta.
För att minimera mätosäkerheterna som uppstår med dessa verktyg
hade ett mer noggrant värde kunnat tas fram genom till exempel en
optisk lasermätare. Osäkerheterna anses dock vara relativt små och inte
påverka resultatet i praktiskt mening. Utvändiga mått bestäms genom
hitta.se satellitapplikation och dess verktyg för att mäta avstånd. Detta
verktyg mäter endast i meter vilket gör att utvändiga mått på magasinen inte är korrekta på centimetern. Även detta anses inte påverka
reliabiliteten för studien.
Ett längre tidsintervall för lagersaldorapporten kan resultera i bättre
värden på extremfallen eftersom fler tillfällen med extremfall kommer
att ske. Detta kan resultera i att fyllnadsgraden i magasin 5 ökar vilket
leder till ett större antal enheter utan lager plats efter expansionen från
SCA Östrand.
Då studien undersöker ett specifikt fall på SCA Logistics i Tunadalshamnen är inte modellen applicerbar på andra lagerbyggnader men
samma metoder kan användas i andra hamnar där lagerbyggnader
finns.

6.1

Etiska och samhälleliga aspekter
Studien visar att det kommer behövas mer yta än det som finns tillgängligt i dagsläget att lagra pappersmassa på. Det innebär att resultatet är
av värde för ledningen eftersom de kan planera hur mycket extra
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

39

En kombinerad fallstudie och
designmetodik om lagerutrymme –
Scenario- och processanalys på SCA
Logistics
Paul Gabriel, David Torberntsson

6 5Slutsats
Analys
2016-06-13

personal som måste anställas vid volymökningens början 2018 och
sedermera bidra till samhället.
Eftersom det behövs ytterligare 5800 m 2 yta att lagra pappersmassa på
måste det antingen byggas ett nytt magasin eller kombineras med ett
magasin där pappersrullar lagras, innebär detta att gods måste flyttas
mellan magasinen. Det kommer under en period vara mycket utsläpp
från truckar eftersom det behövs fler truckar än i normal fallet som
transporterar gods under perioden då omstruktureringen sker. Interna
lastbilar som fraktar pappersmassa från SCA Östrand till Tunadalshamnen kommer också öka efter volymökningen.
All data som erhållits från SCA Logistics har behandlats konfidentiellt
där endast berörda parter har fått ta del av denna. Bilder, figurer etcetera har i samråd med extern handledare blivit godkänt innan publicering.
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Bilaga A: Formler
Area
Magasin 4
Mot norra väggen:
𝐴1 = 𝐿3 (8𝐵2 + 𝐵3 + 𝐵4 + 𝐵5 )
Mitten norr
𝐴2 = 𝐿5 (6𝐵8 + 𝐵9 ) + 𝐿6 (6𝐵10 + 𝐵11 ) + (𝐵10 ∗ 𝐿7 ∗ 11) + (𝐵10 ∗ 𝐿23 )
Mitten syd
𝐴3 = 𝐵10(9𝐿8 + 7𝐿9 + 𝐿10 + 𝐿11 + 3𝐿12 ) + 𝐵23(𝐿13 + 𝐿14 + 𝐿15 + 𝐿16 )
Östra väggen
𝐴4 = 𝐿4 (25𝐵6 + 𝐵7 )
Hela arean
𝐴𝑀 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4
Magasin 5

𝐴𝑚 = 𝐾1 (23𝐺1 + 𝐺2 )

Volymen
Magasin 4
Mot norra väggen:
𝑉1 = (((21𝐿𝑏 ∗ 2𝐵𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 21)) ∗ 8)
+ (((21𝐿𝑏 (4𝐵𝑏 + 3𝐵𝑏 + 9𝐵𝑏 ) ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 21)) ∗ 8)
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Mitten norr:
𝑉2 = (((2𝐵𝑏 ∗ 14𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 14)) ∗ 6)
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 14𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 14))
+ (((2𝐵𝑏 ∗ 17𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 17)) ∗ 6)
+ ((16𝐵𝑏 ∗ 17𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 17 ∗ 8))
+ (((2𝐵𝑏 ∗ 20𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 20)) ∗ 11)
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 15𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 15))
Mitten syd:
𝑉3 = (((2𝐵𝑏 ∗ 15𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 15)) ∗ 9)
+ (((2𝐵𝑏 ∗ 24𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 24)) ∗ 7)
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 16𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 16))
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 12𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 12))
+ (((2𝐵𝑏 ∗ 19𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 19)) ∗ 3)
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 19𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 19))
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 18𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 18))
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 16𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 16))
+ ((2𝐵𝑏 ∗ 13𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 13))
Östra väggen:
𝑉4 = (((21𝐿𝑏 ∗ 2𝐵𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 21)) ∗ 26)
Volym hela:
𝑉𝑀 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4

Magasin 5
𝑉𝑚 = (((5𝐵𝑏 ∗ 17𝐿𝑏 ∗ 3𝐻𝑏 ) + (𝐿𝑏 𝐵𝑏 𝐻𝑏 ∗ 17)) ∗ 26)
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Bilaga B: Variabler
Magasin 4
Beteckning

Antal balar

Beskrivning

Enhet

L

Längden på den östra delen av magasinet

m

B

Bredden på den norra delen av magasinet

m

L1

Längden på den västra delen av magasinet

m

B1

Bredden på den södra delen av magasinet

m

L2

Längden på den nordöstra delen av magasinet

m

L3

21

Längden på facken mot norra väggen

m

L4

21

Längden på facken mot östra väggen

m

L5

14

Längden på facken i mitten norr mot östra
väggen

m

L6

17

Längden på facken i mitten norr mot norra
väggen

m

L7

20

Längden på facken i mitten norr mot södra
mitten

m

L8

15

Längden på facken i mitten syd mot östra
väggen

m

L9

24

Längden på facken i mitten syd mot norra
mitten

m

L10

16

Mindre längd på facket i mitten syd mot
norra mitten

m

L11

12

Mindre längd på facket i mitten syd mot
norra mitten

m

L12

19

Längden på facken i mitten syd mot södra
väggen

m

L13

19

Mindre längd på facket i mitten syd mot
södra väggen

m
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L14

18

Mindre längd på facket i mitten syd mot
södra väggen

m

L15

16

Mindre längd på facket i mitten syd mot
södra väggen

m

L16

13

Mindre längd på facket i mitten syd mot
södra väggen

m

L17

14

Mindre längd på facket mot södra väggen

m

L18

17

Längden på facken mot södra väggen

m

L19

11

Mindre längd på facket mot södra väggen

m

L20

Längden på facken mot norra väggen vid
östra väggen

m

L21

Mindre Längd på facket mot norra väggen
vid östra väggen

m

L22

Mindre Längd på facket mot norra väggen
vid östra väggen

m

L23

15

Mindre Längd på facket i mitten nord mot
mitten syd

m

B2

2

Bredden på facken mot norra väggen

m

B3

4

Bredden på A4 facken mot norra väggen

m

B4

3

Bredden på körvägen vid norra väggen

m

B5

9

Bredden på A4 facken mot norra väggen

m

B6

2

Bredden på facken mot östra väggen

m

B7

2

Bredden på facket vid pelare mot östra
väggen

m

B8

2

Bredden på facken i mitten nor mot östra
väggen

m

B9

2

Bredden på facket vid pelare i mitten norr
mot östra väggen

m

B10

2

Bredden på facken i mitten

m
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Bredden på A4facket i mitten norr

m

B12

Bredden mellan facken vid östra och norra
väggen

m

B13

Bredden mellan östra och mitten facken

m

B14

Bredden på körfältet

m

B15

2

Större bredden på facket mot södra väggen

m

B16

2

Mindre bredden på facket mot södra väggen

m

B17

2

Bredden på facken mot södra väggen

m

B18

Bredden på körfältet mellan norra väggen
och mitten norr

m

B19

Bredden på körfältet mellan mitten norr och
mitten syd

m

B20

Bredden på körfältet mellan mitten syd och
södra väggen

m

Bredden på facken mot norra väggen vid
östra väggen

m

Bredden på körfältet mellan facken mot
norra väggen vid östra väggen

m

Bredden på de mindre facken i mitten mot
södra väggen

m

Diametern på alla pelare

m

B21

2

B22

B23

P

2
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Bilaga B: Variabler
2016-06-13

Magasin 5
Beteckning

Antal balar

Beskrivning

Enhet

K

Längden på hela magasinet

m

G

Bredden på hela magasinet

m

K1

17

Längden på facken

m

G1

5

Bredden på facken

m

G2

5

Bredden på det mindre facket

m

G3

Bredden på el facket

m

G4

Bredden på körfältet

m

T

Diametern på pelarna

m

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga C: Lagersaldo
och fyllnadsgrad
2016-06-13

Bilaga C: Lagersaldo och
fyllnadsgrad
Magasin 5
Antal
30-apr
1854
01-maj
1854
02-maj
1854
03-maj
1854
04-maj
1854
05-maj
1854
06-maj
1854
07-maj
1902
08-maj
2510
09-maj
2466
10-maj
2078
11-maj
2453
12-maj
2999
13-maj
3481
14-maj
3859
15-maj
4275
16-maj
4607
17-maj
4399
18-maj
2512
Magasin 4
Antal
30-apr
9013
01-maj
8919
02-maj
8722
03-maj
8640
04-maj
8493
05-maj
8386
06-maj
8607
07-maj
9025
08-maj
9157
09-maj
9727
10-maj
10096
11-maj
10257
12-maj
10193
13-maj
10137
14-maj
10352
15-maj
10604
16-maj
10759
17-maj
10267
18-maj
10209

Fyllnadsgrad/pack (V)
30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj
07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj
18-maj

30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412

31,07844
41,01308
40,29413
33,95426
40,08171
49,00328
56,8791
63,05557
69,85296
75,27779
71,8791
41,04576

Fyllnadsgrad/pack (V)
30-apr 74,10788
01-maj 73,33498
02-maj 71,71518
03-maj 71,04095
04-maj 69,83226
05-maj 68,95247
06-maj 70,76961
07-maj 74,20655
08-maj 75,29189
09-maj 79,97862
10-maj 83,01266
11-maj 84,33646
12-maj 83,81023
13-maj 83,34978
14-maj 85,11758
15-maj 87,18961
16-maj 88,46407
17-maj 84,41868
18-maj 83,94179

Fyllnadsgrad/pack (ton)
30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj
07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj
18-maj

30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412
30,29412

31,07843
41,01307
40,29412
33,95425
40,0817
49,00327
56,87908
63,05556
69,85294
75,27778
71,84908
40,4085

Fyllnadsgrad/pack (ton)
30-apr 75,0333
01-maj 74,25075
02-maj 72,61072
03-maj 71,92807
04-maj 70,7043
05-maj 69,81352
06-maj 71,65335
07-maj 75,1332
08-maj 76,2321
09-maj 80,97736
10-maj 84,04928
11-maj 85,38961
12-maj 84,85681
13-maj 84,39061
14-maj 86,18049
15-maj 88,27839
16-maj 89,56876
17-maj 85,47286
18-maj 84,99001

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga D: Volym
2016-06-13

Bilaga D: Volym
Magasin 4
Length (m)
Width (m)
Height (m)
Volume(m^3)
Area (m^2)
Weight (tones)

Single bale
0,85
0,76
0,43
0,27778
0,646
0,25

Export unit - 8
bales
0,85
1,54
1,79
2,34311
1,309
2

Fack mot Norra väggen
Fack 1
En rad (med fack)
Alla fack
Gamla a-4 fack

295,23186
2361,85488

Total volym

4723,70976

2361,85488

Ton/fack
Ton/rad
Ton/magasin
Gamla a-4 fack

252
2016

Total vikt (ton)

4032

2016

Fack mot öst vägg
Fack 1
En rad (med fack) innan pelare
En rad (med fack) mellan pelare
En rad (med fack) efter pelare
Alla fack

295,23186
2066,62302
3247,55046
2361,85488
7676,02836

Total volym

7676,02836

Ton/fack

252

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

52

En kombinerad fallstudie och
designmetodik om lagerutrymme –
Scenario- och processanalys på SCA
Logistics
Paul Gabriel, David Torberntsson

Bilaga D: Volym
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Ton/rad innan pelare
Ton/rad mellan pelare
Ton/rad efter pelare
Ton för alla

1764
2772
2016
6552

Total vikt (ton)

6552

Fack mitten nord mot norra väggen
Fack 1
En rad (med fack)
Gamla a-4 fack

238,99722
1433,98332
1911,97776

Total volym

3345,96108

Ton/fack
Ton/rad
Gamla a-4 fack

204
1224
1632

Total vikt (ton)

2856

Fack mitten nord mot öst vägg
Fack 1
En rad (med fack)

196,82124
1377,74868

Total volym

1377,74868

Ton/fack
Ton/rad

168
1176

Total vikt (ton)

1176

Fack mitten nord mot mitten syd
Fack 1
En rad (med fack)
Ett fack (mindre)
Alla fack

281,1732
3092,9052
210,8799
3303,7851

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Total volym

Bilaga D: Volym
2016-06-13

3303,7851

Ton/fack
Ton/rad
Ton/fack (mindre)
Ton för alla

240
2640
180
2820

Total vikt (ton)

2820

Fack mitten syd mot mitten nord
Fack 1
En rad (med fack)
Ett fack (mindre)
Ett fack (mindre)
Alla fack

337,40784
2699,26272
281,1732
168,70392
3149,13984

Total volym

3149,13984

Ton/fack
Ton/rad
Ton/fack (mindre)
Ton/fack (mindre)
Ton för alla

288
2304
240
144
2688

Total vikt (ton)

2688

Fack mitten syd mot öst vägg
Fack 1
En rad (med fack)

210,8799
1897,9191

Total volym

1897,9191

Ton/fack
Ton/rad

180
1620

Total vikt (ton)

1620

Fack mitten syd mot södra väggen

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Fack 1
En rad (med fack)
Ett fack (mindre 1)
Ett fack (mindre 2)
Ett fack (mindre 3)
Alla fack

267,11454
1068,45816
238,99722
224,93856
182,76258
1715,15652

Total volym

1715,15652

Ton/fack
Ton/fack (mindre 1)
Ton/fack (mindre 2)
Ton/fack (mindre 3)
Ton/rad
Ton för alla

228
204
192
156
912
1464

Total vikt (ton)

1464

Fack mot södra väggen
Fack 1
En rad (med fack)
Ett fack (mindre 1)
Ett fack (mindre 2)
Alla fack

238,99722
955,98888
196,82124
154,64526
1307,45538

Total volym

1307,45538

Ton/fack
Ton/fack (mindre 1)
Ton/fack (mindre 2)
Ton/rad
Ton för alla

204
168
132
816
1116

Total vikt (ton)

816

Total

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Total volym HELA
Total vikt HELA

Bilaga D: Volym
2016-06-13

28496,90382
24024

Magasin 5

Length (m)
Width (m)
Height (m)
Volume(m^3)
Area (m^2)
Weight (tones)

Single bale Export unit - 8 bales
0,85
0,85
0,76
1,54
0,43
1,79
0,27778
2,34311
0,646
1,309
0,25
2

Fack 1
597,49305
En rad (med fack)
3584,9583
Alla fack
14339,8332
Extra på topp (fack 1)
Alla fack med extra
0
Total volym
14339,8332
Ton/fack
Ton/rad
Ton/magasin
Extra på topp ton
Extra på topp ton alla

510
3060
12240

Total vikt (ton)

12240

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga E
2016-06-13

Bilaga E
Magasin 5
Fack

Längd (m)
Bredd (m)
1
14,6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Genomsnitt

14,35
14,54
14,54
14,48
14,48

6,87
8,1
8,14
8,15

Fack mitten mot nord
Fack mitten mot nord
Fack mitten mot nord
Fack mitten mot nord
Fack mitten mot nord
7,87 Fack mitten mot nord
Fack mitten mot syd
Fack mitten mot syd
Fack mitten mot syd
7,18 Fack mitten mot syd
8,45 Fack mitten mot syd
7,86 Fack mitten mot syd

14,5

14,68

14,52125

7,85 Fack mot nord
Fack mot nord
Fack mot nord
Fack mot nord
Fack mot nord
7,87 Fack mot nord

7,95 Fack mot Syd
8,19 Fack mot Syd
Fack mot Syd
Fack mot Syd
8,7 Fack mot Syd
7,9 Fack mot Syd
7,934285714

Magasin 4
Fack
1
2
3

Längd (m)
Bredd (m)
17,98

4,42 Fack mot öst vägg
4,45 Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Genomsnitt

Genomsnitt

18,2

4,35
4,45
4,4
4,45
4,45

Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
Fack mot norra väggen
8,13 Gamla A-4 fack mot norra väggen
5,05 Gamla A-4 fack mot norra väggen
4,42

18,2
33
34
35
36
37
38
39

Genomsnitt
40

32,37
4,78
4,36
4,4

15,12
15,55
14,9
15,27

15,21

2016-06-13
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
3,77 Fack mot pelare
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
3,77 Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
Fack mot öst vägg
4,1025

17,98
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bilaga E

Gamla A-4 fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen
Fack mitten nord mot norra väggen

4,513333333

12,18

4,43 Fack mitten nord mot östra väggen

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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41
42
43
44
45
46
Genomsnitt

4,4 Fack mitten nord mot östra väggen
6,29 Fack mitten nord mot östra väggen pelare
3,95 Fack mitten nord mot östra väggen
Fack mitten nord mot östra väggen
Fack mitten nord mot östra väggen
Fack mitten nord mot östra väggen
4,7675

12,15

12,165
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Genomsnitt

4,4 Fack mitten nord mot mitten syd
4,35 Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd
Fack mitten nord mot mitten syd

17,55

17,55
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Genomsnitt
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Bilaga E
2016-06-13

4,375

22,1

4,35 Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd

22,1

4,35

12,4
4,35

3,65
3,69

12,8

4,35
12,79

Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd
Fack mitten syd

mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord
mot mitten nord

mot östra väggen
mot östra väggen
mot östra väggen
mot östra väggen
mot östra väggen pelare
mot östra väggen pelare
mot östra väggen
mot östra väggen
mot östra väggen

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga E
2016-06-13

Genomsnitt

12,66333333
78
79
80

Genomsnitt
81
82
83
84
85
86
Genomsnitt

4,01

16,7

Fack mitten syd mot södra väggen
4,35 Fack mitten syd mot södra väggen
4,35 Fack mitten syd mot södra väggen

16,7

4,35
4,37
4,25
4,35
4,3
3,27
4,54
4,18

15
15

Fack mot södra väggen
Fack mot södra väggen
Fack mot södra väggen
Fack mot södra väggen
Fack mot södra väggen
Fack mot södra väggen

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga F: Framtida läge
2016-06-13

Bilaga F: Framtida läge
Magasin 4
Antal
30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj
07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj

9013
8919
8722
8640
8493
8386
8607
9025
9157
9727
10096
10257
10193
10137
10352
10604
10759
10267

Extremfall
100 % nuläget
Extremfall framtida läget
Antal utan lager plats

30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj
07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj

10759
12012
21518
9506

Fyllnadsgrad/pack
(ton)
75,03330003
74,25074925
72,61072261
71,9280719
70,7042957
69,8135198
71,6533467
75,1332001
76,23210123
80,97735598
84,049284
85,38961039
84,8568099
84,39060939
86,18048618
88,27838828
89,5687646
85,47286

Vikt
Fack

2
510

Magasin 5
Fyllnadsgrad/pack
(ton)

Antal
30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj

1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854

30-apr
01-maj
02-maj
03-maj
04-maj
05-maj
06-maj

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj

Extremfall
100 % nuläget
Extremfall framtida läget
Antal utan lager plats

Bilaga F: Framtida läge
2016-06-13

1902
2510
2466
2078
2453
2999
3481
3859
4275
4607
4399

07-maj
08-maj
09-maj
10-maj
11-maj
12-maj
13-maj
14-maj
15-maj
16-maj
17-maj

31,0784314
41,0130719
40,29411765
33,9542484
40,08169935
49,003268
56,87908497
63,05555556
69,85294118
75,2777778
71,84908

4607
6120
9214
3094

Vikt
Fack

2
510

4607
6120
9214
3094

Vikt
Fack

2
510

12

Area

1407,466667

10759
12012
21518
9506

Vikt
Fack

2
510

Total area
Extremfall
100 % nuläget
Extremfall framtida läget
Antal utan lager plats
Hur många fack (magasin 5)

Extremfall
100 % nuläget
Extremfall framtida läget
Antal utan lager plats
Hur många fack (magasin5)

Totala fack (magasin 5 fack)
Total area

37

4324,298041

Fack magasin
5
Bredd
Längd

49
5800

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Bilaga G: Uträkningar
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Bilaga G: Uträkningar
Magasin 4 area
Tillgänglig area mot norra väggen:
𝐴1 = (18,20 ∗ 4,35 ∗ 8) + 18,20(8,13 + 5,05 + 20,18) = 1240,512 𝑚2
Tillgänglig area mitten mot norra väggen:
𝐴2 = (4,35 ∗ 12,16 ∗ 6) + (6,30 ∗ 12,16) + (4,35 ∗ 15,00 ∗ 6) +
(32,37 ∗ 15) + (4,35 ∗ 17,40 ∗ 11) + (4,35 ∗ 12,98) = 2162,859 𝑚2
Tillgänglig area mitten mot syd:
𝐴3 = 4,35(9 ∗ 12,80 + 7 ∗ 21,05 + 17,67 + 10,84 + 3 ∗ 16,75) +
2,50(16,38 + 15,18 + 13,99 + 11,51) = 1627,3485 𝑚2
Tillgänglig area östra väggen:
𝐴4 = (4,35 ∗ 17,95 ∗ 25) + (3,77 ∗ 17,95) = 2019,734 𝑚2
Följande yta finns tillgänglig:
𝐴𝑀 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4
= 1240,512 + 2162,859 + 1627,3485 + 2019,734
= 7050,454 𝑚2

Magasin 4 volym
Tillgänglig volym mot norra väggen:
𝑉1 = (((21 ∗ 0,85 ∗ 2 ∗ 1,54 ∗ 3 ∗ 1,79) + (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 21)) ∗ 8)
+ (((21 ∗ 0,85(4 ∗ 1,54 + 3 ∗ 1,54 + 9 ∗ 1,54) ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 21 ∗ 8))) = 5510,99472 𝑚3

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Tillgänglig volym mitten mot norra väggen:
𝑉2 = (((2 ∗ 1,54 ∗ 14 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79) + (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 14)) ∗ 6)
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 14 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 14))
+ (((2 ∗ 1,54 ∗ 17 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 17)) ∗ 6)
+ ((16 ∗ 1,54 ∗ 17 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 17 ∗ 8))
+ (((2 ∗ 1,54 ∗ 20 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 20)) ∗ 11)
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 15 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 15)) = 9365,41067 𝑚3
Tillgänglig volym mitten mot syd:
𝑉3 = (((2 ∗ 1,54 ∗ 15 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79) + (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 15)) ∗ 9)
+ (((2 ∗ 1,54 ∗ 24 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 24)) ∗ 7)
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 16 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 16))
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 12 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 12))
+ (((2 ∗ 1,54 ∗ 19 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 19)) ∗ 3)
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 19 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 19))
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 18 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 18))
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 16 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 16))
+ ((2 ∗ 1,54 ∗ 13 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79)
+ (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 13)) = 7446,40358 𝑚3
Tillgänglig volym östra väggen:
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𝑉4 = (((21 ∗ 0,85 ∗ 2 ∗ 1,54 ∗ 3 ∗ 1,79) + (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 21)) ∗ 26) =
8955,36642 𝑚3
Följande volym finns tillgänglig:
𝑉𝑀 = 5510,99472 + 9365,41067 + 7446,40358 + 8955,36642
= 31278,17539 𝑚3

Magasin 5 area
Följande area finns tillgänglig:
𝐴𝑚 = 14,5(8 ∗ 23 + 7,14) = 2771,53 𝑚2

Magasin 5 volym
Följande volym finns tillgänglig:
𝑉𝑚 = (((5 ∗ 1,54 ∗ 17 ∗ 0,85 ∗ 3 ∗ 1,79) + (0,85 ∗ 1,54 ∗ 1,79 ∗ 17)) ∗ 26)
= 16570,47 𝑚3

Framtida läge
Magasin 4
100 % 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡 =

10759
= 12012 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
89,5687646
100

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑 = 12012 ∗ 2 = 21518 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟.
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 = 21518 − 12012 = 9506 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
Magasin 5
100% 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡 =

4607
= 6120 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
75,2777778
100

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑 = 4607 ∗ 2 = 9214 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 = 9214 − 6120 = 3094 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

Yta i framtiden
𝐻𝑢𝑟 𝑚å𝑛𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑘 =

9506 ∗ 2
≈ 37 𝑓𝑎𝑐𝑘
510

𝐻𝑢𝑟 𝑚å𝑛𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑘 =

3094 ∗ 2
≈ 12 𝑓𝑎𝑐𝑘
510
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑘 = 37 + 12 = 49 𝑓𝑎𝑐𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 49 ∗ 8 ∗ 14,5 = 5732 𝑚2
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