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• Ett sätt att sprida resultat från ett antal 
industriella forskningsprojekt ihop med Scania 
och Volvo:  
– FFI ModArt; FFI Fabriksdesignprocessen; SIO 

Engineering Innovation Factory  
(Den tekniska Innovationsfabriken) 

• Agenda 
– SIO Engineering Innovation Factory 

(Innovationsfabriken)  
– Layoutlotsen – vad är det?  
– Visning av prototyp under utveckling 

Lots för fabrikslayout  



Den tekniska 

innovationsfabriken 
- ett sätt att stötta innovation genom modellering och 

kommunikation 

 
PRODUKTION2030 
 



Deltagare 



Grundidén 

Stötta förändring mot hållbara 
produkter och 
produktionsprocesser genom 
virtuell produktionsutveckling: 
 
Modellering och simulering som 
stöttar kommunikation, 
nytänkande och analyser 



Innovationsprocessen 

Fokus på innovation 
genom samverkan: 

– “Gemensam 
infrastruktur med 
plattformar och verktyg 
för tvärfunktionella 
samarbeten och för att 
dela Best Practices” 

– R&D: Ideskapande, 
prototyp och utveckling 

Källa: Langdon Morris – Innovation Management 



Innovationsmetodiken 

Modellering för 

• Idéskapande - Gemensam 
förståelsegrund för olika 
discipliner, kunna relatera sitt 
eget område till andras och 
skapa synergi 

• Prototyp –  
Åskådliggöra och testa idéer 
i tidigt skede  

• Utveckling –  
Hantera ändringar i spridda 
informations-mängder 



Samordning mellan olika perspektiv 



Innovationsfabrikens resultat 

1. Den digitala fabriken: IT-applikationer för planering och utveckling 
av produktionssystem i ett Integrerat ramverk 

2. Arbetssätt: Metodik för användning av modellering och simulering 
för idéskapande, beslutsfattande och genomförande 

3. Miljö: Infrastruktur med labb och organisation 
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Innovationsfabrikens resultat 

1. Den digitala fabriken: IT-applikationer i ett Integrerat ramverk 

2. Arbetssätt: Metodik för användning av modellering och simulering 

3. Miljö: Infrastruktur med utrustning, mjukvaror och labb 

 



Vision: Indirekta effekter 
(5 – 20år) 

• Kortare ledtid för industrialisering av nya 
hållbara produkter, material och teknologier 

– Virtuell utveckling och verifiering har ersatt 80% 
av fysiska prototyper 

• Ökad innovationsgrad via gränsöverskridande 
samverkan mellan olika intressenter 



Layoutlotsen 



Layoutlotsen  

• Delresultat från SIO-
projektet  

• Den digitala fabriken: 
IT-stöd för layout 

• Arbetssätt: Metodik för 
“virtuell layoututveckling” 



Layout 

• Kunna avgöra om ny utrustning får plats och 
vilka förändringar som krävs 

• Avvägningar mellan olika alternativa layouter 
när man tillverkar många olika varianter och 
volymer t.ex. olika skiftgång; köpa tillverka etc. 

• Snabbt kunna bygga upp och analysera 
effekter av alternativa flöden och layouter 
(inom celler och i fabriken) 



Layoututveckling 

• Layoutarbetet utförs av många intressenter 
och leverantörer 

• En nyckel är att kunna  
– samordna kompetenser från olika områden 

genom tydliga samordnade processer, samordning 
av information,  

– men även genom att kunna skapa förståelse för 
varandras områden för att gynna kommunikation 
över disciplingränser och därmed gynna idéutbyte 
och minska redundans. 



Virtuell layoututveckling 

• Snabbare framtagning och analys av olika 
alternativ 
– Tillgång till modeller av utrustning med egenskaper  
– Tillgång till alla lagkrav och föreskrifter 
– Samordning mellan design av materialflöde och layout 

• Samordning av underlag från olika leverantörer 
– Produktionslayout; byggnadskonstruktion; el och 

media layout; målerilayout 

• Underlättad installation och rampup genom 
planering och visualisering av successiva 
omflyttningar 



Vad är då Layoutlotsen? 

• Visar aktiviteter vid layout och 
hur IT-stöd kan stötta dessa 

 

Syfte: 

• Öka förståelsen för nyttan av IT-
stöd vid Layoutarbete och 
därmed minska tröskeln för att 
dra nytta av dessa 

• Skapa översiktlig förståelse av vad 
det innebär att göra en layout för 
“oinvigda” och därmed underlätta 
kommunikation 



• Förutom att sprida kunskap om IT-stödd 
layout vill vi testa om detta är ett bra sätt att 
sprida information om produktionsutveckling 
generellt 
– Information i relation till en modell av en 

arbetsprocess 

– E-learning som verktyg 

• Är detta ett bra sätt att successivt samla 
erfarenheter? 



Inte layoutlotsen 

• IT-stöd för 3D-layout är i sin linda men nya system 
utvecklas snabbt i och med att 3D blir mer 
användbart och i och med kraven på snabbare 
ändringar i produktionen 
– De exempel på funktionalitet som vi kommer att se är 

en blandning av olika leverantörers lösningar, men är 
baserade på behov av layoutstöd som identifierats i 
industriprojekten (Scania, Volvo Car) 

– Fokus är inte på IT-stöden eller att jämföra IT-stöd 
utan snarare att ge en inblick i vilka funktioner man 
kan vilja ha 



Layoutlotsen 1.0 

• En prototyp med begränsat fokus: 

• Produktionsprinciper och tillvekningskoncept 
med materialflöde och huvudsakliga 
operationer är bestämt – vi fokuserar på själva 
layoutarbetet 



Vad är då Layoutlotsen? 
Smygtitt… 



Vad är då Layoutlotsen? 

• Beskriver en serie 
aktiviteter 

 

 

 

• Fokus på den praktiska 
layouten – val av 
produktionsstrategi och 
värdeflöde förutsätts 
vara klart 

Dela in 
yta 

Placera 
utrustning 

Detaljera 
alla layouter 

Planera 
installation 

Layout CAD 

Välj 
produktionsstrategi 

Bestäm värdeflöde 



Hur layouten utvecklas i processen 

Dela in yta 

Placera 
utrustning 

Detaljera och 
integrera 

alla layouter 

Planera 
installation 

Produktionssrategi 
Värdeflöde 



Information och hjälpmedel för varje 
aktivitet 

Dela in 
yta 

Placera 
utrustning 

Detaljera 
alla layouter 

Planera 
installation 

Layout CAD 

Aktivitet 

Riktlinjer 

Hjälpmedel 





Vad var då Layoutlotsen? 

• Ett sätt att visa hur IT-stöd kan 
användas vid layout 

• Ett sätt att ge översikt över vad 
det innebär att göra en layout 

• Ett sätt att samla erfarenheter 
och resultat runt hållbar 
produktion 

• Ett sätt att testa E-learning som 
instrument 



Vad händer sedan? 

• Slutföra implementering av 
denna första prototyp  

• Verifiera prototypens 
användbarhet och modifiera  

• Framtida projekt  
– Utvecklad funktionalitet 
– Lägg till den strategiska 

layoutplaneringen 
– Utvidga till andra områden 

som beredning och 
flödessimulering 

– Integrera olika områden för 
att få en sammanhållen  Lots 
för Produktionsutveckling 



Tack! 

Layoutlotsen vid frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 
Gunilla Sivard KTH Xpres 

Mot hållbarhet via modeller som stöttar snabbare förändring 
och nytänkande i analyser och genomförande 


