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Åbro Bryggeri i siffror

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åbro har vuxit ur bryggeriet vid ån ett flertal gånger de senaste hundra åren, och vi är idag är ett av Sveriges största bryggerier och en arbetar både lokalt och globalt. Med ett mål att producera två miljoner hektoliter finns utrymme för oss att växa långt mer. Sedan 2005 har vi på Åbro Bryggeri dubblerat vår omsättning. Det har vi också jobbat hårt för, och är stolta över.



Vänner för livet

Enkelhet

Långsiktighet

Ärlighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
VÄNNER FÖR LIVETAllt vi gör utgår ifrån våra tre grundläggande värderingar:Ärlighet – Vi tror på att bygga ärliga relationer både med våra kunder, leverantörer och kollegor Enkelhet – Med detta menar vi att vi skall vara lätta att förstå och ha att göra med. Vi skall inte krångla till det. Långsiktighet – Ärliga relationer och enkelhet tror vi resulterar i långsiktighet. Vi vill planera framåt och våga tro på framtiden



Åbro och miljön

Halverad 
energiförbrukning 

på 10 år

Fossilfri 
energiförsörjning 

från

solpanel, flis & 
vattenkraft

Halverad 
vattenförbrukning 

på 10 år

Bryggrester 
används som 

miljövänligt & 
närproducerat 

foder

Presentatör
Presentationsanteckningar
MILJÖVårt miljöarbete fortskrider hela tiden.



Sveriges äldsta familjebryggeri

Presentatör
Presentationsanteckningar
SVERIGES ÄLDSTA FAMILJEBRYGGERIÅr 1856 kom löjtnant Luthander att bosätta sig i småländska Vimmerby, för att grunda bygdens första bayerska bryggeri - Åbro bryggeri. Vimmerby är idag en ort med ungefär 8000 invånare och här ligger ett av Sveriges största bryggerier. Vimmerby är en del av Åbro, och Åbro en del av Vimmerby. �



I familjen Dunges ägo sedan 1898

Axel Herman Johansson
1898 – 1922

Henrik Dunge
1988 –

Per Dunge
1953 – 1988

Axel Dunge
1922 – 1953

Presentatör
Presentationsanteckningar
I FAMILJEN DUNGES ÄGO SEDAN 1898Axel Herman Johansson var en bryggmästare från Kalmar. 1898 köpte han Åbro Bryggeri. Då inleddes den period som gör Åbro till Sveriges äldsta familjeägda bryggeri. Axel Herman tog senare släktnamnet Dunge. I fyra generationer har familjen Dunge ägt och drivit Åbro Bryggeri. Idag är det Henrik Dunge som driver verksamheten med hjälp av fyra generationers erfarenheter, något som få andra kommer i närheten av



Ett urval av våra varumärken
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Vår dryck uppskattas över hela världen

Presentatör
Presentationsanteckningar
GENOM ÅREN HAR VI FÅTT EN MÄNGD UTMÄRKELSERVi på Åbro har vunnit en mängd olika priser för våra drycker genom åren. Detta är något som vi är stolta över, och en naturlig följd av att vi genom hela vår snart 150-åriga historia kämpat för att få till de bästa smakerna på våra drycker.Utmärkelserna gäller då både öl, cider och vårt Hwila-vatten



~100 000 
liter per år

~2 500 000
liter per år

>100 000 000
liter per år

1856 1955 2017

1000 gånger större sedan 1856

Presentatör
Presentationsanteckningar
År 1897 såldes öl, läsk och svagdricka motsvarande ca 200 000 flaskor.Under 2015 tillverkade Åbro motsvarande ca 800 000 flaskor varje dag.Och, som sagt, sedan 2005 har vi dubblerat vår omsättning. Åbro har alltså vuxit mycket kraftigt sedan familjen Dunge tog över bryggeriet.



Våra största exportmarknader

Storbritannien 

Australien

Tyskland

USA

Spanien

Kanada
Sydafrika
Finland
Cypern
Grekland
Nya Zeeland
Danmark
Kina
Tjeckien
Taiwan
Lettland
Estland
Thailand
Singapore

Cider 9%

Cider 8% Öl 16%

Cider 3%

Cider 2%

Cider 57%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åbro säljer 57% av sin totala ciderproduktion till Storbritannien. Den söta cidern har gjort succé på den Brittiska marknaden och kallas där för ”Swedish Cider”



Våra egna pubar

Presentatör
Presentationsanteckningar
AXEL HERMAN INVESTÅbro Bryggeri äger fem stycken pubar runt om i landet. Stockholm, Norrköping, Linköping och VimmerbyVarje pub är en fristående enhet med egen identitet och image. 



…ger oss unika kundinsikter

Bättre kunskap om branschen 

Marknadstesta våra produkter

Hålla koll på trender

Presentatör
Presentationsanteckningar
ÅBROS PUBARFör att bättre kunna möta våra slutkonsumenter, se hur Åbros produkter står sig i konkurrens med andra, samt hjälpa oss att hålla ett öga på rådande trender.



Egen källa Solpaneler 
som täcker
3500 m2
för fossilfri 

energi

Cider-
fabriken 

Vår egen 
vintillverkning

Mikro-
bryggeriet
”Lilla Åbro”

Huvudkontor, produktion & lager på samma ställe

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åbro startade i Vimmerby och fortfarande så ligger både huvudkontor, produktion och lager här. Det händer nånting hela tiden. 2017 byggdes vår egen ciderfabrik där vi tillverkar vin till våra cider-drycker2018 stod vårt eget mikrobryggeri färdigt och vi installerade även 3500 kvadratmeter solpaneler på vårt takMen vissa saker består. Vi hämtar fortfarande vatten från vår egen källa. Därifrån kommer vattnet till våra drycker.



Kapacitetsmål
2020

200 miljoner
liter per år

5 
produktions-

linjer

200 000

En av Europas    
modernaste linjer

enheter/h

Skandinaviens modernaste tappanläggning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åbro har investerat mycket i nya tekniker de senaste åren och idag har vi bland annat skandinaviens modernaste tappanläggning.En av anledningarna till dessa investeringar är att vi har ett nytt kapacitetsmål för år 2020: 200 miljoner liter, eller 2 miljoner hektoliter som vi sager bara för att krångla till det liteOch får vi allt att fungera som det ska så kan vi producer 200 tusen enheter i timmen



Tapphallen

5 linjer
2 burklinjer
2 glaslinjer
1 fatlinje

Hastigheter
70 000 burk/h
45 000 flaskor/h
120 fat/h

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi arbetar framför allt mot tapphallen. Där har vi 5 produktionslinjer2 burk2 glas1 fatlinjeDet går undan när vi kör för fullt. 70 000 burkar kan vi tappa upp på en timme, nästan 1200 i minuten, eller 20 stycken på en sekundDet går lite långsammare med flaskor, men när vi kör på 45000 i timmen så klirrar det rätt högt i tapphallenVår fatlinje är den långsammaste då det tar lite längre att fylla våra 30-liters fat, men 120 fat i timmen är inte helt fel det heller



Lite fler siffror

Tillverkning
55% öl

45% cider

Export
10% öl 

90% cider

100 lastbilar /vecka
bara till England
under högsäsong

Presentatör
Presentationsanteckningar
För den som är nyfiken på lite fler siffror så kan vi berätta att av vår tillverkning så är ca 55% öl och 45% är cider. Vi har även vatten och läsk, men det är så pass liten del.Av vår ciderproduktion så går 90% på export, bara 10% stannar i Sverige. På öl är det tvärtom, 90% av vår öl stannar i Sverige och bara 10 % exporteras. Om någon reagerade på att det stod 16 % öl till Tyskland på tidigare bild, så är det knappt att det kan räknas som export då det mesta kommer tillbaka in i Sverige igen.Jag nämnde tidigare att England är en stor exportmarknad. Under högsäsong skickar vi ca 100 lastbilar i veckan, med cider, bara till England.



Med syfte att  

utforska möjligheter och lösningar 

kring effektivisering och optimering 

så att  Åbro kan producera 

2 000 000 hl år 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
För 18 månader sedan bildades en ny grupp på Åbro, kallad Team 2020.Syftet med Team 2020 var att:utforska möjligheter och lösningar kring effektivisering och optimering så att Åbro kan producera 2 000 000 hl år 2020



Oskar Lean-koordinator

Robin Business controller

Johannes Teknisk utveckling

Karin Förbättringsledare

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gruppen består av fyra personer med olika bakgrund och specialist-områden:Oskar		Lean-koordinator – ansvarar för det operativa LEAN-arbetetRobin		Business controller – excelgurun som plockar fram nyckeltal och statistik ur alla sorters tabellerJohannes	Teknisk utveckling – ansvarar för att vi inte ska hitta på massa saker som inte är tekniskt genomförbaraKarin		Förbättringsledare – arbetar strategiskt för att kunna styra produktionen i rätt riktning mot effektiviseringarUtifrån de fyra M:en, människa, metod, maskin och material, försöker vi hitta nya anfallsvinklar på de problem och utmaningar som produktionen har, för att i slutändan, år 2020, kunna producera 2 miljoner hektoliter
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi kan börja med att visa lite vilka områden vi har varit inne och nosat på hittills. Vi jobbar ganska brett, men alltid med produktion i fokus.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi jobbar både med hårda värden såsomGrundorsaksanalyser FlaskhalsoptimeringNya system för AvvikelserStändiga förbättringarSvinnmätningarInförandet av standardiserat arbetssättOsv.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Men även med de mjukaSprida positivitet & engagemang Lyssna in som händer - vad det pratas om vid kaffeautomaten eller frukostbordetVara någon man kan vända sig till med idéer & kritikGo to Gemba - vara med i verksamheten, ut och se istället för att fråga någonBygga broar – skapa helaktighet och minska vi/dem-känslan mellan personer, skift & avdelningar 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Men målet är att möjliggöra för produktionen att kunna producera 2 miljoner hektoliter år 2020



Hur effektiva är vi?

Hur blir vi ännu bättre?

Var är det mest svinn?

Var börjar vi?

Presentatör
Presentationsanteckningar
I början ville vi ta reda på nulägetHur effektiva är vi egentligen idag? Vi arbetade med ett handscanningssystem för att registrera olika status i produktion.Vi visste att vi hade problem med oplanerade stopp men hade svårt att se mönster, och tydliga larmlistor gick inte att få utHur kan vi bli ännu bättre?För att veta åt vilket håll vi ska springa, ville vi veta vilka problem som behövde prioriteras. Vi hade inte någon tillförlitlig data att analysera.Var har vi mest svinn? Är det burkar, flaskor, kapsyler eller dryck?Även svinn var ett växande problem (trodde man) som ingen ännu grottat sig ner i.Så… var börjar vi?



Overall Equipment Effectiveness
medelvärde för alla 5 linjer

Tillgänglighet
Den tid då linjen förväntas producera delat med all tid 
då maskinen faktiskt producerar.

Anläggningsutnyttjande
Hur många produkter som producerats jämfört med 
teoretiskt möjligt antal utifrån maskinens maxkapacitet.

Kvalitet
Hur stor andel producerade enheter som inte behöver 
slängas eller omarbetas.

OEE = Tillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x Kvalitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi började med att diskutera vad det var vi ville mäta för att kunna se om vi blir bättre.Vi ville ju mäta effektiviteten; hur mycket oplanerade stopp vi hade, hur fort vi faktiskt körde maskinerna och linjerna och var vi hade mest svinnTillgänglighet :  Hur stor del av den planerade produktionstiden används till produktion. Här räknas alla planerade och oplanerade stopp in (ex. ställtid, sortbyte, oplanerade stopp, rast)Anläggningsutnyttjande :  Hur många produkter som producerats jämfört med teoretiskt möjligt antal utifrån maskinens maxkapacitet Kvalitetsutbyte :  Hur stor andel producerade behöver inte slängas eller omarbetasVi tog fram statistik av så gott vi kunde för att se hur det såg ut idag och för att kunna följa trenden. Men vi konstaterade även att Åbro behövde ett nytt produktionsuppföljningssystem.



Overall Equipment Effectiveness
medelvärde för alla 5 linjer

Oplanerad stopptid
medelvärde för alla 5 linjer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi började med att diskutera vad det var vi ville mäta för att kunna se om vi blir bättre.Vi ville ju mäta effektiviteten; hur mycket oplanerade stopp vi hade, hur fort vi faktiskt körde maskinerna och linjerna och var vi hade mest svinnTillgänglighet :  Hur stor del av den planerade produktionstiden används till produktion. Här räknas alla planerade och oplanerade stopp in (ex. ställtid, sortbyte, oplanerade stopp, rast)Anläggningsutnyttjande :  Hur många produkter som producerats jämfört med teoretiskt möjligt antal utifrån maskinens maxkapacitet Kvalitetsutbyte :  Hur stor andel producerade behöver inte slängas eller omarbetasVi tog fram statistik av så gott vi kunde för att se hur det såg ut idag och för att kunna följa trenden. Men vi konstaterade även att Åbro behövde ett nytt produktionsuppföljningssystem.



Vårt val av produktionsuppföljningssystem

Egenutvecklat system
Längre implementeringstid
Mer frihet i samt kontroll av systemet för Åbro
Finns redan in-house, annan applikation
Skalbart (planering, energiuppföljning, linjeövervakning)

Färdig paketlösning
“Enkel och snabb” implementering
Färdigt koncept
Ytterligare ett system…
Ej skalbart



- Produktionsuppföljning

- Larmlistor med topp 5

- Svinnuppföljning

- Nya nyckeltal, t ex OEE

OPTiMA







Inmatning

Rinser

Fyllning

Kronkorkare

Utmatning

Nivåmätning

OPTiMA



Larm 1 Larm 2 Larm 3 Larm 4 Larm 5





Lärdomar

Maskiner gör inte alltid som man vill…

System gör inte alltid som man vill…

Flygande byten & sortbyten

Minska mänskliga faktorn



Effektivisering, optimering & LEAN 
handlar inte om att utveckla ett system, 

utan om att skapa ett engagemang, 
ett driv & en vi-känsla

(sedan behöver vi självklart ett system för att följa engagemangets utveckling)



TACK


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36

