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Our purpose in the world

We enable healthy and comfortable 

indoor environments for people to be 

at their best, today and tomorrow.



87%
Time spent indoors

Why it matters

Employees satisfied with their

work environment are:

more productive

more likely to stay

more attracted to their

company over competitors

16%

30%

18%

C
o
g
n
it
iv

e
 f

u
n
c
ti
o
n

CO2 levels (ppm)

Strategic thinking



Användning av tidsunderlag

• Mål för Operatör, produktionsteam och ledare
• Överenskommet och accepterat

• Uppföljning av processer
• Vilka problem finns och hur stora är problemen?

• Planering av processer
• Antal order, ordersekvens, bemanning, kapacitet
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Monteringens utmaningar Swegon Kvänum

Förutsättningar

• Stor variantflora
• Ca 4 000 000 000 möjliga kombinationer på Lina B
• 460 val fördelat på 40st storlekar + typ av modul

• Beläggning beroende på variant, kan på en typ av BF variera mellan 2,3 till 3,4 montörer, genomsnitt 2,8

Mål

• Samma takt oavsett variant

• Bemanningsbehov så nära genomsnittet som möjligt – Nyttja skillnader mellan lätta och tunga varianter
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• Biflöde = 
Stationsmontering, takttid = 
ordertid

• Huvudflöde = Fast takttid 
oavsett variant

• Buffert mellan BF och HF 2-
3 takter för utjämning

Lina B



Vad är L-BIT MMA?

• Digital tvilling av monteringsflödet

• Tillverkningsorder och konfigurationsdata hämtas från 
Affärssystemet (ERP, M3)

• Processteg med arbetsordning och resursbehov hämtas 
från system för orderkonfigurerade arbetsinstruktioner 
(CasatNX)

• L-bit simulerar olika förslag på optimal sekvensplan 
framtagna med hjälp av algoritmer

• L-bit visualiserar beläggning per station och takt för 
planerad sekvens

L-BIT är ett molnbaserat produktionsverktyg för plansimulering samt 
beräkning av resursbehov i realtid.

Digital tvilling

Algoritmer

Standardiserad
arbetssätt



Sekvensplanering

Planerares roll:

• Matchar beläggning mot kapacitet dag för dag i affärssystemet, 1-3 veckor före 

aktuell monteringsvecka (Orderplanering)

• Sätter produktionssekvens varje dag, 3 dygn före start av slutmontering 
(Produktionsplanering)

Före L-bit:

• Fasta utjämningsregler, t.ex. ”helst inte mer än var 3:e PX, max var 2:a”

• Begränsad tillgänglighet till information om orderns konfiguration

• Detaljerad information om orderkonfiguration svår att tolka och använda

• Omöjligt att med rimlig arbetsinsats optimera sekvens genom att mixa tunga och 

lätta varianter

Med L-bit:

• Inga fasta utjämningsregler

• Systemets algoritmer optimerar sekvens genom att mixa tunga och lätta varianter 

– Kan köra ”tyngre” mix på samma bemanning

• Sekvensplanering kräver ingen kunskap om varianter och deras påverkan på 

beläggningen – Systemet uttolkar informationen och presenterar resultatet

• Bättre utjämning för produktionen till samma eller lägre arbetsinsats för planerare
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Planerare jämför resulterande sekvenser, väljer och publicerar sekvens

• Total genomloppstid

• Beläggning/Takt

• Standardavvikelse



Montering

Monteringsteamets roll:

• Bemanna flödet optimalt efter aktuell bemanning, sekvens och 

aktuellt läge

• Undvika störningar

• Hantera störningar

Före L-bit:

• Kan bara se genomsnittligt bemanningsbehov / station mot 

genomsnittlig mix av varianter

• Otydliga mål och förutsättningar på stationer som inte har fast 
takttid

• Utöver att visuellt se över buffertar i flödet + ”erfarenhet” mycket 

svårt att förutspå behov av att justera bemanning mellan stationer

Med L-bit:

• Ser exakt bemanningsbehov / order+takt+tidpunkt / station
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Översiktsskärm Lina B • Se tillsammans

• Förstå tillsammans

• Agera tillsammans

• Beläggning / Station + 
Sekvensnr



Översiktsskärm Lina B • Se tillsammans

• Förstå tillsammans

• Agera tillsammans

• Beläggning / 
Stationstyp + 
Arbetspass

• Bemanningsbehov 
antal operatörer



Operatörsskärm Lina B

• Prognos Buffert

• Produktkod 
ordersekvens

• Beläggning / 
Stationstyp + 
Arbetspass

• Bemanningsbehov 
antal operatörer



Operatörsskärm Lina B

• Prognos beläggning 
över tid

• Yamazumi-diagram 
över sekvens



Effekter / Erfarenheter

• Planering

• Bra översyn på påverkan på flödet av olika sekvenser.

• Systemförslagen leder till att mänskliga faktorn minskas vid tilldelning av sekvensnummer.

• Enklare detaljplanering med högre träffsäkerhet.

• Manufacturing Engineers

• Bättre kontroll + kvalitet på balans i flödet för olika varianter.

• Lättare att upptäcka och hitta fel i datan.

• Minskat behov av produktionstekniskt stöd på plats.

• Operatörer, produktionstekniker och planering har en effektivare kommunikation.



Rapport från Monteringsteamet

• Välbalanserade buffertar (fördelar tidsmässigt tunga varianter jämt under dagen).

• Underlättar förflyttningar och rotation av montörer mellan stationer samt mellan monteringslinor.

• Lätt att knappa in hur många man är under skiftet och se prognos på utfall.

• Stopptiden minskar pga. av att man bemannar rätt vid rätt tid.

• Upplevelsen är att arbetet går smidigare och lättare.

• Ombalans

• L-bit



Framtida steg

• Planering

• Alla sekvensstyrda flöden planeras i L-bit

• Utjämning över flera dagar

• Produktion

• Realtidsuppdatering

• Salvagnini

• Fler och bättre optimeringsalgoritmer

• Realtidsuppdatering med varningar om avvikelser

• Självlärande funktionalitet baserat på historiskt utfall:

• Sekvensplanering

• Resursbehov

• Kritiska situationer




