
1 Transport
I moderne bedrifter produseres hver dag store mengder  varer. 
Det er viktig at varene kommer ut på markedet så fort som 
 mulig. Da må bedriftene ha gode rutiner og systemer som 
 sørger for at de ferdige varene blir sendt ut raskt. Varene må 
ikke bli liggende igjen i produksjonslinja, og de må ikke bli 
 liggende for lenge på lager. Transporten forgår stort sett med 
 lastebil, jernbane, skip og fly. I tillegg blir store mengder olje, 
gass og vann transportert gjennom rørledninger.

2 Logistikk
Logistikk er alle aktiviteter som skal sikre en effektiv varestrøm 
fra råvareleverandørene til det ferdige produktet når kunden. 
God logistikk skal øke effektiviteten, redusere kostnadene og 
bedre lønnsomheten i bedriftene. I Industri 4.0 kan produsen-
tene effektivisere prosessene for hele lageret. Etter pakking 
og emballering forlater varene lageret med alle nødvendige 
 dokumenter. Overføringen av data fra lageret blir utført av 
smarte sensorer som er plassert på trådløse data terminaler. 
Slik kommer Industri 4.0 og tingenes internett (IoT) til å 
 revolusjonere lagerstyringen.

Transport og logistikk er viktige funksjoner i et moderne samfunn, enten det 
gjelder å få fram materialer til bedriftene eller få de ferdige produktene fram 
til kundene. De er også viktige når det gjelder persontransport. Gode 
transportmuligheter med buss, tog eller båt er viktig for at vi skal kunne 
komme oss til skole eller på jobb.

Også internt i bedriftene er transport og logistikk viktig. Effektiv transport 
mellom de forskjellige maskinene og full kontroll på lagerbeholdningen er 
viktig for bedriftene, slik at de kan holde utgiftene så lave som mulig.

MÅL

Når du har gjennomgått del 4, skal du

 kunne forstå nødvendigheten av god transport og logistikk i næringslivet

 kunne forstå at transport har innvirkning på miljøet

 kjenne til de vanligste løfteredskapene som brukes i industrien

 kjenne til regler og farer ved bruk av løfteutstyr

 kjenne til noen former for logistikk som anvendes i industrien

Transport og logistikk
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Det er et ønske fra myndighetene at en større del av godstransporten på 
vei skal over på bane- og sjøtransport. Men det er ikke så enkelt å få det 
til. I store deler av landet er det verken jernbane eller sjø.

Samlasting
For å få til en miljøvennlig transport brukes ofte samlasting. Samlasting 
går ut på at man har et distribusjons- og trafikksystem som kan 
koordinere og frakte varer fra ulike leverandører til samme sted, ofte en 
godsterminal. Kundene kan så hente varene der. Da er man sikker på at 
frakten av varer går effektivt.

samlasting: koordinere og frakte 
varer fra ulike leverandører

Transport og miljø
Produksjon og transport påvirker miljøet. Det er derfor viktig å få til både 
en bærekraftig produksjon og en bærekraftig transport av varene. For at 
kundens behov og produksjonen skal være samstemt, trengs det 
planlegging for å gjennomføre transport fra bedriften til kunden når 
varen er ferdig produsert.

Figuren viser hele prosessen fra mottak og registrering av bestilling, via 
uttak fra lager, transport og helt til levering hos kunden.

transport: forflytting av varer og 
mennesker fra et sted til et annet

Transport
MÅL

Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

 kunne forstå hvor viktig det er å ha et godt transportsystem i 
samfunnet

 kjenne til hvilken oppgave en speditør har

 kjenne til fordelen med samlasting

Bedriftene trenger jevn tilførsel av råvarer eller materialer for å 
opprettholde produksjonen. Får de ikke det til rett tid, blir hele 
produksjonsprosessen forsinket. Derfor trenger de et system som 
styrer råvare- og materialflyten inn til bedriftene og de ferdige 
produktene ut igjen til kundene. Mer effektive og lønnsomme 
innkjøp og effektivisering av den interne materialflyten i bedriften 
reduserer også den «ikke verdiskapende» arbeidstiden.

1 
Ordresenter og 
kundeservice

Registrerer og 
videresender 

ordren til lageret 

Klargjør 
forsendelsen

Henter varen 
fra lager

Kontrollerer og 
registrer uttak 

fra lager

Veier varen og fyller ut 
nødvendige papirer

Varen gjøres klar for 
sending til kunden

Lasting av varen 
på nødvendig 

transportmiddel

Transport til kunden 
med «sporing»

Leveres på «døren» 
til kunden

167Kapittel 1 / Transport



Det er dårlig for miljøet dersom man ikke samlaster frakten, slik at man 
kjører halvfulle containere. Målet er jo å kjøre så fulle enheter som 
mulig, og med så lavt utslipp som mulig. Samlasting gir forbedringer i 
effektiviteten, og reduserer belastningen på veiene, miljøet og klimaet.

Samlasting handler også om økonomi og produktivitet. For å få mest 
mulig lønnsomhet i transporten vil man helst kjøre med så lite ledig 
kapasitet som mulig. Jo fullere containere, desto bedre lønnsomhet. 
Dette oppnår man ved å sortere og samordne alle pakker som skal til 
samme sted.

Transport av noen typer farlig gods sammen med andre typer varer kan 
føre til en risiko. Derfor er samlasting sammen med farlig gods i mange 
tilfeller forbudt.

De store transportfirmaene etterspør miljøvennlige løsninger, men er 
avhengige av den teknologiske utviklingen. Det kommer nå mer og mer 
el-varebiler på markedet. Det er godt for miljøet i de største byene. Der 
står varetransporten for 20–30 % av utslippene.

I den senere tiden er det også dukket opp mange el-sykler som egner 
seg for transport av varer. Det kan være et godt virkemiddel i byer og 
tettbygde strøk.

Speditør og befrakter
Spedisjon betyr å «sende». Ordet kommer av det italienske ordet 
«spedire» som betyr å sende.

En speditør planlegger, organiserer godstransport og innhenter tilbud 
på transporttjenester fra transportfirmaer, rederier, jernbane eller fra 
luftfartsselskaper. I tillegg holder speditøren orden på papirer, 
formularer og tollbestemmelser.

Spedisjon består i å ekspedere og motta gods for andre. En speditør 
håndterer hele transporten for en kunde. Til speditørens oppgaver hører 
tradisjonelt å finne det beste transportmidlet på kundens regning. 
Speditøren kan også selv håndtere hele transporten eller i noen tilfeller 
ha transportansvaret selv om han ikke utfører transporten selv.

Befrakteren har i prinsippet samme funksjon som speditøren. Hoved-
feltet til befrakteren er fra gammelt av befordring av gods og passasje-
rer med skip, men i dag er arbeidsområdet for speditører og befraktere 
mer likt. Speditøren kan også håndtere lagring av varer for kunden hvis 
det er ønskelig.

speditør: ekspederer og mottar 
gods for andre

Etter at varen er ferdigprodusert, skal den gjennom mange ledd før den er klar til å sendes til kunden. Ferdig produserte vares samles i store containerhavner for samlasting og sendes så verden rundt.

Pakking av varene Veiing av pakkene med klargjøring 
av nødvendige papirer

Lette pakker transporteres til 
pakkeavdelingen på løftebord

Tyngre varer forflyttes 
med gaffeltruck 

Tunge og store varer må 
flyttes med kraner Lette pakker flyttes 

med jekketralle

Strekkode skannes for «sporing» 
som gjør det enklere å finne 
igjen pakken

Pakkene transporteres til kunden

Er det mange pakker til 
samme kunde samles de 
ofte i en container
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Til hver fiberstropp er det med et sertifikat. Det blir skrevet ut når vi 
kjøper stroppen.

Kommer det rift eller annen skade på stroppen, skal den kasseres. Det 
gjelder også ved sviskader eller brannskader. Det finnes regler for 
kassering og ny godkjenning av stropper.

Manuelle løft
Når vi skal løfte tunge gjenstander, må vi bruke rett løfteteknikk. 
Belastningen på ryggen må være passelig, og vi må ha mest mulig 
rettlinjet ryggrad.

Les mer om manuell løfte teknikk i boka Produksjon og tjenester.

Kraner og løfteutstyr
Et verksted kan organiseres i celler eller grupper med maskiner som 
produserer ulike produkter. Da reduseres transporten internt, men vi må 
likevel ha hjelpemidler for å transportere produktene mellom maskin-
ene og de forskjellige avdelingene.

I verkstedet har vi ofte arbeidsstykker som er så store og tunge at vi må 
ha løfteutstyr for å håndtere dem. Til det bruker vi kraner, taljer, trucker 
og jekker.

Alle som bruker løfteutstyr, skal ha sertifikat eller annen dokumentert 
opplæring. Arbeidsgiveren skal sørge for opplæringen. Det er også 
forskjellige nedre aldersgrenser for bruk av ulike hjelpemidler.

Kraner
Det er viktig at kraner er solid laget. Jo tyngre last, desto sterkere må 
kranen være konstruert. Den må også være bygd slik at den er sikker å 
bruke og ikke fører til personskade. Det er også spesielle og strenge 
krav til hvordan slikt løfteutstyr skal brukes og vedlikeholdes. Ofte må 
utstyret godkjennes av offentlig tilsynsmyndighet.

Men det er ikke bare løfteevnen som er avgjørende. Hva og hvordan den 
skal løfte, er viktig for påkjenningen på kranen. Derfor kan vi ikke 
avgjøre løfteevnen til en kran før vi vet hvor og hvordan den skal brukes.

Løfteredskaper
Når vi skal løfte tunge ting med kran, bruker vi stropper, tau, vaiere 
(ståltau) og kjettinger. Til å feste disse med bruker vi sjakler, ringer, 
lastekroker og blokker.

Lastekroken som sitter på vaieren på kranen, skal være laget slik at 
ringer eller stropper ikke sklir ut. Kroken er også merket med den 
største tillatte belastningen.

På tyngre last kan vi bruke kjettinger. Det finnes doble, tredoble og 
firedoble løftekjettinger. De blir holdt sammen av en ring. Når vi skal 
løfte tyngre gjenstander, må vi passe på vinkelen mellom de enkelte 
løftekjettingene eller stroppene. Jo større vinkelen er, desto mindre kan 
vi løfte med dem.

Fiberstropper
Fiberstopper leveres med forskjellig farge etter vektklassen de er i. Når 
de er nye, har de stor styrke, men tåler mindre når de blir eldre. De er 
merket med produksjonssted, vekt og dato på en slik måte at merkingen 
ikke går vekk. Stropper må ikke brukes etter at datomerkingen er ute.

Fiberstropper for lasting og stramming skal ha påsydd merke med dato og farge 
for det året den er produsert. I tillegg skal det være med data for tillatt vekt. 

Årets farge – stropper.

Kranføreren har en ansvarsfull og 
viktig jobb. Han må ha god oversikt 
og kunne kommunisere med de i 
verksted hallen.

Pass på ryggen.

Årets farge
Godkjent fiberstropp skal
merkes med årets farge,
eller kontrolloblat, og ny
bruksattest skal utstedes. 
Årets farge er:

2020 BLÅ

2021 RØD

2022 GUL

2023 GRØNN
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HMS
Kraner, løfteutstyr og sikkerhet
Ulykker og skader oppstår ofte ved bruk av kraner og løfteutstyr. For å øke 
sikkerheten ved bruk av kraner og løfteutstyr skal arbeidsgiveren sørge for at 
arbeidstakeren

• er kjent med ulykkesrisiko og helsefarer som kan oppstå ved bruk av utstyret

• får nødvendige instrukser og opplæring.

• er gammel nok

Trucker
Til å transportere og løfte varer internt i bedriften brukes ulike typer 
trucker og jekker. Trucker kan være elektriske, hydrauliske eller 
dieseldrevet. Truckene kan være manuelt betjente eller de kan være 
automatiske.

Automatiske trucker brukes ofte i forbindelse med automatiske lagre. 
De blir styrt ved hjelp av intelligent programvare og smarte sensorer. 
De finner fram ved hjelp av programmerte baner eller ved hjelp av 
lasernavigasjon, og er utstyrt med sikkerhetssensorer.

Med automatiske trucker oppnår vi mer effektiv og fleksibel vare- og 
materialtransport. Vi får også større sikkerhet, og feilplukkingen minker. 
Automatiske trucker tar liten plass og jobber med høy hastighet.

Jekketraller og pallejekker
Det finnes både manuelle og elektriske jekketraller og pallejekker.

De finnes i mange typer og størrelser. En jekketralle med sakseløft er en 
allsidig jekketralle som kan brukes både som løftebord, klargjøringsbord 
og arbeidsbenk. Sakseløfteren er egnet til å klargjøre paller og 
oppbevaringsbokser i en ergonomisk riktig arbeidshøyde. Du skåner 
ryggen ved at du kan heve lasten til forskjellige høyder.

Varer på lager, i produksjon og til forsendelse må ofte både 
transporteres og veies. Til dette trenger du jekketraller med vekt.

sakseløfter: jekketralle med 
justerbar høyde

REFLEKSJON
Hvordan skal du løfte ergo-
nomisk riktig for å skåne 
kroppen mest mulig? Vis en 
medelev hvordan du vil gjøre det.

Sikkerhet først

Når vi skal løfte stor last, kan 
løftekroken være stor og tung. Da er 
det viktig å tenke sikkerhet.

HMS
Bruk jekketralle og pallejekker trygt og ergonomisk
Ved å bruke jekketraller og palle jekker på en ansvarlig måte forhindrer du 
skader på deg selv, arbeidskameratene, lasten og arbeidsmiljøet. Et godt tips 
for bruk av jekketraller er at du alltid går foran pallelasten. Når du arbeider 
med pallejekker, må du forsikre deg om at riktige skyve- og trekkrefter ikke 
over skrides, og bruk alltid slike jekker med to hender. Da unngår du 
belastningsskader i ryggen.

Oppsummering

• Moderne produksjon er avhengig av god logistikk.

• Transport er å forflytte varer og gods fra et sted til et annet sted.

• Logistikk handler om mer enn transport.

• Produksjon langt fra forbrukerne krever lang transport og er ikke 
bærekraftig.

• Samlasting reduserer belastningen på veier, miljø og klima.

• En speditør organiserer og håndterer transport, leveranser og lagring 
for kunder.

• Bruk av kraner og annet løfteutstyr krever opplæring og i noen 
tilfeller sertifikater.
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Repetisjon

1 Hva menes med ordet transport?

2 Hva skjer med produksjonen hvis bedriften ikke tidsnok får råvarene 
de har bestilt?

3 Hva kan skje med produksjonen hvis bedriften har dårlige rutiner på 
intern forflytting av varer i produksjonen?

4 Hvorfor bør produksjonen skje så nært forbrukeren som mulig?

5 Hva driver en speditør med?

6 Hvor mye av utslippene kommer fra varetransporten i byene?

7 Hva bestemmer hvor mye en kran kan løfte?

8 Hva skal gjøres med fiberstropper som har fått skade?

9 Hvordan er fiberstropper merket?

10 Hvorfor er vinkelen mellom to eller tre stropper/kjettinger viktig for 
hvor stor vekt de kan løfte?

Oppgave

To personer løfter to stålklosser 
med samme vekt på forskjellig 
måte. Lasten er den samme, men 
for hvem føles den tyngst? 
Begrunn svaret.

Logistikk
MÅL

Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

 forstå hva som ligger i uttrykket «logistikk»

 kjenne til betydningen av å ha god logistikk i produksjon og vareflyt

 forstå hva som ligger i begrepet «just in time»

 forstå at god logistikk er med på å redusere lagerkostnadene

Forståelsen av hvor viktig det er med god logistikk, har utviklet seg 
mye det siste hundreåret. Fra å være et relativt smalt emne brukt av 
forsvaret for å få brakt ut forsyninger til soldatene som var i strid, 
har «logistikk» utviklet seg til å bli et stort og sammensatt fagfelt.

Logistikk handler om mer enn bare transport. Det handler om en 
helhetsforståelse av verdikjeden i en produksjon.

2 
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Just in time
Innkjøpslogistikk består av mange pro-
sesser som det kan være vanskelig å ha 
kontroll på til enhver tid. Hvis bestil lingen 
av råvarer eller materialer gjøres for seint, 
eller transporten blir forsinket, kan pro-
duksjonen stoppe opp.

De fleste bedrifter har små eller ingen 
lagre av råvarer eller materialer. De 
produ serer etter bestillinger eller kon-
trakter. Derfor må de få levert råvarer og 
materialer så nært opp til startdato for 
produksjonen som mulig.

En metode som mange bruker, er «Just in 
time» (JIT), som innebærer at råvarer og 
materialer flyter greit inn til produsentene 
til rett tid. Dette er en metode for organi-
sering av produksjon i bedrifter som skal 

sikre at alle deler som trengs, kommer på plass til rett tid og rett sted 
på hvert trinn i produksjons prosessen. Det gjelder også transport og 
levering til kundene.

«Just in time» sparer lagerhold og gjør det å lettere å få det ferdige 
produktet tilpasset kundens behov og avtalt leveringstid. JIT kan 
redusere lagerkostnader for alle som er involvert i å framskaffe pro-
duktet, skape veltilpasset vareflyt og kvalitetssikre levering av det 
ferdige produktet.

Metoden ble utviklet av Toyota og brukes nå i mange virksomheter.

Logistikk på verkstedet
En viktig ting i produksjon er å få størst mulig effektivitet og kapasitet 
ved blant annet å styre og minske gjennomløpstiden produktet tar 
gjennom produksjonen fram til levering. Ofte må det bare små 
forandringer til for å oppnå best mulig effektivitet, noe som gjerne 
involverer flere aktører innenfor logistikken.

I noen tilfeller kan andre enn bedriften ta seg av logistikken når det bare 
gjelder transport av varene til og fra bedriften, mens i andre tilfeller kan 
eksterne operatører ta seg av alt fra innkjøp, all transport internt gjen-
nom produksjonen, til levering eller lagring av de ferdige produktene.

Det er mye som kan gjøres for å redusere gjennomløpstiden på pro-
duktene. Tidligere var samme type maskiner samlet på ett sted i 
bedriften. Dreiebenker var på ett sted, mens fresemaskiner var samlet 
et annet sted. I tillegg kunne mottak av varer være på forskjellige steder, 
mens lageret for ferdige varer kunne være plassert på et annet sted.

Det medførte mye intern transport mellom de 
for skjellige maskinene. For hver nye bearbeidings-
metode som skulle utføres, måtte de halv ferdige 
produktene flyttes rundt omkring, kanskje til den 
andre enden av verkstedet.

Just in time: at alt som trengs til 
produksjonen, kommer på plass 
til rett tid

gjennomløpstiden: tiden varen 
bruker gjennom produksjonen

Kundetilfredshet
Det er en nær sammenheng mellom logistikk, kundetilfredshet og 
effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå 
økonomiske resultater. Logistikk er å oppnå høyest mulig effektivitet 
gjennom god service og lave omkostninger. God service er viktig for 
kundene. De vil ikke vente på varer eller reservedeler i lang tid. Dette er 
noe de fleste produsenter, transportselskaper og firmaer tar hensyn til, 
ettersom logistikk utgjør en stor del av virksomhetenes lønnsomhet.

Globalisering
Logistikk er også blitt langt viktigere i forbindelse med globaliseringen, 
spesielt når bedrifter velger å plassere produksjonen på steder langt fra 
markedene fordi det er billigere å produsere der. Dette er ikke bra for 
miljøet fordi det ofte krever lang transport.

Ved å legge produksjon nærmere markedet sparer vi klimaet. Mange 
produsenter blir derfor mer og mer opptatt av at transporten skal skje 
på en miljøvennlig måte, slik at de miljømessige belastningene blir så 
små som mulig.

logistikk: kunnskapen om å 
plan legge, administrere og 
organi sere vare- og informasjons-
strøm i næringslivet og sam-
funnet ellers

Arbeid på lageret.

5
Engasjert ledelse 

1
Reduksjon av feil 
og mindre avfall 

2
Bedre arbeidsflyt  

3
Fornøyde kunder 

4
Større 

medvirkning fra 
de ansatte

8
Kontinuerlig 
forbedring 

7
Bedre kontroll på 
hele produksjons-

prosessen  

6
Tettere oppfølging 

fra under-
leverandører 

Just in time-begrepet
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Logistikk på lageret
Lagerlogistikk er en viktig del av logistikken til bedrifter som har lager-
hold. Det dreier seg om oppbevaring og administrering av varer på lager. 
Mange bedrifter kan ha tusenvis av deler på lager, og det kan være 
vanskelig å holde oversikt.

Til å effektivisere lageradministrasjonen brukes spesiell logistikk-
programvare. Dermed kan mottak og lagring av varer gjøres mer 
rasjonelt.

Oppgavene til lageret er å ta imot, hente ut, laste, lagre, transportere og 
pakke varer. Lagringen av varene må være korrekt og passe til varens 
tilstand og egenskaper (fast, flytende, eksplosiv, giftig, begrenset hold-
barhet osv.). Dessuten må det opprettes planer for lasting som passer 
både til lovmessige forskrifter og kjøreplaner.

Lagerlogistikken sørger for å regulere og optimalisere flyten av 
materialer, informasjon og verdier fra produksjon til salg. Det finnes i 
mange forskjellige typer lager, alt fra store pallelagre til små minilagre.

Automatiske lagersystemer
Automatiske lagersystemer gir mulighet for stadig kortere bestillings-
sykluser, mindre partistørrelser og kortere leveringstider. Digitalisering 
og automatisering er i dag vanlig for å oppnå mer effektive logistikk-
prosesser.

I dag kan mange selskaper kople seg sammen i nettverk for å styre 
vare flyten på en måte som sikrer bedre lønnsomhet for alle.

Lagerstyringssystemer
Lagerstyringssystemet er hjertet i ethvert lager, enten det er manuelt 
eller automatisert.

Det må til enhver tid gi detaljert oversikt over hva som er på lageret, og 
gi god oversikt over alle prosesser, fra varemottak til vareutlevering. Det 
skal håndtere, kontrollere og optimalisere lageret, og dermed sikre en 
bærekraftig prosess.

Med slik datastyring av lageret er det viktig at merkingen blir gjort 
skikkelig. Blir varene feilmerket, kan det bli vanskelig å finne dem igjen 
hvis lageret er stort.

lagerlogistikk: oppbevaring og 
håndtering av varer på lager

REFLEKSJON
Hva tror du skjer med 
produksjonen i en bedrift hvis 
bedriften ikke får råvarer eller 
materialer inn i rett tid?

Nå settes maskiner og utstyr ofte opp i celler eller transportlinjer der 
alle maskinene og utstyret som trengs for å produsere en bestemt 
komponent, er samlet. Det reduserer den interne transporten i 
verkstedet. Det gir kortere gjennomløpstid og letter oversikten over 
hvor i produksjonen de forskjellige komponentene er.

Logistikk ved montasjebaner (samlebånd)
God logistikk er helt nødvendig ved produksjon på montasjebaner der 
produktet flytter seg fra stasjon til stasjon, for eksempel ved produksjon 
av biler. Bilfabrikkene framstiller stort sett biler som er bestilt på 
forhånd.

Kunden har ved kjøpet spesifisert hvordan bilen skal være utstyrt, med 
modell, farge, interiør, motorstyrke osv. Alle disse ønskene, og mange 
andre forutsetninger, må legges inn i bilfabrikkens logistikkksystem, slik 
at dette kommer fram til monteringen til rett tid og på rett sted.

De delene som er ved montasjebanen, blir puttet inn i den bilen som 
akkurat da står på stasjonen. Da er det viktig at den rette delen er der. 
Det vil skape kaos hvis de for eksempel må vente til den rette fargen på 
interiøret kommer på plass. Da har montasjebåndet flyttet seg til en av 
de neste stasjonene, for eksempel der frontruta skal monteres.

Kunden vil sikkert ikke være tilfreds med å få en annen bil enn den som 
er bestilt.

Det er viktig å ha en nøyaktig registrering av varer som skal til 
lager. Hvis registreringen er mangelfull eller feil, kan det føre 
til at en ikke finner varene igjen.

Det er viktig å skanne informasjonen 
om varene før levering slik at varene 
senere kan spores.

På en bilfabrikk må logistikken være i orden slik at kunden får 
den modellen hun har bestilt, med riktig farge, interiør og 
motor  
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Repetisjon

1 Hva menes med logistikk?

2 Hvilken «bransje» var den første til å 
ta i bruk logistikk, og hvorfor?

3 Hvorfor er logistikk viktig for et firma 
for å få en god kundetilfredshet?

4 Hvorfor virker lang transport av 
varer inn på klimaet?

5 Hva legger vi i utrykket «just in time» 
(JIT)?

6 Hvem var de første til å ta JIT i bruk?

7 Hvorfor er det viktig å ha minst mulig 
gjennomløpstid i verkstedet for det 
som produseres?

8 Hvorfor er god logistikk spesielt 
viktig ved produksjon på 
montasjebaner (samlebånd)?

Oppsummering

• Produksjon nærmest markedet er mest klimavennlig.

• God logistikk er viktig for å øke tilfredsheten hos kundene.

• «Just in time» (JIT) er en metode som styrer råvarer og materialer i 
rett tid til alle skritt i produksjonen.

• Ved bruk av JIT kan bedriftene spare lagerkapasitet.

• God logistikk på verkstedet kan redusere gjennomløpstiden på 
produktene.

• Skikkelig merking er viktig ved automatiske lagre.

• Feilmerking resulterer i at det vil være vanskelig å finne igjen 
produktene.

• Lagerlogistikk er oppbevaring og administrasjon av varer på lager.

• Varelager inkluderer ofte varemottak og vareforsendelse.

Varemottak
Varemottaket i et lager omfatter blant annet innsamling, kvalitets-
kontroll og lagring av innkommende varer. Sammen med skannere og 
printere sørger det for et effektivt varemottak med full sporing.

Er lageret automatisert, vil programmet foreslå best mulig plassering. 
For å sikre at plassering og kvantum er korrekt, gjøres selve vareinn-
settingen ved hjelp av skanning. Lagerlister blir oppdatert med saldo på 
hvor mye varer det er inne på lageret, og hvor de er plassert. Ved slik 
permanent telling vet man til enhver tid nøyaktig hva beholdningen er, 
og slipper å ha vareopptelling.

Plukking og vareutlevering
Vareutlevering fra lageret inkluderer plukking og uthenting av varene. 
Plukkingen er en viktig prosess i ethvert logistikksystem. Det er også 
viktig å få best mulig plukkrute, basert på hvor varene befinner seg, og i 
hvilken prioritet de skal plukkes. Operatøren på lageret får beskjed om 
saldo, altså antall produkter som er igjen når plukkingen er ferdig.

Plukking for hånd av små deler er tidkrevende. Bestiller en kunde 1000 
skruer, M10 med lengde 50 mm, tar det tid å telle dem opp. I slike 
datastyrte systemer er det lagt inn vekten på slike små deler, for 
eksempel per slik skrue.

Operatøren slår bare inn antall i systemet som beregner vekten av den 
bestilte varen, og fyller vekten med skruer. Når vekten viser riktig vekt 
for 1000 skruer, kan de pakkes og sendes til kunden. Forsendelsen blir 
ofte utført av en ekstern speditør.

Pakke hentet på lager med drone – lagerlogistikk.

Oppgaver

1 Kontakt nærmeste godsterminal og undersøk hvor de 
mottar varer fra innenfor de transportområdene de driver 
med.

2 Undersøk hvilke «papirer» som trengs for å sende en vare, 
og øv deg på å fylle ut skjemaene.

3 For verdens største møbelkjede er lagerlogistikk 
grunnlaget for bedriftens vekst. Kan du tenke deg hvem 
dette er?

4 Du arbeider hos en bonde som har en relativt stor 
melkeproduksjon. Det har lenge vært uro i transport-
bransjen. De mener at de ikke har bra nok lønn. Dette fører 
til streik blant melkebilsjåførene, og bonden får ikke levert 
melka som blir produsert. Bonden har en relativ stor 
lastebil stående. Hva vil du gjøre i denne situasjonen?

5 Hvem tjener på et «samlastingsystem»?

6 Noen ganger hender det at det er store forsinkelser på 
tog transporten i Norge. Hvilke konsekvenser fører dette til?
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2 Logistikk

Lag en liste over det du må ha med av vaier, T-kroker, skruer, skiver og 
mutre for å kunne montere utstyret som er beskrevet på side 182.

Antall Betegnelse

Skruer M12 L = 40 mm helgjenget

Underlagsskiver 12

Kronemutter M12

Saksesplitt 3,2 x 32

Mutter M24

Fjærskiver (sprengskiver)

Underlagsskive M24r

Meter med vaier (ståltau)

T-kroker

Heisemaskin

Vaierhjul

TVERRFAGLIGE OPPGAVER

1 Transport

Ola jobber som montør på bedriften Alpine produkter på Voss. De produserer 
heisanlegg og skitrekk til alpinanlegg. Firmaet har produsert et skitrekk som 
skal monteres på Hovden i Setesdal. Produksjonen er ferdig, og alt utstyr og 
nødvendig verktøy må pakkes i en container og fraktes til Hovden.

Du får oppdraget med å planlegge transport og pakking av nødvendig utstyr 
og verktøy for denne transporten fra Voss til Hovden.

Skitrekket er en type med T-kroker, og det er 890 m mellom senter nedre 
hjul og senter øvre hjul.

Mellom nedre og øvre hjul skal det settes opp 4 master. Fundamentene er 
ferdig støpt med 12 stk. M24-skruer. På disse skruene skal mastene festes 
med M24-muttere, sprengskive og en passende underlagsskive. Driften av 
trekket utføres av en el-motor som er plassert på øvre hjul.

Fundamentene med nødvendige master for hjulene øverst og nederst er 
ferdigmontert.

På vaieren (ståltau) skal det monteres T-kroker med 15 m avstand. T-krokene 
skal festes til vaieren med beslag på vaieren med 4 stk. M12-skruer med 
lengde 40 mm. Hver skrue skal ha to underlagsskiver (på hver side av 
beslaget) og sikres med kronemutter og saksesplint.

Alt utstyret skal pakkes i en container.

a Gå inn på ruteplanlegger.no og finn en transportrute som kan egne seg 
for å frakte utstyret fra Voss til Hovden.

b Hvilket transportmiddel eller hvilken transportmåte vil du velge for å 
frakte utstyret fra Voss til Hovden?

c Hvor mange km er det langs veien mellom Voss og Hovden?

d Transportkostnadene er beregnet til kr 25 000. Hva blir transport-
kostnadene per km hvis det transporteres landeveien?
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