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   Dagens utmaningar inom industrin 

Flödet av material och information växer och blir allt mer 

affärskritiskt. Logistiken har stor inverkan på ett företags 

kostnader och prestation, men har ofta lägre prioritet än 

t.ex. produkt- och produktionsutveckling, IT och fastighet.  

Att inte förstå eller ge logistiken tillräckligt med upp-

märksamhet kan leda till svag konkurrenskraft och dålig 

lönsamhet. 

När man investerar i en befintlig eller ny fabrik är det 

viktigt att utforma verksamheten med hänsyn till 

helheten t.ex.; arbetsprocesser, planering/styrning, 

resurser/maskiner, materialflöden, materialhanterings-

utrustning, bemanning och tillgängligt utrymme. 

Erbjudande och utförande 

Vi stöder våra kunder med utformning av fabrikens logistik 

och layout. Våra tjänster innefattar både förbättring och 

utveckling av befintlig verksamhet samt design av nya 

Greenfield-anläggningar och fabriker. Fabrikslogistik 

inkluderar all logistik och materialhantering relaterad till 

inleveranser, produktion, lager och utgående leveranser. 

 

Vi vägleder och stödjer våra kunder från förstudie till 

implementering och framgångsrik drift. Vi gör detta genom 

att tillföra rätt kompetens och erfarenhet där det behövs, 

och därmed komplettera kundernas egna organisation. 

Vårt arbetssätt skräddarsys för varje kund och projekt och 

kan inkluderar ett eller flera av följande övergripande steg: 

 

Förstudie: 

• Datainsamling och bearbetning av information 

• Gap-analys (nuvarande läge vs framtida läge) 

• Konceptdesign (kapacitet, flöde och layout) 

• Detaljerad design och visualisering 

• Teknisk och/eller funktionell specifikation 

Implementering: 

• Projektledning 

• Inköp 

• Kvalitetssäkring 

Drift: 

• Förändringsledning 

• Dokumentation och utbildning 

• Verifiering och uppföljning av utfall 

Förväntat resultat 

Välgrundade och kvalitetssäkrade ny eller ombyggnads-

förslag som  minimerar transportarbete och material-

hantering i en funktionsenlig och yt-effektiv layout. 

Planering och genomförande av föreslagen lösning. 

• Förståelse för nuläge och framtid, Gap-analys. 

• Lösningar med krav som motsvarar affärsbehovet. 

• Beslutsunderlag (Business Case, Capex, Opex). 

• Implementeringsplan. 

• Förfrågningsunderlag och val av leverantör(er). 

• Kvalitetssäkrad lösning med system och utrustning 

som uppfyller kraven. 

• Framgångsrik installation, upprampning och 

överlämning. 

 

Utmaningar: Utformning av logistik och 

layout. Optimering av materialflöden och 

resurs-utnyttjande samt nyttjande av ytor. 

Utförande: Förstudie, implementeringsstöd 

och Change Management. 

Resultat: Kapabel och effektiv logistik och 

layout. 

Angränsande erbjudande: Dimensionering 

och Utformning av Produktion, Simulering, 

Materialhantering och Automation 

 

 


