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Sammanfattning 

BillerudKorsnäs har gjort en satsning på sin anläggning i Rockhammar då produktionen 

utökas genom flertalet utbyggnationer av den existerande anläggningen. En del av 

anläggningen som byggs ut är balningslinjen, den del av produktionen där pappersmassa 

pressas till solida balar och paketeras i emballage. Målet med utbyggnationen av 

balningslinjen är att klara av att hantera den ökning i produktionsflödet som den utökade 

produktionsanläggningen bidrar med. Balningslinjen planeras att byggas ut i tre efterföljande 

steg och på så sätt suggestivt öka produktionskapaciteten. 

Examensarbetets syfte var att ta fram simuleringsmodeller för den nya balningslinjen i det 

diskreta hybridsimuleringsprogrammet Plant Simulation och på så sätt uppskatta vilken 

produktionskapacitet anläggningen har efter ombyggnationen. Effekten av förändringarna 

analyserades genom att simulera olika scenarion i modeller baserade på de olika steg av 

utbyggnationer balningslinjen genomgår. Resultaten analyseras för maskinbeläggningsgrad, 

produktionshastighet och flaskhalsar.  

På BillerudKorsnäs Rockhammar har de inte tidigare använt sig av simuleringsstudier men 

var positivt inställda då de såg möjligheterna till att finna information som kan vara till hjälp i 

det arbete som pågår för att dimensionera och implementera den nya balningslinjen. 

Simuleringsstudier ger möjlighet att skapa förståelse för processer och är ett effektivt sätt att 

uppskatta beteendet hos anläggningar som inte ännu finns i verkligheten.  

De metoder som använts för att skapa en nulägesanalys är intervjuer, historiska data, 

tidsstudier samt maskindata över de existerande komponenter som kommer att ingå i den nya 

anläggningen. Simuleringsmodellerna byggdes upp i små steg, där varje förändring testades 

och utvärderades innan nästa iteration av modellen. Modellvalidering var även en viktig del 

av examensarbetet då felaktiga indata äventyrade projektets giltighet. 

Simuleringsstudierna visar att de kapacitetsmål företaget förväntade sig uppnå kommer att 

uppfyllas. Flaskhalsanalyser visar att det i viss mån finns möjlighet att uppnå en något högre 

kapacitet i anläggningen på bekostnad av en mer störningskänslig produktionsprocess. Den 

simuleringsmodell som tagits fram kan i framtiden användas för att testa förändringar i 

produktionsflödet på balningslinjen.  
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Abstract 

BillerudKorsnäs made an investment effort at their facility in Rockhammar, were there 

production capacity was to be increased by numerous constructions. One of those specifically 

is the expansion of the baling-line, a part of the production process were the pulp is pressed 

into bales and packaged. The purpose of the expansion of the baling-line is to manage the 

increased production flow, generated by the overall expanded facility. The baling-line is to be 

expanded in three subsequent steps and thereby successively increase its production capacity. 

 

The purpose of this thesis was to produce simulation models in the discrete hybrid simulation 

software Plant Simulation; thus approximate the production capacity after the expansion. The 

effect generated by these changes was approached by simulating different scenarios based 

upon the three steps the facility will be going through. The results was analyzed centered 

upon working percentage of the production resources and bottleneck analyses.   

 

At BillerudKorsnäs Rockhammar there were no previous attempts at performing simulation 

studies. However, they withheld a positive attitude towards the notion, as they saw the 

possible benefits from gaining information that could be of use, during their ongoing 

undertaking in planning and dimensioning the new baling-line. As simulation studies makes it 

possible to acquire process knowledge and is regarded as an effective method to approximate 

the behavior of a facility that has not yet been implemented. 

 

The situation analysis was performed by methods such as interviews, collecting historical 

production data, time studies and gathering machine specifications of the components that 

was to be transferred to the new facility. The simulation models was produced by small steps 

and verified through every iteration. Model validation stood out as an important part of the 

project, as inaccurate input data could jeopardize the projects validity.   

 

The simulation studies indicated that the target production capacity, set by the company, was 

to be fulfilled. The bottleneck analysis specified that there was a margin for a slightly higher 

capacity; thought at the cost of a more susceptible production process. The simulation models 

produced during this thesis can be used for further test in changes of the production flow at 

the Rockhammar baling-line.  
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Akronymer 

 

 

CTMP Kemisk termomekaniskt framställd pappersmassa, används vid 

framställande av förpacknings och vätskekartong. Produceras på 

BillerudKorsnäs Rockhammar. 

FSSD Framework for Strategic Sustainable Development, ett ramverk 

för företag med mål att bedriva hållbar utveckling.  

 

RH150 Utvecklingsprojekt som innefattar ett stort antal utbyggnationer 

av BillerudKorsnäs Rockhammar. 

 

TPS  Toyota Production System, Ett produktionssystem med syfte att 

eliminera sölerier och uppnå hög kvalitet, låga kostnader samt 

korta ledtider. 

 



  6 (39) 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 8 

1.1 Företaget .................................................................................................................... 8 

1.2 Projektet ..................................................................................................................... 9 

1.2.1 Avgränsningar .................................................................................................................................... 9 

2 BAKGRUND ................................................................................................................... 10 

2.1 Problemet ................................................................................................................. 10 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare ............................................................................. 11 

2.3 Vad har andra gjort tidigare ................................................................................... 11 

2.4 Beskrivning av teknikområdet ............................................................................... 12 

2.5 Teori........................................................................................................................... 13 

2.5.1 Hållbar utveckling ........................................................................................................................... 13 

2.5.2 B-KOM/LEAN Produktion ............................................................................................................. 14 

2.5.3 Matematisk statistik: Normalfördelning .......................................................................................... 17 

2.5.4 Simulering, system och modeller .................................................................................................... 18 

2.5.5 Fördelar och nackdelar med simulering........................................................................................... 18 

2.5.6 Modellverifiering ............................................................................................................................. 19 

2.5.7 Modellvalidering ............................................................................................................................. 19 

3 METOD............................................................................................................................ 20 

3.1 Metodik ..................................................................................................................... 20 

3.1.1 Val av metod .................................................................................................................................... 20 

3.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 21 

3.2.1 Uppstart och planering..................................................................................................................... 22 

3.2.2 Datainsamling och nulägesanalys .................................................................................................... 22 

3.2.3 Modellkonstruktion och simulering ................................................................................................. 24 

3.2.4 Analys av utdata .............................................................................................................................. 27 

3.3 Hållbar utveckling och projektet ............................................................................ 28 

3.4 Giltighet..................................................................................................................... 29 

3.4.1 Projektets giltighet ........................................................................................................................... 29 

4 VERKTYG ....................................................................................................................... 30 

4.1 Val av simuleringsverktyg ...................................................................................... 30 

4.1.1 Technomatrix Plant Simulation 11................................................................................................... 30 

 RESULTAT ..................................................................................................................... 32 

5.1 Simulering Fas 1 ..................................................................................................... 32 

5.1.1 Simulering av Fas 1 vid 19.3 ton per timme .................................................................................... 32 

5.1.2 Simulering av beläggning i fas 1 vid maxkapacitet 21.1 ton per timme .......................................... 33 

5.2 Simulering av fas 2 ................................................................................................. 34 

5.3 Simulering av fas 3 ................................................................................................. 35 

6 DISKUSSION ................................................................................................................. 36 

6.1 Värdering av resultat .............................................................................................. 36 

6.1.1 Simuleringsexperiment fas 1 19.3 ton per timme ............................................................................ 36 

6.1.2 Simuleringsexperiment fas 1 maxkapacitet ..................................................................................... 36 

6.1.3 Simuleringsexperiment fas 2 ........................................................................................................... 37 



  7 (39) 

6.1.4 Simuleringsexperiment fas 3 ........................................................................................................... 37 

6.2 Generalisering av resultat ...................................................................................... 37 

6.2 Fortsatt arbete ............................................................................................................ 38 

7 SLUTSATSER................................................................................................................ 39 

8 REFERENSER............................................................................................................... 40 

 

 

 

 

BILAGOR 

 A: Layout fas 1 

 B: Layout fas 2 

 C: Layout fas 3 

 D: Layout nuläge 

 E: Sammanställning tidsstudie 

 F: Beräkningar 

 G: Källkod: script från Plant Simulation 11. 

 

 

 



  8 (39) 

1 Inledning 

 

1.1 Företaget 

BillerudKorsnäs är ett företag som verkar inom skogsbruks och pappersindustrin. Företaget 

har åtta produktionsenheter fördelade i Sverige, Finland och Storbritannien med huvudkontor 

i Solna. BillerudKorsnäs Rockhammar tillverkar CTMP-massa, kemisk termomekanisk 

framställd pappersmassa som används i förpacknings och vätskekartong. Detta examensarbete 

utförs på driftavdelningen med teknikområde processteknik och produktionsutveckling. 
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1.2 Projektet 

 

Detta projekt var av typen simulering av produktionsflöde. Frågan som skulle besvaras var 

om den nya utformningen av balningslinjen, den del av produktionsanläggningen där 

pappersmassa pressas till solida balar och paketeras i emballage, klarade att hantera den 

kommande förhöjningen i produktionsflöde, med en ökad produktionshastighet från 13,7 ton 

per timme till 19,3 ton per timme.  

 

BillerudKorsnäs Rockhammar planerade att utöka sin produktion genom ett antal 

utbyggnationer. En av dessa utbyggnationer rörde balningslinjen som planerades att utökas i 

tre efterföljande steg för att anpassa produktionslinjen till det nya produktionsflödet succesivt. 

 

Syftet med projektet var att avgöra om det nya kapacitetsmålet var genomförbart genom att 

kartlägga och analysera produktionsflödet över balningslinjen med hjälp av 

simuleringsmodeller i verktyget Plant Simulation. I simuleringsmodellerna utvärderades även 

möjligheten att avgöra hur mycket ytterligare produktionshastigheten kan öka innan det 

skapas flaskhalsar och i så fall var de uppstår, inom de satta systemgränserna. Målet var att 

presentera ett resultat i form av utnyttjandegrad och potentiella flaskhalsar från 

simuleringsmodellerna. Resultatet från simuleringsstudien analyserades utgående från LEAN 

filosofin för att ge rekommendationer till fortsatt arbete med framtagandet av balningslinjen.  

 

Projektet resulterade i tre simuleringsmodeller som verifierade att den utsatta 

kapacitetsökningen kommer att uppnås i den första utbyggnadsfasen. Det resulterade även i 

en uppskattning av möjlig maxkapacitet för respektive utbyggnadsfas.  

 

1.2.1 Avgränsningar 

Projektet begränsades till produktionsflödet från plattpressar till balstaplare, de inkommande 

och utgående komponenterna på balningslinjen. Elektriska och mekaniska 

konstruktionsaspekter behandlades ej i projektet. Simulering av uppstartsfasen i 

balningslinjen ingår ej utan endast full produktion analyserades. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Problemet 

Problemet utgår från den pågående utbyggnationen av BillerudKorsnäs Rockhammar. För att 

klara det nya produktionsmålet för hela fabriken ska processen utökats med en utbyggnation 

av balningslinjen. Detta är en följd av projektet RH150 som innefattar flertalet 

utbyggnationer. Målet med projektet är att anläggningen BillerudKorsnäs Frövis förbrukning 

av CTMP-massa ska uteslutande produceras i BillerudKorsnäs Rockhammar. 

Problemet som uppstår är att förse processen med en jämn ström massabalar från två 

plattpressar, där pappersmassan pressas till fasta plattor, som ej nödvändigtvis har samma 

produktionshastighet. Införandet av den nya balningslinjen kommer att ske i tre faser, i första 

fasen kommer en ny plattpress införas i processen parallellt med den existerande, se bilaga A. 

därefter kommer en helt parallell balningslinje implementeras i de nästkommande två faserna, 

först med en parallell emballeringslinje, den del pappersbalarna förpackas i emballage, se 

bilaga B. Därefter med en ny balpress för att bilda två fullständiga parallella linjer, se bilaga 

C. Detta genererar två frågeställningar: kommer processen i fas 1 att klara av att hantera ett 

inflöde från två plattpressar? och i vilket steg av de tre faserna uppnås produktionsmålet på 

19.3 ton per timme?  

Ur ett teoretiskt perspektiv är detta problem av utredningskaraktär, det som ska utredas är dels 

hur produktionsflödet ser ut i de olika stadium processen genomgår samt om den slutgiltiga 

processutformningen når det förutbestämda kapacitetsmålet, och om så är fallet, identifiera 

hur högt kapacitetstak som kan förväntas av den färdiga balningslinjen.  

Problemets förhållande till hållbar utveckling ter sig genom att tillverkningsprocessen 

utvecklas, detta för att möta konkurrens på marknaden. Simuleringsarbetet ger möjlighet att ta 

beslut om anläggningens utformning innan den implementeras i processen. Detta är gynnsamt 

ur ett ekonomiskt perspektiv då det medför att sannolikheten att den verkliga anläggningen 

kommer att fungera enligt förväntan ökar.  

I dagsläget består balningslinan av ett enkelt enstycksflöde, dokumentationen på den 

befintliga balningslinjens process är relativt låg, operatörerna har dock god erfarenhet och bra 

känsla för det praktiska arbetet med processen. Följden av detta är att det saknas 

beslutsunderlag för att genomföra förbättringar under den planerade utbyggnationen samt att 

uppskatta hur stor potentiell kapacitet som utbyggnationen medför. 

Detta i kombination med att en del av maskinerna tidigare har byggts om från sitt 

ursprungliga utformande bidrar till ett nytt flöde med oklara förutsättningar vilket försvårat 

beslutsprocessen kring hur den nya balningslinan ska utformas.  
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

 

Innan detta projekt skapades en utvecklingsgrupp inom BillerudKorsnäs Rockhammar med 

mål att planera utbyggnationen av balningslinjen. Denna grupp var under detta projekts 

genomförande aktiv och arbetade parallellt med detta projekt vilket medförde ett kontinuerligt 

informationsutbyte.  Ur kontinuerlig dialog med denna projektgrupp hämtades information 

om planerad layout, maskinuppsättning och processförståelse.  

Även tidigare analyser av den befintliga balningslinjen har genomförts för att bestämma 

kapaciteten. I en intervju med Per Högberg, Per Högberg Consulting, som utfört uppdrag åt 

BillerudKorsnäs Rockhammar gällande kapacitetsanalyser framgick det att den existerande 

plattpressen har en maxkapacitet av 13,7 ton per timme vid full drift. Det framgick även att 

den befintliga plattpressen utgör den största flaskhalsen i den nuvarande balningslinjen. 

BillerudKorsnäs Frövi arbetar aktivt med simuleringsprojekt och genom intervju med Marcus 

Borschos, processingenjör, framgick det att företaget arbetar med flertalet projekt inom 

simulering av flödesdynamik i olika processer vid BillerudKorsnäs Frövi. De arbetade även i 

mindre utsträckning med produktionsflödessimulering. Simuleringar har dock ej genomförts 

på BillerudKorsnäs Rockhammar. 

 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

I L. Hjortsberg och A. Svenssons [1] rapport framgår det hur Sandvik SRP AB valt att simulera 

en planerad produktionsanläggning för att på förhand identifiera framtida flaskhalsar, 

produktionsflöde och buffertytor. De har valt att angripa detta problem med hjälp av ett 

händelsestyrt simuleringsprogram kallat Extend och på så sätt uppskattat dessa faktorer.   

Dr. Averil M. Law [2] [3] är en ledande person inom simulering sedan slutet av sjuttiotalet och 

har med sin bok Simulation Modeling and Analysis, som först publicerades 1982, tagit fram 

en metodstandard för hur simuleringsarbeten bör utföras och vilken typ av simulering som 

lämpar sig bäst för respektive typ av problem.  
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 

För att analysera problemet behövs dels kunskap inom matematikens sannolikhetslära och 

statistik då problemet kan formuleras som en kö med stokastiskt in och utflöde. Det kräver 

även kunskaper inom LEAN-produktion då köbildning bör undvikas efter största förmåga 

enligt ”just in time” filosofin. Det krävs även kunskap inom kvalitetsutveckling för att 

formulera en processkarta som bör implementeras som grund för den simuleringsmodell som 

ska användas. Även praktisk erfarenhet av simuleringsmiljö är nödvändig för att på korrekt 

sätt utföra optimering och simuleringsberäkningar.  
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2.5 Teori 

2.5.1 Hållbar utveckling 

Inom hållbar utveckling finns tre centrala begrepp som samspelar med varandra, ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet [4]. Innebörden av dessa begrepp listas nedan. 

 Ekologisk hållbarhet, 

 Ekonomisk hållbarhet, 

 Social hållbarhet, 

Teknik och teknikutveckling spelar en central roll i samtliga tre aspekter. Inom ekologisk 

hållbarhet påverkas jordbruk, skogsbruk och stadsmiljö positiv av ny tekniska lösningar som 

är mer resurseffektiva och påverkar miljön mindre. Ekonomisk hållbarhet gynnas av 

förbättrade tillverkningsprocesser. Även produktdistribuering och betalningssätt är beroende 

av tekniska lösningar. Den sociala hållbarheten är beroende av lösningar inom media och 

kommunikation [5]. 

Hållbar utveckling är i stort en produkt av den FN tillsatta Brundtlandkommissionen som 

uppkom 1987. Där formulerades gemensamma mål för samtliga deltagande länder till det 

första globala mötet inom miljö och utveckling. Kommissionen samanställde rapporten ”Vår 

gemensamma framtid” där begreppet definierades som ”En hållbar utveckling tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.” [5]. 

Bruntlandskommissionen utlämnar dock behovet av att företag ska förbli operativa. Detta har 

genererat ramverket FSSD, Framework for Strategic Sustainable Development, ett universellt 

utvecklingsverktyg för att guida företag till att bedriva hållbar utveckling [6]. 

BillerudKorsnäs arbetar med aktiv miljö och hållbarhetsarbete, de beskriver detta i sin 

hållbarhetsstrategi: 

”Tillverkningen av massa, papper och kartong sker i BillerudKorsnäs åtta 

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. Alla är kvalitets- och 

miljöcertifierade. Processer för resurseffektivitet, kvalitet och miljöprestanda utvecklas 

kontinuerligt. Stora investeringar görs för ökad kapacitet och högre kvalitet som samtidigt 

bidrar till effektivitets- och miljöförbättringar av olika slag. Samtliga svenska anläggningar 

integrerar massatillverkning med pappers- och kartongproduktion och produktionen baseras 

på en mycket hög andel egenproducerad bioenergi från processresterna. Flera anläggningar 

levererar överskott som fjärrvärme till närliggande samhällen. ” [7] 
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2.5.2 B-KOM/LEAN Produktion 

LEAN produktion är en västerländsk vidareutveckling av Toyota Production System (TPS) 

som utvecklades av Eiji Toyoda under 1950 talet [8]. Uttrycket LEAN uppkom under 

1980talet då en forskargrupp från MIT utförde en femårig studie av Toyotas anläggningar i 

USA och Japan. Vid tidpunkten var Toyotas produktionssystem världsledande inom 

bilindustrin, James P. Womack sammanfattade forskningsresultatet i boken ”The machine that 

changed the world” vilket revolutionerade den västerländska produktionsindustrins syn på 

kvalitet och effektivitet. 

BillerudKorsnäs interna kvalitetsutvecklingssystem B-KOM är en tolkning av LEAN filosofin 

anpassad för pappersindustrin. De principiella skillnader som råder är ofta baserade på att 

pappersindustrin arbetar uteslutande med automatiserade processer där stabilitet efterfrågas i 

större utsträckning än vid diskret tillverkning. I övriga avseenden konvergerar B-KOM och 

LEAN metoderna med varandra med ytterst få undantag.    

Just in Time är en av grundpelarna inom LEAN, principen går ut på att leverera rätt produkt I 

rätt tid. Detta för att undvika väntetider som ses som ett slöseri. Just in Time brukar delas in i 

följande underprinciper [9]: 

 Takt, produktionsflöde per tidsenhet 

 Kontinuerligt Flöde, strävan efter ett konstant produktionsflöde 

 Dragande system, produktionsflödet i ett system anpassas efter efterfrågan 

Dessa begrepp är högst relevanta för projektet då arbetet strävar efter dessa underprinciper. En 

specialiserad strategi inom Just in Time är Just in Sequence. Denna strategi är framtagen för 

produktionsprocesser med syftet att låta variationen i en bearbetningsfas bestämma inflödet 

av material till aktiviteten. Uppfyllnad av Just in Sequence är till stor grad genomförbart vid 

automatiserade processer då materialflödet kan regleras i större utsträckning än vid diskret 

tillverkning. 

Jidoka är en av pelarna i TPS templet, se figur 1, och innebär att bygga in kvalitet i produkten. 

Detta sker igenom att säkerställa att allt initialt stämmer och stanna processen om något går 

fel. Syftet med Jidoka är att skapa förutsägbarhet gällande produktkvalitet [8]. Att stoppa vid 

fel och kontinuerligt säkerställa produktkvalitet ges möjlighet till via automationslösningar i 

automatiserade processer.  

Heijunka, utjämning, är en term som är viktig ur både ett flödes och kvalitetsperspektiv [9].  

Strävandet efter ett så jämnt produktionsflöde som möjligt baserat på efterfrågan medför 

flertalet positiva effekter och förbättrade möjligheter till: 

 Effektiv taktning 

 Jämn och hög kvalitet 

 Jämnt och högt resursutnyttjande 
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Ett jämt flöde med en harmonisk belastning medför därmed högre kvalitet och bidrar till goda 

förutsättningar för produktionsplanering. Detta ger ur simulering och optimeringsperspektiv 

målsättningen att minimera kötider. Till exempel skapar motsatsen till ett utjämnat flöde stora 

problem för en automatiserad process där köbuffertar är förutbestämda och begränsade, detta 

leder till ett störningskänsligt system som kan få konsekvensen produktionsstopp då 

köbildningen börjar överstiga den kö buffert produktionslinan konstruerats för. Utjämning 

placeras ofta som grunden till TPS templet, se figur nedan.  

 

Det existerar tre begrepp som tillsammans skapar en helhetsbild av LEAN, dessa är Muda, 

Muri och Mura. Muda representerar variationer, ojämnheter, i produktionskapacitet och 

leverans. Av detta följer Muri, överbelastning, en djupare beskrivning av Mura, slöseri, ges 

nedan. 

 

Figur 1 Tps-templet med dess grundpelare, Just In Time och 

Jidoka medan utjämnat produktionsflöde utgör husgrunden. 

Dessa tre filosofier bidrar tillsammans till en hög kvalitet, tolkat 

från [9] 
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Inom LEAN filosofin används begreppet 7+1. Detta på grund av att det fanns sju slöserier och 

sedan tillkom ett åttonde [8]. Slöserierna representerar åtta företeelser som ej är 

värdeskapande, detta synsätt underlättar processen att identifiera förbättringsmöjligheter inom 

en verksamhet. Slöserierna hämmar produktionsflödet och adderar ej något värde till varken 

produkten eller kunden, nedan följer en lista över dessa [9]: 

1. Överproduktion, den värsta formen av slöseri, bidrar till flera andra former av 

slöserier.   

2. Väntan, outnyttjad tid 

3. Transport, överflödig transport av produkter och material 

4. Överarbete, utförandet av arbetsmoment som ej önskas av kund 

5. Lager, att lagra mer än nödvändigt, kan även dölja andra slöserier 

6. Rörelse, onödiga rörelser som påverkar ergonomi för anställda 

7. Produktion av defekta produkter, ger upphov till extraarbete  

8. Outnyttjad kompetens, skapar risk att förlora medarbetare och gå miste om 

förbättringar 

LEAN filosofin har spelat en central roll i projektet då den gav en värdegrund för vad 

simulering och optimeringsarbetet bör leda till. TPS-templet med sina grundpelare Just in time 

och Jidoka var essentiella för att utvärdera vad projektet skulle sträva mot. Även att minimera 

de sju slöseriera var en väsentlig del i utförandet av projektet. Processen ses som en dragande 

process där produktionsflödet styrs av det tänkta leveranskravet efter ombyggnationen är 

genomförd.  
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2.5.3 Matematisk statistik: Normalfördelning 

Då normalfördelning är ett passande verktyg för att approximera en kontinuerlig händelse 

med okänd verklig fördelning [10], har den implementerats i detta projekt för att uppskatta en 

fördelning som representerar variationen i det inkommande produktionsflödet i processen 

samt i balpressen.  

Täthetsfunktionen i en normalfördelning ges av [10]: 

𝑓(𝑥, 𝜇, 𝜎) =  
1

√2𝜋𝜎2
𝑒− (𝑥−𝜇)2

2𝜎2
   .ekvation 1 

Där µ representerar det förväntade värdet, medelvärdet, och 𝜎 representerar 

standardavvikelsen. Beräkningarna har utförts i Plant Simulation då programmet har 

möjlighet att uppskatta fördelningen numeriskt i kontrast till att använda tabellvärden.  
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2.5.4 Simulering, system och modeller 

Simulering är tekniken att imitera en verklig företeelse genom användandet av en dator. Det 

observerade intresseområdet kallas vanligtvis för system. För att analysera systemet krävs ofta 

att antaganden, baserade på matematiska och logiska samband, utformas. Dessa antaganden 

utgör då en modell för hur systemet beter sig [2]. 

Om relationerna som utgör modellen är relativt enkla kan en exakt, analytisk, lösning förklara 

systemets beteende genom matematiska metoder.  De flesta verkliga system är dock för 

komplexa för att utvärderas analytiskt därav tillämpas simulering, en numerisk utvärdering, 

för att uppskatta den önskade informationen om systemet. Med simulering finns även 

möjlighet att uppskatta systemets variation till skillnad från det analytiska tillvägagångssättet.   

System delas ofta in under två kategorier, diskreta och kontinuerliga. Variablerna i diskreta 

system ändrar värde omedelbart vid separata tidpunkter [2]. Ett exempel på ett diskret system 

är antalet gäster vid en restaurang. Antalet gäster förändras endast då en gäst lämnar eller 

ankommer till restaurangen, oberoende av tiden. Variablerna i ett kontinuerligt system ändrar 

värde beroende av tid. Ett exempel på ett kontinuerligt system är en bil som färdas längs med 

en väg. Bilens hastighet, position och färdriktning ändras kontinuerligt beroende av tiden.     

2.5.5 Fördelar och nackdelar med simulering 

I avseende att analysera tillverkningssystem har simuleringsverktyg blivit en allt viktigare 

tillgång för företag [3]. Möjligheten att uppskatta produktionskapacitet, identifiera eventuella 

flaskhalsar, finna problem innan de uppstår och analysera förändringar i planeringsstadiet 

tillhör de fördelar simulering för med sig. Detta bär även med sig insikt i hur systemet 

kommer att uppträdda baserat på numeriska uppskattningar istället för gissningar om dess 

uppträdande. Resultat från en simulering kan även användas som underlag för avgörande 

beslut. 

Nackdelarna med simulering som metod bör betraktas då begränsningar och förenklingar som 

tillämpats vid formuleringen av simuleringsmodellen kan ge vinklade eller felaktiga bilder av 

systemet [3]. Felaktig indata i en simuleringsmodell medför missvisande utdata, det är alltså 

kritiskt att modellverifiering och modellvalidering genomförs under simuleringsstudien. 

Simuleringen i sig medför ej heller en lösning på ett problem, lösningen är beroende av att 

resultatet från simuleringen analyseras på ett korrekt sätt.  
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2.5.6 Modellverifiering 

Metoden att avgöra om modellen och dess komponenter i sig fungerar, givet gjorda 

antaganden, kallas modellverifiering [2]. Säkerställandet av detta kan genomföras med ett 

iterativt angreppssätt där små förändringar implementeras stegvis och efter varje förändring 

testas för att avgöra om modellen uppträder efter förväntan. Även en deterministisk version av 

modellen, all variation frånses, kan användas för verifiering. I ett sådant fall bör två identiska 

körningar av modellen leda till samma resultat. En animerad körning av modellen där det är 

möjligt att observera produktionsflödet grafiskt är även det en giltig metod för verifiering.   

2.5.7 Modellvalidering 

Syftet med modellvalidering är att avgöra om modellen representerar den verkliga processen. 

Det förekommer ofta svårigheter med att validera en modell som ej existerar i verkligheten, se 

Law [2]. Validering av en existerande process kan genomföras genom att jämföra med 

historiska data eller låta en person med god processkännedom godkänna beteendet. Det är 

även viktigt att ej ersätta sannolikhetsfördelning med medelvärde. Detta är enligt [2] 

förekommande då det saknas data om den faktiska fördelningen och leder till felaktig utdata 

då det är beroende av variansen.   

Enligt Law [3] beskrivs nedan några generella förhållningssätt till modellvaliditet: 

 En validerad modell kan användas för att fatta samma typ av beslut som om det skulle 

vara rimligt och kostnadseffektivt att utföra experiment på det verkliga systemet. 

 En simulering av ett komplext system är endast en approximation av det verkliga 

systemet, oavsett hur mycket tid och pengar som spenderas på modellbyggandet. 

Absolut modellvaliditet existerar inte och är ej heller önskvärd. En modell bör vara en 

abstraktion och en förenkling av verkligheten. 

 En simuleringsmodell ska alltid vara framtagen för ett specifikt mål, en modell som är 

validerad för ett mål behöver ej vara det för ett annat. 

 Validering ska ej utföras i efterhand då simuleringsmodellen är färdigutvecklad utan 

vara en integrerad del i framtagandet av modellen. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver vilken metodik och vilket angreppssätt som tillämpats för att uppnå 

projektets syfte och mål utifrån ett definierat problem. Denna metod har använts som ett 

redskap för att hämta ny kunskap samt lösa problemet. 

”Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma 

de följande resultatets rimlighet och generaliserbarhet. ” [11]. 

3.1 Metodik 

Metodik kan på en logisk nivå vara flexibel eller fixerad, skillnaden mellan dem är att en 

flexibel metod kan anpassas efter projektets gång då förutsättningarna ändras, medan en fix 

metod är definierad innan projektets genomförande [11]. Ett exempel på en fix metod är 

enkätundersökning, om till exempel frågeställningen ändras under enkätundersökningens 

gång genereras ett ej jämförbart resultat.  

Relationen mellan teori och empiri, teori och verklighet, kan angripas med tre alternativa 

begrepp [11]. Med ett deduktivt angreppssätt menas att dra slutsatser om en enskild företeelse 

genom att utgå ifrån befintliga teorier, d.v.s. genom att härleda en hypotes ifrån teorin som 

sedan prövas mot empirin. Det induktiva begreppet utgör ett upptäckande angreppsätt där 

empiriska data samlas för att formulera en teori. Med det tredje angreppsättet abduktion 

kombineras de ovan nämnda begreppen induktion och deduktion. Initialt formuleras en 

hypotes som förklarar en företeelse, induktion, därefter generaliseras denna teori och prövas 

på ett nytt fall, deduktion.   

3.1.1 Val av metod 

Detta projekt har förlitat sig initialt på ett induktivt, upptäckande, tillvägagångssätt med 

fallstudier och kartläggning genom intervjuer, mätningar, samt simuleringsmodell. Då detta 

projekt stod inför oklara förutsättningar där empiriska data samlades för att skapa en teori som 

sedan applicerades på en ny företeelse blev den valda metoden abduktion. Det vill säga en 

kombination av de ovan nämnda metoderna induktion och deduktion för att på ett enklare sätt 

täcka hela problemområdet.  

Det ska nämnas att då detta projekt kategoriserats som ett utredande arbete var den 

huvudsakliga ambitionen ej att producera teorier, projektet var således varken utpräglat 

induktivt eller deduktivt. De teorier som formulerats var endast relevanta för det givna 

problemet och slutsatser har endast dragits om den givna företeelsen.  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Enligt Law i [3] formuleras ett flödesschema i sju steg för hur arbetsgången för ett 

simuleringsarbete bör se ut, denna modell presenteras i figur 2 nedan. 

Figur 2 Flödesschema metod för simulering 

tolkad ur [3] 
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Genom att följa denna struktur skapas tillförlitlighet i själva simuleringsmodellen och 

förutsättningar för korrekta utdata, se kapitel 2.5.4 till 2.5.7. Denna struktur ger en god bild av 

hur arbetsgången sett ut genom projektet, men tillvägagångssättet sammanfattas mer utförligt 

genom följande fyra steg:  

 Uppstart och planering 

 Datainsamling och nulägesanalys 

 Modellkonstruktion och simulering 

 Analys av utdata 

3.2.1 Uppstart och planering 

Projektets mål och syfte formulerades genom en projektspecifikation, samtliga inblandade 

parter godkände detaljerna i specifikationen. Som en del av detta ingick avgränsningar samt 

en planering av flertalet aktiviteter i form av ett Gantt schema. I denna uppstartsfas 

spenderades mycket tid till att formulera projektet med målet att möjliggöra konkreta resultat 

som kunde levereras inom tidsramen. 

3.2.2 Datainsamling och nulägesanalys 

I detta moment kategoriserades insamlad information under två kategorier: primärdata och 

sekundärdata. Med primär data menas information som samlas in av projektdeltagare direkt 

från källan. Sekundärdata hämtas ur tidigare insamlad data så som litteratur, rapporter och 

statistik. Initialt samlades information från båda dessa kategorier för att ge en grundförståelse 

för problemet för att sedan övergå till en parallell datainsamling som skedde samtidigt med 

nästkommande steg, modellkonstruktion och simulering. Då simuleringsmodellen blev 

progressivt mer detaljerad krävdes mer indata till projektet. 

Litteraturstudierna som utförts i projektet har genomförts med syftet att finna så aktuell 

forskning och information kring tillämpningar av produktionssimulering som möjligt. Detta 

förhållningsätt grundas i att simuleringsmjukvara, och datateknologi i allmänhet, utvecklas i 

en hög takt vilket bidrar till att äldre litteratur förlorar mycket av sin relevans med tiden. 

Dessa studier tillhör de sekundärdata som analyserats för att undvika att försumma gjorda 

avancemang inom området. Den insamlade litteraturens syfte har analyserats källkritiskt för 

att undvika källor som på något sätt är partiska.  

Ritningar, maskinspecifikationer och layouts har samlats in för att ge en detaljerad bild av 

balningslinjens konfiguration och det planerade utförandet av den nya linjen.  Dessa data har 

samlats in primärt för att konstruera och dimensionera simuleringsmodell men även för att ge 

systemförståelse för processen. 
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Maskindata och existerande layout har hämtats ur BillerudKorsnäs interna databas Maximo 

[12], där maskinspecifikationer och offerter över balningslinjen lagrats. Layoutkoncept för 

utbyggnationen har tillhandahållits från konsultfirman Pöyry som arbetar tillsammans med 

BillerudKorsnäs Rockhammar med utvecklingsarbetet av den nya balningslinjen.   

En tidsstudie genomfördes som en del av nulägesanalysen, syftet med denna var att få en 

uppfattning om det aktuella produktionsflödet. Detta tillhörde en av de mest tidskrävande 

aspekterna i projektet då endast data om utgående produktionshastighet fanns tillgängligt. 

Resultatet från tidsstudierna användes även för att utvärdera variationen i bearbetningstid sett 

till produktionshastighet. Tidsstudien genomfördes genom att manuellt mäta processtid för 

respektive maskin och transportör med hjälp av stoppur. Resultatet av tidsstudien 

sammanställdes sedan i en tabell, se bilaga E. 

Det framgick genom intervju att den nuvarande balpressen kommer utrustas med ytterligare 

en hydraulpump, detta skapade förutsättningen att kapacitetstaket för balpress kommer vara 

högre än den kapacitet som uppmättes ur tidsstudien. Se kapitel 3.2.1 för resonemang kring 

hur detta påverkar projektets giltighet 

Intervjuer har genomförts för att få tillgång till direkt relevant information för projektets syfte. 

Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad karaktär där ämnesområdet var 

förutbestämt men ej vilka specifika frågor som behandlades. Även ostrukturerade intervjuer 

där ämnet ej var förutbestämt och frågor formulerades efterhand, likt vanliga samtal, har 

förekommit. Samtliga intervjuer har främst genomförts för att bekräfta insamlad data men har 

även bidragit med problemförståelse. De genomfördes till största delen genom direktkontakt 

men även via telefonsamtal.  
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3.2.3 Modellkonstruktion och simulering 

Framtagandet av en simuleringsmodell har potential att bli en mycket tidskrävande aspekt då 

modellen i sig kan göras på en mycket detaljerad nivå, det var därför viktigt att ta ställning till 

följande tre områden [3]: 

 Abstraktionsnivå 

 Avgränsning 

 Indata och utdata 

Abstraktionsnivån har bibehållits på cellnivå för maskinerna i balningslinjen, d.v.s. rörelse i 

maskinerna har ej simulerats utan uppskattats med en fördelning av tidsparametrar. 

Transportbandens har simulerats på en något högre nivå med rörelsesimulering. 

Avgränsningen utgör ett systemområde mellan balstaplare och plattpressar. Viktigt att nämna 

är att processen innan plattpress har uppskattats som en oändlig kö av pappersmassa, alltså ses 

bearbetningsprocessen i plattpress som systemets inflöde. Detta medför att systemets indata, 

den varierade in parameter som har störst inverkan på systemet, styrs av bearbetande 

tidsintervall i plattpress vilket även påverkar systemets utdata, vad som önskas analyseras, 

produktionshastighet i balningslinje. 

Modellerna har utformats som ett steady state system dvs. ett system som saknar en naturlig 

parameter för att avgöra längden på körning av maskinerna innan fel eller stopp. Detta lämpar 

sig speciellt då simulering av en icke existerande anläggning ska genomföras under normal 

drift [2]. Resultatet av en sådan simulering bör ses som något som uppskattar 

produktionsflödet över ett längre tidsintervall. Det ska nämnas att stokastiska processer för de 

flesta verkliga system ej är fördelade över steady state, då systemets karaktär kan förändras 

över tiden [2]. Till exempel kan layout eller körinställningar ändras, vilket simuleringen ej tar 

hänsyn till. Det lämpar sig dock för simuleringsmodeller då modellens karaktär förutsätts 

konstant. 

För att uppskatta en lämplig teoretisk variation som skulle kunna representera variationen i ett 

verkligt produktionsflöde ansattes en normalfördelning i processens inflöde, se kapitel 2.5.3. 

Denna variation representerar ej den verkliga variationen i processen men gav en bild av hur 

störningskänsligt systemet var. De tre faserna vid ombyggnationen modellerades separat, på 

nästa sida följer en bild av simuleringsmodellen i fas 1. 
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Plattpress ett och två har här förutsetts med identiska egenskaper då de är av samma modell 

och fabrikat, detta medför dock ej ett synkroniserat inflöde då dessa komponenter 

representeras med en normalfördelad variation med μ = 58 sekunder och σ = 3 sekunder, se 

kapitel 2.5.3. 

Balpress har modellerats med en varierad processtid som representerats med en 

normalfördelning med μ = 37 sekunder och σ = 4.  

Transportbanden har simulerats med det inbyggda verktyget för transportlinor i Plant 

Simulation 11, ur insamlad maskindata har transporthastighet valts till 0,4 m/s och 

acceleration samt de-acceleration till 1 m/s2 enligt insamlad maskindata. 

Övriga komponenter har representerats med en respektive konstant bearbetningstid hämtat ur 

den utförda tidsstudien, se bilaga E. Då dessa komponenter ej representerar flaskhalsar i 

systemet har ingen noggrannare studie genomförts för att avgöra en representativ variation 

istället för denna uppskattning. 

Fas två, då systemet utökas med ytterligare en emballeringslinje har ej analyserats i lika hög 

detalj som fas ett och tre. Detta på grund av att flaskhalsen, balpress, i systemet ej åtgärdats i 

denna fas. Denna modell tillförde dock en god bild av materialflödet i detta steg i 

utbyggnationen, se figur nedan. 

Figur 3 simuleringsmodell av fas 1, hämtat ur Plant Simulation. 
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I fas tre där systemet utökats till två helt parallella linjer har ytterligare en balpress införts, se 

figur 4. Balpress 2 har här givits samma egenskaper och variation i processtid som balpress 1 

då utförande av denna komponent i processen hade ej bestämts under genomförandet av detta 

projekt, se kapitel 3.3. Nedan följer en bild av modellen som representerar fas 3.   

 

I figur 5 har den tänkta redundansen mellan de två parallella linorna frånsetts, även de två 

individuella balstaplarna har frånsetts och representeras av ett enkelt utflöde för att enklare 

avgöra kapaciteten av anläggningen. 

I det sista steget av genomförandet formulerades ett script för att kontinuerligt mäta 

produktionshastighet under simulering, se bilaga G för källkod. För att möjliggöra detta 

placerades en virtuell sensor på den sista transportören innan balstaplare. Denna sensor 

användes till att räkna antalet massabalar som passerat. Därefter infördes två variabler, 

ProdVel för produktionshastighet samt NumProduced för antalet producerade massabalar. Då 

den genomsnittliga balvikten var känd möjliggjorde detta en beräkning av 

produktionshastighet i simuleringsverktyget. 

Figur 4 simuleringsmodell av fas 2, hämtat ur Plant Simulation. 

Figur 5 simuleringsmodell av fas 3, hämtat ur Plant Simulation. 
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Initialt skapades även en simuleringsmodell över nuläget, detta för att validera och verifiera 

de komponenter som ingår vid den planerade utbyggnationen. Denna modell användes således 

ej för att generera ett resultat utan för att stärka projektets giltighet, se figur nedan. 

I nulägesmodellen, se figur 5, har två experiment utförts, dels simulering av nuläge baserat på 

tidsstudie och dels enligt komponenternas maxkapacitet. Detta för att validera modellen och 

simuleringsverktyget då existerande produktionsdata finns tillgänglig, se bilaga X. Denna 

modell har sedan utgjort en utgångspunkt för simulering av de tre utbyggnadsfaserna av 

balningslinjen.   

Validering och verifiering av modellerna för de tre faserna har genomförts parallellt under 

modelleringsarbetet. Verifiering har utförts genom att använda ett iterativt angreppssätt 

baserat på nulägesmodellen, d.v.s. mindre förändringar har införts stegvis och utdata har 

kontrollerats om de stämmer överens med förväntan. Modellen har även verifierats genom att 

observera animerade simuleringar. Validering av fas 1, fas 2 samt fas 3 har utförts genom 

rimlighetsuppskattning av operatörer och projektdeltagare. 

 

3.2.4 Analys av utdata 

I det sista steget av genomförandet används de teoretiska referensramarna för att bearbeta och 

analysera simuleringens utdata. Författarens egna reflektioner och åsikter utgör majoriteten av 

innehållet i detta steg, se kapitlen Resultat samt Diskussion.  

Figur 6 simuleringsmodell av nuläge, hämtat ur Plant Simulation. 
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3.3 Hållbar utveckling och projektet 

Ingenjörsarbete medför ett ansvar inom yrkesrollen att utveckla tekniska lösningar och 

därigenom påverka samhällsbeslut och gynna ett hållbart samhälle, se kapitel 2.5.1. Genom 

resultatet av detta projekt föds förhoppningar om att bidra till detta. Projektet bidrar till en 

ekonomiskt hållbar utveckling med möjlighet till att identifiera tekniska problem samt att 

uppskatta flaskhalsar och produktionskapacitet i en produktionsanläggning, redan i ett 

planeringsstadium. Detta bidrar till kostnadsbesparingar i kontrast till att lösa eventuella 

problem och utföra produktionsanalyser först efter att anläggningen är installerad.  
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3.4 Giltighet 

Beroende på avseende kan giltighet kategoriseras under tre termer: reliabilitet, validitet och 

representativitet. Termernas innebörd och vad som menas med en hög giltighet beskrivs 

nedan. 

 Reliabilitet, framtagandet av kunskap på ett tillförlitligt sätt, att identifiera tillfälliga 

fel som kan påverka studiens resultat [13].  

 Validitet, förmågan att hantera och diskutera felkällor i en studie, att insamlad 

information, mätningar och beräkningar representerar det som observeras [14]. 

 Representativitet, representativt urval av data, bortfall av information får inte bli stort 

eller drabba en enskild aspekt av vad som observerats [15].  

3.4.1 Projektets giltighet 

Då detta projekt genomförts med ett abduktivt angreppssätt, se kapitel 3.1, har de teorier som 

formulerats och tillämpats en snäv räckvidd då dessa endast existerar lokalt runt det specifika 

problemområdet.  Det vill säga det saknas reliabilitet för att generalisera resultatet och 

använda det i ett bredare perspektiv eller att tillämpa det i ett externt sammanhang.    

Variationen i systemet är hämtat ur historiska data från den nuvarande anläggningen, detta 

kommer med stor sannolikhet ej stämma med den variation i produktionsflöde som uppstår 

efter ombyggnationen. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att variationen initialt hämtas ur det 

utgående steget för att sedan anpassas för inflödet till systemet, vilket även det äventyrar 

projektets giltighet. För att validera detta bör en jämförelse ske efter att ombyggnationen är 

genomförd.  

Indata källor från de maskiner som ej ingår i den existerande anläggningens bör betraktas som 

ett potentiellt hot mot projektets giltighet, detta beror av att den nya balningslinjen befinner 

sig i planeringsstadiet och det saknas möjlighet att utföra observationer och mätningar på den 

framtida balningslinjen. Under denna kategori faller även den existerande balpressen då denna 

byggs om för att klara en högre kapacitet än nuläget. Då den exakta åtgärden som kommer 

genomföras på balpressen ej under projektets gång var bestämt, baseras dess kapacitet på en 

rimlighetsuppskattning, med avseende på nuvarande utförande samt materialegenskaper hos 

massabalarna. Denna uppskattning bidrar till ett direkt hot mot projektets representativitet då 

det saknas underlag för att bekräfta detta. 
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4 Verktyg 

4.1 Val av simuleringsverktyg 

Programmeringsalternativet har här uteslutits då detta ses som mycket tidskrävande. I 

avseende av simuleringsprogram fanns en uppsjö av alternativ att välja mellan. Några vanligt 

förekommande program inom produktionssimulering är SIMUL8, Simflex, Extend, Automod 

samt Plant Simulation. I nästkommande kapitel presenteras det valda verktyget Plant 

Simulation 11. 

4.1.1 Technomatrix Plant Simulation 11 

Plant Simulation 11 är ett verktyg för diskret hybridsimulering och optimering utvecklat av 

Siemens. Programmet ger möjlighet att modellera verkliga produktionsanläggningar och 

kommer med en rad inbyggda verktyg så som flaskhalsanalys, optimering av materialflöde, 

vardeflödesanalys och diverse autogenererade analysdiagram [16]. 

Programmet valdes då det gavs möjlighet att skapa en initial simpel modell som sedan 

byggdes ut varefter ny kunskap om processen införskaffades. Detta iterativa angreppsätt 

innebar att verktyget i sig aldrig blev begränsande utan modellens noggrannhet var beroende 

av  kunskapen om systemet. Ett sådant stegvis arbetssätt medförde dels god verifierbarhet 

samt en god approximation av det verkliga systemet. 

Plant Simulations bibliotek består av en rad block som själva modellens byggs upp med. Det 

ingår även en rad olika utföranden av programmerbara transportörer som dessa länkas 

samman mellan. På så sätt kan flödet beskrivas grafiskt med animering vilket medförde goda 

förutsättningar att förklara simuleringsmodellen för personer som saknade kunskap inom 

området. Blocken i sig var programmerbara vilket medförde möjligheter att simulera variation 

i bearbetningstider och i produktionsflödet. Det fanns även möjlighet att koda externa script 

och sensorer som underlättade analysfasen av simuleringen [16].  

Möjligheten att skapa submodeller, ett antal block hierarkiskt representerade av ett block i 

primärmodellen, nya block samt tilldela produktionsämnen fysikaliska egenskaper 

möjliggjorde god potential till återanvändning vid simulering av de olika faserna. I Plant 

Simulator 11 fanns ett tjugotal olika sannolikhetsfunktioner att välja mellan. Detta 

möjliggjorde att spridningen kunde representeras på ett bra sätt genom att köra samma 

simuleringsmodell flera gånger. 
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Nedan följer en tabell med de block som använts vid simulering av balningslinjen samt 

beskrivning av deras funktion. 

Figur 7 Funktionsblock som använts vid modellering av simuleringsmodellerna, 

hämtat ur Plant simulation  
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 Resultat 

5.1 Simulering Fas 1 

I fas 1 utfördes två simuleringsexperiment, ett vid en produktionshastighet av 19.3 ton per 

timme samt ett vid maxkapacitet. 

5.1.1 Simulering av Fas 1 vid 19.3 ton per timme 

I detta experiment observerades beläggningen i respektive maskin på balningslinjen vid 

körning av produktionshastighet 19.3 ton per timme, se Diagram 1. 

 

 

I diagram 1 ovan ses beläggningen i respektive maskin per procentenhet för balningslinjen. 

Notera att fördelningsskruv, steget före plattpressar, endast agerar inflöde i processen och 

ingår ej i analysen.  

 

Diagram 1 beläggning i fas 1 vid 19.3 ton per timme, den gröna delen av staplarna 

representerar procent arbetande och de grå delarna representerar procent stillastående tid 

under simulering. 
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5.1.2 Simulering av beläggning i fas 1 vid maxkapacitet 21.1 ton per timme 

 

Nedan följer ett diagram som visar beläggningen i de olika komponenterna vid simulerad 

körning av 21.1 ton per timme, vilket är den resulterande maxkapaciteten i fas 1.                     

I diagram 2, representeras beläggning i form av procent av en grön stapel, ur diagrammet kan 

utläsas en 98.6 % beläggning av balpress vilket bekräftar teorin kring detta som skapades 

under nulägesanalysen. Detta medför att balpressen i fas 1 skapar den största flaskhalsen och 

förhindrar en högre produktionshastighet på balningslinjen.  Diagrammet är framtaget efter 

systemets uppstartsfas då processen stabiliserat.  

  

Diagram 2 beläggning i fas 2 vid maxkapacitet 21.1 ton per timme, den gröna delen av 

staplarna representerar procent arbetande och de grå delarna representerar procent 

stillastående tid under simulering. 
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5.2 Simulering av fas 2  

 

Nedan följer diagram 3 som visar beläggningen i fas 2 vid 19.3 ton per timme, 

Diagram 3 simulering av fas 2 vid 19.3 ton per timme, den gröna delen av staplarna 

representerar procent arbetande och de grå delarna representerar procent stillastående tid 

under simulering. 

I fas 2, då den parallella embaleringslinjen implementeras i processen, ses samma belastning 

för plattpressar och balpress som vid fas 1 vid samma produktionshastighet. Komponenterna 

på embaleringslinjen är belagda till hälften så lång tid som i fas 1.    
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5.3 Simulering av fas 3 

 

Nedan följer diagram 4 som presenterar beläggningen i fas 3 vid 27.4 ton per timme. 

Diagram 4 simulering av fas 3 vid 26 ton per timme, den gröna delen av staplarna 

representerar procent arbetande och de grå delarna representerar procent stillastående tid 

under simulering. 

I diagram 3, då balningslinjen övergår till två parallella flöden. Plattpressarna representerar 

här en potentiell ny flaskhals då de är belagda till 94 %. Balpressarnas beläggning har här 

minskat till en 78 % belastning. 
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6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

6.1.1 Simuleringsexperiment fas 1 19.3 ton per timme 

Simuleringen resulterade i ett stabilt system med en beläggning i maskinerna som kan 

efterliknas den nuvarande balningslinjen.  I denna simulering framgår det hur balpressen är 

den komponent som har högst belastning vid drift av fas 1. Detta indikerades under 

nulägesanalysen då processen övergår från ett parallellt till ett enkelt flöde i detta steg av 

balningslinjen. 

Resultatets trovärdighet ligger till stor del i hur väl maskinkapaciteten uppskattats. Det kan 

utläsas ur tidsstudien att balpressen ej kommer klara ett produktionsflöde som märkbart 

överstiger det nuvarande kapacitetstaket. Då det under projektets genomförande var oklart 

vilken kapacitet balpressen uppnår efter ombyggnation föreslås det att resultatet av denna 

rapport används som en riktlinje till vilket målkapacitet denna ombyggnation bör eftersträva. 

Resultatet av denna simulering ses som ett trovärdigt svar, under förutsättningen att denna 

ombyggnation genomförs och medför en kapacitetsökning om minst 48 % mot nuvarande 

utformning inklusive kapacitetsökningen det nya balformatet bidrar med.    

6.1.2 Simuleringsexperiment fas 1 maxkapacitet 

Simuleringen genererade ett mycket störningskänsligt system vid produktionshastigheter nära 

maxkapacitet. Det ses ej som realistiskt att processen klarar så höga produktionsflöden som 

21.1 ton per timme under en längre tidsperiod. Detta på grund av att produktionsbeläggningen 

i balpressen är nästintill hundraprocentig. En driftstörning i balpressen skulle medföra stora 

problem för hela produktionsprocessen då fabriken producerar genom ett enkelflöde.  

Under nulägesanalysen utfördes en simulering av dagens balningslinje vilket tillsammans med 

intervjuer av operatörer och LEAN filosofin gav en indikation till vikten av redundans och 

kapacitetsmarginaler för att utjämna produktionsflödet vid driftfel. Simuleringsexperiment vid 

produktionshastigheter nära maxkapacitet i fas 1 bekräftar denna indikation. En del av detta 

problem är materialet i massabalarna. Då CTMP är ett poröst material brister materialet vid 

för höga kompressionsrörelser. Det vill säga sannolikheten för driftfel ökar vid kortare 

processtid i balpress. Vidare ökar risken för återsvällning av massabalarna, vilket även i 

dagsläget är ett problem. Resultatets trovärdighet i övrigt konvergerar med resonemanget som 

ges för kapitel 4.4.1. 

En möjlig lösning på detta problem är att utrusta plattpressarna med alternativet att efterpressa 

massabalarna. Detta skulle kunna medföra ett effektivt sätt att sänka processtiden i balpress 

utan att öka risken för materialbrott. Vid simulering av fas 1 framgick det att balpress agerade 

flaskhals för systemet vilket medförde en lägre beläggningsgrad i plattpressarna mot nulägets 

plattpress. Denna outnyttjade tid skulle således kunna användas till efterpressning för att 

underlätta kompressionen i balpress.  
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6.1.3 Simuleringsexperiment fas 2 

I simuleringsstudien av fas 2 framgick det att det ej uppstod någon ökning av 

produktionskapacitet mot fas 1, då systemets flaskhals ej åtgärdats i denna fas. Företagets 

syfte med denna utbyggnation var ej att öka produktionskapaciteten av anläggningen då den 

parallella embaleringslinjen främst bidrar med redundans som underlättar service och 

underhållsarbete. Då drift och service stopp ligger utanför avgränsningarna i 

simuleringsstudien diskuteras dessa förbättringar i av rapporten.   

6.1.4 Simuleringsexperiment fas 3 

Simuleringen av fas 3 representerar den mest osäkra studien i detta projekt. Då 

genomförandet av denna utbyggnation ligger längst fram i tiden samt att vissa fakta ej fanns 

tillgängliga så som specifikation av den tillkommande balpressen.  

Det resultat som presenterats för simuleringen av fas 3 bör ej tolkas som en rimlig 

uppskattning av en verklig maxkapacitet, utan snarare en möjlig indikation till vilken del av 

balningslinjen som kommer agera som den nya flaskhalsen. Detta argument grundas på 

faktorer som att layout, driftförhållanden och produktutformande kan förändras innan 

systemet implementeras, vilket skapar en osäkerhet som var mycket svår att ta hänsyn till 

under projektet.  

Att utgående från dessa förutsättningar ange en specifik maxkapacitet kan skapa en potentiellt 

missvisande felkälla om detta resultat används som beslutsunderlag i ett framtida scenario där 

grundläggande förutsättningar har ändrats. Den simulerade kapaciteten ses dock som rimlig 

att uppnå kapacitetsmässigt under förutsättningen att samtliga antaganden som gjorts kan 

valideras i ett skede närmare implementering.    

 

6.2 Generalisering av resultat 

Den metod som formulerats i denna rapport kan generaliseras till att utgöra en grund för hur 

simuleringsstudier av liknande karaktär kan genomföras. Resultatet av denna studie skulle 

även kunna ingå som indata vid simuleringsstudier och kapacitetsanalyser med en bredare 

systemgräns på samma anläggning.   
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6.2 Fortsatt arbete 

En rekommendation är att använda resultatet av denna rapport som underlag inför kommande 

beslut under det planeringsarbete som kvarstår gällande balningslinjen. För att konkretisera 

lösningen kan även en mätning av variationen i produktionsflödet utföras då byggnadsarbetet 

är färdigställt för att validera simuleringsmodellerna.  

Modellen kan även användas som grund till fortsatta simuleringsstudier, till exempel för att 

testa nya produktionsscenarion eller studera balningslinjens beteende vid oväntade driftfel. 

För att genomföra detta behöver modellerna kompletteras med några nya egenskaper som ej 

tagits med i detta projekt.   

Simuleringsmodellerna kan även utgöra en grund för en mer övergripande simuleringsstudie 

där modellens systemgränser expanderas för att innefatta en större del av anläggningen. Detta 

skulle medföra möjligheten till att identifiera flaskhalsar och produktionsflöden i en större del 

av produktionsprocessen.  
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7 Slutsatser 

Säkra svar: 

 Fas 1 och fas 2 av utbyggnationen kommer att uppfylla kapacitetsmålet på 19.3 ton 

per timme, under förutsättningen att existerande balpress kapacitet utökas. 

 Fas 2 kommer att bidra med samma produktionskapacitet som fas 1 under kontinuerlig 

drift. 

 Fas 3 kommer med god marginal att uppfylla produktionsmålet av 19.3 ton per timme 

med möjlighet till högre produktionshastigheter. 

Möjliga svar: 

 Fas 1 och fas 2 kommer att ha en maximal produktionshastighet av 21,1 ton per 

timme. 

 Fas 3 kommer att ha en möjlig produktionskapacitet av 27.3 ton per timme. 
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Layout fas 1 med reject-hantering 
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Bilaga B: Layout fas 2
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Bilaga C: Layout fas 3 

 

 

 

 

 



  Bilaga B 

 

Bilaga D: Layout Nuläge 

 

 

 



  Bilaga B 

 

Bilaga E: Sammanställning av tidsstudie 

 



  Bilaga B 

 

Bilaga G: Källkod och beräkning från Script i Plant Simulation 11 

 

G.1 Beräkning av produktionshastighet i ton per timme: 

is 

do 

 NumProduced := NumProduced + 1; 

 ProdVel := (NumProduced * 0.2205) /(EventController.SimTime / 3600); 

end; 

Där variabeln Numproduced ökar med ett för varje bal som passerar sensorn på 

transportbandet innan balstaplare. ProdVel beräknas genom att multiplicera Variabeln 

Numproduced med balvikten i ton dividerat med simulerad tid i enheten timmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


