Case Study - Gekås Ullared
Automation centrallager

Skräddarsytt plocksystem
låter Gekås Ullared växa
När Gekås automatiserade sitt centrallager med lagerrobotar
och samtidigt införde ett skräddarsytt plocksystem från Else,
ökade plockhastigheten med flera hundra procent.
- Vi har uppnått en bättre effektivitet i plocket, bättre
ergonomi samt en bättre servicegrad mot butiken,
säger logistikchefen Niklas Frejd.
Varuhuset Gekås i Ullared är Sveriges
enskilt största besöksmål med över 4,8
miljoner besökare årligen. Sedan starten på 60-talet - då affärerna tog fart
när grundaren började sälja städrockar
för 3,75 kronor - har verksamheten
vuxit till en mångmiljardindustri med
nästan uteslutande privatpersoner som
slutkunder.
Och det utan vare sig kompletterande webbhandel, butikskedjor eller
aggressiv marknadsföring. Här på plats
i varuhuset säljs allt som kan få plats i

en bil. Att handla på Gekås kan kanske bäst beskrivas som en shoppingupplevelse. ”Ullared” är ett begrepp.
Att dokusåpan ”Ullared” – som sändes
första gången hösten 2009 – snart är
inne på sin åttonde säsong kan ses
som ett yttre bevis på detta.
Den totala butiksytan uppgår till
28 500 kvadratmeter och Gekås har
idag även ett eget hotell, camping,
restauranger och pub.
Ständigt ökande kundtillströmning
och ökande omsättning av varor i bu-

”Inflödet av nya
produkter är stort.
Det gör det
fysiskt omöjligt
att varje produkt
ska kunna ha en
egen plockplats.”
Niklas Frejd, logistikchef

Idagsläget har lagret 50 000 pallplatser
varav 60 procent hanteras av robotar.

Pallarna transporteras till plockaren istället för att denne ska gå till fots eller köra
truck och själv hämta varor i lagret.

tiken skapar utmaningar för centrallagret
om 42 000 kvadratmeter som ligger endast ett par kilometer från köpcentrat.
- Vårt centrallager är både unikt och
inte unikt. På ut- och insidan ser det stort
sett ut som vilket höglager som helst med
automation. Vi har 50 000 pallplatser och
17 meter till tak. Det finns centrallager
som är både större och mindre. Men det
unika är att vi servar endast en mycket
stor kund. En kund som dessutom ligger
nära, säger Niklas Frejd, logistikchef på
Gekås Ullared AB.
Samtidigt är denna ende kund inte
vem som helst.
- Gekås måste hela tiden sträva efter
att kunden ska hitta något nytt, kul till
oöverträffat pris. Allt får inte vara likt från
besök till besök. Därför är inflödet av nya
artiklar – utöver exempelvis konfektionsvaror – mycket stort. Det kommer hela
tiden in helt nya typer av varor som sedan
aldrig återkommer. Den andra parametern
är volymerna och den tredje parametern
den snabba omsättningshastigheten i
butik.

Utmaningen
Användargränssnittet vid plockstationen.

I Gekås centrallager använder man sig
av en långt dragen automatisering. Där
lagerpallar transporteras automatiskt
till plockaren och sedan sorteras in igen
i höglagret på en lagerplats vars höjd
motsvarar pallens nya höjd. Färdigpackade pallar som är klara för leverans
till butik transporteras med förarlösa
truckar till utlastningen.

Volymökningen och trycket med nya varor
skapar hela tiden ett behov av ett snabbare och effektivare flöde hela vägen från
godsmottagning in till centrallagret, via
dess lagerhyllor ända fram till butikshyllan
och sedan ut genom de 70 kassorna.
Att försörja en butik som vid vissa
tider på året kan ha över 28 000 besökare under tolv timmar kräver en väloljad
logistik och fungerande teknik.
- En genomsnittlig kund handlar för
3300 SEK under besöket på cirka fem
timmar. Det kan vara 7 000 kunder i
butiken samtidigt, en betydande del av
butikslagret befinner sig därmed i kundvagnarna. Samtidigt får fyllnadsgraden
i butikshyllorna inte understiga 50 procent…
För några år sedan togs ett beslut om
att automatisera lagret. Och det av flera
anledningar än att bara klara framtida
omsättningsökningar.
- Vi ville uppnå en bättre effektivitet
i plocket, bättre ergonomi samt en bättre
service. Det senare handlar om hur pallen
är packad när butikspersonalen tar emot
den vid hyllan, berättar Niklas Frejd.
Det fanns även en tanke att om möjligt kunna minska på buffertlager som
avdelningarna hade i direkt anslutning till
butikshyllorna.
Vad man i korthet gjorde var att

investera i ett robotiserat höglager med
tillhörande mjukvara, WMS.

Krav på lösningen

På centrallagret ville man samtidigt få in
så många pallar som möjligt på byggytan.
Därför valde man en lösning med dubbelt
palldjup per kransida.
Man ville alltså ha en automatiseringslösning där varorna i så stor utsträckning som möjligt ska levereras fram till
lagerpersonalen vid plock. Detta helt i
motsats till det traditionella. Att man åker
runt med truckar eller går till fots och
hämtar varor i ett jättelager.
Att robotisera ett lager är idag egentligen inget ovanligt. Men i Ullareds fall
var vissa parametrar särskilt viktiga.
- Det ständiga inflödet av nya produkter, stora säsongsvariationer både räknat
i volymer och antal artiklar gör det fysiskt
omöjligt för oss att ha en produkt med en
dedikerad plockplats.
Man insåg även att systemet med
minimal administration måste kunna
hantera ett högt inflöde av produkter
med ”kort livslängd i lagret”, men även
varianter av dessa produkter.
Det skulle också vara flexibelt nog
att kunna möta framtida önskemål hos
butikspersonalen. Systemet fick alltså inte
vara ”låst” till sin uppbyggnad.
Det var vidare ett absolut krav att
WMSet - som skulle kontrollera robotplocket - måste kunna integreras fullt ut
med Heads.
Det vill säga det delvis egenutvecklade befintliga IT-system som Gekås använder för inköp, kassalinjer och även för
manuellt plock i centrallagret. Livsnerven
för hela företaget.

Genomförandet

Efter en noggrann förstudie som inleddes 2011 fick ELSE i uppdrag att leverera
WMSet för robotplocket samt integrationen och styrningen av robotkranar,
transportbanor, plockstationer och robotiserade truckar. Så kallade AGVer.
- Flera oberoende leverantörer av
lagerutrustning pekade tidigt under processen på ELSE och mjukvaran ElseWare
WMS. Det kändes därför naturligt att
ELSE skulle vara en del av projektet, säger
Niklas Frejd.
Han fortsätter
- Dessutom upplevde vi att deras
erfarenhet av automatisering av vitt
skilda miljöer i form av industriella processer och lager kompletterade vår egen

Case Stories
ElseWare Information System:
• Visual manager (Layout overview)
• Services manger (Process overview)
• SQL Free Search (Report engine)
• KPI Dashboard
I ett grafisk användargränssnitt ses realtidsstatus på robotar och pallar i rörelse.

I KPI Dashboard kan bland annat lagrets effektivitet övervakas i realtid.
Else AB 2013| www.else.se

kunskap. I detta fall hur ett stort centrallager fungerar och vad vi ansåg krävdes
för att det skulle passa oss. Samarbetet
har karaktäriserats av ett givande och
tagande. Jag upplever att vi tillsammans
kommit fram till rätt lösningar.

Så fungerar det

Arbetsgången i centrallagret är att en
order kommer in via Heads. Ordern sorteras automatiskt med avseende på plock
i robotlager respektive manuellt lager.
Varje tom pall som ska packas i robotlagret märks upp med RFID-tag innan den
går in i plockets transportbana. Här sker
en överlämning från Heads till ElseWare
WMS.
Lagerrobotarna levererar rätt lager-

pallar fram till varuplockaren som lastar
butikspallen och kvitterar uttag mot order.
När varuplockaren anser att en pall är
färdigpackad skickas den per automatik
för utpassering varvid ElseWare WMS
”lämnar tillbaka pallen” till Heads och
ordersaldo och lagersaldo uppdateras.
Pallen hämtas av en robotiserad
truck, AGV, och körs ut till utlastningen
där den plastas in och hämtas av lastbilar.
Robotlagret är självklart självoptimerande. När en lagerpall lämnar plockstationen för återleverans in i robotlagret
mäts den med avseende på höjd och
placeras på en lagerplats med optimal
höjd.
Det robotiserade centrallagret har sju
olika pallhöjder med två pallar i djup.
Automatiska omflyttningar sker nat-

Niklas Frejd, logistikchef Gekås Ullared.

”En pall från
robotlagret
plockas mellan
2,5 till 3 gånger
snabbare än
traditionellt
och levereras
dessutom helt
anpassad
för butikens
zonindelningar.
Det är en markant
ökning i
effektivitet.”

Resultatet

För Gekås var det ett stort steg man
tog under 2013 och 2014 då det robotiserade lagret byggdes och driftsattes
i två etapper.
Så här två år efter driftsättning av
etapp två kan man se tillbaka på en
implementation som gått förvånansvärt
bra. Resultatet av Gekås stora investering i centrallagret är lätt att klä i siffor
menar Niklas Frejd.
- En pall med varor från robotlagret plockas mellan 2,5 till 3 gånger
snabbare än traditionellt och levereras
dessutom helt anpassat för butiksavdelningarnas zonindelningar. Det är en
markant effektivitetsökning.
60 procent av lagrets totala antal
lagerplatser utgörs av robotlagret.
Resten hanteras i den manuella delen
av lagret precis som tidigare.
Det kan handla om produkter som
av olika anledningar inte är optimalt i
ett robotlager. Till exempel artiklar med
större mått än standardpallar, varor
med något lägre omsättningshastighet
eller särskilt tunga pallar.
Inne i butiken har man kunna frigöra mycket butiksyta. Det har möjliggjorts genom att man – tack vare ökad
hastighet i centrallagret – kan minska
ned på avdelningarnas buffertlager
nära hyllorna inne varuhuset.
- Om en avdelning av någon anledning skulle behöva en expressleverans
från centrallagret så kan pallen vara på
plats cirka en halvtimme efter order…
En annan fördel Niklas Frejd ser
med WMSet från ELSE är statistikfunktioner samt den grafiska överblicken i
realtid över pallarnas rörelse i lagret.
Det är möjligt genom att WMSet är

helt integrerat med övrig hårdvara i
lagret – oavsett leverantör.
- Med hjälp av färgkoder i gränssnittet kan man identifiera och åtgärda
potentiella driftstörningar innan de
påverkar vår produktion. Det skapar
en trygghet att ha en samlad grafisk
överblick i realtid.
Men det har även skett stora förändringar på lagergolvet ur arbetsmiljösynpunkt.
- Det är ett helt annat lugn i arbetsgruppen med betydligt mindre
spring. Vi vet att vi är effektiva, att vi
har en helt annan kapacitet och att vi
vet när vi kan leverera. Vacuumlyftarna
som plockarna använder minimerar
dessutom antalet kilo varje person
behöver lyfta under varje arbetspass.

Framtiden

I kristallkulan ser han ett behov av att
centrallagret byggs ut ytterligare.
- Gekås köper idag 7-8 procent
via direktimport. Resten är främst via
svenska eller europeiska distributörer.
Det är en unikt låg importnivå med
tanke på vår storlek och om man jämför med andra stora svenska detaljhandelskedjor.
Men trenden är att även Gekås
direktimport kommer att öka.
- I praktiken innebär det betydligt
fler varor i vårt centrallager.
Nu under hösten 2016 är man redan trångbodda och saknar överkapacitet i lagret. Men de goda resultaten
från det robotiserade lagret har gett
mersmak.
- Just nu arbetar vi med en förstudie om en tredje etapp om 6000
pallplatser och ytterligare två plockstationer som ska vara driftsatta under
våren 2017. Detta för att möta den
ständigt ökande omsättningen och ett
breddat sortiment. På så sätt kan vi
ytterligare öka lagerkapaciteten och
använda volymen smartare i våra befintliga lokaler.

Projektet i korthet
Utmaning

• Öka kapacitet i befintligt lager
• Öka nyttjandegrad i befintligt lager
• Förbättra leveransprecision
• Frigöra butiksyta
• Underlätta uppackning av varor för
personal i butik
• Förbättrad arbetsmiljö för lagerpersonal
• Integration med befintligt IT-system
• Minimal administration trots högt
inflöde av nya artiklar

Lösning
• Skräddarsytt plocksystem från Else
integrerar all automationsutrustning mot
befintliga IT-system och styr processer
och operatörer optimalt vid centrallagret.
• Robotiserat höglager; ”pall-till-personal” samt förarlösa truckar
• Vacuum-lyftar vid plockstation

Resultat
• 2,5-3 gånger snabbare än plock med
höglyftande plocktruck
• Lägre stressnivåer i lagret
• Bättre fysisk arbetsmiljö
• Mycket butiksyta frigjord
• Pallar som levereras till butik optimeras med avseende på butikszon.
• Bättre nyttjandegrad av centrallagrets
fysiska volym

Kort om Gekås lager
50000 pallplatser på 42000 kvadratmeter höglager. 60 procent
av lagerplatserna hanteras av de
tio lagerrobotarna som servar fyra
plockstationer. Sex AGVer används
för transport av pallar från robotplock till utlastning.

IT-lösningar för effektiv produktion och logistik
ElseWare är ett modernt och skalbart system för effektiv styrning av produktion och intern logistik. Med ElseWare erbjuder vi systemlösningar som ligger i framkant vad gäller tekniska plattformar och med god möjlighet att ge våra kunder det funktionella stöd som
deras verksamhet kräver. I systemlösningen ingår ofta en mycket hög grad av automation för att erhålla optimal produktivitet och
ergonomi. ElseWare stärker våra kunders konkurrenskraft genom ökad produktivitet, förbättrad leveransprecision, spårbarhet och
saldokontroll. Vårt motto är ”Er verksamhet på Ert sätt”.
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tetid för att frekventa artiklar ska få så
kort resväg som möjligt i lagret under
de tider på dygnet då plockning sker.
Det är viktigt för maximal prestanda och för att lagrets tredimensionella
volym ska utnyttjas fullt ut.

