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Marcus Karlsson & Philip Persson 

Sammanfattning 

 
För att uppnå en kostnadseffektiv lagerhantering är det flera faktorer som 

påverkar, såsom hanteringskostnader, lagerhållningskostnader och 

driftskostnader. För att lagerhanteringen ska bli effektiv behöver fyllnadsgraden i 

lagret vara hög och högfrekventa artiklar placeras så att körsträckorna minimeras 

utan att det påverkar åtkomligheten av artiklarna. Lagerhanteringen i företag 

leder ofta till målkonflikter mellan olika avdelningar. T.ex. vill inköp köpa stora 

kvantiteter för att få så bra pris som möjligt medan ekonomiavdelningen vill ha 

så små lager som möjligt för att minimera lagerhållningskostnaderna.   

 

I detta arbete har lagersituationen vid Annebergssågen studerats. 

Förutsättningarna för lagerhållning vid Annebergssågen är inte optimala 

eftersom det finns fler artiklar än vad det finns lagringsfack samt att områdets 

och byggnadernas förutsättningar begränsar valmöjligheterna för var man kan 

placera de olika artiklarna. Annebergssågen lagerför både impregnerat och 

oimpregnerat virke, vilket leder till att många olika artiklar lagerförs. 

Lagernivåerna av det impregnerade virket är starkt säsongsbetonad och därför 

måste lagret byggas upp under en lång tid. Stora volymer av det impregnerade 

lagret ska sedan leveras ut under en kort tid. 

 

I detta arbete studeras därför möjligheterna att förenkla lagerhanteringen samt att 

få in allt impregnerat virke under tak då lagret är som störst.    

 

Under arbetet har intervjuer, datainsamlingar, fältstudier och en analys av 

materialflödet genomförts. Genom intervjuerna har författarna fått en överblick 

av hur lagersituationen på Annebergssågen ser ut idag och vad företaget vill få ut 

av arbetet. Datainsamlingarna har bland annat bestått av budgeterade 

produktionsvolymer för kalenderåret 2012 och paketens storlek. Dessa värden 

har använts för att göra en kalkyl över antalet paket i lagret för varje månad. I 

fältstudien har förutsättningarna för lagerhållning vid Annebergssågen studerats.  

 

Med hjälp av den information som samlats in under arbetet har tre layoutförslag 

arbetats fram. Varje layoutförslag har haft ett övergripande mål. De övergripande 

målen har varit att samla sortiment, få ett kort köravstånd och att samla 

längderna. I samtliga förslag får allt impregnerat virke plats under tak samt att 

det blir färre blandningar av artiklar i facken jämfört med nuvarande layout. 

Förslag 3 där längderna är samlade är det förslaget författarna anser bör 

tillämpas på Annebergssågen. Förslag 3 har: 

 Kortast köravstånd 

 Bra samling av längderna 

 Bra samling av de olika sortimenten  

 Bäst lagerutnyttjande i mars  
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Summary 

 
To achieve a cost-effective inventory management there are several parameters 

that affects the outcome, such as handling costs, inventory costs and operational 

costs. To achieve an effective inventory management the degree of filling needs 

to be good and high frequency articles need to be placed so the driving distances 

are minimized, without affecting the accessibility of the articles. Inventory 

management often leads to conflict of aims between different departments within 

a company. For example the department of purchase wants to buy large 

quantities to reduce the price meanwhile the financial department wants to keep 

small stocks to reduce the inventory costs.  

 

In this thesis the inventory situation at Annebergssågen has been studied. The 

conditions for storage at Annebergssågen are not optimal because there are more 

articles than storage trays and the condition of the buildings and the area limits 

the possibilities of storage. Annebergssågen store both impregnated and regular 

sawn wood which leads to many different articles in stock. The volumes of 

impregnated sawn wood are highly seasonal dependent and therefore the stock 

needs to be built up during a long time. Large amounts of the impregnated sawn 

wood are delivered to customers during a short period.  

 

Therefore the possibility to simplify the inventory management and to store all 

of the impregnated sawn wood in the buildings when the stock volume is at its 

largest level has been studied.  

 

During the thesis interviews, data collections, field studies and an analysis of the 

material flow has been done. The interviews have given the authors an overview 

of the current storage situation at Annebergssågen and what the company wants 

to achieve with the thesis. The data collections have consisted of budgeted 

production volumes for 2012 and the size of the timber packages. These numbers 

have resulted in a document over the number of timber packages stored each 

month. In the field study the conditions for storage has been studied at 

Annebergssågen. 

 

The gathered information has resulted in three layouts for storage. Each layout 

has had its own goal. These have been to gather similar articles, minimize 

driving distances and gather articles with the same length. The impregnated sawn 

wood fits in the buildings in all three layouts and there are fewer mixes 

compared to the current layout. The authors suggest that Annebergssågen applies 

layout 3 where the lengths are gathered because layout 3 has: 

 Shortest driving distance 

 Good gathering of the length 

 Good gathering of the different range of products 

 Best use of storage in march  
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Abstract 
 

Annebergssågen lagerför många olika artiklar av både impregnerat och 

oimpregnerat virke. Det impregnerade virket är starkt säsongsbetonat vilket gör 

att lagersituationen blir svårhanterlig då stora delar av lagret ska levereras ut 

under en kort tid. Området och byggnadernas förutsättningar bidrar till den 

svårhanterliga lagersituationen. Det impregnerade virket måste stå under tak 

därför har möjligheterna att förenkla lagerhanteringen samt få in allt virke under 

tak när lagret är som störst studerats.  

 

Arbetet har lett fram till tre layoutförslag med olika övergripande mål. Målen har 

varit att samla sortimenten, minimera köravstånden och samla längder ihop. I 

samtliga förslag får allt impregnerat virke plats under tak då lagret är som störst 

samt att det är färre blandningar av artiklar i facken jämfört med nuvarande 

lagerlayout. 

 

Nyckelord: Logistik – lagerhantering – materialflöde – lageroptimering - 

körsträcka 
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Förord 

 
Detta examensarbete har varit en del av högskoleingenjörsutbildningen inom 
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Elias Brag vid Derome Timber.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Elias Brag och övrig personal på Annebergssågen 

som har som har varit till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill också tacka vår 

handledare Jimmy Johansson vid Linnéuniversitetet.  
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Effektivitet kan skapas för en organisation genom att använda ett väl 

utformat logistiksystem. Dock räcker det inte att logistiken genomförs på 

rätt sätt. Det är också viktigt att man använder sig utav rätt logistik och att 

rätt effektivitetsvariabler prioriteras (Jonsson och Mattsson, 2011).  

För att uppnå ett effektivt materialflöde in och ut ifrån lager krävs det att 

man använder sig av ett väl fungerande system för lagerstyrning. Viktig 

information för lagerstyrning är registrering av inläggning och uttag, 

färdigrapportering av tillverkningsorder och identifiering av varor som 

lossas från en lastbil (Jonsson och Mattsson, 2011).  

De flesta producerande företag måste ha någon form av lager, för att kunna 

förse sina kunder med varor och ge en bra service. Lagerhanteringen kan 

leda till målkonflikter mellan olika avdelningar inom företaget. 

Produktionen vill ha stora lager för att minimera risken för materialbrist och 

inköp vill köpa in stora volymer, för att få ett så bra pris som möjligt medans 

ekonomiavdelningen vill minimera lagret för att minska 

lagerhållningskostnaderna (Jonsson och Mattsson, 2011). 

Alla lager medför olika kostnader, det kan vara hanteringskostnader, 

transportkostnader, lagerföringskostnader och administrativa kostnader 

(Aronsson, 2006). Att inte ha lager kan dock medföra bristkostnader på 

grund av att man inte kan leverera varor inom utlovad tid. Detta kan leda till 

att servicen försämras och att kunderna väljer andra leverantörer (Jonsson 

och Mattsson, 2011).  

När ett företag upplever en säsongsvariation i sin efterfrågan kan ett 

säsongslager vara lämpligt att använda. Detta innebär att lagernivån och 

lagerutformningen ser annorlunda ut över en tidsperiod, t.ex. ett år. 

I det här arbetet studeras ett sågverk. I sågverksindustrin uppkommer ett 

divergerande flöde då stocken sönderdelas till brädor och plank. Normalt 

sker en del av produktionen mot lager av ett antal standardprodukter. Detta 

för att kunna erbjuda snabba leveranser och ofta av stora partier. I det 

studerade fallet är en del av verksamheten även impregnering av virke. 

Marknaden för det impregnerade virket är starkt säsongsbetonat. Det 

studerade företaget upplever det därför problematiskt att hantera sin 

lagerhållning på ett bra sätt. I detta arbete studeras hur företaget kan 

effektivisera sin lagerhållning och skapa bättre lagerflöden. 
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1.1.1 Företagspresentation 
 

Arbetet har utförts på Annebergssågen där det i dagsläget enbart sågas furu. 

Ungefär hälften av den sågade varan impregneras vid den egna 

anläggningen. Annebergssågen har cirka 50 anställda. Merparten av 

produkterna säljs till byggindustrin och privatpersoner via olika 

bygghandlare. Produkterna säljs i Sverige, Europa och Nordafrika. 

Annebergssågen ingår i Deromekoncernen  
 

Derome är ett familjeägt företag med cirka 850 anställda. De omsätter cirka 

3 miljarder kr per år. Derome är verksamma inom hela kedjan från skog till 

färdig produkt. Företaget är indelat i fem verksamhetsområden: 

 

 Derome Timber  

 Derome Byggvaror och Träteknik 

 Derome Hus 

 Derome Förvaltning 

 Andersson Haus und Dach 

 

Inom Derome Timber ingår råvaruanskaffning, sågverksrörelse, 

biobränsleproduktion och försäljning samt distribution av sågade trävaror.  

Derome Timber består av tre sågverk, Annebergssågen, Kinnaredssågen och 

Derome såg.  

 

 

1.1.2 Problemställningar 
 

Det finns flera faktorer som försvårar lagerstrukturen på Annebergssågen. 

Det största problemet är att det finns fler artiklar än det finns förvaringsfack. 

Vilket medför att i vissa fack måste flera olika artiklar förvaras. När flera 

artiklar förvaras i samma fack ökar risken för hanteringsskador på paketen, 

och det tar längre tid att få fram det paketet som efterfrågas. 

 

Eftersom storleken på facken varierar så blir de sortimenten med flest paket 

låsta till de största facken. Detta kan leda till att sortiment måste placeras i 

fack som är långt ifrån utlastningen vilket medför onödigt långa körsträckor 

för truckarna.  

 

Utlastningen ligger längst in på området. Eftersom all lastbilstrafik ska till 

utlastningen blir det mycket körande på området. Lastbilstrafiken försvårar 

arbetet för truckförarna och truckförarna kan vara i vägen för lastbilarna.  

 

Det finns vidare inte tillräckligt med lagerplatser under tak på området för 

att allt virke ska få plats under tak när lagret är som störst. Enligt svenska 

träskyddsföreningen (2012) måste tryckimpregnerat virke stå under tak på 

industrin, för att förhindra urlakning av träskyddsmedel vid nederbörd. Detta 
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medför att en del torkat oimpregnerat virke måste stå ute, när lagernivån är 

som störst. Det obehandlade träet påverkas negativt av fukt och solljus.  

 

Problemställningarna leder fram till vissa frågor som ska besvaras i arbetet:  

 

 Kan fördelningen i facken göras så att det blir så lite blandade fack 

som möjligt? 

 Finns det en lagerlayout som minimerar körsträckorna för truckarna? 

 Går det hitta en alternativ väg för lastbilarna, så att deras trafik på 

området inte försvårar arbetet för truckförarna? 

 Går det få in allt virke under tak när lagret är som störst? 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med examensarbete är att undersöka möjligheten att strukturera om 

virkeslagret för att minimera truckkörningen, minska hanteringen av 

virkespaketen och få in allt virke under tak, när lagernivån är som störst.  

Syftet är även att förbättra flödet för det oimpregnerade virket från tork till 

nästa steg i förädlingen.   
 

1.3 Mål 
 

Det övergripande målet med examensarbetet är att strukturera upp ett lager 

där varje artikel ligger på rätt plats med avseende på tillgänglighet, 

körsträcka och storlek på lagerfacket. Övriga mål med arbetet är att: 

 Få in allt virke under tak när lagret är som störst 

 Undersöka möjligheterna att rationalisera lagerlayouten för att öka 

fyllnadsgraden i lagret 

 Hitta en alternativ väg för lastbilarna till utlastningen 

 Genom lagerlayouten säkerställa hyvelns råvaruförsörjning 

 

1.4 Avgränsningar 
 

På grund av att det impregnerade virket måste stå under tak enligt svenska 

träskyddsföreningen (2012) så har fokus på arbetet lagts på det 

impregnerade virket.   

 

Arbetet har inriktats på att strukturera om lagret utifrån Annebergssågens 

budgeterade lager under kalenderåret 2012. Därav har arbetet inte inriktat 

sig emot att öka kapaciteten under tak genom att minska det budgeterade 

lagret.  

 

”Stora tältet” är den enda lagerlokal med kontrollerat klimat. Därför 

förvaras de finare sortimenten av främst kvalitetsklass A där. Denna 

lagerlokal kommer därför inte behandlas i arbetet. 
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2. Teori 
2.1 Logistik 
 

Logistik definieras enligt: 
”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, 

och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser” (Jonsson och Mattson 2011, s.20) 

 

Logistik kan betraktas ur två perspektiv som är av struktur- eller 

styrningskaraktär. Strukturfrågorna behandlar hur produkt, distributions, 

produktions och materialförsörjningssystemen ska utformas för specifika 

förhållanden. Styrningsfrågorna behandlar hur man planerar och verkställer 

effektiva materialflöden med utgångspunkt ur de befintliga strukturerna (Jonsson 

och Mattson, 2011). 

 

2.1.1 Logistikkostnader 
 

Enligt Aronsson et al. (2006) är de fyra vanligaste kostnaderna ur 

logistiksynpunkt: 

 Lagerföringskostnader 

 Lagerhållningskostnader/ hanteringskostnader 

 Transportkostnader 

 Administrativa kostnader 

 

Till lagerföringskostnader räknas de kostnader den lagerförda produkten för med 

sig. Detta kan vara kostnader för kapitalbindning och den risk det för med sig att 

ha varor i lager. Exempel på sådana risker kan vara kostnader för svinn och 

kassationer, kostnader för försäkringspremier och kostnader för produkter som 

inte kan säljas. Genom att ha ett stort lager binder man kapital som eventuellt 

hade kunnat användas på ett bättre sätt (Aronsson et al. 2006). 

 

Kostnaderna för att driva ett lager kallas 

lagerhanteringskostnader/hanteringskostnader. Till dessa kostnader räknas 

personalen som arbetar i lagret, lager och hanteringsutrustning, transporter inom 

anläggningen och de kostnader man har för att äga och driva lagerbyggnaden 

(Aronsson et al. 2006). 

 

Till transportkostnader räknas alla kostnader för administration och utförande av 

transporter. Det kan vara transporter inom företaget mellan olika anläggningar 

och externa transporter. Till transportkostnader räknas inte transporter inom 

samma produktionsanläggning (Aronsson et al. 2006).    
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De administrativa kostnaderna är kostnader för ordermottagning, fakturering, 

löneutbetalningar till personal, ekonomisk uppföljning och administrativa 

kostnader (Aronsson et al. 2006). 

 

En annan viktig kostnad är enligt Christopher (2005) när en leverans inte kan ske 

enligt kundens önskemål. Då uppstår extra kostnader för att försöka leverera 

varan så snabbt som möjligt till kunden. Det kan vara kostnader för att 

leveransen måste ske med annan distributionslösning än den vanliga, extra 

kostnader för övertid och kostnader för snabbtransport eller förflyttning mellan 

lagerställen. Kan leveransen ändå inte ske enligt kundens önskemål finns risk att 

försäljningen uteblir och i värsta fall förloras kunden. Dessa kostnader definieras 

som bristkostnader. 

   

2.2 Lager 
 

Enligt Jonsson och Mattson (2011) så ska man vid utformning av ett fysiskt lager 

sträva efter att minimera hanteringskostnaderna och lagerhållningskostnaderna 

genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga driftskostnader. Ett sätt att skapa 

detta är genom att till så stor del som möjligt utnyttja lagringsutrymmet för 

lagring utan att försvåra hanteringen. Det är viktigt att ha tillräckligt med plats 

för transportgångarna samt att ha ett visst antal tomma lagringsplatser för att 

klara av förändringar i lagringsbehoven (Jonsson och Mattson, 2011).   

 

Genom att anpassa lagrets layout till de processer som ska utföras i lagret kan 

man undvika onödiga förflyttningar genom att placera högfrekventa artiklar för 

att minimera transportsträckan, medan lågfrekventa artiklar kan placeras så att 

transportsträckan blir längre. Det är inte bara transportavståndet som avgör 

placeringen utav artiklar utan de ska även vara lättåtkomliga (Jonsson och 

Mattson, 2011).  

 

2.2.1 Lagerlayout 

 

Vid val av placering i lagret är det främst fyra parametrar att ta hänsyn till 

(Aronsson et al. 2006): 

 Uttagsfrekvens – Hur ofta lagerplatsen besöks 

 Uttagskvantitet – Antalet artiklar som hämtas ut vid varje besök 

 Artikelvolym – Artikelns volym påverkar valet av lagerplats 

 Artikelvikt – Artikelns vikt påverkar valet av lagerplats 

 

Det kan finnas vissa ”motsättningar” mellan de fyra punkterna som t.ex. kan leda 

till att artikelvolym prioriteras före uttagsfrekvens.   

 

Enligt Jonsson och Mattson (2011) finns ytterligare överväganden att ta hänsyn 

till vid fysisk placering i lagret. Det är: 

 Fast eller flytande placering 

 Placering baserad på fysisk närhet 
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Fast placering innebär att varje artikel har en bestämd plats i lagret. Fast 

placering gör det enklare för lagerpersonalen att hitta artiklarna, men det kräver 

ett större lagerutrymme eftersom att lagerstorleken måste baseras på den största 

lagernivån. Flytande placering kräver ett mindre lagerutrymme, men ett väl 

fungerande administrativt lagersystem som klarar att hålla reda på var varje 

artikel finns (Jonsson och Matsson, 2011).  

 

Placering baserad på fysisk närhet är ett övervägande om vilka artiklar som är 

lämpliga att lagerföra nära varandra. Artiklar som är lämpliga att lagerföra nära 

varandra är sådana som ofta ingår i samma order eller som till utseendet är 

likartade och därför ingår i samma order. Placeringen av likartade artiklar nära 

varandra ökar dock risken för felplockningar (Jonsson och Matsson, 2011). 

 

Målet med lagerlayouten är att skapa ett så enkelt materialflöde som möjligt, 

utan att påverka utnyttjandegraden negativt. Det är vanligt att man jobbar 

antingen med linjärt eller U-format flöde genom lagret (Jonsson och Mattson, 

2011). Vid linjärt flöde sker godsmottagning och utlastning på varsin sida av 

anläggningen. Vid detta upplägg transporteras alla artiklar ungefär lika långt 

inom lagret. Placering av artiklar efter uttagsfrekvens får inte så stor effekt vid 

linjärt flöde. Vid U-formad layout sker utlastning och godsmottagning på samma 

sida av anläggningen. Vilket ger en bättre möjlighet att påverka 

transportsträckorna genom att differentiera artikelplaceringarna. De olika 

layouterna beskrivs i figur 1 (Jonsson och Mattsson, 2011). 

 

 
 

Figur 1: Linjärt respektive U-format flöde (Jonsson och Mattsson, 2011) 
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2.2.2 Lagerstyrning 
 

Det finns både manuell och datorbaserad lagerstyrning. Teknikens utveckling har 

gjort det mera lönsamt att använda datorbaserad lagerstyrning. Vid många 

situationer är det fortfarande lämpligt att använda sig av enklare system. Ett 

exempel är ifall lagersystemet innehåller få artiklar. För att 

lagerstyrningsmodellen ska kunna användas krävs korrekt data. Därför är det 

viktigt att ha fungerande rutiner för kontroll och uppföljning av olika data när en 

lagerstyrningsmodell börjar användas (Axsäter, 1991). Exempel på viktig data i 

en lagerstyrningsmodell är registrering av inläggning och uttag, 

färdigrapportering av tillverkningsorder och identifiering av varor som lossas 

från en lastbil (Bragg, 2004). 

 

För att en lagerstyrningsmodell ska kunna fungera på ett bra sätt krävs det att 

personalen följer de rutiner som gäller när t.ex. transaktioner sker inom 

anläggningen.  En vanlig felkälla är att personal omedvetet eller medvetet inte 

registrerar vissa transaktioner. För att förhindra sådana fel är det viktigt att 

utbilda personalen så att de förstår vikten av korrekta register (Axsäter, 1991).    

 

2.2.3 Förvaringssystem 
 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) syftar ett förvaringssystem på den utrustning 

och de principerna för förvaring av artiklar som finns i ett lager. Dessa system 

kan både vara manuellt och automatiskt uppbyggda. Två vanliga förvaringstyper 

är: 

 Djup- och fristapling 

 Ställagelagring 

 

Bäst lagerutnyttjande får man genom att använda djup- och fristapling, vilket 

innebär att artiklarna ställs direkt på underlaget och staplas sedan fritt på 

varandra, se figur 2. Nackdelen med detta system är att endast de yttersta 

artiklarna är tillgängliga. Behöver man tillgång till de inre artiklarna krävs ett 

omfattande hanteringsarbete. Detta system lämpar sig bäst ifall stora volymer av 

samma artikel lagerhålls och hållbarhetstiden inte är ett problem (Jonsson och 

Mattsson, 2011).  
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Figur 2: Exempel på djup- och fristaplingslager   

 

Ställagelager är en förvaringsteknik där artiklarna placeras i ett fack i en 

konstruktion som gör att alla artiklarna i lagret blir tillgängliga som syns i figur 

3. Ställagelagret kan anpassas till olika enhetslaster, lagerhållet gods, 

hanteringsutrustning, höjder etc. Detta system ger en hög flexibilitet eftersom 

alla artiklar är tillgängliga. Dock ger det ett sämre lagerutnyttjande eftersom 

mycket av lagerytan tas upp av transportgångar (Jonsson och Mattsson, 2011).   

 

 
Figur 3: Exempel på ställagelager (Moelven, 2012) 

 

2.3 Trä och fukt 
 

Trä är ett hygroskopiskt material som strävar efter att uppnå balansläge med den 

omgivande luftens relativa luftfuktighet och temperatur. Det är viktigt att trä 

torkas mot den fuktkvot som träet kommer anta i den miljön där det ska 

användas. Konstruktionsvirke torkas vanligtvis mot en målfukt på ca 18 %. Vid 

fuktkvoter över 20 % ökar risken för angrepp av vednedbrytande svampar. 

Fuktkvoter över 19 % kan försvåra hyvlingen. När trä utsätts för sol och vind 

antar ljusa träslag en mörkare nyans (T.ex. furu) (Saarman, 1992).  
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2.4 Förklaringar 
 

Under kapitlet ges förklaringar till olika tekniska termer som används i 

rapporten.  

 

De oimpregnerade virkespaketen förvaras i helpaket. Ett helpaket kan bestå av 

justerat virke eller torkat virke som inte är justerat, se figur 4. De paket som inte 

är justerade lagras med torkströ mellan varje virkesvarv. Höjden på dessa paket 

varierar mellan 1,3-1,4m beroende på virkets dimension. Helpaketen kan vara 

längdade eller kvastade. Med ett längdat paket menas att alla brädor/plank har 

samma längd medans det i ett kvastat paket kan vara brädor/plank av olika 

längder.    

 

 
Figur 4: Justerade paket till vänster och ojusterat till höger 

 

Vid impregnering av virke trycks impregneringsvätska in i träet under 

vakuumtryck för att göra det mer motståndskraftigt mot röta. Efter processen är 

virket dropptorrt och för att minimera risken att regn tar med sig 

impregneringsvätska ut i naturen måste impregnerat virke stå under tak på 

impregnerande industri (Träskyddsföreningen, 2012).  

Det impregnerade virket förvaras i halvpaket. Virke med höjd från 34 mm och 

uppåt har bindströ mellan varje virkesvarv. Det är bindströ mellan vartannat 

virkesvarv för virke med höjd under 34 mm. De impregnerade halvpaketen 

förvaras bandade. Bredden på paketen är cirka 1 m och höjden är cirka 0,6 m. 

Bredden och höjden kan variera, men skillnaden är marginell. Ett exempel på ett 

halvpaket visas i figur 5. Med sortiment menas alla längder av t.ex. 28x120 och 

med artikel menas en specifik längd av ett sortiment, t.ex. 28x120 3,6 m. 
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Figur 5: Impregnerade halvpaket 
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3. Metod 
3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Den kvalitativa metoden i arbetet har bestått av intervjuer och diskussioner med 

anställda på Annebergssågen. De flesta värden som använts vid den kvantitativa 

studien i arbetet har författarna blivit tilldelade av företaget. Övriga värden har 

författarna fått fram genom egna mätningar.   

 

3.2 Validitet 
 

Validitet är i vilken mån man mäter det man verkligen avser att mäta (Esaiasson 

et al. 2007). De värden som använts under arbetet är dimensionerna på virket, 

storleken på lagerfacken, utfallet av varje artikel från sågen och den budgeterade 

lagervolymen då lagret är som störst. Dimensionerna på virket, utfallet från 

sågen och den budgeterade lagervolymen är värden som författarna blivit 

tilldelade vid arbetets start. Dessa värden anses därför valida. Det finns alltid en 

osäkerhet med en budgeterad siffra. Detta har tagits i beaktande under arbetets 

gång. Storleken på lagerfacken är uppmätta av författarna med lasermätare. Det 

finns risk att lasermätaren är felkalibrerad så att mätresultatet blir fel, men inte så 

fel att arbetets resultat påverkas. Under arbetets gång har ett 

beräkningsdokument skapats för beräkning av antal paket i lager med avseende 

på budgeterad total lagervolym. Om fel värden lagts in i dokumentet får man ett 

felaktigt värde på antalet paket. Företaget har fått ta del av 

beräkningsdokumenten och bedömt värdena som erhållits som rimliga.  

 

3.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär frånvaron av slumpmässiga fel (Esaiasson et al. 2007). Vid 

mätningen med lasermätaren kan mätpunkten blivit en annan än den tänkta och 

på så sätt givit ett felaktigt mätvärde. Vinklas lasermätaren blir avståndet till 

mätpunkten längre. Inget av dessa fel bör ha påverkat arbetets resultat. 

Författarna har fått tillgång till en skalenlig karta där storleken på 

lagerbyggnaderna har kunnat kontrolleras. Under intervjuerna som har 

genomförts under arbetets gång kan frågarna varit oklara och svaren 

missuppfattats av författarna. I samband med intervjuerna har diskussioner förts 

som minimerat riskerna för missförstånd i frågor och svar. Vid intervjuer har 

författarna fått intrycket av att viss personal på företaget har svårt att kritisera 

dagens lagerupplägg. Denna inställning kan hålla tillbaka bra förslag som skulle 

kunna rationalisera dagens lagerupplägg.  
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4. Genomförande 
 

4.1 Datainsamling 
 

Arbetet för det impregnerade lagret har utgått ifrån det material som företaget 

tillhandahöll vid projektets start. Materialet bestod av budgeterade siffror i m
3 

sågad vara för företagets lagernivå, den procentuella fördelningen av sågade 

varor och antalet brädor/plank per paket. Siffrorna gällde för kalenderåret 2012. 

Med de tre dokumenten skapades en kalkyl för att omvandla m
3
 sågad vara till 

hur många virkespaket som stod lagrade för varje artikel under varje månad 

under det budgeterade kalenderåret. Uträkningen av antalet paket redovisas i 

bilaga 1. 

För den teoretiska referensramen och arbetets resultat har en litteraturstudie 

genomförts. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Under arbetet har intervjuer i diskussionsform genomförts på företaget, för att få 

en övergripande bild över de problem som kommit att behandlas i arbetet. De 

personer som intervjuats under arbetet har haft följande befattningar: 

 

 Platschef – Elias Brag 

 Produktionsplanerare 

 Arbetsledare impregneringen, utlastning, hyvleriet och har ansvar för 

ordningen i lagret 

 Truckförare utlastning 

 

Elias Brag har försett författarna med den information om det budgeterade 

kalenderåret samt annan information som varit nödvändig för arbetets resultat. 

Elias har även sett till så att möten med personer som är viktiga för arbetets 

resultat har kunnat genomföras. Under arbetets gång har diskussioner förts 

kontinuerligt med Elias Brag för att få feedback kring olika förslag.  

Produktionsplaneraren har gett författarna siffrorna för den budgeterade 

längdfördelningen från sågen av varje sortiment. Vid diskussion med 

arbetsledaren har han framfört de önskemål och tips som gjort författarna 

uppmärksamma på tekniska begränsningar som finns på området.  

 

4.3 Fältstudie 
 

Under besök på företaget har studier gjorts av lagerbyggnaderna som använts till 

arbetets resultat. Mätningar av lagerbyggnaderna och storleken på facken har 

gjorts för att undersöka vilka möjligheter det finns för förvaring. För att sedan 

med hjälp av resultatet från uträkningen av antal paket kunna se vilka artiklar 

som är bäst lämpade att förvara i de olika byggnaderna. Andra generella 

observationer som har gjorts under besöken har utgjort grunden för förslag om 

förbättringar. 
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4.4 Materialflöden  

 
Till studierna av materialflödet har tilldelat material från företaget använts. 

Materialet har bestått av de olika trucklagens arbetsområden och fördelningen av 

hur mycket av det torkade virket som går antingen till justerverk eller till hyvel, 

samt var det tar vägen efter det.  

 

För att kunna räkna på de ungefärliga köravstånden med dagens lagerlayout och 

de förslag på lagerlayout som tagits fram har en skalenlig ritning över området 

använts. Köravstånd har enbart räknats ut för det impregnerade lagret eftersom 

att det använder sig av fast lagerplacering. Det gör inte det oimpregnerade lagret 

i dagsläget.  

 

Uträkningen för köravståndet har skett genom att mäta på ett förenklat uppskattat 

köravstånd. Mätningen är gjord från impregneringsanläggningen till första facket 

i varje byggnad. För att få avståndet till varje fack i byggnaden har avståndet från 

byggnadens början till det aktuella facket adderats. Avståndet till varje fack har 

multiplicerats med faktorn två för att få den totala körsträckan fram och tillbaka 

från impregneringsanläggningen. Uträkningen av köravståndet från utlastningen 

till ett specifikt lagerfack har skett på samma sätt som för avståndet mellan 

impregneringsanläggningen och ett lagerfack. För att kompensera att trucken tar 

tre paket åt gången från impregneringsanläggningen till lagret har det 

köravståndet dividerats med tre samt att avståndet mellan utlastning och lager 

dividerats med två för att kompensera för att truckförarna tar mer än ett paket vid 

varje hämtning, uträkningen redovisas i bilaga 3.   
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5. Nulägesbeskrivning 
 

 

5.1 Området 
 

Området är en begränsande faktor för lagerhantering på Annebergssågen. 

Området har inte växt i samma takt som verksamheten. Som det ser ut idag finns 

inte möjlighet att utöka området. En karta över området visas i figur 6.  

 

 

Figur 6: Karta över Annebergssågen 

Det finns tio lagerbyggnader med tak för lagerhållning av virke. Alla 

lagerbyggnader använder sig av djup- och fristapling för förvaring av virke. De 

tio lagerbyggnaderna är inte lika stora och har inte samma förutsättningar för 

lagerhållning.  

Det impregnerade virket står i delar av ”nya magasinet”,” gamla magasinet”, 

”stora impregneringstaket”,” lilla tältet”, ”nedanför ettan”, i ”halva magasin L” 

och i en del av ”mittemot nya magasinet”. Det oimpregnerade virket står i en del 

av ”nya magasinet”, ”magasin M”, i delar av ”mittemot nya magasinet”,” 

magasin F” och ”magasin K”. Allt det oimpregnerade virket får inte plats i de 

lagerbyggnaderna med tak och måste därför ställas ute där plats ges. 
 

5.2 Lagerbyggnader   
 

”Nya magasinet” är den lagerbyggnad som ligger närmast utlastningen och 

impregneringsanläggningen. Lagerbyggnaden är uppdelad i fyra sektioner. Två 

sektioner innehåller impregnerat och två sektioner innehåller oimpregnerat virke. 

I lagerbyggnaden finns inga begränsningar i form av stolpar. Därför har företaget 

valt att i den mån det går placera kortare längder (max 3,6 m) i sektionerna för 

impregnerat virke. Längden på nya magasinet är 70 m. I varje fack går det att 
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ställa 54 halvpaket, men eftersom byggnaden inte begränsas av några stolpar är 

antalet fack inte förutbestämt. Med dagens upplägg är det 18 fack i ena sektionen 

och 16 fack i den andra sektionen, för det impregnerade virket. Det finns idag 

plats för 1836 halvpaket. I de två sektionerna för oimpregnerat virke får det plats 

20 helpaket per fack. Det är idag 11 fack i varje sektion. Totalt finns det 

utrymme för 440 helpaket i ”nya magasinet”. 

Fördelarna med ”nya magasinet” ur ett logistiskt perspektiv är: 

 Nära till både utlastning och impregneringsanläggning 

 Fri fackindelning 

 Bra staplingshöjd i alla fyra sektioner 

 Nära till justerverk 

 Nära till samtliga torkar 

Nackdelarna är. 

 Dålig märkning av fackens namn  

 Långt till hyveln 

 

”Gamla magasinet” ligger nära utlastningen. Lagerbyggnaden är uppdelad i 24 

fack fördelat på två sektioner. Sektionerna delas in i fack av stolpar med cirka 

sex meters mellanrum. Totalt finns utrymme för 1344 halvpaket. Företaget har 

valt att placera långa längder (4,8-5,4 m) för att få maximal fyllnadsgrad. I 

”gamla magasinet” förvaras endast impregnerat virke. Fördelarna med ”gamla 

magasinet” är: 

 Nära till utlastningen och impregneringsanläggning 

 Nära till justerverk 

 Bra staplingshöjd 

 Nära till kanaltork 1 och 2 

Nackdelarna är: 

 Mycket lastbilstrafik 

 Långt till hyveln 

 Stolpar begränsar fackindelningen 

 Dålig märkning av fackens namn 

 

”Stora impregneringstaket” är den byggnad med störst lagringskapacitet. I denna 

byggnad förvaras enbart impregnerat virke när det impregnerade lagret är som 

störst. Under de månader då lagervolymen för impregnerat virke är mindre 

förvaras även oimpregnerat virke här. Fackindelningen i ”Stora 

impregneringstaket” begränsas enbart av en stolprad i mitten av byggnaden. I 

stora impregneringstaket finns 35 lagringsfack med en lagringskapacitet för 4064 

halvpaket. Fördelarna med ”stora impregneringstaket” är: 

 Stora lagringsfack 

 Bra staplingshöjd 

 Fri fackindelning 

 Nära utlastning och impregneringsanläggning 

 Lättillgängliga fack 

 Nära justerverk  

 Nära till kanaltork 3 och kammartorkar 
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Nackdelarna är: 

 Dålig märkning av fackens namn 

 Långt till hyveln 

 

”Lilla tältet” har sex fack för förvaring av impregnerat virke. ”Lilla tältet” har 

långt till både utlastningen och impregneringsanläggningen. Det finns inga 

begränsade stolpar som begränsar fackens utformning. Byggnaden är 15 m bred, 

därför går det inte att ställa bara längder över 4,5 m med dagens fackindelning. 

624 halvpaket får plats i ”lilla tältet”. Fördelarna med ”lilla tältet” är: 

 Stora lagringsfack 

 Fri fackindelning 

 Bra staplingshöjd 

 Nära till hyveln och justerverk 

 Nära till kammartorkar och kanaltork 3 

Nackdelarna är: 

 Långt till impregneringsanläggning och utlastning 

 Fackindelningen begränsas av byggnadens bredd 

 Dålig märkning av fackens namn 

 

”Nedanför ettan” har nio fack där impregnerat virke förvaras. Fackindelningen är 

bestämd av stolpar. 6 av facken är 6 m breda, det sjunde facket är 10 m brett. Det 

största facket är indelat i tre fack för tremeterslängder. Med dagens 

fackindelning finns det plats för 441 halvpaket. Byggnaden ligger avskilt vilket 

medför att det inte är mycket trafik runt byggnaden. I byggnadens fack förvaras 

nästan uteslutande blandade sortiment. Fördelarna med ”nedanför ettan” är: 

 Bra staplingshöjd 

 Bra möjligheter för blandade fack 

 Nära till justerverk 

 Nära till kanaltorkarna 1 och 2 

 Nära till utlastning 

 

 Nackdelarna är: 

 Dålig märkning av fackens namn 

 Långt till hyveln 

 

”Magasin L” är indelat i två sektioner med sex fack i varje sektion. 

Fackindelningen begränsas av stolpar med 6 meters mellanrum. I ena sektionen 

förvaras impregnerat virke och i den andra sektionen förvaras oimpregnerat 

virke. Magasinet ligger långt ifrån utlastningen men har nära till hyveln. I 

”magasin L” finns lagringskapacitet för 294 halvpaket i den sektionen där 

impregnerat virke lagras och lagringskapacitet för 114 torkade helpaket eller 144 

justerade helpaket i den sektionen där helpaket lagras. Fördelarna med ”magasin 

L” är: 

 Nära till hyveln och justerverk 

 Bra staplingshöjd 

Nackdelarna är: 
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 Dålig märkning av fackens namn 

 Stolpar begränsar fackindelningen 

 

I ”mittemot nya magasinet” finns åtta fack. I sex av facken förvaras 

oimpregnerat virke och i två fack förvaras impregnerat virke. Fackindelningen 

begränsas av stolpar. Med dagens upplägg får det plats 128 halvpaket i fack 7 

och 8. I de sex övriga facken får det plats 144 ojusterade helpaket. Fördelarna 

med ”mittemot nya magasinet” är: 

 Nära till utlastning och impregneringsanläggning 

 Nära till samtliga torkar  

 Nära till justerverk 

 Bra staplingshöjd 

Nackdelarna är: 

 Dålig märkning av fackens namn 

 Långt till hyveln 

 Risk för mycket trafik 

 

I ”magasin F” förvaras oimpregnerat virke. Det finns sex fack som begränsas 

utav stolpar. Ett fack rymmer 27 ojusterade helpaket eller 48 justerade helpaket. 

Fördelarna med ”magasin F” är: 

 Nära till hyveln och justerverk 

 Bra staplingshöjd och staplingsdjup 

 Lättillgängliga fack 

Nackdelarna med ”magasin F” är: 

 Dålig uppmärkning facken 

 Stolpar begränsar fackindelningen 

 Långt till utlastning, utlastning och impregneringsanläggning 

 

I ”magasin M” förvaras enbart oimpregnerat virke. Det finns 14 fack fördelade 

på två sektioner. Fackindelningen begränsas av stolpar och fackens bredd är 6 m. 

I varje fack får det plats 36 justerade helpaket. Fördelarna med ”magasin M” är: 

 Nära till hyveln och justerverk 

 Nära till kammartorkarna 

Nackdelarna är: 

 Långt till utlastning och impregneringsanläggning 

 Dålig märkning av fackens namn 

 Stolpar begränsar fackindelningen 

 

I ”magasin K” lagerhålls endast oimpregnerat virke. Det finns fem fack som 

begränsas av stolpar. Varje fack rymmer 27 ojusterade eller 48 justerade 

helpaket. Fördelarna med ”magasin K” är. 

 Nära till hyveln och justerverk 

 Bra staplingshöjd och staplingsdjup 

Nackdelarna är: 

 Långt till utlastning och impregneringsanläggningen 
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 Långt till samtliga torkar 

 Dålig märkning av fackens namn 

 Stolpar begränsar fackindelningen 

 

5.3 Transporter 
 

På Annebergssågen finns fyra trucklag som sköter transporterna inom området. 

Författarna har valt att kalla dem trucklag hyveln, trucklag impregnering, 

trucklag justerverk och trucklag utlastning.  

 

Trucklag hyveln har till uppgift att försörja hyveln med ämnen och förse 

impregneringsanläggningen med hyvlade ämnen. Trucklagets arbetsområde visas 

i figur 7. I de rektangelmarkerade byggnaderna hämtas material som ska till 

hyveln och till de triangelmarkerade byggnaden lämnas hyvlade ämnen. 

 

 
Figur 7: Karta över trucklag hyvelns arbetsområde  

 

Trucklag impregnering försörjer impregneringsanläggningen med virke och 

levererar in impregnerat virke i lagret. Trucklagets arbetsområde visas i figur 8. 

Från de rektangelmarkerade områdena hämtas hyvlade ämnen till 

impregneringsanläggningen. Från impregneringsanläggningen levereras 

impregnerat virke till de triangelmarkerade lagerbyggnaderna. 
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Figur 8: Karta över trucklag impregnerings arbetsområde  

 

Trucklag justerverk förser justerverket med virke och levererar in justerat virke 

på lagret. Arbetsområdet visas i figur 9. Från de rektangelmarkerade 

byggnaderna och lagringsplatserna hämtas virke som sedan levereras till 

justerverket.  Till de triangelmarkerade lagringsplatserna och byggnaderna 

levereras justerat virke från justerverket.  

 

 
Figur 9: Trucklag justerverks arbetsområde 

 

Trucklag utlastning har till uppgift att hämta paket från lagret, både 

impregnerade och justerade paket som ska levereras ut till kund. De arbetar 

därför över hela lagerområdet. 

 

Utlastningen ligger längst in på området vilket leder till att lastbilarna måste köra 

genom hela området för att ta sig till och från utlastningen. Lastbilstrafiken till 

och från utlastningen går igenom området via ”magasin L” och sedan mellan 
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”nya magasinet” och ”gamla magasinet”. Linjen i figur 10 visar lastbilarnas  

körväg till och från utlastningen. 
 

 
Figur 10: Lastbilarnas körväg till och från utlastningen 

 

5.5 Flödesbeskrivning 
 

Flödet för de olika sortimenten varierar. Efter råsorteringen kan de torkas i fem 

olika torkar. Efter torkning går samtliga sortiment in i lagret. Därefter går 40 % 

av den producerade volymen till justerverk och sedan till slutlager. 38 % av den 

producerade volymen går från lagret till hyvel för att sedan impregneras. Utav 

den producerade volymen går 22 % via justerverket och hyveln för att sedan 

impregneras. Ett flödesschema redovisas i figur 11.  
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Figur 11: Flödesschema för Annebergssågen 
 

 

5.4 Torkar 
 

På Annebergssågen finns tre kanaltorkar och två kammartorkar. Materialflödet är 

inte jämnt fördelat på de fem torkarna. Kanaltork 1 och 2 torkar 30 % vardera, 

kanaltork 3 torkar 25 % och kammartork 1 och 2 torkar 7,5 % vardera, av den 

totala torkade volymen virke. De sortiment som torkas i varje tork redovisas i 

tabell 1.  

 

Tabell 1: Fördelning av sortiment i de olika torkarna 

Sortiment [mm x mm] Tork 

19x75 Vandringstork 3 

19x100 Vandringstork 3 

25x100 Vandringstork 3 

25x125 Vandringstork 3 

25x150 Vandringstork 3 

31x125 Vandringstork 2 

32x125 Kammartork 1+2 

32x150 Kammartork 1+2 

47x100 Vandringstork 1 

47x150 Vandringstork 1 

47x175 Vandringstork 1 

Råsortering 

Vandringstork 
1,2,3 

Kammartork 1,2 

Mellanlagring 

Justerverk 

Mellanlagring 

Hyvel 

Impregnering 

Slutlager 

Slutlager 

Hyvel 

Impregnering 

Slutlager 
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47x200 Vandringstork 1 

50x200 Vandringstork 1 

50x225 Vandringstork 1 

50x250 Vandringstork 2 

63x125 Vandringstork 2 

63x150 Vandringstork 2 

75x150 Vandringstork 2 & Kammartork 1+2 

100x200 Kammartork 1+2 

 

5.6 Dagens lagerlayout 
 

5.6.1 Lagerlayout för impregnerat virke 

 

Under den diskussion som genomfördes med Stefan Gustavsson förklarade han 

hur företaget har tänkt vid utformningen av dagens lagerlayout med avseende på 

de begränsningar som finns på området. Företaget eftersträvar att förvara endast 

långa längder (4,8 m och uppåt) i ”gamla magasinet”. I ”nya magasinet” 

eftersträvar företaget att endast förvara korta längder (upp till 3,6 m) på sidan 

emot impregneringsanläggningen, för att utnyttja utrymmet maximalt. På andra 

sidan av ”nya magasinet” förvaras korta längder i den mån det fungerar med 

sortimentens storlek.  I ”lilla tältet” förvaras 22x95 i alla längder utom 3,0 m och 

3,3 m. I halva ”stora impregneringstaket” som har de största förvaringsfacken 

förvaras de sortiment som har störst volym. I den andra halvan förvaras 

mestadels reglar. I ”magasin L” eftersträvar företaget att enbart förvara 4,8 m-

längder eftersom lastbilstrafiken till utlastningen går vid ”magasin L”. I 

”nedanför ettan” förvaras alla finsågade sortiment samt ett sortiment trall. I de 

fack lastbilen kör förbi till och från utlastningen eftersträvar företaget att ha fack 

utan blandningar. Detsamma gäller för facken i ”Gamla magasinet” mittemot 

kanaltork 2 eftersom den vägen är smal. En ritning över de olika artiklarnas 

placering redovisas i bilaga 2. 

 

Företaget eftersträvar att ha så få blandningar i facken som möjligt. Detta för att 

blandningar i facken kräver mer hantering för truckarna. Det gäller främst för 

trucklag utlastning. På området används idag 115 fack för förvaring av 

impregnerat virke. Av dessa har 24 fack en blandning av 2 artiklar. 4 fack har en 

blandning av 3 artiklar och 11 fack har en blandning av 3 artiklar eller fler per 

fack.  

 

Med den lagerlayout Annebergssågen använder idag får de ett ungefärligt 

köravstånd på 3626 km/år, tillvägagångssättet för uträkningen redovisas i bilaga 

3. Avståndet gäller för det impregnerade virket från impregneringsanläggning till 

lager och från lagret till utlastning.  

 

5.6.2 Lagerlayout för oimpregnerat virke 

 

För det oimpregnerade virket används inte fast placering i samma utsträckning 

som för det impregnerade virket utan en flytande lagerplacering används. När 
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virket kommer ut från torken ställs det på en plats i närheten utav den tork det 

kommer ut ifrån. Eftersom omsättningshastigheten på det oimpregnerade lagret 

är större än för det impregnerade lagret är det enklare att tillämpa flytande 

lagerplacering. Den enda lagerbyggnaden för oimpregnerat virke som är avsedd 

för ett speciellt sortiment är ”magasin F”, där justerat virke ställs innan det ska 

hyvlas. Även ”magasin K” och ”magasin M” kan användas till justerat virke. 

 

5.7 Nulägesanalys 
 

5.7.1 Lagerbyggnader 
 

Namnen på facken i samtliga lagerbyggnader är dåligt märkta. Detta kan 

försvåra för oerfarna eller nya truckförare. En bättre märkning av namnen på 

facken skulle förenkla arbetet för truckförarna och minska risken för att ett paket 

placeras i fel fack. En märkning av fackens namn hade underlättat även för det 

oimpregnerade lagret trots att det kan stå olika sortiment vid olika tillfällen. Med 

hjälp av märkningen vet truckförarna var de olika paketen står. Med hjälp av 

märkning av facken och ett enkelt datasystem blir det enkelt att följa ett paket 

genom hela flödet.  I de lagerbyggnader som inte har en bestämd fackindelning 

kan det finnas möjlighet att välja en annan lagerlayout än den som används idag. 

T.ex. kan det i ”nya magasinet” förvaras fler artiklar av kortare längder eller 

färre artiklar av längre längder.   

 

5.7.2 Transporter 
 

De transporter som körs på området med truckarna kan minimeras genom att 

välja en lagerlayout som minimerar körsträckan för varje sortiment. Men på 

grund av fackens och artiklarnas storlek är många artiklar mest lämpade att 

förvara i speciella fack. Lastbilarnas körväg som går igenom området försvårar 

arbetet för truckförarna och begränsar möjligheterna att förvara två artiklar i de 

fack där lastbilen kör förbi. Detta skulle kunna lösas med en alternativ väg för 

lastbilarna till utlastningen.  

 

5.7.3 Lagerlayout 
 

Företagets upplägg med enbart korta längder i ”Nya magasinet” för att få 

maximalt antal fack får anses vara en bra lagerlayout eftersom att antalet fack 

snabbt sjunker ifall längre längder blandas in. Företaget har många artiklar i 

lager och har därför behov av många fack så de inte behöver blanda två eller 

flera artiklar i samma fack. Ur ett logistiskt perspektiv ska de största ariklarna 

förvaras i ”Nya magasinet” eftersom det är närmast både 

impregneringsanläggning och utlastning. Men på grund av fackens och 

artiklarnas storlek kan inte de största artiklarna förvaras i ”Nya magasinet”, utan 

att ta upp för många fack. Företaget eftersträvar att ha rena fack längs 

lastbilarnas körväg samt i ”Gamla magasinet” i sektionen mot kanaltork 2. Efter 

granskning av dagens lagerlayout syns att detta inte efterföljs, då företaget har 
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blandningar i 12 av 34 fack längs lastbilens körväg och blandningar i 9 av 12 

fack i ”Gamla magasinet” mot kanaltork 2.   

 

Under fältstudien upptäcktes att avstånden mellan de oimpregnerade paketen i 

”Nya magasinet” var onödigt stora. Eftersom ”Nya magasinet” är lika långt som 

”Gamla magasinet” går det genom att minska avstånden mellan facken att få in 

12 paket istället för 11 på varje sida.  
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6. Layoutförslag 
 

Under arbetet har tre layoutförslag tagits fram för lagret för det impregnerade 

virket. Varje förslag har arbetats fram med olika mål. Målen för det första 

förslaget har varit att försöka samla de olika sortimenten tillsammans för att 

underlätta för truckförarna. I det andra förslaget har målet varit att minimera 

truckarnas körsträckor och i det tredje har målet varit att samla artiklarna efter 

deras längder. Vid arbetet med layoutförslagen har det funnits flera parametrar 

som har tagits i beaktande för varje förslag. Dessa har diskuterats fram 

gemensamt mellan företaget och författarna. Parametrarna har varit: 

 

 Så få blandningar som möjligt 

 Försöka minimera antalet blandningar längs lastbilarnas körväg 

 Utnyttja den fria fackindelningen  

 Truckförarnas arbete ska inte försvåras genom valet av artikelplacering 

 Placera långa längder (4,8 och uppåt) i ”gamla magasinet” 

 

För det oimpregnerade lagret har ett layoutförslag tagits fram. Målet med det 

layoutförslaget har varit att få in så många paket som möjligt under tak. Målet 

har även varit att ställa paket med korta längder i byggnaderna nära hyveln.  

 

6.1 Layoutförslag 1 för impregnerat virke 
 

I förslag 1 har målet varit att göra en så enkel lagerlayout som möjligt. Detta 

genom att placera artiklar av samma sortiment bredvid varandra i längdordning. 

Men möjligheten att göra detta fullt ut begränsas av artiklarnas samt fackens 

storlek. Körsträckan för det impregnerade virket i förslag 1 blir för hela året 

3888 km, uträkningen redovisas i bilaga 3. Lagerutnyttjandet för hela det 

impregnerade lagret i mars är 70,7 %. 

 

I fack T13-T24 i ”stora impregneringstaket” har de artiklar med flest paket 

placerats eftersom det är de största facken. I den andra halvan i fack T1-T12 

förvaras artiklar som har för många paket för ett fack ”nya- eller gamla 

magasinet”. Facken T30-T39 är de minsta på området. Därför förvaras artiklar 

med få antal paket i de facken. Lagerutnyttjande i ”stora impregneringstaket” 

under mars är 84,3 %. Lagerlayouten för ”Stora impregneringstaket” redovisas i 

figur 12. 
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Figur 12: Lagerlayout för ”Stora impregneringstaket” 

 

”Lilla tältet” är avdelat på mitten så det finns sex stora fack där det förvaras två 

sortiment med sex artiklar av reglar.  Lagerutnyttjandet i ”Lilla tältet” blir med 

denna lagerlayout 76,1 % i mars. Lagerlayouten för ”Lilla tältet” kan ses i figur 

13. 

 

 
 

Figur 13: Lagerlayout för ”Lilla tältet” 

I ”magasin M” förvaras impregnerat virke i halva byggnaden. I de facken för 

impregnerat virke förvaras alla finsågade sortiment och merparten av 45x220.  

Fack M8-M14 är avsedda för justerat virke som ska hyvlas. I dessa fack ska en 

flytande lagerplacering användas. Denna lagerplacering styrs av hyvelns 

planerade körschema. Lagerutnyttjandet för det impregnerade virket i ”magasin 

M” i mars blir 38,7 %. Lagerlayouten för ”magasin M” presenteras i figur 14.   
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Figur 14: Lagerlayout för ”magasin M” 

 

I ”Nedanför ettan” förvaras sortiment med få antal paket vilket gör att flera 

sortiment och artiklar kan blandas i samma fack. Byggnaden ligger avskilt från 

övrig trafik på området. Ett av facken i byggnaden lämnas som reserv. 

Lagerutnyttjandet blir med denna lagerlayout 39,1 %. 

I figur 15 redovisas lagerlayouten för ”Nedanför ettan”. 

 

 
Figur 15: Lagerlayout för ”Nedanför ettan” 

  

I ”Gamla magasinet” förvaras långa längder (4,8m och uppåt) med undantag för 

ett fack där det förvaras en artikel i längden 4,5m. Lagerlayouten är gjord så att 

liknande sortiment ligger intill varandra i storleksordning, för att göra det enklare 

för truckförarna att hitta rätt artikel. Lagerutnyttjandet i ”Gamla magasinet” blir 

med denna lagerlayout 61,3 % i mars. I figur 16 visas lagerlayouten för ”Gamla 

magasinet”. 

 

 
Figur 16: Lagerlayout för ”Gamla magasinet” 

 

I ”Nya magasinet” förvaras både impregnerat och oimpregnerat virke. 

Lagerlayouten för det impregnerade virket bygger på att ha många liknande 

sortiment bredvid varandra i längd- och storleksordning. Med denna lagerlayout 
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som visas i figur 17 blir det 16 fack på varje sida. Tre fack är lämnade som 

reservfack. Lagerutnyttjandet för det impregnerade virket blir 54,4 % i mars.  

 

Det oimpregnerade virket har placerats ut i storleksordning med avseende på 

virkets dimension. De sortiment som är märkta kv är kvastade och ska till 

justerverket. Av de artiklar som är längdade ska merparten direkt till hyveln. 

Ungefär hälften av artiklarna kommer från vandringstork 1 och 2 och den andra 

hälften kommer från vandringstork 3, se tabell 1.      

 

 
Figur 17: Lagerlayout för ”Nya magasinet” 

 

I ”magasin L” står korta längder av de oimpregnerade sortiment där merparten 

av paketen ska direkt till hyvel efter torken. Lagerlayouten i magasin L 

presenteras i figur 18. 

 

 
Figur 18: Lagerlayout för” magasin L” 

 

”Magasin F” har större fack än ”magasin L” så därför förvaras de artiklar som 

har fler antal och längre paket än de artiklar som förvaras i ”magasin L”. 

Lagerlayouten bygger på samma princip som för ”magasin L”. ”Magasin K” 

sitter ihop med ”magasin F” och där ska det enbart förvaras justerade artiklar 

som ska till hyveln. I magasinet tillämpas en flytande lagerplacering som beror 

på hyvelns planerade körschema. Lagerlayouten redovisas i figur 19. 
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Figur 19: Lagerlayout för ”magasin K”och ”magasin F” 

 

I ”mittemot nya magasinet” står en längdad artikel och två kvastade artiklar. 

Lagerlayouten presenteras i figur 20. 

 

 

Figur 20: Lagerlayout för ”Mittemot nya magasinet” 

 

De artiklar som har valts att ställas utomhus är de med minst ekonomiskt värde 

samt de artiklarna med få paket. De lagerplatser som används utomhus är vid 

sidan av kammartorkarna och mittemot ”magasin F”. I figur 21 redovisas de 

artiklar som inte står under tak.  

 

 
Figur 21: Lagerlayout för oimpregnerat virke utomhus 
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6.2 Layoutförslag 2 för impregnerat virke 
 

I layoutförslag 2 har målet varit att minimera körsträckorna för truckarna. För att 

uppnå korta körsträckor har de största artiklarna placerats nära 

impregneringsanläggning och utlastning. Möjligheten att göra detta begränsas 

dock av fackens storlek och antalet paket av varje artikel. Körsträckan för det 

impregnerade virket i layoutförslag 2 blir för hela året 3641 km, uträkningen 

redovisas i bilaga 3. Lagerutnyttjandet i mars blir 70,3 %. Lagerlayouten för det 

oimpregnerade virket i layoutförslag 2 är samma som i layoutförslag 1.  

 

Fack T13-T24 i ”stora impregneringstaket” är det största på området. Därför 

förvaras de artiklar med flest antal paket i de facken. I fack T1-T12 har de 

artiklar placerats som är för stora för ett fack i ”nya magasinet” men för små för 

att dela upp på två fack i ”nya- eller gamla magasinet”. I fack T30-T39 förvaras 

de artiklar med få antal paket. Lagerutnyttjandet för ”stora impregneringstaket” 

blir 84,2 % under mars. Lagerlayouten för ”stora impregneringstaket” redovisas i 

figur 22. 

 

 
Figur 22: Lagerlayout för ”stora impregneringstaket” 

 

I ”lilla tältet” har de artiklar placerats som är för stora för ett fack i ”nya- eller 

gamla magasinet” men med färre antal paket än de i fack T1-T8 i ”stora 

impregneringstaket”. Lagerutnyttjandet blir under mars 65,7 %. Lagerlayouten 

för ”lilla tältet” presenteras i figur 23. 
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Figur 23: Lagerlayout för ”lilla tältet” 

 

I halva ”magasin M” har alla finsågade sortiment placerats samt merparten av 

45x220. De finsågade artiklarna har så få antal paket att en blandning är 

försvarbar. Lagerutnyttjandet för det impregnerade virket blir under mars 42,3 

%. Lagerlayouten för ”magasin M” visas i figur 24. 

 

 
Figur 24: Lagerlayout för ”magasin M” 

 

I ”Nedanför ettan” förvaras sortiment med få antal paket vilket gör att flera 

sortiment och artiklar kan blandas i samma fack. Ett av facken lämnas som 

reserv. Med den lagerlayouten som presenteras i figur 25 blir lagerutnyttjandet 

under mars 39,1 %. 

 

 
Figur 25: Lagerlayout för ”nedanför ettan” 

 

I ”gamla magasinet” förvaras långa längder (4,8 m och uppåt). De blandningar 

som finns i ”gamla magasinet” är placerade mot kanaltork 2. Lagerutnyttjandet 
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blir under mars 57,5 %. Lagerlayouten för ”gamla magasinet” presenteras i figur 

26. 

 

 
Figur 26: Lagerlayout för ”gamla magasinet” 

 

Med den lagerlayouten som kan ses i figur 27 för ”nya magasinet” blir det 33 

fack för impregnerat virke. I mars blir lagerutnyttjandet 62,8 %.  Fack 101-103 

lämnas tomma som reservfack.  

 

 
Figur 27: Lagerlayout för ”nya magasinet” 

 

6.3 Layoutförslag 3 
 

I layoutförslag 3 har målet varit samla artiklar av samma längd och produkt ihop, 

det vill säga reglar för sig och trall för sig. För att på så sätt underlätta för 

truckförarna när de ska hämta olika artiklar i samma längder. Körsträckan för det 

impregnerade virket i lagerlayout 3 blir 3611 km för ett helt år, se bilaga 3 för 

uträkning. Lagerutnyttjandet för det impregnerade virket blir i mars 72,4 %. 

 

I fack T13-T24 har de största artiklarna placerats. I fack T1-T12 har i huvudsak 

artiklar i längden 4,2 placerats med undantag för tre fack där de största artiklarna 

i längden 4,8 m placerats. I fack T30-T39 har de mindre artiklarna i korta 

längder placerats. Lagerutnyttjandet i ”stora impregneringstaket” är i mars 85,9 

%. Lagerlayouten presenteras i figur 28. 
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Figur 28 Lagerlayout för ”stora impregneringstaket” 

 

”Lilla tältet” har delats in i 10 mindre fack för förvaring av några av de minsta 

artiklarna, se figur 29. Med denna lagerlayout får det plats 16 paket i varje fack, 

vilket gör att körvägen genom ”lilla tältet” blir 10 m bred. Lagerutnyttjandet i 

”lilla tältet” under mars är 28,1 %. 

 

 
Figur 29: Lagerlayout för ”lilla tältet” 

 

I halva ”magasin M” har reglar i längden 4,8 m placerats. Den andra halvan är 

avsedd för justerat virke som ska hyvlas. Lagerlayouten presenteras i figur 30. 

Lagerutnyttjandet blir i mars 63,7 % för det impregnerade virket.  
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Figur 30: Lagerlayout för ”magasin M” 

 

I ”nedanför ettan” är det blandningar i varje fack. I byggnaden förvaras alla 

finsågade artiklar samt tre mindre sortiment av reglar, se figur 31. 

Lagerutnyttjandet blir i mars 60,7 %. 

 

 
Figur 31: Lagerlayout för ”nedanför ettan”  

 

I ”gamla magasinet” förvaras långa längder (4,8 m och uppåt) i 21 av 24 fack. I 

de tre övriga facken förvaras blandningar. De tre facken har gjorts mindre för att 

större artiklar ska kunna ställas på andra sidan. Ett fack lämnas tomt för att 

kunna användas om lagervolymen ökar. Lagerlayouten för ”gamla magasinet” 

ses i figur 32. Lagerutnyttjandet i mars blir 59,3 %. 

 

 
Figur 32: Lagerlayout för ”gamla magasinet” 

 

I de fack som ligger emot impregneringsanläggningen i ”nya magasinet” 

förvaras endast artiklar i längden 3,6 m. På denna sida lämnas ett fack tomt som 

reserv. På sidan emot ”gamla magasinet” har artiklar placerats som inte passat in 

i någon av de övriga byggnaderna med avseende på längd och antal paket, se 

figur 33. Två fack lämnas tomt på denna sida som reserv. Lagerutnyttjandet i 

mars blir 60,1 % för ”nya magasinet”. 
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Figur 33: Lagerlayout för ”nya magasinet” 

 

6.4 Förbättringsförslag 
 

Under förbättringsförslag redovisas de idéer som skulle kunna tillämpas 

oberoende av layoutförslag.  

 

För att underlätta för truckförarna vid inleverans och uttag av virkespaket till och 

från lagerbyggnaderna borde en tydlig märkning av samtliga facks namn finnas. 

I dagsläget saknar en del fack märkning av fackens namn. Vid de fack som har 

en märkning så är den placerad på marken. Märkning borde istället placeras på 

en skylt ovanför facket. För att underlätta lagerhanteringen bör ett datoriserat 

lagerstyrningssystem införas. Systemet ska registrera in– och utleveranser från 

varje fack i lagret. Detta gör att företaget får bra koll på var varje paket står i 

lagret samt att det minimerar risken för att paketen ställs i fel fack.  

 

För att minimera lastbilstrafiken på området skulle en alternativ väg till 

utlastningen kunna byggas. Det område där det kan vara lämpligt att bygga en 

alternativ väg är mellan timmerintaget och timmerupplag. Men för att bygga den 

nya vägen krävs det en ny övergång över bäcken, en ny infart till området och att 

det finns möjlighet att flytta timret på timmerupplaget. En karta över den nya 

vägen visas i figur 34. 
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Figur 34: Alternativ infart för lastbilarna 

 

För att korta ner de totala körsträckorna för truckarna skulle man kunna byta 

plats på det oimpregnerade virket i ”nya magasinet” mot det impregnerade virket 

i ”gamla magasinet”. Genom att göra detta skulle man för layoutförslag 1 spara 

78 km och för layoutförslag 2 spara 46 km i körsträcka. Besparingen gäller för 

det impregnerade virket under ett år. I förslag 3 går det inte genomföra denna 

förflyttning utan att göra något åt fack GM21-GM23 eftersom de är större än ett 

fack i ”nya magasinet”.   
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7. Diskussion  
 

7.1 Layoutförslag 1 
 

I fack T13-T24 i ”stora impregneringstaket” har författarna valt att lägga artiklar 

med samma längd mittemot varandra och de största artiklarna i genomgående 

fack, för att underlätta utplaceringen av underliggarna. Lagerutnyttjandet i 

byggnaden är det bästa på området under mars. Detta beror på att det i 

byggnaden finns fack som storleksmässigt stämmer överens med många artiklar. 

I fack T1-T24 har författarna valt att placera de artiklar med flest antal paket, för 

att de annars skulle ta upp för många fack i en annan byggnad.  

 

De artiklar som förvaras i ”Lilla tältet” har fler paket än vad som får plats i ett 

fack i ”Nya- eller gamla magasinet” och är därför lämpligare att förvara där. 

Artiklarna hade även varit lämpliga att förvara i fack T1-T12. Men eftersom det i 

45x170 och 45x195 finns tre artiklar som storleksmässigt passar in med fackens 

storlek underlättas ordningen genom att endast två sortiment förvaras i 

byggnaden. Artikelplaceringen är vald så att samma längd ligger mittemot 

varandra, för att underlätta utplacering av underliggarna. 

 

De finsågade artiklarna i ”magasin M” har så få paket att hela sortiment kan 

förvaras i ett fack. Den stora blandningen av artiklar som blir i varje fack krävs 

för att ha rena fack till de större artiklarna. Anledningen till att det förvaras 

blandade artiklar i ”magasin M” är för att byggnaden ligger avskilt, samt för att 

det finns goda möjligheter att ställa av paket i de övriga facken när det ska 

hämtas en specifik artikel. Det kan dock uppstå problem om truckförare från 

utlastningen ska hämta paket samtidigt som en truckförare ska hämta ett justerat 

paket till hyveln. Men eftersom de finsågade sortimenten är bland de mindre 

antalsmässigt så uppstår inte detta problem så ofta. För det justerade virket har 

en flytande lagerplacering valts eftersom hyvelns körschema ändras flera gånger 

per månad, och därmed även lagret av justerat virke. 

 

”Nedanför ettan” ligger avskilt och därför kan det vara blandade fack i 

byggnaden utan att störa övrig trafik på området. Ett fack har valts att lämnas 

tomt för att kunna användas som avställningsplats när det ska hämtas en specifik 

artikel från ett annat fack. Det tomma facket kan även användas om det skulle bli 

fullt i något av de andra facken. 

 

 Företaget vill ha långa längder (4,8m och uppåt) i ”gamla magasinet” för att 

kunna få in mer paket i de byggnader där facken inte begränsas av stolpar. I detta 

layoutförslag eftersträvas att följa samma modell men det har frångåtts i ett fall 

för att kunna samla sortimenten så mycket som möjligt. Anledningen till att 

28x120 med längd 4,5m är placerad i ”gamla magasinet” istället för 28x120 med 

längd 4,8m beror på att det är för många paket av 28x120 med längd 4,8m.  

 

I de facken för impregnerat virke i ”nya magasinet” vill företaget ha längder upp 

till 3,6m. För att kunna samla sortimenten har det placerats även längre längder 
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än 3,6m i ”nya magasinet”. På ena sidan har det placerats reglar i storleks– och 

längdordning och på den andra sidan är i huvudsak trall placerad. Tre fack 

lämnas som reserv eftersom beräkningarna av antalet paket är gjorda på 

budgeterade siffror.  

 

De oimpregnerade paket som ska direkt till hyveln har placerats i facken NM13-

NM19. Beroende på hur utfallet blir i sågen kan lagerlayouten för det 

oimpregnerade virket i ”nya magasinet” variera. Skulle det komma ut mycket av 

en artikel från sågen kan den ”låna” ett fack av en annan artikel.  

 

I ”Magasin L” har de kortaste längderna av det oimpregnerade virket placerats. 

De korta längderna tar minst tid att köra genom hyveln och behöver därför ligga 

i byggnaderna i nära anslutning till hyveln så att truckarna hinner försörja hyveln 

med paket.  

 

För att få de längdade paketen så nära hyveln som möjligt har de placerats i 

”magasin F”. De artiklar som står i byggnaden har fler antal paket än de som står 

i ”magasin L”.  

       

De längdade paketen har placerats längst upp i ”mittemot nya magasinet” för att 

få dem så nära hyveln som möjligt. De kvastade artiklarna är likvärdiga de som 

står i ”nya magasinet” men eftersom det inte finns mer plats där är de placerade i 

”mittemot nya magasinet”.  

 

Eftersom det inte finns tillräckligt med lagerplatser under tak på området måste 

vissa artiklar av det oimpregnerade virket stå utomhus. När virke lagras utomhus 

finns en större risk att kvalitén försämras. Därför ställdes de artiklar med med 

minst ekonomiskt värde utomhus. De artiklar som står runt kammartork 3 har så 

få antal paket att det är försvarbart att ställa de utomhus.  
 

7.2 Layoutförslag 2 
 

I fack T13-T24 är de största artiklarna placerade eftersom det är de största 

facken. De artiklarna skulle placerats i ”nya magasinet” för att minimera 

körsträckorna, men det går inte på grund av fackens och artiklarnas storlek.  

Fack T9-T12 är mindre än T1-T8 som är de näst största på området. Därför har 

de artiklar med för många paket för övriga fack placerats i T1-T8 i fallande 

ordning från fack T8. Fack T30-T37 är de minsta på området och därför ska de 

minsta artiklarna placeras där för att minimera körsträckan. Men det går inte att 

tillämpa det fullt ut eftersom en del av de mindre artiklarna är i så långa längder 

att de hade minskat antalet fack. Därför har författarna placerat de artiklarna med 

få antal paket i så korta längder som möjligt där. 

 

Facken i ”lilla tältet” är lika stora som T1-T8 men eftersom det är längre till 

impregnering och utlastning har vi placerat de artiklar som är för stora för ett 

fack i ”nya magasinet” men mindre än de artiklarna i T1-T8. 
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De sortiment som förvaras i ”magasin M” är så små att det går att blanda ett helt 

sortiment i varje fack utom för 45x220. Byggnaden lämpar sig för att förvara 

blandningar i eftersom den ligger avskilt och det troligtvis kommer finnas 

möjlighet att ställa av paketen i de andra facken när ett paket ska hämtas ut. Det 

kan dock uppstå problem om truckförare från utlastningen ska hämta paket 

samtidigt som en truckförare ska hämta ett justerat paket till hyveln. Men 

eftersom de finsågade sortimenten är bland de mindre antalsmässigt så uppstår 

inte detta problem så ofta. Sortimenten är placerade så att de största sortimentet 

ligger i M7 och sedan i fallande storleksordning. 

 

”Nedanför ettan” ligger avskilt från övrig trafik på området vilket är anledningen 

till att facken lämpar sig för blandningar. Reservfacket är tänkt att användas som 

avställningsplats när truckföraren ska ha en specifik artikel. Ifall truckförarna 

upplever att blandningarna i byggnadens övriga fack blir för svårhanterliga kan 

ett sortiment ställas över i reservfacket.  

 

De blandningar som finns i ”gamla magasinet” har valts att placera mittemot 

kanaltork 2 eftersom lastbilarna kör på den andra sidan. På grund av att det är 

stolpar med sex meters mellanrum har det placerats enbart längre längder (4,8 m 

och uppåt) i ”gamla magasinet”. För att utnyttja facken maximalt samt för att 

inte behöva ha några långa längder i ”nya magasinet” som minskar antalet fack. 

Artiklarna är placerade i storleksordning från GM32 i fallande ordning till GM1. 

 

”Nya magasinet” är den bäst placerade byggnaden ur ett logistiskt perspektiv då 

den ligger närmast utlastning och impregneringsanläggningen. För att utnyttja 

den fria fackindelningen har det bara placerats korta längder i byggnaden. Men 

på grund av antalet paket i de korta artiklarna blir lagerutnyttjandet dåligt i fack 

104-116. Det är dock försvarbart då det behövs många fack eftersom det finns ett 

stort antal artiklar, samt att företaget vill ha reservfack för variationer i 

produktionsvolymen. 

 

7.3 Layoutförslag 3 
 

I T1-T12 har de största artiklarna i längderna 4,2 m och 4,8 m placerats. 

Utlastningen hämtar oftast tre olika artiklar av samma längd och därför är det 

fördelaktigt att placera samma längder bredvid varandra i samma byggnad. För 

att kunna utnyttja den fria fackindelningen har endast korta längder placerats i 

fack T30-T37.  Artiklarna i T30-T37 har så få antal paket att de är lämpliga att 

blanda. Artiklarna i fack T13-T24 är så stora att de inte går att placera i någon 

annan byggnad på området utan att ta upp för många fack. 

 

För att minimera antalet blandningar av de minsta artiklarna har författarna valt 

att dela upp ”lilla tältet” i tio mindre fack. Denna indelning gör att det blir en 10 

m bred körväg för truckarna, vilket författarna anser vara tillräckligt bred. I ”lilla 

tältet” är det tänkt att förvara små artiklar som annars fått blandas i ett större 

fack. 
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I detta layoutförslag är det endast en artikel i varje fack för det impregnerade 

virket i ”magasin M”. Detta för att minimera risken för att trucklag hyvel och 

trucklag utlastning hindrar varandras arbete. För att underlätta för truckförarna 

att hitta så har författarna valt att placera endast reglar i längden 4,8 m i 

byggnaden. De artiklar som förvaras i M1-M4 är de volymmässigt minsta med 

längden 4,8 m av de som är stora nog att placeras i ett eget fack. I M5-M7 

förvaras de artiklar som är för små volymmässigt för ett fack i ”stora 

impregneringstaket” men för stora volymmässigt för ett fack i ”gamla 

magasinet”.  

 

Eftersom ”nedanför ettan” ligger avskilt från övrig trafik är byggnaden lämplig 

att förvara blandningar i. För att underlätta för truckförarna har alla finsågade 

sortiment placerats i ”nedanför ettan” samt att varje artikel är så liten att hela 

sortimenten kan blandas. I de två övriga facken förvaras också blandningar av 

hela sortiment av samma anledning som för de finsågade sortimenten.  

 

I ”gamla magasinet” har blandningarna placerats på sidan mot kanaltork 2 för att 

minimera risken att truckarna och lastbilarna hindrar varandras arbete. Tre fack 

har gjorts större för att kunna ställa de artiklar med flera paket i ett fack istället 

för att dela upp de artiklarna på flera fack. De mindre fack som blir i GM1-GM3 

lämpar sig för förvaring av mindre artiklar där hela sortiment kan blandas, 

eftersom de sortimenten innehåller längre längder som annars hade tagit för stor 

plats i en byggnad med fri fackindelning.   

 

I fack 401-417 i ”nya magasinet” förvaras endast 3,6 m längder för att underlätta 

för truckförarna och för att utnyttja den fria fackindelningen. Fack 404 lämnas 

tomt för att impregneringsanläggningen ska ha tillgång till ett fack för tillfällig 

förvaring. I fack 101-116 har de artiklar placerats som inte har kunnat placeras i 

någon annan byggnad med avseende på lösningsförslagets mål och de andra 

byggnadernas lagerlayout. 

 

 7.4 Jämförelse av de olika förslagen 
 

Varje layoutförslag har haft ett mål såsom samla sortimenten, så kort köravstånd 

som möjligt och samla längder. Samt att de parametrar som finns i tabell 2 har 

tillämpats på varje layoutförslag då det inte påverkat det övergripande målet. 

 

Genom att samla sortimenten efter dimensionstvärsnitt och längd som kan liknas 

vid en placering baserad på fysisk närhet vilket har varit det övergripande målet 

med förslag 1 fås en enkel struktur på lagret. Det är en fördel eftersom det blir 

enkelt att hitta på lagret, speciellt för nya truckförare. Det kan vara en nackdel att 

lika längder blir placerade i olika byggnader eftersom truckförarna i trucklag 

utlastning försöker hämta tre paket i samma längd när de plockar sin order. Så 

därför behöver rutten planeras noggrannare av truckförarna när de ska hämta 

paket från lagret för att inte öka lagerhanteringskostnaderna. 
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Ett kort köravstånd är att föredra eftersom det minskar tidsåtgången och 

lagerhanteringskostnaderna. Men att bara eftersträva ett kort köravstånd behöver 

inte leda till en optimal lagerlayout. I layoutförslag 2 där ett kort köravstånd 

eftersträvats och artiklarna placerats efter uttagsfrekvens har ordningen på lagret 

blivit lidande. Detta leder till att truckförarna får svårare att plocka sin order på 

strukturerat sätt. För att uppnå ett kort köravstånd samtidigt som en ordning på 

lagret finns, kan de olika sortimenten eller längderna samlas och placeras så att 

den artikel med flest antal paket hamnar närmst utlastningen och 

impregneringsanläggningen i byggnaden. Detta har gjorts i förslag 3 där det blir 

ett kortare köravstånd än förslag 2. Det korta köravståndet i förslag 3 kan bero på 

att det förvaras mindre artiklar i ”lilla tältet” som har långt till både utlastning 

och impregneringsanläggning. De olika byggnaderna på området har olika 

förutsättningar vad gäller fackstorlek. Därför blir de största artiklarna låsta till de 

byggnaderna med störst fack.  

 

Att basera lagret på fysisk närhet genom att samla längder ihop fås en struktur på 

lagret samt att det blir enkelt för truckförarna att plocka sin order eftersom de 

försöker plocka tre paket i samma längd vid varje hämtning från lagret. Men det 

går inte samla alla längder ihop på grund av byggnadernas förutsättningar.  

 

Genom att ha så få blandningar som möjligt minskar hanteringen av 

virkespaketen och därmed minskar risken för hanteringsskador och truckförarnas 

effektivitet ökar. Eftersom det finns fler artiklar än fack så är blandningar dock 

ett måste. De blandningar som blir bör inte placeras längs lastbilarnas körväg 

eftersom att lastbilen kan få vänta medan truckföraren plockar om i ett fack. I 

alla layoutförslag har det blivit blandningar längs lastbilsvägen. Blandningarna 

har begränsats för att försöka minimera problemet och sänka 

lagerhanteringskostnaderna.     

 

Antalet fack är en begränsande faktor så därför är det viktigt att utnyttja den fria 

fackindelningen i de byggnader där det är möjligt, för att få så många fack som 

möjligt. Men för att få ett bra lagerutnyttjande går det inte ställa bara korta 

längder i de byggnaderna med fri fackindelning eftersom alla kortare artiklarna 

inte har tillräckligt många paket för att fylla ut facken.  

 

I ”magasin M” förvaras både impregnerat och oimpregnerat virke vilket gör att 

två olika trucklag konkurrerar om ett litet området. Men är det ingen truckförare 

från det ena trucklaget i magasienet kan den andra jobba ostört eftersom det inte 

är någon övrig trafik i byggnaden. För att förenkla för truckförarna bör de största 

blandningarna förvaras i ”nedanför ettan” eftersom det är minst trafik där. 

 

Genom att bara förvara långa längder (4,8m och uppåt) i ”gamla magasinet” 

istället för i de byggnaderna med fri fackindelning så utnyttjas den fria 

fackindelningen bättre.  

 

En jämförelse mellan hur väl varje layoutförslag uppfyller sina mål och de 

övergripande parametrarna görs i tabell 2. Varje förslag graderas i en skala från 



  
 

 

 

42 

Marcus Karlsson & Philip Persson 

1-4, där 4 är bäst i hur väl de uppfyller målen och parametrarna. Tabellen visar 

att förslag 3 är det som bäst uppfyller uppsatta mål och parametrar. För att få ett 

bättre resultat utav jämförelsen mellan målen och parametrarna krävs en viktning 

av dessa. Eftersom det är upp till Annebergssågen att bestämma vad de anser är 

viktigast så lämnar författarna viktningen åt företaget. 

 

Tabell 2: Jämförelse mellan de olika layoutförslagen 

Mål och parametrar Förslag 

1 

Förslag 

2 

Förslag 

3 

Derome 

Samla sortiment 4 1 2 3 
Kort köravstånd 1 2 4 3 
Samla längder 2 1 4 3 

Så få blandningar som möjligt 3 3 2 1 
Försöka minimera antalet blandningar 

längs lastbilarnas körväg 
3 3 2 1 

Utnyttja den fria fackindelningen  1 2 4 3 
Truckförarnas arbete ska inte försvåras 

genom valet av artikelplacering 
2 2 3 3 

Placera långa längder (4,8 och uppåt) i 

”gamla magasinet” 
2 4 4 1 

Summa: 18 18 25 18 

    

I samtliga layoutförslag får allt impregnerat virke plats under tak. Layoutförslag 

3 är det enda med ett kortare köravstånd för det impregnerade virket jämfört med 

Annebergssågens nuvarande lagerlayout. Men Annebergssågens lagerlayout 

fungerar inte med de antal paket för varje artikel layoutförslag 1-3 är gjorda 

efter. Därför är det osäkert om köravståndsjämförelsen mellan Annebergssågen 

nuvarande lagerlayout och de tre nya layoutförslagen är realistisk. Samtliga 

layoutförslag har mindre blandningar än Annebergssågens nuvarande 

lagerlayout. Detta medför att det totala antalet lyft blir mindre och hanteringen 

enklare.  

 

En undersökning av lagersituationen i mars 2012 visade att Annebergssågen inte 

tillämpade den lagerlayout författarna blivit tilldelade. I många fack stod paket 

som inte var avsedda för det facket och antalet blandningar var fler än vad 

företaget uppgett. I bilaga 4 redovisas hur lagerlayouten ser ut i mars. Vid en 

jämförelse mellan bilaga 2 och 4 kan det ses att lagerlayouten Annebergssågen 

ska använda inte efterföljs. Detta innebär problem för truckförarna när de ska 

hämta en artikel och den inte ligger på sin avsedda lagerplats. Truckförarna 

måste då börja leta på området vilket leder till ökade körsträckor och mer 

tidsåtgång. När artiklarna blir felplacerade ökar risken för fler blandningar av 

artiklar. Detta leder till en ökad hantering och därmed en ökad risk för 

hanteringsskador. Oavsett hur bra en lagerlayout är gör den ingen nytta om den 

inte efterföljs i praktiken. 

 

Genom att placera de korta längderna av de oimpregnerade helpaketen i de 

byggnaderna närmast hyveln förenklas hyvelns råvaruförsörjning samt 
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köravstånden minimeras för trucklag hyvel. Kostnaden för och möjligheten att 

tillämpa den alternativa körvägen för lastbilarna är inte undersökt fullt ut. Utan 

detta är ett förslag som kräver mer arbete och undersökningar.  

Samtliga kalkyler och beräkningar har skickats till företaget för de ska kunna 

använda dessa i sin framtida utveckling av lagret. De kan även vara ett stöd i 

deras planeringsarbete. 
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  8. Slutsats 
 

Under arbetet har tre layoutförslag med olika inriktningar tagits fram. De olika 

inriktningarna är samla sortiment, kort köravstånd och samla längder. I samtliga 

layoutförslag får det impregnerade virket plats under tak och hanteringen blir 

enklare eftersom antalet blandningar blir färre än i nuvarande lagerlayout. 

Hyvelns råvaruförsörjning har troligtvis förbättrats genom att de korta längderna 

har placerats i byggnaderna närmast hyveln. Det går dock inte säga säkert 

eftersom det inte finns någon jämförelse mellan dagens lagerlayout och 

författarnas. Av de olika förslagen anser författarna att förslag 3 är det som ska 

tillämpas på Annebergssågen. Förslag 3 har: 

 Kortast köravstånd 

 Bra samling av längderna 

 Bra samling av trall för sig och reglar för sig  

 Bäst lagerutnyttjande i mars  

 

Det kan dock finnas idéer i de andra två förslagen som tilltalar företaget. Därför 

kan segment ur varje förslag användas för att göra en ny lagerlayout som 

företaget föredrar.   

 

Det finns förbättringar som kan göras oberoende av layoutförslag. Dessa är: 

 Tydligt märka ut samtliga facks namn 

 Införa ett lagerhanteringssystem som håller koll på lagertransaktionerna 

på Annebergssågen 

 Införa en ny körväg som minimerar lastbilstrafiken på området 

 Byta det impregnerade virket i ”gamla magasinet” mot det 

oimpregnerade i ”nya magasinet”.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  
Siffrorna för volym och procentandel i uträkningarna är fiktiva. 

 

Lagervolym i mars= 15 000 

Årsproduktion av 28x120 = 30% 

Längdfördelning för 28x120 [m]: 

3,0 = 5 % 

3,3 = 2 % 

3,6 = 30 % 

3,9 = 5 % 

4,2 = 30 % 

4,5 = 2 % 

4,8 =15% 

5,1 = 6 % 

5,4 = 5 % 

 

Volym virke i ett paket tex  28x120 3,6 

Dimension nominellt mått höjden (31mm)* dimension nominellt mått bredden 

(125mm)*antalet brädor i ett paket (153)*3,6/1000/1000= volym virke i ett paket 

(2,13m
3
) 

 

Antal paket 28x120 3,6 i mars: 

15000*0,3 = 4500 m
3 

4500*0,3 = 1350 m
3 

1350/2,13= 633 st paket 

 

Samma tillvägagångssätt gäller för alla sortiment, det är ingångsvärdena som 

skiljer.  
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Bilaga 2 
Nedan visas den lagerlayout Annebergssågen ska använda. 
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Bilaga 3 
 

Ex 

95x95 3,6 förvaras i fack 401 

 

Avstånd till impregneringen: 22 m 

Antal paket vid varje inleverans på lagret: 3st 

Avstånd till utlastning: 120 m 

Antal paket på ett helt år (fiktiv siffra): 300 st 

 

Körsträcka = 300*(2*(22/3)+(120/2))/1000 = 19,796 km  

 

Hela uträkningen divideras med 1000 för att få sträckan i km och avståndet till 

utlastningen divideras med 2 för att kompensera för att truckarna ibland tar mer 

än 1 paket vid varje hämtning.  

 

Nedan visas avstånden till varje fack: 

Stora Imptaket Avstånd från impregnering [m] Avstånd till utlastning [m] 

T24 75 185 

T23 70 180 

T22 65 190 

T21 60 185 

T20 55 165 

T19 50 180 

T18 145 230 

T17 140 225 

T16 135 190 

T15 130 185 

T14 125 210 

T13 120 180 

T12 25 135 

T11 30 140 

T10 35 145 

T9 40 150 

T8 45 155 

T7 50 160 

T6 55 165 

T5 60 170 

T4 65 175 

T3 70 180 

T2 75 185 

T1 80 190 
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Stora Imptaket Avstånd från impregnering [m] Avstånd till utlastning [m] 

T30 80 190 

T31 76 186 

T32 72 182 

T33 68 178 

T34 64 174 

T35 60 170 

T36 56 166 

T37 52 162 

T38 30 140 

T39 25 135 

T40 25 130 

T41 28 133 

      

Nya Magasinet     

401 22 120 

402 20 116 

403 20 112 

404 20 108 

405 22 104 

406 22 100 

407 22 96 

408 22 92 

409 26 88 

410 30 84 

411 34 80 

412 36 76 

413 40 72 

414 42 68 

415 46 64 

416 50 60 

417 54 56 

418 58   

      

101 70 95 

102 74 91 

103 78 87 

104 82 83 

105 86 79 

106 90 75 

107 94 71 

108 98 67 
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Nya magasinet Avstånd från impregnering [m] Avstånd till utlastning [m] 

109 102 63 

110 106 59 

111 110 55 

112 114 51 

113 118 47 

114 122 43 

115 126 39 

116 130 35 

      

Lilla Tältet      

LT 1 155 175 

LT 2 150 170 

LT 3 145 165 

      

LT 4 125 185 

LT 5 120 180 

LT 6 115 175 

      

Gamla 
magasinet     

GM21 75 105 

GM22 81 99 

GM23 87 93 

GM24 93 87 

GM25 99 81 

GM26 105 75 

GM27 111 69 

GM28 117 63 

GM29 123 57 

GM30 129 51 

GM31 135 45 

GM32 141 39 

      

GM1 95 120 

GM2 101 114 

GM3 107 108 

GM4 113 102 

GM5 119 96 

GM6 125 90 

GM7 131 84 

GM8 137 78 
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Gamla 
magasinet Avstånd från impregnering [m] Avstånd till utlastning [m] 

GM9 143 72 

GM10 149 66 

GM11 155 60 

GM12 161 54 

      

M     

M1 187 232 

M2 180 225 

M3 173 218 

M4 166 211 

M5 159 204 

M6 152 197 

M7 145 190 

M8 187 232 

M9 180 225 

M10 173 218 

M11 166 211 

M12 159 204 

M13 152 197 

M14 145 190 

      

L     

L21 185 235 

L22 178 228 

L23 171 221 

L24 164 214 

L25 157 207 

L26 150 200 

      

Nedanför 1:an     

721 200 115 

722 195 110 

723 190 105 

724 185 100 

725 180 95 

726 175 90 

727 170 85 

728 165 80 

729 160 75 
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   Bilaga 4 
Nedan visas hur lagerlayouten såg ut under besök i mars 2012 
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