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Saﾏﾏaﾐfattﾐiﾐg 

Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna 

relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. 

Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla 

kostnaderna nere och servicegraden uppe. De förändrade förutsättningarna har för Fiskeby Board 

AB inneburit att tyngdpunkten för var deras kunder befinner sig geografiskt har förflyttats från i 

huvudsak norra Europa (Sverige, Norge, Finland etc.) till centrala/norra Europa. Många av 

Fiskebys kunder är placerade i Tyskland, Polen och Frankrike till exempel. Det har inneburit att 

Fiskeby nu måste förändra sin distributionslösning till exempel genom att upprätta ett eller flera 

distributionslager i centrala Europa. Målet med det här examensarbetet är att ta fram ett 

beslutsunderlag till var Fiskeby bör placera ett eller flera distributionslager i centrala Europa 

baserat på att lastbilstransporter av produkter är möjliga överallt i centrala Europa men också 

ifall tågtransport av produkter är möjlig till Duisburg, Tyskland.  

 

En optimeringsmodell har tagits fram som hanterar ruttplanering av fordon och lokalisering av 

distributionslager. Optimeringsmodellen har som mål att minimera kostnaderna, men ett av de 

primära målen med den nya distributionslösningen som optimeringsmodellen motsvarar utöver 

att minimera kostnaderna är även att minska ledtiderna för att öka servicegraden till Fiskebys 

kunder. Optimeringsmodellens resultat baserades på verkliga indata från Fiskebys för det första 

halvåret 2017 och tog hänsyn till ledtider, distributörer, distanser etc.  

 

Resultaten visade att ifall tågtransport vore möjlig till Duisburg skulle ett distributionslager 

upprättas i Duisburg och det skulle innebära en kostnadsbesparing för transportkostnader med 

2,88 Mkr (15,83 %), minskad genomsnittsledtid för transport till kund efter avrop med 1,20 

arbetsdagar och minskade koldioxidutsläpp med 489,79 ton på ett halvår. I fall tågtransporter 

inte vore möjliga skulle ett distributionslager upprättas i Lübeck vilket skulle generera en 

kostnadsbesparing för transportkostnader med 2,02 Mkr (11,16 %), minskad genomsnittsledtid 

till kund efter avrop på 0,89 arbetsdagar och minskade koldioxidutsläpp på 41,81 ton på ett 

halvår. Den totala kostnaden för nuläget är 18,19 Mkr men den ökar oavsett ifall ett 

distributionslager upprättas i Lübeck eller Duisburg. Ifall ett distributionslager upprättas i 

Lübeck ökar totala kostnaden till 19,92 Mkr och ifall ett distributionslager upprättas i Duisburg 

ökar den totala kostnaden till 18,87 Mkr- 
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AHstraIt 

How companies distribute their products to customers have impact on transportation costs and 

the service level that companies offers to their customers. One of the key factors to keep the 

transportation costs down and the service level up is to always have an updated distribution 

solution. Fiskeby Board AB has lately been through large changes in the geographical placement 

of their main customers. Before, most part of their customers were placed in northern Europe 

(Sweden, Norway, Finland etc.) but nowadays the main part of their customers have moved to 

central/northern Europe. A lot of the customers are placed in Germany, Poland and France. This 

has forced Fiskeby to come up with changes to their distribution set-up and now they are 

considering a solution with one or more distribution center somewhere in central Europe. The 

goal of this master thesis is to create a decision basis of were Fiskeby should establish one or 

more distribution centers in northern/central Europe based on transportation of products with 

trucks anywhere in central Europe and with the possibility to transport products by train from 

Fiskeby, Norrkoping to Duisburg, Germany.  

 

An optimization model was created that handles vehicle routing problems and location 

warehouse problems. The goal of the optimization model is to minimize the costs but one of the 

primary goals except from minimizing the costs was also to minimize the lead time to improve 

the service level to the customers of Fiskeby. The results from the optimization model was based 

on real input data from Fiskeby from the first half of 2017 and the optimization took lead times, 

distributors, distances etc. in consideration.  

 

The results shown that if transportation by train to Duisburg was possible, a distribution center 

should be established in Duisburg. This will reduce the costs of transportation by 2.88 MSEK 

(15.83 %), the average lead time to customers after notice to proceed by 1.20 work days and the 

carbon dioxide emissions by 489.79 tons in the first half of 2017. If transportation by train is not 

possible, a distribution center in Lübeck should be established. This will reduce the costs of 

transportation by 2.02 MSEK (11.16 %), the average lead time to customers after notice to 

proceed by 0.89 work days and the carbon dioxide emissions by 41.81 in the first half of 2017. 

The total cost in the base scenario is 18.19 MSEK but will increases regardless of whether a 

distribution center is established in Lübeck or Duisburg. If a distribution center is established in 

Lübeck the total cost increases to 19.91 MSEK and if a distribution center is established in 

Duisburg the total cost increases to 18.87 MSEK.   
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1. Iﾐledﾐiﾐg 

I den välutvecklade industri som finns i världen i dagsläget handlar mycket om lönsamhet, där 

kostnadsminimering är ett bra verktyg för att kunna erbjuda sina produkter och tjänster till 

förmånliga priser men samtidigt göra vinst. Konkurrensen mellan företag ökar hela tiden och 

det är bara det mest kostnadseffektiva företagen som överlever. En stor och viktig 

kostnadspost som alla företag måste effektivisera för att kunna hålla nere kostnaderna och 

bibehålla en hög servicenivå är distributionen av varor och tjänster inom företaget och till sina 

kunder.  

1.1. Bakgrund  

Det här examensarbetet behandlar Fiskeby board AB:s distributionsflöde av färdig kartong till 

kunder i norra/centrala Europa. Tidigare låg tyngdpunkten av Fiskebys transporter i 

Skandinavien men har förskjutits till norra/centrala Europa, vilket skapat komplikationer för 

Fiskeby och deras kunder. Den primära anledningen till att tyngdpunkten av Fiskebys 

transporter har förflyttats är att Fiskebys kunder har köpts upp eller flyttat produktionen till 

framförallt Tyskland. Fiskeby har under den här tiden anpassat sig genom att se till att 

tillfredsställa de behov som kunderna har på leveranser. Dock har utvecklingen de senaste 

åren gjort att Fiskebys konkurrensförmåga mot de viktiga kunderna minskat på grund av den 

geografiska placeringen. Framför allt har ledtiden, det vill säga tiden från att kunden meddelar 

Fiskeby datum att de önskar leverans av kartongen tills leveransen ankommer till kunden, 

blivit för lång, vilket skapat missnöje hos kunderna.  

1.2. Problembeskrivning 

Fiskeby behöver ta fram och analysera en ny lösning för distributionen av kartong till 

kunderna i norra/centrala Europa. Tiden från avrop till kund måste minskas för att Fiskeby ska 

kunna uppfylla de krav på leveranstider som kunderna ställer samtidigt vill inte Fiskeby öka 

sina kostnader. I slutet på varje år lägger Fiskebys kunder en beställning på nästkommande års 

kartongbehov och sedan sker avrop på den beställningen vid olika tidpunkter och på olika 

storlekar. Ett avrop är en tidpunkt då en kund meddelar Fiskeby att den vill ha produkten 

levererad. Fiskeby har en idé om att öppna ett eller flera distributionslager i norra/centrala 

Europa för att via dessa kunna leverera kartong till sina kunder snabbare. Distributionslagret 

ska då fyllas baserat på beställningen som kunderna gör och när kunden sedan gör avrop på 
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beställningen skall produkterna redan finnas tillgängliga i de distributionslager som 

upprättats. Det kommer då att innebära att kunden kan få sin leverans snabbare än om 

leveransen skall köras från produktionen i Norrköping. Problemet som finns är att Fiskeby 

inte vet vad det kommer att kosta eller vilka de potentiella placeringarna är. Det som krävs för 

att kunna utvärdera den här typen av lösning är en noggrann nulägesanalys som visar vilka 

leveranstider, fyllnadsgrader, kostnader etc. som finns i nuläget. Placeringen av ett eller flera 

distributionslager kommer att behöva baseras på flera olika aspekter där aspekterna kan 

värderas olika. Kostnader och ledtider är exempel på självklara aspekter men det finns även 

aspekter som är svåra att mäta numeriskt. Hur väl en plats lämpar sig för ett distributionslager 

påverkas bland annat av kundernas krav samt hur högt prioriterade de är av Fiskeby. Andra 

aspekter som inte är knutna direkt till Fiskeby eller deras kunder är geografiska positioner där 

det är möjligt att upprätta distributionslager och infrastruktur som också kan påverka de 

potentiella platserna där distributionslager är lämpliga att upprättas. Vilka de potentiella 

platserna som distributionslager kan upprättas på har tagits fram genom en undersökning av 

de geografiska positionerna av Fiskebys kunder samt önskemål från Fiskeby själva. En 

optimeringsmodell av en ny distributionslösning skapades sedan och problemen som den här 

modellen löser är på vilka platser det är lämpligt att upprätta ett eller flera distributionslager 

samt hur transporterna från dessa distributionslager ska distribuera. Dessa problem ska lösas 

till så låga kostnader som möjligt.  

1.3. Mål 

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag till Fiskeby där det framgår vilka förändringar 

företaget bör göra i distributionen av kartong till norra/centrala Europa och hur det kommer 

att påverka Fiskebys kostnader och leveranstider. 

1.4. Frågeställningar 

Baserat på problembeskrivningen och det uppsatta målet har följande frågeställningar tagits 

fram:     

1) Hur många distributionslager bör upprättas och var ska dessa placeras?   

2) Hur kommer distributionen att ändras, vilka nya flöden har skapats jämfört med 

nuläget?  

3) Hur kommer förändringarna av distributionen att påverka Fiskebys kostnader? 

4) Hur kommer ledtiden från avrop till leverans påverkas?  
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5) Hur mycket kommer koldioxidutsläppen öka eller minska vid en förändring? 

6) Hur kommer den genomsnittliga fyllnadsgraden förändras? 

1.5. Avgränsningar 

England kommer inte tas hänsyn till i detta projekt då Fiskeby redan har en annan 

lösningsplan för hur logistiken till England ska fungera som de redan startat upp. Ryssland 

kommer inte heller att tas hänsyn till då kontraktet med ryska kunder är Ex works vilket i det 

här fallet innebär att företagen från Ryssland själva hämtar produkterna från tillverkningen i 

Norrköping. Fler avgränsningar relaterade till modellen tas upp i kapitel 7.1.  

De antaganden som gjorts är att beställningsmängderna, avropstiderna och produktionen är 

desamma som för det första halvåret 2017, det vill säga för både nuvarande 

distributionslösning och för förslag till ny distributionslösning för att en jämförelse skulle 

kunna göras med resultat från den optimeringsmodell som skapats. I modellen har endast 

Fiskebys 15 största kunder i norra/centrala Europa tagits hänsyn till. Dessa kunder står för ca 

90 % av efterfrågan i norra/centrala Europa.  

1.6. Disposition och läsangivelser 

Kapitel 2 beskriver förhållningssättet till arbetet och tillvägagångsättet för utförandet av 

examensarbetet. Den teoretiska referensramen i kapitel 3 används som en översikt för de 

metoder och matematiska begrepp som används i rapporten och den är mindre nödvändig för 

den, inom dessa områden, mer kunnige läsaren. Företagsbeskrivningen i kapitel 4 behöver 

inte läsas av de som redan är bekanta med företaget. I kapitel 5 beskrivs nulägessituation och 

är inte nödvändig läsning för att förstå resultaten, men det är en viktig del i 

problemidentifieringen samt vid resonemanget av lösningsmetoderna. I kapitel 6 beskrivs hur 

det indata som används tog fram och hur den behandlades. Den framtagna 

optimeringsmodellen beskrivs i kapitel 7, och ger detaljerad beskrivning om lösningsmetoden. 

Kapitel 8 beskriver olika testscenarion och känslighetsanalyser som utformats samt resultaten 

och analyserna av dessa. I kapitel 9 finns diskussionen, där arbetets resultat diskuteras i 

relation till komplexiteten i den här typen av undersökningar. Slutsatsen i kapitel 10 kan 

användas som en sammanfattning av delarna i förgående kapitel. I det kapitlet presenteras 

dessutom argument för de förslagna rekommendationerna, vilket bör läsas för personer 

involverade i ett fortsättningsarbete utifrån detta examensarbete. 
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2. Metod 

För att ett arbete ska vara vetenskapligt bör det vara sakligt, objektivt och balanserat. Ett 

vetenskapligt arbete innehåller alltid en eller flera vetenskapliga metoder och tekniker [1]. I 

det här kapitlet kommer de metoder och tekniker som använts i det här examensarbetet, samt 

innebörden av validitet, reliabilitet och källkritik, att beskrivas. Vidare beskrivs även 

genomförandet av examensarbetet. 

2.1.  Vetenskapliga metoder och tekniker 

2.1.1. Saklighet 

Saklighet är viktigt inom vetenskapliga arbeten då det främst innebär att de uppgifter man 

använder är riktiga och sanna (sakliga) [1]. Man ska som författare alltid kontrollera de 

uppgifter man använder sig av och det allra bästa sättet att åstadkomma det är att återgå till 

huvudkällan [1]. I den här rapporten har mycket av informationen som använts hämtats från 

kurslitteratur och publicerade vetenskapliga artiklar. Mycket av inhämtade indata har hämtats 

direkt från Fiskebys egna databaser, resterande har hämtat från till exempel Google Maps. 

2.1.2. Objektivitet 

Vid genomförandet av ett vetenskapligt arbete är det viktigt med objektivitet och att alltid 

sträva efter att hålla ett arbete så objektivt som möjligt. För att åstadkomma det är det viktigt 

att man kontrollerar de källor som använts så att författaren till dessa källor inte har vinklade 

åsikter ifall arbetet till exempel innefattar kontroversiella ämnen med mycket delade åsikter 

[1]. Det är även viktigt att noga tänka igenom de ordval som används då vissa ordval kan vara 

negativt laddade och uppfattas fel vilket kan skada innehållet i rapporten [1]. I det här 

examensarbetet har fokus främst varit på att välja rätt ordval för att arbetet skall uppfattas som 

seriöst och trovärdigt. Arbetet innefattar inte några kontroversiella ämnen som kan riskera 

objektiviteten. 

2.1.3. Balanserat 

Att ett vetenskapligt arbete är balanserat innebär att arbetet är konkret och håller sig till den 

informationen som är väsentlig för arbetet [1]. Information som är överflödig eller som inte är 

direkt relevant ska utelämnas helt från rapporten alternativt så ska mängden vara liten. Det är 

också viktigt att behandla all information i proportion till hur relevant och viktig 

informationen är. Ju viktigare informationen är desto mer plats bör den få i rapporten [1]. I det 
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här arbetet har fokus varit på att rapporten är konkret och att allting som finns med har 

relevans. 

2.1.4. Kvantifiering 

Kvantifiering innebär att all data, resultat och analyser bygger på siffror eller andra termer 

som går att jämföras [1] [2]. Det här examensarbetet är baserat till största del på den 

vetenskapliga metoden kvantifiering. Målet med examensarbetet var att ta fram ett 

beslutsunderlag och för det krävdes det att alla analyser som drogs var grundade på 

kvantifierade utdata. 

2.1.5. Teoribildning 

Teoribildning är en vetenskaplig metod som innebär att en teori kring ämnet skapas som 

ligger till grund för det arbetet som ska göras. Teorin är till för att skapa ökad förståelse 

genom en förenklad bild [1] [2]. Teorin baseras oftast på delar av den fakta som finns att tillgå 

och även om all fakta inte finns skapas en grund för hur olika delar inom arbetet hänger ihop 

[1] [2]. I det här examensarbetet där ett beslutsunderlag skulle tas fram baserat på en helt ny 

modell så blev modellen baserad på den teoretiska modell som skapats utifrån den 

vetenskapliga fakta som inhämtats. 

2.1.6. Modellbildning 

Baserat på en teori skapas ofta en modell. Modellen som är en vidareutveckling av en teori 

ska på något sätt motsvara verkligheten och ju mer avancerad en modell är desto lättare är det 

att skapa en verklighetstrogen modell [1]. Att en modell är avancerad behöver dock 

nödvändigtvis inte innebära att modellen är bra, en bra modell beror på vad den ska användas 

till och nivån på modellen måste bestämmas utefter det [1]. I det här examensarbetet var 

modellen verktyget för att ta fram ett beslutsunderlag för ekonomiska investeringar vilket 

medför att modellen var tvungen att återspegla verkligheten så bra som möjligt. 

2.1.7. Litteraturstudie 

Som grund för en litteraturstudie bör en litteratursökning genomföras där litteratur i form av 

kurslitteratur och annan facklitteratur samt vetenskapliga artiklar relevanta till arbetet 

hämtades [1]. Litteratursökningen bör även ligga som grund för den teoretiska referensramen. 

I det här examensarbetet genomfördes en litteraturstudie av flera rapporter från tidigare 

arbeten som vi ansåg relevanta för vårt examensarbete. Vi gjorde även en litteraturstudie över 

kurslitteratur och annan facklitteratur som låg till grund för vår teoretiska referensram.  
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2.1.8. Datainsamling 

Insamlingen av data till examensarbetet gjordes med hjälp av en kontaktperson på Fiskeby. 

De mesta av den numeriska indata som krävdes för att utföra arbetet hämtades från Fiskebys 

databaser. Även information om Fiskebys kunder som inte är numerisk hämtades genom 

muntliga möten med kontaktpersonen på Fiskeby. Den icke-numeriska informationen om 

Fiskebys kunder kvantifierades sedan för att kunna bli en del av den modell som skapades. 

Övrigt data så som distanser mellan kunder inhämtades från till exempel Google Maps.  

2.1.9. Källkritik 

Källkritik är en del av ett vetenskapligt arbete då felaktiga källor kan göra ett helt arbete 

missvisande och oanvändbart. Källkritik måste göras på alla former av informationskällor, 

men är viktigast vid muntliga källor [1]. Det är viktigt att kontrollera den information man 

hämtat in då information lätt kan vridas och vinklas i olika riktningar vilket gör den felaktig. 

Det går att vara olika grader av källkritisk och beroende på syfte och arbete kan olika grader 

tillämpas [1]. I det här arbetet har källorna i huvudsak hämtats från publicerade vetenskapliga 

artiklar och kurslitteratur där källkritik tillämpats genom jämförelse mellan olika källor med 

liknande innehåll för att på så vis styrka trovärdigheten för de teorier som används i 

examensarbetet.  

2.1.10. Validitet 

Valida metoder är mycket viktigt vid alla typer av arbeten, inte minst i vetenskapliga metoder 

där resultaten ska användas vid speciella syften. Att en metod är valid innebär att metoden 

som används verkligen fungerar för det syfte som den används för, alltså den mäter det den 

ska mäta [1] [2]. Det kan finnas olika metoder som mäter samma sak men som inte ger samma 

svar. Bara för att metoderna visar olika svar betyder det inte att resultatet inte är giltigt, alla 

metoder är valida om resultaten från metoderna anses lämpliga [1]. Teorier om till exempel 

ruttoptimering och anläggningsproblem har studerats för att validera de metoder som använts i 

det här examensarbetet. Resultat från liknande studier har även studerats för att säkerställa att 

optimering är ett bra verktyg för att uppfylla syftet med det här examensarbetet. Metoder som 

använts för att validera optimeringsmodellen är våra egna erfarenheter av tidigare arbeten 

inom området, att modellen är baserad på teorier från tidigare vetenskapliga arbeten inom 

området samt att vi låtit vår handledare validerat optimeringsmodellen.  
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2.1.11. Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att måttenheten och mätningsinstrumenten som används är rätt och ger 

korrekta resultat [1] [2]. Om en metod är valid men använder instrument eller måttenheter 

som inte är reliabla så blir insamlad data felaktig. Metoden för att samla in data i detta 

examensarbete innebar främst att inhämta data från databaser. Samtliga data har genomsökts 

för att upptäcka eventuella fel och dessa fel har då åtgärdats, till exempel har blanka rader 

eller datafel tagits bort. Det har även gjorts intervjuer med erfaren personal på Fiskeby vilket i 

det här fallet får anses som en reliabel metod för insamling av information. Vi har verifierat 

att optimeringsmodellen gett korrekta resultat genom att använda oss av ett mindre dataset 

vilket gjorde det lättare att identifiera om fel uppstått. Exempel på verifikation i 

examensarbetet var när optimeringsmodellen utförde ruttplanering. Med ett mindre dataset var 

det möjligt att för hand beräkna de optimala rutterna och dess kostnader för att säkerställa att 

det ruttplanerade fordonet besökte rätt kunder, med rätt mängd produkter till rätt kostnader. Vi 

testade även att förändra kostnaderna för att upprätta ett distributionslager på de potentiella 

platserna för att verifiera att optimeringsmodellen väljer rätt distributionslager.  

2.2. Genomförande 

2.2.1. Litteratursökning, teoretisk referensram och litteraturstudie 

En litteratursökning har genomförts för att införskaffa teoretisk kunskap som ligger till grund 

för den teoretiska referensramen och en litteraturstudie. Litteraturen som främst har använts 

för den teoretisk referensram är kurslitteratur samt annan facklitteratur. För litteraturstudien 

har vetenskapliga referenser där liknade ämnesområden behandlas använts.  

2.2.2. Insamling och strukturering av indata 

Insamlingen av data genomfördes genom kontakt med personal på kontoret hos Fiskeby som 

tog fram data ur deras databas. De indata som samlades in var gjorda transporter för hela år 

2017 och följande information knuten till dessa transporter:  

- Kostnader för samtliga transporter. 

- Fyllnadsgrad för samtliga transporter.  

- Destination för samtliga transporter.  

- Mängden kartong i vikt levererat för respektive transport.  

- Avropsmängder av kartong i ton. 

- Avresedatum för samtliga transporter. 
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- Leveransdatum för samtliga transporter. 

- Tariff för transportkostnader per km och ton.  

Den indata som inhämtades behandlades och strukturerades för att göra den användbar både 

till nulägesanalysen samt optimeringsmodellen.  

Annan data som insamlades som inte fanns hos Fiskeby var: 

- Distanser från fabriken i Fiskeby till samtliga kunder.  

- Distanser från Fiskeby till samtliga potentiella distributionslager.  

- Distanser från potentiella distributionslager till samtliga kunder.  

- Distanser mellan samtliga kunder.  

- Kostnader för att upprätta distributionslager.  

- Maxkapaciteten hos ett transportfordon. 

 
De olika distanserna inhämtades genom vägbeskrivningar i Google Maps. Kostnaden för att 

upprätta distributionslager tog fram genom statistik på hyreskostnader av distributionslager. 

Källorna för den statistik som användes kom från de länder där eventuella distributionslager 

kan upprättas enligt den modell som skapats. Maximala kapaciteten hos ett transportfordon 

hämtades från de restriktioner som finns för varje land där Fiskeby har en kund som också är 

inkluderad i vår modell.  

2.2.3. Lokalisering av potentiella platser för distributionslager 

Lokaliseringen av potentiella geografiska platser där ett eventuellt distributionslager kan 

upprättats gjordes. Denna lokalisering skedde i samråd med Fiskeby för att dessa geografiska 

platser ska vara möjliga ur Fiskebys perspektiv. Ett fast pris för att upprätta varje enskilt 

distributionslager togs fram som sedan användes i optimeringsmodellen. Kostnaden för att 

upprätta varje enskilt distributionslager baserades på inhämtad statistik om hyreskostnader för 

att hyra distributionslager i de städer där potentiella distributionslager har placerats.  

2.2.4. Optimeringsmodell 

När samtliga indata (både indata från Fiskeby samt de geografiska platserna för de potentiella 

distributionslagrena) fanns tillgänglig och var strukturerad på lämpligt sätt framställdes en 

optimeringsmodell. Optimeringsmodellen fann de optimala geografiska platserna, utifrån den 

lista av potentiella geografiska platser som tagits fram, samt beräknade de optimala rutterna 

för transporterna av kartong till kunderna från distributionslager och fabriken i Fiskeby. 

Utdata från optimeringsmodellen innehåller kostnaderna för det optimala fallet, 
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fyllnadsgrader, transporterade mängder kartong, antal kilometer, leveranstider, transport-

rutterna, antal distributionslager och dess lokalisering och vilka kunder som blir försörjda av 

vilka distributionslager. De antaganden som gjorts är att beställningsmängderna, 

avropstiderna och produktionen är desamma som för det första halvåret 2017, det vill säga för 

både nuvarande scenariot och för förslag till ny distributionslösning. Detta för att en 

jämförelse skulle kunna göras mellan nuvarande distributionslösning och scenariot med en ny 

distributionslösning. 

2.2.5. Testscenarion och känslighetsanalys  

När modellen var färdigställd utfördes olika testscenarion där mängden distributionslager 

varierade. Utifrån de bästa resultaten från varje enskilt testscenario gjordes flera 

känslighetsanalyser i modellen för att kunna analysera hur systemet påverkas utifrån olika 

förutsättningar. Förändringar i bivillkor relaterade till verkliga situationer genomfördes för att 

göra det möjligt att analysera hur systemet påverkas och för att kunna ta reda på vilka delar av 

systemet som är kritiska. Dessa förändringar förklaras i kapitel 8.  

2.2.6. Analys av resultat 

Analys av resultaten från optimeringsmodellen har genomförts där olika scenarion jämförts 

med varandra. Text, figurer, tabeller och diagram har illustrerat hur de olika resultaten 

förhåller sig gentemot varandra och vilket/vilka av de olika scenarierna har betraktats som 

bästa möjliga utifrån de numeriska resultaten. Det har även genomförts en analys och en 

diskussion om ifall de numeriska resultaten var genomförbara i verkligenheten eller ifall det 

fanns andra resultat (ej optimala enligt modellen) som var mer rimliga ur ett 

genomförbarhetsperspektiv.  

2.2.7. Diskussion och slutsats 

En diskussion kring resultaten och analyserna har genomförts där omkringliggande faktorer 

har blivit belysta utifrån resultaten, vilka eventuella fördelar och nackdelar det finns av att 

upprätta ett eller flera distributionslager som tidigare inte har funnits.  
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3. Teoretisk refereﾐsraﾏ 

I det här kapitlet presenteras de viktigaste begreppen ur den litteraturstudie som gjorts. Den 

teoretiska referensramen innehåller teori inom områdena logistik, distribution, optimering och 

hur optimering kan användas. Kapitlet avslutas med en litteraturstudie innehållande studier 

som har gjorts inom liknande områden.   

3.1. Introduktion till logistik 

Det huvudsakliga målet inom logistik är att alla kunder ska få de produkter de vill ha till rätt 

kostnad och i rätt tid. När någon köper en tjänst eller vara så ställs det två krav; kostnaden för 

tjänsten eller varan ska vara låg och den ska levereras enligt kundens önskemål [3]. Det är 

från kundens perspektiv rimligt att ställa krav men ur producentens perspektiv är det inte alltid 

lätt att uppfylla kraven. Det är endast de mest effektiva företagen som klarar av att 

åstadkomma det. För att det ska vara möjligt för ett företag att sätta ett lågt pris men samtidigt 

ha en bra servicenivå krävs det en väl fungerande distribution, produktion och 

materialförsörjning som är samordnade med varandra. Det som logistik omfattas av är att 

planera och genomföra dessa aktiviteter men även att kontrollera att resultatet blir som önskat. 

Men logistik är inte bara att göra rätt saker utan även att göra saker rätt. Det som är viktigt för 

den som ska jobba med logistik eller redan jobbar med logistik är att sträva mot en så låg total 

logistikkostnad som möjligt och en så hög leveransservice att kunden blir nöjd [3].  

3.2. Distribution 

Att göra produkterna tillgängliga för kunden på ett så kostnadseffektivt sätt är vad distribution 

handlar om. Det gäller även att den önskade leveransservicen upprätthålls, vilket innefattar en 

rad olika aktiviteter som sker före, under och efter leverans. Det kan bland annat handla om 

att före leverans vara tydlig mot kunden om vilken leveransservice de kan förvänta sig, att vid 

leverans kunna hålla den lovade leveranstiden och att efter leverans vara tillgänglig för 

eventuella frågor angående produkten. Distributionen hos företag skiljer sig åt beroende på 

hur företagen väljer att producera, antingen väntar förtaget på att en kundorder tagits emot 

eller så tillverkas produkten för att sedan lagras [3]. Den huvudsakliga rollen som 

distributionen har är att fördela produkten från företagets färdigvarulager till kund, där kunden 

är den som kommer att nyttja produkten. Distributionen kan vara strukturerad på olika sätt, 

det kan till exempel ske via ett centrallager ut till kunder, eller via flera mindre 

distributionslager där produkter fördelas vidare till kund eller med hjälp av grossister. Med 
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grossister menas att den som köper produkten gör det för att sälja den vidare. Det finns inget 

som säger att ena sättet är bättre än det andra, utan varje företag gör på det sätt som passar 

deras organisation och förutsättningar bäst [3].  

3.3. Ruttplaneringsproblem 

Ruttplaneringsproblemet, på engelska kallat Vehicle Routing Problem (VRP), är ett vanligt 

problem som kan tillämpas på olika sätt beroende på geografisk plats eller situation. 

Ruttplaneringsproblemet kan till exempel användas för att försöka hitta det bästa möjliga 

sättet att transportera produkter från en eller flera depåer till flera kunder till så låg kostnad 

som möjlig [4]. Ett ruttplaneringsproblem har oftast flera olika kriterier som måste uppfyllas 

och dessa varierar beroende på tillämpning. Några av kriterierna kan vara: fordonskapacitet, 

antal tillgängliga fordon, efterfrågan hos kunder, antal depåer, endast besöka en kund en gång, 

tidsbegränsningar etc. [4]. Det klassiska rutplaneringsproblemet kan enligt Lundgren, 

Rönnqvist, Värbrand formuleras som följer [4]: 

Tabell 1 beskriver de mängder som ingår i modellen (1) -(9). Mängden I och mängden J är 

identiska och anledningen till att det finns två mängder är av pedagogiska skäll. Matematiskt 

räcker det med en mängd som används fler gånger men pedagogiskt kan det vara lättare med 

två mängder med separata namn. Tabell 2 beskriver de parametrar som ingår i modellen (1) -

(7) och tabell 3 beskriver de variabler som ingår i modellen (1) -(9).  

Tabell 1 - Mängder i klassiska ruttplaneringsmodellen. 

Namn i modell Mängd Beskrivning 

I Samtliga kunder och depå Mängden I med samtliga 

kunder och depån där index 

0 är depån.   

J Samtliga kunder och depå  Mängden J med samtliga 

kunder och depån där index 

0 är depån.  

K Samtliga fordon Mängd K med fordon 

 

Tabell 2 - Parametrar i den klassiska ruttplaneringsmodellen. 

Namn i modell Inkluderade mängder Beskrivning 仔暫 - Totalt antal fordon som 

lämnar depån. 
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仔 - Totalt antal kunder. 産 - Kapaciteten hos ett fordon. 纂餐 Kunder Efterfrågan hos kund i. 算餐斬 Kunder, Kunder Kostnaden att åka från kund 

i till kund j.  

 

Tabell 3 - Variabler i den klassiska ruttplaneringsmodellen. 

Namn i modell Inkluderade 

mängder 

Egenskaper Beskrivning 

姿餐暫 Kunder, Fordon Binär 1 om fordon k 

besöker kund i, 0 

annars. 姉餐斬暫 Kunder, Kunder, 

Fordon 

Binär 1 om fordon k åker 

mellan kund i och 

kund j, 0 annars.  

 

Målfunktion: 

兼件券 権 =  ∑ ∑ ∑ 潔沈珍 ∗ 捲沈珍賃珍樺徴沈樺彫賃樺懲  (1) 

 

Bivillkor: 

∑ 穴沈 ∗ 検沈賃 判 決, 倦 樺 計沈樺彫   (2) 

∑ 検沈賃 = 券倦, 件 = ど賃樺懲   (3) 

∑ 検沈賃 = な, 件 樺 荊賃樺懲 , 件 ≠ ど (4) 

∑ 捲沈珍賃 = 検珍賃 , 倹 樺 蛍, 倦 樺 計沈樺彫   (5) 

∑ 捲沈珍賃 = 検沈賃, 件 樺 荊, 倦 樺 計珍樺徴   (6) 
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∑ ∑ 捲沈珍賃 判  |鯨| − な, に 判 |鯨| 判 券, 鯨 ⊂ 荊, ど 鞄 鯨, 倦 樺 計珍樺聴沈樺聴   (7) 

捲沈珍賃 = {ど,な}, 件 樺 荊, 倹 樺 蛍, 倦 樺 計 (8) 検沈賃 = {ど,な}, 件 樺 荊, 倦 樺 計 (9) 

 

Det klassiska ruttplaneringsproblemet som är formulerat av (1) -(9) kan sedan modifieras efter 

de exakta behov som modellen behöver för specifika tillämpningar. (1) är målfunktionen där 

syftet är att minimera transportkostnaderna, (2) ser till att kapaciteten för ett fordon inte 

överskrids, (3) ser till att antalet fordon som lämnar depån är 券倦, (4) ser till att endast ett 

fordon besöker varje kund. (5) och (6) ser till att ifall ett fordon besöker en nod (kund eller 

depå) måste fordonet både anlända till noden och lämna noden. I bivillkor (7) används en 

delmängd S, delmängd S innehåller alla mängder med möjliga kombinationer av kunder. 

Bivillkoret omöjliggör möjligheten till att det bildas delturer, vilket till exempel förhindrar att 

en rutt bildas utan att depån är inkluderad. Vid nuvarande formulering av (7) och mängderna 

är definierade enligt tabell 1 finns det dock en lösning som inte borde vara giltig. Ifall det 

finns lika många fordon som kunder är det möjligt för samtliga fordon att starta hos varsin 

kund. Det finns inget bivillkor som tvingar ett fordon som besöker en kund att ha startat i 

depån. Alltså är det möjligt att en tur skapas för varje fordon där varje fordon startar och 

avslutar hos samma kund utan att besöka någon annan kund (eller depån) vilket inte bör vara 

möjligt. Fordonet startar då inte heller vid depån vilket fordonet borde även om (3) är uppfyllt 

då (3) endast anger hur många fordon som ska lämna depån men inte vart de ska åka. Det 

borde läggas till ett bivillkor som tvingar samtliga fordon som besöker en kund att någon gång 

i rutten ha startat från depån. Vid ökat antal bivillkor ökar också komplexiteten i och med att 

mängden bivillkor ökar exponentiellt vilket gör att problemet blir svårare att lösa.  

 

3.4. Lokalisering av distributionslagerproblem 

Lokalisering av distributionslagerproblem, på engelska kallat för Warehouse Location 

Problem (WLP) eller Facility Location Problem (FLP), är ett problem som behandlar om och 

vart ett eller flera distributionslager ska upprättas. Det finns flera andra varianter på 

uppbyggnaden av problemet. Problemet med att lokalisera distributionslager är ett viktigt 

moment inom planeringen av logistiksystem. Målet är att lokalisera distributionslager på en 

sådan plats att kostnaderna för att försörja kunders behov är så låg som möjligt [5]. Villkoren 
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som bestämmer var dessa lager kan lokaliseras är ofta många, baserat på olika faktorer så som 

kostnader och nuvarande nätverksstruktur. Då upprättandet av ett distributionslager är en 

högkostnad-investering så är det viktigt att en sådan investering inte bara passar bra in i 

rådande förhållande. Den ska även vara lämplig i framtiden då till exempel kostnader 

förändras eller att den geografiska platsen för marknaden förflyttas [5]. För att det ska vara 

möjligt att lösa ett lokaliseringsproblem av distributionslager krävs normalt fem 

standardkomponenter. De fem komponenter som behövs är vilka kunder och 

distributionslager som ska inkluderas, geografiska platser för de inkluderade kunderna och 

distributionslager samt ett mått för vad det kostar att åka mellan platserna. De olika måtten 

kan vara distanser eller restiden mellan inkluderade kunder och distributionslager [5].  

 

Vid användning av en modell för lokalisering av distributionslager vill man ofta få en så bra 

lösning som möjligt med hänsyn till kostnaden eller tiden det tar att förse alla kunder. Den 

bästa lösningen är oftast den lösning som ger lägst kostnad eller lägst tidsåtgång [5]. De 

faktorer som påverkar tiden eller kostnaden är olika beroende på syftet med användningen av 

en modell för lokalisering av distributionslager. I fallet med ett distributionslager åt ett 

kommersiellt företag kan faktorerna vara geografiska placering av kunder, prioriteringen av 

kunder, markkostnader eller infrastruktur. När man skapar en modell ska lösningen satisfiera 

alla villkor för att vara giltig. Ju fler villkor som är inkluderade i modellen desto fler aspekter 

måste modellen ta hänsyn till vilket gör modellen mer komplex [5]. När man skapar en modell 

för den här typen av problem är det inte vanligt att man inkluderar kostnader för till exempel 

arbetskraft och lagerhållningskostnader då dessa är faktorer som är svåra att uppskatta. Det är 

också osäkert att basera ett beslut på dessa faktorer då de ofta förändras [6]. Därmed innebär 

det inte att de inte ska tas hänsyn till, utan måste även beaktas separat vid eventuella beslut 

[6]. Enklaste formen av modell för lokalisering av distributionslagerproblem kan formuleras 

enligt (10) -(15) [6]. Tabell 4 beskriver de mängder som ingår i modellen, tabell 5 beskriver 

de parametrar som ingår i modellen och tabell 6 beskriver de variabler som ingår i modellen.  

 

Tabell 4 - Mängder som ingår modellen för lokaliseringsproblem med fasta kostnader. 

Namn i modell Mängd Beskrivning 

I Kunder Mängd I med kunder.  

J Distributionslager Mängd J med potentiella 

distributionslager. 
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Tabell 5 - Parametrar som ingår modellen för lokaliseringsproblem med fasta kostnader. 

Namn i modell Inkluderade mängder Beskrivning 産斬 - Kapaciteten hos 

distributionslager j. 纂餐 Kunder Efterfrågan hos kund i. 算斬餐 Distributionslager, Kunder Kostnaden att åka från 

distributionslager j till kund 

i.  讃斬 Distributionslager Kostnad att öppna 

distributionslager j. 

 

Tabell 6 - Variabler som ingår modellen för lokaliseringsproblem med fasta kostnader. 

Namn i modell Inkluderade 

mängder 

Egenskaper Beskrivning 

姿斬 Distributionslager Binär 1 om 

distributionslager j 

öppnas, 0 annars.  姉斬餐 Kunder, 

Distributionslager 

Binär 1 om 

distributionslager j 

försörjer kund i, 0 

annars.  四餐斬 Kunder, 

Distributionslager 

Reellt Mängd av efterfrågan 

hos kund i som 

försörjs av 

distributionslager j.  

 

 

 

Målfunktion: 

兼件券 権 = ∑ 検珍 ∗ 血珍 +  ∑ ∑ 捲珍沈 ∗ 潔珍沈珍樺徴     沈樺彫珍樺卓  (10) 

 

Bivillkor: 
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∑ 検珍珍樺卓 = な  (11) 

∑ 捲珍沈珍樺卓 半 な,      ∀件 樺 荊 (12) 

∑ 憲沈珍 ∗ 捲珍沈 判 検珍 ∗ 決珍 ,           ∀倹 樺 蛍沈樺瀧  (13) 

∑ 憲沈珍珍樺徴 = 穴沈, ∀件 樺 荊 (14) 検珍 = {な,ど}, ∀倹 樺 蛍 (15) 

 

Modellen formulerad ovan är ett lokaliseringsproblem då man endast ska lokalisera ett 

distributionslager. (10) är målfunktionen där målet är att minimera summan av de fasta 

kostnaderna för att upprätta distributionslagret och kostnaderna att försörja kunderna. (11) ser 

till att endast ett distributionslager öppnas, (12) ser till att alla kunder är kopplade till minst ett 

distributionslager och (13) ser till att kapacitetskraven i distributionslagret är uppfyllt.  I den 

här modellen antar man att det distributionslager som upprättas kan försörja samtliga kunder. 

Bivillkor (14) ser till att efterfrågan hos samtliga kunder är uppfylld.  

 

Om det finns många olika kunder på många olika geografiska platser är det rimligt att ha flera 

distributionslager närmare kund. Detta för att minska kostnaderna och ledtiderna. För att 

omformulera modellen att hantera detta kan man introducera en ny parameter K där 計 判  |蛍| 
och K är antalet distributionslager som ska öppnas. Sedan omformulerar man (11) som följer, 

se (16).  

∑ 検珍珍樺卓 = 計  (16) 

 

Detta kommer medföra att exakt K stycken distributionslager öppnas. Väljer man att ersätta = 

med 判 så tillåter man modellen själv att öppna så många distributionslager som är nödvändigt 

för att finna optimala lösningen upp till K stycken. Då behöver inte ett distributionslager 

kunna försörja samtliga kunder om förutsättningen är att den totala kapaciteten för alla 

distributionslager som kan upprättas inte är mindre än totala efterfrågan från alla kunder [6].  
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Det finns två vanligen förekommande metoder som används vid utredning av hur man ska 

planera distributionslager; p-median och p-center. P-median baseras på minimering av 

kostnaderna för att försörja samtliga kunder. Kostnaderna kan till exempel vara de monetära 

kostnaderna eller tidsrelaterade kostnader [7]. En variant av ett p-median problem, på 

engelska kallat Capacitated Facility Location Problem (CFLP), innebär att man kan öppna p 

stycken distributionslager med begränsade kapaciteter och målet är att minimera kostnaderna 

för att försörja alla kunder [7]. I CFLP tas det även hänsyn till  de fasta kostnaderna att öppna 

ett distributionslager vilket ett p-median problem inte gör [10]. CFLP är snarlikt modellen 

(10) – (15), men i ett CFLP kan endast ett distributionslager försörja en kund. P-center är en 

metod där modellen tillåts öppna tillräckligt många distributionslager för att täcka efterfrågan 

hos alla kunder men målet är också att minimera den maximala distansen från ett 

distributionslager till en kund [6]. Detta kan ses som att göra det så bra som möjligt för den 

som får det sämst. Målfunktionen innehåller en variabel som representerar värdet på avståndet 

mellan den kund och distributionslagret som har längst avstånd mellan sig, vilket man 

minimerar. Både p-median och p-center går att modifiera för att anpassa modellen till olika 

tillämpningar genom att addera och/eller ändra i målfunktionen och bivillkoren [6]. 

3.5. Lokalisering av distributionslager – Ruttplaneringsproblem 

Lokalisering av distributionslager – ruttplaneringsproblem, översatt till engelska Location-

Routing Problem (LRP), är en problemtyp som kombinerar problemen för att lokalisera 

distributionslager och ruttplanering. Basen i ett sådant problem bygger på 

ruttplaneringsproblemet som sedan modifieras [5]. En av förenklingarna som är gjorda när 

man använder sig av en WLP-modell är att man kopplar ihop en kund med ett 

distributionslager utan att ta hänsyn till hur kunden i praktiken ska bli försörjd. Modellen 

förutsätter ofta att kunder blir försörjda genom direkttransporter utan ruttplanering men i 

praktiken används ofta ett fordon till att försörja flera kunder samtidigt. Figur 1 illustrerar 

skillnaden då ett fordon besöker flera kunder i en och samma rutt jämfört med då ett fordon 

endast besöker en kund [5]. Ett exempel kan vara en ARLA-lastbil som levererar mjölk till 

flera butiker i en och samma rutt, inte bara en butik per rutt. För att lyckas inkludera flera 

kunder i en och samma rutt krävs det ruttplanering tillsammans med lokaliseringen av ett 

distributionslager för att hitta en helhetslösning och dess kostnader. För att använda 

ruttplanering måste följande bestämmas: Kunder ska bindas till ett distributionslager, 

kunderna ska bindas till specifika rutter och det behövs även bestämmas i vilken ordning som 

kunderna i de specifika rutterna ska besökas [5]. 
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Figur 1- Skillnaden mellan att distribuera till en kund i taget eller flera kunder i en rutt. 

 

När man skapar en LRP modell går det att använda sig av olika indexering på de variabler 

som hanterar fordon i modellen beroende på vilka ändamål man har med modellen. Finns det 

endast en typ av fordon räcker det med dubbelindexering på de variabler som hanterar fordon 

[5]. Vill man skapa en flotta av fordon med olika egenskaper och kostnader krävs det 

ytterligare ett index för att specificera vilket fordon som menas [5]. Ett exempel kan vara ifall 

en variabel har värdet 1 då det åker ett fordon mellan en punkt a och en punkt b, 0 annars. Det 

är en dubbelindexerad variabel då a och b står för varsitt index likt 捲銚長. Är det också specifikt 

att det är fordon k som åker mellan punkt a och punkt b så har man en trippelindexerad 

variabel likt 捲銚長賃 . Till exempel kan olika k beteckna olika fordonstyper. Att använda endast två 

index gör modellen mindre komplex (färre variabler) [5]. Ett sätt att bygga upp en LRP 

modell är att dela in fabriker, distributionslager och kunder i olika nivåer i en nivåstruktur, se 

Figur 2.  

 

Figur 2 - Nivåstruktur 

Fabrikerna anses ha fasta geografiska placeringar samtidigt som det är distributionslagrens 

geografiska placering ska lokaliseras [5]. Det kan också skapas två typer av distributionssätt:  

1. En rutt kan endast besöka en kund, förkortat (R) [5].  

2. Rutter skapas där ett fordon besöker flera kunder samtidigt, förkortat (T) [5].  
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Med dessa beteckningar skapas ett uttryck för hur distributionen mellan de olika nivåerna är 

uppbyggd, till exempel 3/R/R vilket står för 3 nivåer (fabriker, distributionslager och kunder) 

och distributionssättet R mellan både fabrik och distributionslager samt distributionslager och 

kunder. En av de vanligaste formuleringarna är 3/R/T vilket innebär transport direkt från en 

fabrik till ett distributionslager och sedan rutter från distributionslagrena till de kunder som 

ska besökas i en specifik rutt, se figur 3 [5]. 

 

Figur 3 - 3/R/T modell till vänster och en 3/R/R modell till höger. 

En LRP modell som bygger på linjär heltalsoptimering består oftast av tre bivillkorsgrupper 

som ser till att modellen fungerar som den ska, vilka är: 

1. Eliminering av delrutter [5].  

2. Distributionslagren ska inte kopplas ihop med varandra, alltså transporter mellan 

distributionslager ska inte vara möjlig [5]. 

3. Variablerna ska vara heltal eller binära [5].  

Större problem av den här typen blir svåra att lösa då mängden variabler och bivillkor blir för 

många [5].  

3.6. Kostnadsposter 

3.6.1. Rörliga kostnader 

Rörliga kostnader är de kostnader som kan ändras vid förändring i antalet producerade 

enheter. Till exempel så ökar en kostnad för en transport ifall kostnaden baseras på mängden 

producerade transportkilometrar och mängden producerade transportkilometrar ökar [8].  
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3.6.2. Fasta kostnader 

Fasta kostnader är de kostnader som inte ändras vid förändrat antal producerade enheter. Fasta 

kostnader ändras ofta bara över tid, typiskt är att kostnaderna ändras en gång per år [8]. Ett 

exempel på en fast kostnad är hyran av ett distributionslager, hyran förändras inte beroende på 

hur många enheter som är lagrade utan är fast och baseras ofta på storleken på 

distributionslagret. 

3.7. Linjärprogrammering 

Linjärprogrammering (LP) är ett av delområdena inom optimeringslära, där optimeringslära 

definieras som läran om att finna den bästa tillåtna lösningen [4]. Ett optimeringsproblem 

baseras på variabler, värdena på dessa variabler är det som definierar lösningen på 

optimeringsproblemet. Ett optimeringsproblem bör också innehålla en målfunktion som anger 

hur bra lösningen är och målfunktionsvärdet kan antingen maximeras eller minimeras. 

Optimallösningen för ett optimeringsproblem begränsas av ett antal bivillkor som anger vad 

som är tillåtet och sätter restriktioner på variablerna. Det finns olika delområden inom 

optimering, till exempel linjärprogrammering och icke-linjärprogrammering. Olika 

delområden har olika egenskaper och i linjärprogrammering så är samtliga funktioner linjära 

och variablerna får anta kontinuerliga värden [9]. Utvecklingen inom området optimeringslära 

är historiskt sett parallell med utvecklingen inom dataindustrin vilket medför att 

optimeringsmodeller i nutid kan vara mycket stora och behandla mycket stora datamängder 

vilket gör det i praktiken omöjligt att analysera och lösa modellen utan tillgång till dator [4].  

3.7.1. Simplexmetoden 

Simplexmetoden presenterades av George Dantzig 1947 och är den dominerade metoden för 

att lösa LP-problem [4]. Alla funktioner som beskriver målfunktionen och bivillkor är linjära 

funktioner och det är den matematiska strukturen som simplexmetoden utnyttjar. Ett tillåtet 

område i ett LP-problem utgör en konvex mängd och en linjär funktion är både konkav och 

konvex och varje LP-problem är därför ett konvext problem oberoende av om det är ett 

minimeringsproblem eller ett maximeringsproblem. Ett konvext problem är alltså ett problem 

där samtliga bivillkor är konvexa och alla tillåtna lösningar finns i en konvex mängd [4]. Ett 

system av dessa linjära begränsningar beskriver en konvex polyeder och en viktig egenskap 

hos konvexa polyeder är att dess extrempunkter utgör hörnpunkterna i det tillåtna området. 

Det betyder att den optimala lösningen till ett LP-problem, om det finns en optimallösning, 
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finns i polyederns tillåtna hörnpunkter och att studera dessa punkter är grundtanken med 

simplexmetoden [4].  

3.7.2. Heltalsprogrammering 

Optimeringsproblem kan innehålla enbart heltalsvariabler. Dessa problem kallas för 

heltalsproblem som går att lösa med hjälp av heltalsprogrammering. Det kan till exempel 

handla om hur många distributionslager som ska öppnas eller hur många personer som ska 

anställas. Men ett optimeringsproblem kan även innehålla en blandning av kontinuerliga 

variabler och heltalsvariabler och kallas då för blandat heltalsproblem. I ett heltalsproblem är 

det ovanligt att den optimala lösningen ligger i en hörnpunkt i det tillåtna området, som 

beskrivs i kapitel 3.6.1. Linjära problem med heltalskrav är oftast svårare att lösa än linjära 

problem utan heltalskrav med liknande storleksordning. Vid formulering av linjära problem är 

det vanligt att använda sig av binära variabler, en variabel som antingen kan anta värdena 0 

eller 1. En binär variabel kan ses som motsvarande till ett ja-nej beslut [4]. Binära variabler 

kan vara bra att införa i optimeringsproblem där frågor om till exempel byggnation av 

distributionslager ska ske eller inte ske.  

3.8. AMPL och CPLEX 

AMPL (A Mathematical Programming Language) är ett modelleringsspråk för att formulera 

optimeringsproblem. I formuleringen används matematiska begrepp som till exempel 

summor, mängder och addition vilket gör att formuleringarna blir enkla. För att kunna lösa 

optimeringsproblemen måste en lösare användas. Val av lösare beror på vilken typ av 

optimeringsproblem som ska lösas. AMPL stödjer många olika lösningsprogram och några 

exempel på lösare är CPLEX, Gurobi och Minos [4]. Dessa lösare använder sig av olika 

lösningsmetoder, till exempel CPLEX använder sig av simplexmetoden för att finna optimal 

lösning til l linjära optimeringsproblem [10]. När ett optimeringsproblem löses med hjälp av 

till exempel CPLEX är det inte alltid säkert att optimum blir funnet på grund av olika orsaker. 

En orsak kan vara att problemet är så stort så att lösningstiden blir för lång så att 

lösningsprocessen måste avbrytas. Om lösningsprocessen avbryts uppstår ett glapp mellan den 

optimistiska lösningen (övre gräns vid minimeringsproblem och undre gräns vid 

maximeringsproblem) och den bästa funna lösningen som är tillåten (pessimistisk lösning, 

undre gräns vid minimeringsproblem och övre gräns vid maximeringsproblem) och ett sådant 

glapp kallas gap. Den optimistiska lösningen är inte alltid tillåten men alltid lika med eller 

bättre än den pessimistiska lösningen och kallas därför just för optimistisk. Den pessimistiska 
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lösningen är alltid tillåten och är därför den lösning som alltid används som resultat vid 

analyser. Om skillnaden mellan den pessimistiska lösningen och den optimistiska lösningen är 

0 eller mindre än ett förbestämt gränsvärde så är den optimala lösningen funnen [10].  

3.9. Litteraturstudie 

I [11] behandlas ett problem gällande lokalisering av kapacitetsbegränsade anläggningar, 

förkortat som CFLP, med flera modelleringsmål där fokus inte enbart ligger på att minimera 

kostnader utan även att minimera miljöutsläppen och ta hänsyn till servicenivån. I dagens läge 

är inte enbart kostnaderna viktiga att ta hänsyn till i dessa typer av modeller vilket är en av 

anledningarna till att man valt att framställa en modell av det här slaget. Lösningen blir en 

pareto-optimal lösning som kan användas som bas i beslutsfattande. Metoden som användas 

för att lösa MOCFLP (Multi-Objective Capacitated Facility Location Problem) var en 

blandning av en heuristik och NSGA (Non-Sorting Genetic Algorithm) -II -algoritm där 

slutsatsen blev att modellen kan leverera lösningar som kombinerar de olika 

modelleringsmålen (minskad kostnad, miljöutsläpp och servicenivå) vilket gör modellen till 

ett bra verktyg när man vill ha en modell som lokaliserar lager med hänsyn till miljön [11]. 

[11] behandlar lokalisering av kapacitetsbegränsade anläggningsproblem vilket också 

behandlas i det här examensarbetet, en skillnad är dock att [11] behandlar tre aspekter 

(kostnader, miljöutsläppen och servicenivån) i målfunktionen vilket det här examensarbetet 

inte gör utan endast fokuserar på kostnaderna i målfunktionen och behandlar de andra två 

aspekterna i de analyser som gjorts. 

 

I [12] behandlas ett problem gällande lokalisering av distributionslager-lagerhållning-

ruttplaneringsproblemet vilket sällan är studerat på grund av dess komplexitet. I artikeln 

används ett logistiksystem med tre nivåer. Ett centralt distributionslager utgör första nivån, 

den andra nivån består av övriga distributionslager och slutligen den tredje av affärer. Man har 

även flera antaganden vilka är att alla affärers efterfrågan är oberoende av varandra, platsen 

för distributionslagret är känd, det är möjligt att uppfylla alla kunders efterfrågan, någon 

”slutpålager”-kostnad kan ignoreras ifall man uppnått en viss servicenivå, det finns inga 

kapacitetsbegränsningar i distributionslagrena, alla fordon startar och slutar vid samma 

distributionslager samt alla fordon är likadana. Metoden som används för att lösa problemet 

bygger på Lagrangerelaxation och sub-gradientoptimering som slutligen leder till att modellen 

blir två delproblem som ska lösas. Det som [12] kom fram till var att problemet kan 

formuleras som blandad heltalsprogrammeringsmodell som löses med återupprepade 
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Lagrangerelaxationer och sub-gradientoptimering. Resultatet visar att modellen löser 

problemet med god kvalité inom rimlig tid men att vidare utveckling kan vara att lösa 

problemet där tidsfönster inkluderas [12]. [12] behandlar ett problem som är snarlikt det som 

behandlas i det här examensarbetet men tre nivåer (fabriker, distributionslager och 

affärer/kunder), alla fordon (lastbilar i det här examensarbetet) är likadana, 

kapacitetsbegränsade distributionslager m.m. Skillnaden är att det här examensarbetet har 

behandlat en distributionslösning med tåg vilket vidgar modellen genom att fler möjliga 

lösningar finns.  

 

I [13] definieras begreppen lokalisering av distributionslager, ruttplanering och hur ett WLRP 

kan lösa lokaliseringsproblemet samtidigt som det inkluderar ruttoptimeringsproblemet. I [13] 

presenteras en optimeringsmodell där en mängd av kunder definieras och varje kund blir 

kopplad till ett distributionslager. Optimeringsmodellen tar fram de antal distributionslager 

som anses optimalt och minimerar den totala distansen för rutterna. WLRP delas in i tre olika 

delproblem, delproblem 1 antar att alla distributionslager används. Delproblem 2 lokaliserar 

distributionslagrena och allokerar rutterna och delproblem 3 omfördelar kunderna till 

distributionslagrena så att leveranskostnaderna och kostnaden att upprätta ett 

distributionslager blir minimerade. Den slutsats som drogs var att i delproblem 1 fick man en 

hög kostnad för öppning av distributionslagren men en låg leveranskostnad. I delproblem 2 

sjönk kostnaden för öppningen av distributionslagrena och i delproblem 3 uppnådde man 

betydande skillnader i alla kostnader [13]. [13] behandlar precis det problem som det här 

examensarbetet har behandlat och [13] har även testat flera scenarion för att se likheter och 

skillnader vilket det här examensarbetet också har gjort. En skillnad är att [13] kopplar en 

kund till ett distributionslager vilket inte nödvändigtvis måste ske i modellen som det här 

examensarbetet tagit fram då en kund kan vara kopplad till flera distributionslager.  

 

I [14] presenteras en metod för att lösa ett optimeringsproblem med flera depåer och 

ruttplanering, ett Multi-depot location-routing problem (MDLRP). På grund av komplexiteten 

att lösa problem inkluderat ruttplanering och lokalisering av depåer så har problemet delats in 

i två delproblem. De två delproblemen är ruttplanering och platsallokering. Platsallokering 

och ruttplaneringen måste designas på det sättet att efterfrågan av varje kund ska uppfyllas, en 

kund ska bli servad av exakt ett fordon, den totala efterfrågan i varje rutt ska vara mindre eller 

lika med kapaciteten för det fordonet som används i rutten. Det sista villkoret som måste vara 

uppfyllt är att varje rutt ska starta och avslutas i samma depå. Det som förväntas få ut av 



24 

 

modellen är de platser där depåerna förväntas upprättas, vilka kunder som kopplats till 

respektive depå, vilka fordon som ska användas och deras rutter. Resultatet förväntas 

minimera kostnaden för att upprätta depåer och transportkostnaderna för varje fordon. Antal 

kunder var antingen 12, 55 eller 85 där alla tre analyserades enskilt. Den framtagna metoden 

jämfördes sedan med två andra metoder från studerad litteratur. Det som [14] kom fram till 

var att när det var 12 kunder så fann de den optimala lösningen, lösningen med 55 kunder 

överträffade de båda jämförda metoderna och med 85 kunder gav testproblemet en bättre 

lösning än en av metoderna. Slutsatsen av arbetet var att den förslagna metoden var 

lätthanterlig och effektiv. En av anledningarna till detta var att den löste VRP endast en gång i 

varje iteration till skillnad mot andra metoder som löser det två gånger [14]. [14] behandlar 

samma problem som det här examensarbetet behandlar men dock med ett flertal skillnader i 

de villkor som ställs på modellen. [14] kräver till exempel att exakt ett fordon försörjer en 

kund och att en kund/samtliga kunder i en rutt tillsammans inte kan ha högre efterfrågan än 

vad ett fordon klarar av att leverera. I modellen i det här examensarbetet finns inte detta krav 

utan fler fordon kan besöka en och samma kund vilket medför att kunderna kan ha högre 

efterfrågan än vad ett fordon klarar av att leverera.  
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4. FöretagsHeskrivﾐiﾐg 

4.1. Fiskeby Board AB 

Fiskeby är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av förpackningskartong och har 

tillverkat kartong och papper sedan 1637. Fiskeby är ett fristående företag med tillverkning i 

Fiskeby, lokaliserat i Norrköping. Figur 4 visar en överblicksbild över Fiskebys 

fabriksområde. Sedan 2007 är Fiskeby amerikansktägt av Fiskeby Holding LLC och 

försäljningskontor finns i Norrköping, Aylesbury och Ottobeuren samt via samarbetspartners i 

Paris, Warszawa och Istanbul [15]. Fiskeby är en av Europas mest miljövänliga anläggningar 

för produktion av returfiberbaserad kartong och är en av få kartongtillverkare som har en egen 

s.k. extruder för plastbeläggning av kartong. En viktig del i företagets produktion är hållbarhet 

och Fiskeby skriver på sin hemsida:  

 

”Våra produkter tillverkas av 100% returfiber vilket ger tydliga miljömässiga 

fördelar, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Återvinning sparar 

både på resurser och energi. Kartongåtervinning bidrar till effektiv användning 

av naturens resurser. Kartongtillverkning av returfiber kräver dessutom avsevärt 

mindre energi än tillverkning med nyfiber.” [15] 

 

 

Figur 4 – Flygfoto över Fiskeby Board AB. 

4.2. Tillverkning 

Hos Fiskeby sker tillverkningen av förpackningskartongen av 100 % returfiber och den årliga 

produktionskapaciteten av kartong uppgår till 170 000 ton per år. Fiskeby är det enda bruk i 

Skandinavien som tar emot använda plastbelagda förpackningar och den returkartong som 
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kommer till Fiskeby finfördelas och går sedan vidare till en 40 meter lång trumma. I trumman 

tillsätts vatten, för att till exempel separera plasten i de plastbelagda förpackningarna från 

pappersfiber. Det är pappersfibern som blir till råvara i kartongproduktionen medan den 

separerade plasten eldas upp i Fiskebys egna energianläggning tillsammans med andra 

bioprodukter. Den kartong som tillverkas hos Fiskeby består av fyra skikt, där pappersmassa 

läggs ut i fyra olika skikt och pressas samman. Kartongen torkas sedan med hjälp av ånga som 

produceras i deras egna energianläggning och därefter bestryks kartongen för att skapa en ljus 

och jämn yta [16].  

 

Den avdelning där kartongen skärs till ark eller mindre rullar beroende på kundens önskemål 

benämns som efterbearbetningen. På den avdelningen finns det fyra arkmaskiner, en 

rullmaskin samt en beläggnings- och lamineringsmaskin, där den sistnämnde kallas för 

extruder. I extrudern beläggs kartongen med polyetenbeläggning för att skydda kartongen mot 

fett och fuktigt innehåll. Polyetenbeläggningen sker med olika typer av plast och olika färger. 

Hos Fiskeby finns anläggningar för både biogas- och energiproduktion. Biogasanläggningen 

stod klar 2015 och hjälper Fiskeby att avlasta den befintliga vattenreningsanläggningen. Här 

framställs klimatneutrala gaser som renar fabrikens avloppsvatten och den utökade 

reningskapaciteten minkar företagets miljöbelastning och det skapar även potential för utökad 

kartongtillverkning. År 2010 invigdes en fastbränslepanna som säkrar Fiskebys behov av ånga 

till kartongtillverkningen samt upp till 40 % av brukets övriga elbehov [16]. 

4.3. Transporter 

Det sker dagligen transporter av en mängd olika insatsvaror in till Fiskeby där det produceras 

en färdig produkt som skall transporteras till kunder i hela Europa. Eftersom majoriteten av 

transporterna från Fiskeby sker med lastbil (resterande andel sker med båt, till exempel till 

England) medför det mycket koldioxidutsläpp och det är något Fiskeby kontinuerligt jobbar 

med för att minska. För att kontrollera miljöpåverkan av transporterna använder sig Fiskeby 

av välkända transportbolag och en transportdeklaration skickas till de transportörer som 

bolaget anlitar. I detta sätts krav på transportörernas miljödeklaration, med syftet att minska 

miljöbelastningen av lastbilstransporterna. Fiskebys transportörer ska varje år lämna in en 

deklaration som beskriver miljöarbetet hos dem, där Fiskeby vill ha information om vilken typ 

av drivmedel som används, utbildning i Eco-Driving hos chaufförerna samt information om 

fyllnadsgrad [17].  
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Kundernas krav på snabba och pålitliga leveranser ökar och Fiskeby arbetar aktivt med att 

hitta alternativa lösningar på transporter. Dessa kan vara tåg eller båt och i dagsläget sker 

cirka 35 % av Fiskebys uttransporter med miljöanpassade alternativ [17]. 
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5. Beskrivﾐiﾐg av ﾐuläget  

I det här kapitlet beskrivs Fiskebys nuvarande distributionslösning. Det beskriver hur Fiskeby 

i nuläget arbetar med deras distribution från att kunden lägger en beställning tills att kunden 

får produkten.  

5.1. Beskrivning av nuläget 

I slutet på varje år lägger Fiskebys kunder beställningar på hur många ton de kommer att 

behöva för nästkommande års kartongförbrukning. Beställningarna produceras sedan baserat 

på ett produktionsschema där i vissa fall produktionen sker tidigt och de färdiga produkterna 

lagras i ett distributionslager med lagringskapacitet på 9600 ton som ligger i anslutning till 

fabriken i Fiskeby. I andra fall produceras produkterna i samband med att avropen från 

kunden sker. Under året som går görs det avrop på de beställningar som Fiskebys kunder har 

lagt och dessa sker vid olika tidpunkter med olika storlekar. De transporter som lämnar 

Fiskebys fabrik i nuläget är endast lastade med kartong från Fiskeby och är endast 

direkttransporter ut till Fiskebys kunder runt om i Europa. En kombination av lastbil och båt 

sker för att distribuera transporterna till kunder placerade i England. För transporter inom 

Sverige kan fordonen lasta upp till 35 ton och för transporter utanför Sveriges gränser kör 

transporter med fordon lastade med max 25 ton. Totalt finns det 14 olika leverantörer som 

sköter distributionen av in och ut transporter från Fiskebys fabrik. 
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6. DataHehaﾐdliﾐg 

I det här kapitlet finns en beskrivning om vilken data som var nödvändig för en analys av 

Fiskebys distribution.  

6.1. Databehandling 

Insamling av data gjordes med hjälp av en kontaktperson på Fiskeby som med hjälp av deras 

databas kunde få fram det data som behövdes. Det första data som var tillgänglig var en lista 

över Fiskebys samtliga kunder där första steget i databehandlingen var att sortera ut de kunder 

som inkluderades i det här examensarbetet. De som valdes var de 15 av 54 kunderna med 

högst efterfrågan och totalt motsvarade efterfrågan för dessa 15 kunder ca 90 % av den totala 

efterfrågan för norra/centrala Europa. Tabell 7 visar exempel på hur informationen var 

strukturerad från databasen. 

Tabell 7 - Data med information om Fiskebys kunder. 

Country Customer No Customer PostNo City 

DE 235001 VG Nicolaus 50241 PULHEIM  

DE 235004 Schur Pack Germany GMBH 21510 Beuchen 

DE 235005 MMP Caesar GMBH 56841 TRABEN-TRARBACH 

DE 235008 WestRock-MPS Melle 49324 MELLE 

DE 235009 MMP Behrens 31061 ALFELD (LEINE) 

DE 235016 Seda Germany 91284 NEUHAUS 

 

Med hjälp av kundinformationen som finns i Tabell 7 kunde exakta adresser för Fiskebys 

kunder tas fram. Tabell 8 visar ett utdrag ur den kompletta listan över kunder och information 

om dessa. Informationen om longitud och latitud har lagts till och användes tillsammans med 

ett verktyg för geografisk informationsbehandling som gjorde det möjligt att grafiskt placera 

ut alla kunder på en världskarta, se Figur 5. 
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Tabell 8 - Omstrukturerad information om varje kund. 

Kund Land KundNr Stad  Adress Latitud Longitud 
Acket 

drukkerij 

NL 234120 Ah Oss Gasstraat Oost 13, 5349 

AH Oss, Nederländerna 

51.761969 5.550565 

AGENCE 

LE 

SANGLIER 

FR 232012 Charleville 

Mézières 

7 Rue Camille Didier, 

08000 Charleville-

Mézières, Frankrike 

49.738654 4.735087 

Antalis A/S DK 
 

Holstebro Bastrupgårdvej 8, 7500 

Holstebro, Danmark 

(finns fler adresser) 

56.383876 8.607841 

ARENCO SE 
 

Kalmar Fornandergatan 1 392 

33 Kalmar  

56.663581 16.344783 

BluePOS PL 
 

Wielkie Kobierne 40b, 05-311 

Dębe Wielkie, Polen 

52.200172 21.461431 

Boutaux FR 
 

Val-au-Perche ZA les Boulais, 23 

RD923, Mâle, 61260 

Val-au-Perche, 

Frankrike 

48.264901 0.762317 

BSC 

Drukarnia 

PL 274011 Poznań Żmigrodzka 37, 60-171 

Poznań, Polen 

52.380862 16.837843 

CARTONN

AGES 

D'AUCH 

FR 
 

Auch 5 Rue Marcel Luquet, 

32000 Auch, Frankrike 

43.658555 0.624354 

Colorpack 

GMBH 

DE 235650 Berlin Tasdorf Süd 15, 15562 

Rüdersdorf bei Berlin, 

Tyskland 

52.492462 13.779881 

Covepa 

Michels 

FR 232611 Montierchaume Zoning Industriel 

Maltrie, 36130 

Montierchaume, 

Frankrike 

46.849892 1.745074 

 

Figur 5 visar hur kunderna är utplacerade på en karta. De vita, ljusblå och mörkblå cirklarna i 

Figur 5 illustrerar Fiskebys kunder. Kundernas storlek baserat på efterfrågan och illustreras 

genom storleken på cirkeln och dess färg. Vita kunder är de minsta och de mörkblå kunderna 

är de största. De orangea trianglarna illustrerar de potentiella platserna på distributionslager 

och den gröna pentagonen visar den geografiska placeringen för Fiskeby. Den grafiska 

illustrationen av Fiskebys kunder på kartan gjorde det möjligt att bestämma de potentiella 

platserna för de olika distributionslagrena. Det finns 8 potentiella distributionslager 

utplacerade på kartan, nämligen (värdet inom parantes är kostnaden i kr per kvadratmeter för 

att upprätta ett distributionslager i staden per år): 

- Lübeck, Tyskland (782,22 鯨継計/兼態) [18] [19] 

- Amsterdam, Nederländerna (863,14 鯨継計/兼態) [20] [21] 

- Duisburg, Tyskland (741,76 鯨継計/兼態) [18] [19] 
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- Plzen, Tjeckien (573,12 鯨継計/兼態) [22] 

- Poznan, Polen (472,03 鯨継計/兼態) [23] 

- Reims, Frankrike (505,75 鯨継計/兼態) [24] 

- Salzburg, Österrike (701,30 鯨継計/兼態) [25] 

- Magdeburg, Tyskland (579,92 鯨継計/兼態) [18] [19] 

Distributionslagrena placerades ut efter hur Fiskebys kunder är lokaliserade. En plats där det 

fanns många kunder eller där det fanns stora kunder ansågs vara en bra plats för att undersöka 

om det finns potential för att upprätta ett distributionslager. Platserna Lübeck, Amsterdam och 

Duisburg var önskemål på platser för distributionslager av kontaktpersonen hos Fiskeby. 

 

 

Med kunskap om de geografiska platserna för Fiskebys kunder, geografiska placeringar på 

potentiella distributionslager och den geografiska platsen på Fiskeby var det möjligt att skapa 

fyra distansmatriser. Dessa distansmatriser innehöll: 

- Distansen mellan Fiskeby och Fiskebys kunder. 

- Distansen mellan Fiskeby och samtliga potentiella distributionslager. 

- Distansen mellan samtliga distributionslager och Fiskebys kunder. 

- Distansen mellan Fiskebys kunder. 

Figur 5 - Grafisk överblick på Fiskeby, Fiskebys kunder samt potentiella placeringar av 

distributionslager. 
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Samtliga distanser räknades ut med hjälp av Google Maps vägbeskrivningsverktyg. Tabell 9 

visar distansen mellan Fiskeby och de potentiella distributionslagrena, övriga distanser finns i 

bilaga A. 

Tabell 9 – Distanser och ledtider mellan Fiskeby och de potentiella placeringarna.  

Distributionslager Distans(km) Ledtid(arbetsdagar) 

Duisburg 1193 2 

Amsterdam 1280 3 

Lübeck 765 2 

Plzen 1364 3 

Poznan 1198 2 

Salzburg 1621 3 

Reims 1595 3 

Magdeburg 1096 2 

 

Beroende på vilken distans som väljs som den maximala distans ett fordon kan färdas per 

tidsperiod i optimeringsmodellen så varierar ledtiden (ökar den maximala distansen kan ett 

fordon färdas längre per tidsperiod och tvärtom ifall den maximala distansen förkortas). 

Ledtiden beräknas genom att dividera totala distansen mellan två noder med maximala 

distansen ett fordon kan färdas per tidsperiod. Detta värde avrundas sedan uppåt till närmaste 

heltal vilket representerar ledtiden mellan två noder i arbetsdagar, se exempel i högra 

kolumnen i tabell 9. I kapitel 7.6 beskrivs innebörden av den maximala ruttdistansen 

utförligare och samtliga distanser finns i bilaga A. 

 

Tabell 10 visar orderdata från Fiskebys kunder. Den innehåller information om leveransens 

avgångs- och ankomstplats, tidpunkt för leverans och ankomst, vilken distributör som 

hanterar leveransen och antalet kilo varje leverans består av. Den här informationen behövdes 

för att ta fram samtliga kunders efterfrågan. Filterfunktion i Excel gjorde det möjligt att 

sortera alla kunder var för sig, vilket gjorde det möjligt att för varje kund få fram samtliga 

utleveranser gjorda under kalenderåret 2017. En efterfrågematris innehållande antal ton varje 

kund önskar få levererad varje dag skapades. Ett utdrag från efterfrågematrisen visas i Tabell 

11.  
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Tabell 10 – Exempel på orderdata från Fiskebys databas. 

Depart 

From 

Destination Departure 

Date 

Booked Arr 

Time 

Spediteur Plan 

kg 

Order 

date 

Wrap 

Date 

Agna Ext 003290 2017-01-02 2017-01-03 SCHENKER 35000 2016-11-11 2016-11-18 

Agna Ext 003290 2017-01-02 2017-01-03 SCHENKER 18400 2016-11-11 2016-11-18 

Agna Ext 232007  2017-01-09 2017-01-09 AGILITY 22500 2016-09-14 2016-10-14 

Agna Ext 235142  2017-01-13 2017-01-16 AGILITY 24200 2017-01-10 2016-01-31 

Agna Ext 003132  2017-01-17 2017-01-18 ALFREDSSON 

TRP 

11700 2016-09-19 2016-11-10 

 

Tabell 11- Utdrag från efterfrågematris. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MMPackagingPolska 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

SchurPackGermany 0 0 94 0 124 0 0 0 72 49 73,1 120,5 48,2 

ColorpackGmbh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 24,6 

MMPBehrens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 24 72,7 143 

WestRockPackagingBV 0 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 

VGExtrusion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

MMPCPSchmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 49 15,3 24,2 

PackDruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

MMPAustria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5 0 0 

VGNicolaus 0 0 0 49 49 0 0 0 0 156,511 24 0 49,1 

MMPCeasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BSCDrukarnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 

MMPFrance 0 0 0 0 0 0 0 0 47,7 0 0 0 0 

Leopold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,2 48 24 

GraphicPKGBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Data för vilka distributörer som kör till respektive kund togs även fram. Detta gjordes med 

hjälp av informationen som exemplifieras i Tabell 12 där kunderna filtrerades och det gjorde 

det möjligt att ta fram samtliga leverantörer till alla kunder. Med hjälp av denna information 

skapades en matris innehållande nollor och ettor, där en etta står för att den specifika 

leverantören levererar till den specifika kunden. Fiskeby har en kostnadstariff för varje kund 

och varje distributör. Kostnaden för varje enskild transport till en specifik kund varierar 

beroende på mängden kartong som ska levereras. Tarifferna tar hänsyn till distansen till varje 

kund. Strukturen för en tariff visas i Tabell 12. Kostnaden är indelad i 6 olika intervall och 

beror på hur många ton som var lastas i varje fordon.  
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Tabell 12 – Ursprungstariff för DHL och Schenker för leverans till kund 211005 I Dornbirn. 

Cou Loc/Rem Consignee Code Spediteur Interval  Valid From Valid To Curr Rate/Ton Uptime 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 0_5 2018-01-01 2028-04-06 SEK 1026 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 5_10 2018-01-01 2028-04-06 SEK 770 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 10_15 2018-01-01 2028-04-06 SEK 635 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 15_20 2018-01-01 2028-04-06 SEK 587 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 20_23 2018-01-01 2028-04-06 SEK 497 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn DHL 23_MAX 2018-01-01 2028-04-06 SEK 455 2018-02-20 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 0_5 2017-07-01 2028-04-06 SEK 828 2017-11-22 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 5_10 2017-07-01 2028-04-06 SEK 699 2017-11-22 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 10_15 2017-07-01 2028-04-06 SEK 618 2017-11-22 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 15_20 2017-07-01 2028-04-06 SEK 612 2017-11-22 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 20_23 2017-07-01 2028-04-06 SEK 584 2017-11-22 

AT Local 211005 Dornbirn SCHENKER 23_MAX 2017-07-01 2028-04-06 SEK 496 2017-11-22 

 

En ny tariff skapades där kostnaden för transporter skulle baseras på hur långt fordonet skulle 

färdas och på dess startvikt (0–5 ton, 6–10 ton, 11–15 ton, 16–20 ton och 21–25 ton). 

Anledningen till att en ny tariff skapades var för att i den skapta optimeringsmodellen krävdes 

en tariff som var gemensam för samtliga kunder. I nuläget finns det bara en tariff för varje 

kund och dessa är inte lämpliga att använda i den nya optimeringsmodellen. För varje kund 

och distributör togs kvoten av kostnaden för varje viktintervall och distansen till kunden fram. 

För att sammanställa en ny tariff för varje distributör togs medelvärdet av kvoterna för alla 

kunder kopplade till den specifika distributören för varje enskilt viktintervall. Då skapades ett 

värde för varje viktintervall som motsvarar kostnaden per transporterad kilometer och ton. 

Sedan multiplicerades kostnaden per kilometer och ton med den maximala vikten i det givna 

viktintervallet för att ta fram kostnaden per kilometer för det givna intervallet. Anledningen 

till att kostnaden per kilometer och ton multiplicerades med maximala vikten för ett 

viktintervall var för att tariffen endast skulle behöva multipliceras med längden för den rutt 

som fordonet skulle färdas samt för att kostnaden skulle vara pessimistisk istället för 

optimistisk som hade varit fallet ifall ett lägre värde på vikten hade använts. Ett exempel på 

processen visas i tabell 13 där geografiska platserna för tre kunder har använts, viktintervallet 

är 0–5 ton och distributören är DHL. Kostnaden 3,75 kr/km är den kostnaden som ett fordon 

som använder DHL som distributör kostar att använda per transporterad kilometer med en 

startvikt inom intervallet 0–5 ton baserat på detta exempel.  

Tabell 13 - Exempel på hur kostnadstariffen för en distributör skapades. 

 Dornbirn Hirschwang Rüdersdorf 

Distans: 1631 km  1691 945 
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Distributör: DHL DHL DHL 

Viktintervall: 0–5 ton 0–5 ton 0–5 ton 

Kostnad: 1026 kr 1111 kr 911 kr 

Kvot av kostnad 

och distans: 

怠待態滞怠滞戴怠 =ど,はに9 kr/km/ton 

怠怠怠怠怠滞9怠 = ど,はのば 

kr/km/ton 

9怠怠9替泰 = ど,9はね 

kr/km/ton 

Medelvärdet för 

samtliga kvoter: 

0,75 kr/km/ton 

Kostnaden efter 

multiplikation med 

den maximala 

vikten i det givna 

intervallet:  

3,75 kr/km 

 

 

Processen utfördes för samtliga distributörer och viktintervall och resultatet blev en 

kostnadsmatris innehållande 9 distributörer där varje distributör fick en kilometerkostnad för 

varje viktintervall. Tabell 14 visar den omgjorda tariffen. 

Tabell 14 - Ny tariff som används i optimeringsmodell 
 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

DHL 4,7 6,4 7,1 8,3 9,1 

Agility 3,8 5,5 7,1 8,7 10 

Alfredsson 16,7 16,7 16,7 16,7 18,1 

Frode 3,1 6,2 9,2 12,3 15,4 

Heinloth 5,2 9,1 8,5 8,7 8,3 

JPVIS 5,6 5,5 6,4 7,5 7,6 

SGL 3,6 5,2 6,2 7,5 8,7 

Schenker 4,7 6,8 8,3 10,2 12,2 

TCT 7,8 9,4 10,1 11 12 

 

Tabell 15 visar övriga data som var nödvändig för modellen som skapades. Kostnaden för tåg, 

koldioxidutsläpp för tåg och lastbil samt containerkapaciteten är baserade på data från en av 

Fiskebys distributörer. Insamlingen har skett via kontakt med [m1]. Lagerkapaciteten är en 

önskad lagerkapacitet från [m1] och fordonskapaciteten är baserad på information från [27].  
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Tabell 15 – Övrig data till modellen. 

Övriga data Värde 

Kostnad för tåg 6 162,06 kr/container [m1] 

Koldioxidutsläpp lastbil 853,07 g/km CO2 [26] [m1] 

Koldioxidutsläpp tåg 115,5 g/km CO2 [26] [m1] 

Lagerkapacitet 9600 ton [m1] 

Fordonskapacitet 25 ton [27] 

Containerkapacitet 25 ton [m1] 
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7. Optiﾏeriﾐgsﾏodell 

7.1. Beskrivning av optimeringsmodell  

I det här kapitlet kommer den optimeringsmodell som är framtagen att presenteras. Modellen 

är byggd i programmeringsspråket AMPL vilket medför att modellen innehåller följande 

delar: Mängder, parametrar, variabler, målfunktion och bivillkor. Samtliga beskrivs i 

delkapitel 7.2 - 7.6.  

 

Hela modellens flödesstruktur är uppbyggd av tidsperioder. Det är i en tidsperiod som 

händelser i modellen kan ske, till exempel en transport eller en uppdatering av lagernivåer i 

distributionslagrena. En transport i modellen antas starta i början av en tidsperiod och 

uppdatering av lagernivåer antas ske i slutet av en tidsperiod. Anledningen till att transporter 

antas starta i början av tidsperioder är för att det finns möjlighet för en transport att leverera 

produkter till kunder eller distributionslager samma dag som fordonet lämnar fabrik eller 

distributionslager. Lagernivåerna uppdateras i slutet av en tidsperiod då de produkter som 

levereras till ett distributionslager antas ankomma sent på en tidsperiod och utleveranser kan 

endast göras med produkter som fanns i lager i slutet av tidsperioden innan.   

 

Uppbyggnaden av modellen kan beskrivas med beteckningen 3/R/T. Det vill säga att det finns 

tre nivåer vilka är fabriker, distributionslager och kunder. Målet med modellen är att modellen 

ska bestämma vilket/vilka distributionslager som ska öppnas och att ruttplanera samtliga 

fordon för att minska totala kostnaderna (fasta kostnader för distributionslager och 

transportkostnader). Samtliga transporter mellan fabriker och distributionslager samt från 

fabriker direkt till kunder är direkttransporter. Det innebär att ett fordon som lämnar fabriken 

kan endast besöka ett distributionslager eller en kund. Samtliga transporter mellan 

distributionslager och kunder kan göras i rutter där varje fordon kan besöka flera kunder 

samtidigt i samma tur.  

 

Direkttransporter som görs antingen mellan fabrik och distributionslager/kunder eller mellan 

distributionslager och kunder antas få pågå över flera tidsperioder till skillnad från 

ruttplanerade transporter som besöker flera kunder i samma rutt som endast får pågå i en 

tidsperiod. Anledningen till antagandet är att en mer komplex modell som det skulle innebära 

att låta samtliga transporter ske över flera tidsperioder skulle innebära en väldigt omfattande 
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modell som skulle vara svår att använda i det här examensarbetet. Risken fanns att resultaten 

inte skulle bli bra nog vilket skulle kunna leda till att en analys skulle vara svår att göra samt 

att det skulle vara svårt att svara på frågeställningarna och styrka dessa svar med resultaten 

och analysen. Ytterligare ett antagande är att en rutt kan som längst vara 600 km under en 

tidsperiod då varje tidsperiod har en begränsad längd och ska representera en arbetsdag. Det 

tillsammans med antagandet att medelhastigheten på ett fordon är ca 65 km/h (baserat på egen 

intuition och diskussion med handledare) och att den maximala tiden som en chaufför får köra 

per arbetsdag är 9 timmar så ges en maximal ruttlängd på ca 600 (585 avrundat till 600) km 

per tidsperiod. Längden på en rutt i modellen beräknas som transportsträckan som ett fordon 

färdas fram till dess att fordonet har besökt sista kunden inkluderad i rutten. Transportsträckan 

för tomma fordon efter att sista kunden är besökt tas inte hänsyn till då de nödvändigtvis inte 

behöver återgå till startplatsen även om modellen i vissa fall är modellerad med 

tillbakaflöden. Anledningen är att distributörerna är tredjepartsföretag och de tar betalt för 

eventuell tomkörning i det tariffpris som används, alltså det givna priset från distributörerna. 

Transportmedlet som används i modellen (bortsett från tåg) betecknas fordon. Ett fordon i 

modellen är en lastbil med maximal lastvikt på 25 ton av klassen EURO VI.  

 

Figur 6 illustrerar exempel på flöden som är möjliga i modellen. Den blå punkten i det övre 

högra hörnet är fabriken Fiskeby, de röda punkterna är exempel på kunder i Bremen, Werther, 

Hannover och Kaiserslautern och den gula punkten är ett distributionslager i Duisburg. Den 

gröna linjen illustrerar en direkttransport med produkter från fabriken i Fiskeby till 

distributionslagret i Duisburg. Den svarta linjen illustrerar en direkttransport från fabriken i 

Fiskeby till kunden i Bremen. Den blå linjen illustrerar en rutt som lämnar distributionslagret i 

Duisburg(A) och besöker kunder i städerna Werther(B), Hannover(C) och Bremen(D). Den 

rosa linjen illustrerar en direkttransport från distributionslagret i Duisburg till en kund i 

Kaiserslautern.  
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Figur 6 - Geografisk överblick med exempel på transporter som kan ske i modellen. 

 

7.2. Mängder 

En mängd kan beskrivas som en uppsättning av beståndsdelar som är betydande för att 

optimeringsmodellen ska fungera. I den här optimeringsmodellen finns 7 olika mängder vilka 

är: Kunder, Distributionslager, Fordon, Fabriker, Tidsperioder, Distributörer och Ton. En 

mängd kan i AMPL sättas som ordered vilket innebär att det går att använda 

indexeringsfunktioner som till exempel möjliggör att man kan jobba med numeriska index i 

en mängd [28]. Tabell 16 beskriver de använda mängderna.  

 

Tabell 16 - Tabell som beskriver alla mängder i modellen. 

Namn i modell Betydelse  Egenskaper Beskrivning 
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Kunder Kunder Ordered Samtliga kunder som 

ingår i modellen. 

Distlager Distributionslager Ordered Samtliga potentiella 

distributionslager i 

modellen. 

Fordon Fordon Ordered Samtliga fordon i 

modellen, alla 

fordon är identiska.  

Fabrik Fabriker Ordered Samtliga fabriker 

som ingår i 

modellen. 

Tid Tidsperioder Ordered Samtliga 

tidsperioder som 

ingår i modellen. 

Distributorer Distributörer Ordered Samtliga 

distributörer som 

ingår i modellen. 

Ton Ton Ordered 5 olika 

startviktsintervall i 

ton för ett fordon (1–

5, 6–10, 11–15, 16–

20 och 21–25) som 

används för att 

bestämma 

transportkostnaden 

för varje fordon. 

 

7.3. Parametrar 

En parameter är en numerisk storhet i modellen som beskriver värdet för olika attribut. 

Parametrar i AMPL kan vara enskilda värden, vektorer eller matriser [29]. Om en parameter 

är en vektor eller matris (tvådimensionell) bestäms rader och kolumner med hjälp av de 
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mängder som finns i modellen. I den skapade optimeringsmodellen finns 17 parametrar som 

beskrivs i Tabell 17.  

Tabell 17 - Tabell som beskriver alla parametrar i modellen. 

Namn i modell Betydelse Inkluderade 

mängder 

Beskrivning 

蚕讃嗣蚕司讃司珊賛珊仔暫,嗣 Efterfrågan Kunder, Tid Efterfrågan för 

kund k i 

tidsperiod t. 纂餐史嗣_残珊賛蚕司_暫四仔纂暫,纂 Distans Kunder, 

Distlager 

Distans mellan 

kund k och 

distributionslager 

d.  纂餐史嗣_暫四仔纂_暫四仔纂暫層,暫匝 Distans Kunder, 

Kunder 

Distans mellan 

kund k1 och kund 

k2.  纂餐史嗣_讃珊産司餐暫_暫四仔纂暫,讃珊 Distans Kunder, 

Fabrik 

Distans mellan 

fabrik fa och kund 

k.  纂餐史嗣_讃珊産司餐暫_纂餐史嗣残珊賛蚕司纂,讃珊 Distans Distlager, 

Fabrik 

Distans mellan 

distributionslager 

d och fabrik fa.  讃伺司纂伺仔_暫珊使 Kapacitet - Maxkapacitet för 

samtliga fordon. � Stort tal - Tal som används i 

modelleringssyfte, 

valt till 10 000.   嗣珊司餐讃讃纂餐史,嗣伺 Kostnad Distributorer, 

Ton 

Tariffkostnad för 

fordon i SEK/km 

beroende på val 

av distributör dis 

och startvikt to.  
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残蚕纂嗣餐纂_纂餐史嗣残珊賛蚕司_暫四仔纂暫,纂 Ledtid Kunder, 

Distlager 

Ledtid mellan 

distributionslager 

d och kund k. 残蚕纂嗣餐纂_讃珊産司餐暫_暫四仔纂暫,讃珊   Ledtid Kunder, 

Fabrik 

Ledtid mellan 

fabrik fa och kund 

k.  残蚕纂嗣餐纂_讃珊産司餐暫_纂餐史嗣残珊賛蚕司纂,讃珊 Ledtid Distlager, 

Fabrik 

Ledtid mellan 

fabrik fa och 

distributionslager 

d. 暫四仔纂残蚕士暫,纂餐史 Distributörkontroll Kunder, 

Distributorer 

Binär matris med 

värdet 1 ifall kund 

k är kopplad till 

distributör dis, 0 

annars.  仕珊姉_纂餐史嗣珊仔史 Distans - Maxdistans ett 

fordon kan färdas 

under en 

tidsperiod.  暫伺史嗣_嗣珊賛 Kostnad - Kostnad per km 

att transportera 

gods med tåg 

oavsett mängd 

från Fiskeby till 

Duisburg 残珊賛蚕司_暫珊使 Kapacitet - Maxkapaciteten i 

ton för 

distributionslager 

(Samma värde för 

alla lager). 仕珊姉_四嗣残蚕士 Maximal 

utleverans 

- Maximala 

mängden kartong 

i ton som kan 
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lämna Fiskeby 

varje tidsperiod.  伺使使仔珊残珊賛蚕司暫伺史嗣纂 Kostnad Distlager Kostnaden att 

öppna 

distributionslager 

d i kr/m2. 

 

7.4. Variabler 

En variabel är en storhet där värdet kan ändras beroende på situation. En variabel kan ha flera 

olika egenskaper, till exempel heltal, binär eller reellt tal [30]. I den skapade 

optimeringsmodellen finns 21 variabler med varierande antal index. För varje variabel kan 

varje indexkombination anta ett specifikt värde. Tabell 18 beskriver de 21 variablerna.  

Tabell 18 - Tabell som beskriver alla variablerna i modellen. 

Namn i modell Egenskaper Inkluderade 

mängder 

Beskrivning 

姉讃,暫層,暫匝,纂,嗣 Binär Fordon, 

Kunder, 

Kunder, 

Distlager, 

Tid 

1 om fordon f från 

distributionslager 

d åker mellan kund 

k1 och kund k2 i 

tidsperiod t.  姉層讃,暫,纂,嗣 Binär Fordon, 

Kunder, 

Distlager, 

Tid 

1 om fordon f från 

distributionslager 

d åker direkt till 

kund k i tidsperiod 

t.  姉匝讃,暫,纂,嗣 Binär Fordon, 

Kunder, 

Distlager, 

Tid 

1 om fordon f från 

distributionslager 

d åker till 

distributionslager 

d från kund k i 

tidsperiod t.  
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�讃,纂,嗣 Reell  Fordon, 

Distlager, 

Tid 

Längd på rutt som 

fordon f från 

distributionslager 

d åker i tidsperiod 

t.  �匝纂,嗣,纂餐史 Reell Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Totalt antal 

transportkilometrar 

för de fordon som 

lämnar Fiskeby för 

distributionslager 

d med distributör 

dis i tidsperiod t.   �惣暫,嗣,��� Reell Kunder, Tid, 

Distributorer 

Totalt antal 

transportkilometrar 

för de fordon som 

lämnar Fiskeby för 

direkttransport till 

kund k med 

distributör dis i 

tidsperiod t. �想暫,纂,嗣,��� Reell Kunder, 

Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Totalt antal 

transportkilometrar 

för de fordon som 

lämnar 

distributionslager 

d för 

direkttransport till 

kund k med 

distributör dis i 

tidsperiod t.  �讃,纂,嗣伺,纂餐史,嗣 Binär Fordon, 

Distlager, 

Ton, 

1 om fordon f från 

distributionslager 

d använder 
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Distributorer, 

Tid 

distributör dis med 

startvikt to i 

tidsperiod t, 0 

annars. 嗣司仕珊仔賛纂讃,暫,纂,嗣,纂餐史 Reell Fordon, 

Kunder, 

Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Transporterad 

mängd i ton av 

fordon f från 

distributionslager 

d till kund k med 

distributör dis i 

tidsperiod t.  嗣司仕珊仔賛纂纂餐司蚕暫嗣暫,纂,嗣,纂餐史 Reell Kunder, 

Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Total transporterad 

mängd i ton direkt 

till kund k från 

distributionslager 

d med distributör 

dis i tidsperiod t.  嗣司仕珊仔賛纂�珊産司餐暫暫,嗣,纂餐史 Reell Kunder, Tid, 

Distributorer 

Total transporterad 

mängd i ton direkt 

från Fiskeby till 

kund k med 

distributör dis i 

tidsperiod t.  嗣司仕珊仔賛纂 �珊産司餐暫�餐史嗣残珊賛蚕司纂,暫,嗣,纂餐史 Reell Distlager, 

Kunder, Tid, 

Distributorer 

Total transporterad 

mängd i ton av 

produkter till kund 

k direkt från 

Fiskeby till 

distributionslager 

d med distributör 

dis i tidsperiod t. 嗣司仕珊仔賛纂�珊賛纂,暫,嗣 Reell Distlager, 

Kunder, Tid 

Total transporterad 

mängd i ton av 
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produkter till kund 

k med tåg från 

Fiskeby till 

distributionslagret 

i Duisburg i 

tidsperiod t.  伺使使仔珊纂 Binär Distlager 1 om 

distributionslager 

d ska vara öppet, 0 

annars.  �讃,暫,纂,嗣 Binär Fordon, 

Kunder, 

Distlager, 

Tid 

1 om fordon f från 

distributionslager 

d besöker kund k i 

tidsperiod t, 0 

annars.  残珊賛蚕司仔餐士珊暫,纂,嗣 Reell Kunder, 

Distlager, 

Tid 

Lagrad mängd 

varor i ton för 

kund k i 

distributionslager 

d vid slutet av 

tidsperiod t.  算酸蚕算暫_珊仔嗣珊残_暫四仔纂讃,纂,嗣 Binär Fordon, 

Distlager, 

Tid 

Binär variabel med 

värdet 1 ifall det är 

fler än 1 kund som 

fordon f från 

distributionslager 

d besöker i 

tidsperiod t, 0 

annars.   珊仔嗣珊残�伺司纂伺仔層暫,嗣,纂餐史 Positivt 

heltal 

Kunder, Tid, 

Distributorer 

Antal fordon som 

lämnar Fiskeby för 

direkttransport till 

kund k med 
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distributör dis i 

tidsperiod t.  珊仔嗣珊残�伺司纂伺仔匝纂,嗣,纂餐史 Positivt 

heltal 

Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Antal fordon som 

lämnar Fiskeby för 

transport till 

distributionslager 

d med distributör 

dis i tidsperiod t.  珊仔嗣珊残�伺司纂伺仔惣暫,纂,嗣,纂餐史 Positivt 

heltal 

Kunder, 

Distlager, 

Tid, 

Distributorer 

Antal fordon som 

lämnar 

distributionslager 

d för 

direkttransport till 

kund k med 

distributör dis i 

tidsperiod t.  珊仔嗣珊残�珊賛纂,嗣 Positivt 

heltal 

Distlager, 

Tid 

Antal containrar 

som lämnar 

Fiskeby för att 

transporteras med 

tåg till Duisburg i 

tidsperiod t.  

 

7.5. Målfunktion 

Målfunktionen i en optimeringsmodell innefattar de variabler som tillsammans genererar ett 

värde som ska minimeras eller maximeras, vilket till exempel kan vara kostnader. I den här 

optimeringsmodellen innefattar målfunktionen de termer som hanterar transportkostnaderna 

och kostnaderna för att öppna ett distributionslager. Målfunktionen illustreras i (17). 
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兼件券件兼結堅欠 倦剣嫌建券欠穴=  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 迎捗,鳥,痛鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追痛樺脹沈鳥鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追痛墜樺脹墜津捗樺�墜追鳥墜津∗ �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛 ∗ 建欠堅件血血鳥沈鎚,痛墜+ ∑ ∑ ∑ ∑ 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 ∗ 建欠堅件血血鳥沈鎚,泰鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追痛樺脹沈鳥賃樺懲通津鳥勅追+ ∑ ∑ ∑ 迎に鳥,痛,鳥沈鎚 ∗ 建欠堅件血血鳥沈鎚,泰鳥沈鎚樺�沈鎚痛痛追沈長通痛墜追勅追鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追痛樺脹沈鳥+ ∑ ∑ ∑ 迎ぬ賃,痛,鳥沈鎚 ∗ 建欠堅件血血鳥沈鎚,泰鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追痛樺脹沈鳥賃樺懲通津鳥勅追+ ∑ ∑ 欠券建欠健劇欠訣鳥,痛 ∗ 倦剣嫌建_建欠訣鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追痛樺脹沈鳥+ ∑ 剣喧喧券欠鳥 ∗ 剣喧喧券欠健欠訣結堅倦剣嫌建鳥 ∗ 健欠訣結堅_倦欠喧鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追   

(17) 

 

Ett av målen med målfunktionen är att minimera transportkostnaderna för transporter mellan 

alla nivåer i modellen. 迎捗,鳥,痛 och �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛 samt 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 är kopplade till transporterna 

mellan distributionslager och kunder och tillsammans med 建欠堅件血血鳥沈鎚,痛墜 och 建欠堅件血血鳥,泰 

beräknas kostnaden för samtliga transporter mellan distributionslager och kunder. 迎捗,鳥,痛 och �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛 används för att summera kostnaderna för ruttplanerade transporter mellan 

distributionslager och kunder, vilka är de transporter som har möjligheten att besöka flera 

kunder samtidigt (det finns inget krav att ett fordon måste besöka flera kunder men 

möjligheten finns). 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 används för att summera kostnaderna för direkttransporter 

mellan distributionslager och kunder. Skillnaden mellan ruttplanerade transporter och 

direkttransporter är att vid direkttransporter används alltid högsta kilometerkostnad för 

samtliga distributörer för att direkttransporterna ska sträva efter så hög fyllnadsgrad som 

möjligt. Genom att dela upp transporterna mellan distributionslager och kunder i ruttplanerade 

transporter (ibland innehåller en rutt endast en kund och är då likställt med en direkttransport 

men möjligheten till lägre kilometerkostnad finns) och direkttransporter minskar mängden 

fordon som måste ruttplaneras och då minskar mängden beräkningar i modellen. Minskade 

mängder beräkningar i modellen medför att modellen kan användas för större datamängder.  
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För de ruttplanerade transporter så beräknas vilken kilometerkostnad som ska användas på 

följande sätt: �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛 har värdet 1 för den distributör och för det startviktsintervall varje 

fordon tilldelas av modellen (0 för resterande distributörer och startintervall) vilket används 

för att koppla varje fordon till rätt tariffvärde i 建欠堅件血血鳥沈鎚,痛墜 som sedan multipliceras med 迎捗,鳥,痛. Det genererar transportkostnaden för varje enskilt fordon som sedan summeras till 

transportkostnaden för ruttplanerade transporter mellan distributionslager och kunder.  

 

Samma princip som används för direkttransporter mellan distributionslager och kunder 

används för transporterna mellan fabriker och distributionslager (迎に捗,捗銚,痛) samt fabriker och 

kunder (迎ぬ捗,捗銚,痛) då dessa transporter alltid är direkttransporter. Mellan fabriken i Fiskeby och 

det potentiella distributionslagret i Duisburg finns möjligheten att använda tåg. Kostnaden för 

att använda tåg är per container oavsett vilken vikt som fraktas i containern. För att räkna ut 

transportkostnaden för tåg multipliceras antalet använda containrar (欠券建欠健劇欠訣鳥,痛) med 

kostnaden för en container som är 倦剣嫌建_建欠訣.  

 

Sist adderas även fasta kostnaden för de distributionslager som upprätts. Den fasta kostnaden i 

den här optimeringsmodellen anses vara en hyreskostnad och inte en kostnad för att etablera 

ett distributionslager eller driftkostnader av ett etablerat distributionslager. Hyreskostnaderna 

som används i optimeringsmodellen finns i kapitel 6.1.  

7.6. Bivillkor 

Bivillkoren i en optimeringsmodell används för att modellen ska förhålla sig till de krav som 

ställs utefter de förutsättningar som modellen ska ta hänsyn till. Exempel på förutsättningar 

kan vara mängden kunder som kan inkluderas i samma rutt eller totala mängden kilometrar 

som ett fordon kan transporteras under en tidsperiod. Optimeringsmodellen har följande 

bivillkor, se (18) - (57).  

 

Bivillkor (18) - (25) finns för att begränsa ruttplanerade transporter i modellen mellan 

distributionslager och kunder. (18) är ett balansvillkor som ser till att ifall ett fordon f från ett 

distributionslager d ankommer till en kund k måste samma fordon även lämna kunden. 

Antingen lämnar fordonet för en annan kund eller för att åka tillbaka till det distributionslager 

fordonet startade från. Villkoret ska vara uppfyllt i samtliga tidperioder. (19) ser till att ifall ett 

fordon lämnar ett distributionslager måste det också återkomma till det distributionslagret. 
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(20) och (21) tillåter endast att fordon f avgår från distributionslager d för högst en kund och 

återkommer till distributionslager 穴 från högst en kund under en och samma tidsperiod. Då 

optimeringsmodellen baseras på antagandet att det finns obegränsat med antal fordon spelar 

det ingen roll ifall ett fordon åker flera gånger eller om det är två olika fordon som åker varsin 

gång. Alltså ett och samma fordon kan inte lämna ett distributionslager två gånger under 

samma tidsperiod även om fordonet i praktiken skulle hinna med två rutter i en och samma 

tidsperiod. Ur ett kostnadsperspektiv spelar det ingen roll ifall det är två fordon som används 

eller om det är ett fordon som används två gånger. (22) möjliggör endast ruttplanerade 

transporter från ett distributionslager ifall distributionslagret är upprättat. (23) är ett bivillkor 

som inte har någon påverkan på lösningen utan används endast för att ha en variabel som talar 

om vilka kunder som blivit besökta av vilka fordon i varje tidsperiod (för ruttplanerade 

transporter). Det används också för att underlätta formuleringen av andra bivillkor och 

utskriften av resultat. (24) eliminerar möjligheten till delturer i systemet. En deltur kan vara 

när en tur skapas utan att inkludera ett distributionslager. En sådan tur skulle innebära att ett 

fordon startar hos en kund istället för vid ett distributionslager alternativt att ett fordon 

besöker en och samma kund två gånger i en och samma rutt. Inget av dessa två alternativ ska 

vara möjliga. Delturselimineringen är endast modellerad för rutter med maximalt 2 besökta 

kunder och (25) ser till att denna restriktion alltid uppfylls. Anledningen till att maximalt 2 

kunder kan besökas i en rutt är delvis av modelltekniska skäl. Ifall modellen skulle tillåta 

ytterligare en kund i en rutt kommer antalet bivillkor öka kraftigt och modellen skulle bli 

mycket mer komplex och ta för lång tid att lösa. Tester har även gjorts för att ta reda på ifall 

detta skulle innebära några försämringar för resultatet och testerna har aldrig velat ha fler än 2 

kunder i en och samma rutt och därmed innebär begränsningen troligen inte några försämrade 

resultat. Anledningen till att modellen aldrig vill besöka fler än två kunder i en och samma 

rutt i de tester som gjorts är på grund av att avstånden mellan kunderna är så pass långa så att 

ruttlängdsbegränsningen i princip alltid sätter stopp för att fler än två kunder per rutt besöks.  

 捲な捗,賃,鳥,痛 + ∑ 捲捗,賃怠,賃,鳥,痛賃怠樺懲通津鳥勅追 ,賃怠≠賃 = 捲に捗,賃,鳥,痛 + ∑ 捲捗,賃,賃怠,鳥,痛賃怠樺懲通津鳥勅追 ,賃怠≠賃 ,
∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴   

 

(18) 

∑ 捲な捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 =  ∑ 捲に捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 , ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  (19) 
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 ∑ 捲な捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 な, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  
 

(20) 

∑ 捲に捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 な, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  
 

(21) 

∑ 捲な捗,賃,鳥,痛賃樺懲 判  ����a辰, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  (22) 

捲な捗,賃,鳥,痛 + ∑ 捲捗,賃怠,賃,鳥,痛賃怠樺懲 = �捗,賃,鳥,痛, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀倦
樺 計憲券穴結堅, ∀� 樺 T�d 

(23) 

捲捗,賃怠,賃態,鳥,痛 + 捲捗,賃態,賃怠,鳥,痛 判 な, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀倦な 樺 計憲券穴結堅, ∀倦に樺 計憲券穴結堅, ∀� 樺 T�d 

 

(24) 

∑ �捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 に, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  (25) 

 

(26) – (28) finns för att begränsa transportflödena mellan fabriker och distributionslager. Ett 

fordon som lämnar en fabrik kan endast besöka ett distributionslager. Det är alltså inte möjligt 

för ett fordon att besöka flera distributionslager vid transport från fabrik. Anledningen till den 

restriktionen är för att minska storleken på modellen och dess komplexitet. (26) möjliggör 

bara transport till ett distributionslager för ett fordon som lämnat en fabrik. Ett 

distributionslager som ska besökas måste även vara upprättat. (27)  uppfyller samma funktion 

som (26) fast för tåg. (28) säkerställer att det inte sker några direkttransporter till kunder från 

ett icke upprättat distributionslager.  

 ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦経件嫌建健欠訣結堅鳥,賃,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追賃樺懲通津鳥勅追 判 剣喧喧券欠鳥 ∗ �,
∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴 

(26) 

∑ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣鳥,賃,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 剣喧喧券欠鳥 ∗ �, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴 (27) 
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∑ ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴穴件堅結倦建賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追痛樺脹沈鳥賃樺懲通津鳥勅追 判 剣喧喧券欠鳥 ∗ �,
∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅 

(28) 

 

(29) finns för att se till att efterfrågan hos varje kund uppfylls i varje tidsperiod. Efterfrågan 

kan antingen uppfyllas genom direkttransport från fabrik alternativt från distributionslager. I 

bivillkoret har även matriserna för ledtider mellan fabriker och kunder samt distributionslager 

och kunder använts för att se till att samtliga transporter till kunder tar hänsyn till de ledtider 

som finns. Bivillkoret är uppbyggt så att det tar hänsyn till tidsperioder, en kund kan inte få 

leverans från ett distributionslager eller fabrik ifall ledtiden är längre än skillnaden i antal 

tidsperioder mellan den aktuella tidsperioden 建 och tidsperioden då kunden vill ha sin leverans 

vilket kontrolleras med hjälp av de två if-satserna i (29). Till exempel ifall ledtiden till en 

kund är 3 tidsperioder kan inte kunden få en leverans i tidsperiod 2 för det skulle innebära att 

kundens leverans skulle behöva skickas i tidsperiod 建 = −な som inte finns. Den indata som 

har använts har strukturerats på så vis att ett problem av denna sort inte ska kunna uppstå. 

Bivillkoret används även för att samtliga leveranser ska ske i rätt tidsperiod i förhållande till 

den ledtid som är. Är ledtiden längre än antalet gångna tidsperioder används else-satserna för 

att se till att värdet från 建堅兼欠券訣穴, 建堅兼欠券訣穴穴件堅結倦建 eller 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦 ersätts med 0.  

 

Varje kund kan ha sin produkt lagrad i alla distributionslager och lagernivåerna för alla 

distributionslager uppdateras med hjälp av (30). (30) adderar alla inkommande produkter till 

lagernivåerna från tidsperioden innan, samtidigt som alla leveranser till kund för gällande 

tidsperiod dras bort. Detta gäller för alla tidsperioder förutom tidsperiod 1 då denna tidsperiod 

inte kan få några inkommande produkter och startlagernivåerna är 0 enligt (31). Samtliga 

distributionslager har en maximal lagernivå. Den maximala lagernivån är samma för alla 

distributionslager och begränsas med hjälp av (32).  
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∑ ∑ ∑ 岫件血 健結穴建件穴_穴件嫌建健欠訣結堅_倦憲券穴賃,鳥鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追捗樺�墜追鳥墜津鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 判 建 建ℎ結券 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛+岫怠−鎮勅鳥痛沈鳥_鳥沈鎚痛鎮銚直勅追_賃通津鳥�,匂岻,鳥沈鎚 結健嫌結 ど岻+  ∑ ∑ 岫件血 健結穴建件穴_穴件嫌建健欠訣結堅_倦憲券穴賃,鳥鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追判 建 建ℎ結券 建堅兼欠券訣穴穴件堅結倦建賃,鳥,痛+岫怠−鎮勅鳥痛沈鳥_鳥沈鎚痛鎮銚直勅追_賃通津鳥�,匂岻,鳥沈鎚 結健嫌結 ど岻+ ∑ 岫件血 健結穴建件穴_血欠決堅件倦_倦憲券穴賃,′�沈鎚賃勅長�′  鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追判 建 建ℎ結券 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦賃,痛+岫怠−狸奪辰担i辰_脱叩但嘆i谷_谷探n辰�,′����賑��′岻,鳥沈鎚 結健嫌結 ど岻=  結血建結堅血堅欠訣欠券賃,痛, ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀建 樺 劇件穴 

 

(29) 

健欠訣結堅券件懸欠賃,鳥,痛=  健欠訣結堅券件懸欠賃,鳥,痛−怠+  ∑ 岫件血 健結穴建件穴_血欠決堅件倦_穴件嫌建健欠訣結堅鳥,′�沈鎚賃勅長�′  鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追判 建 建ℎ結券 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦経件嫌建欠健訣結堅鳥,賃,痛+岫怠−狸奪辰担i辰_脱叩但嘆i谷_辰i坦担狸叩巽奪嘆匂,′����賑��′岻,鳥沈鎚 結健嫌結 ど岻+ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣鳥,賃,痛  − ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,辰i坦鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追捗樺�墜追鳥墜津−  ∑ 建堅兼欠券訣穴穴件堅結倦建賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追 ,
建 樺 劇件穴, � 半 に, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀倦 樺 計憲券穴結堅    
 

(30) 

健欠訣結堅券件懸欠賃,鳥,痛 = ど, � = な, ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅  
 

(31) 

∑ 健欠訣結堅券件懸欠賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 �a���_�a�, ∀建 樺 劇件穴, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅  (32) 

 

(33) används för att begränsa hur många produkter som kan lämna en fabrik i varje tidsperiod. 

Både de produkter som lämnar fabriken för transport direkt till kund och de produkter som 

lämnar fabriken för transport till ett distributionslager räknas in. Värdet på parametern 兼欠捲_憲建健結懸 representerar mängden produkter i ton som kan lämna en fabrik per tidsperiod. 

(34) används för att begränsa kapaciteten för de fordon som transporter produkter mellan 

distributionslager och kunder. (35) ser till att om ett fordon ska transportera varor till en kund 
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måste detta fordon besöka den kunden antingen genom att komma direkt från ett 

distributionslager eller från en annan kund. Om fordonet inte gör det kan det inte heller 

leverera några produkter till den specifika kunden. (36) ser till att ett fordon inte besöker en 

kund ifall fordonet inte ska leverera några produkter till kunden.  ∑ ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦経件嫌建健欠訣結堅鳥,賃,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追賃樺懲通津鳥勅追鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 +  ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦賃,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追賃樺懲通津鳥勅追+  ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣鳥,賃,痛賃樺懲通津鳥勅追鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 判 �a�_u����,
∀建 樺 劇件穴  

 

(33) 

∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追賃樺懲通津鳥勅追 判 血剣堅穴剣券倦欠喧, ∀建 樺 劇件穴, ∀穴
樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券  

 

(34) 

�捗,賃,鳥,痛 ∗ � 半  ∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追 , ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀穴
樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀建 樺 劇件穴  

 

(35) 

�捗,賃,鳥,痛 判  ∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追 , ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀血
樺 繋剣堅穴剣券, ∀建 樺 劇件穴  

 

(36) 

 

För att förenkla uträkningen av transportkostnader i målfunktionen har variablerna 迎捗,鳥,痛, 迎に鳥,痛,鳥沈鎚, 迎ぬ賃,痛,鳥沈鎚 剣潔ℎ 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 skapats. 迎捗,鳥,痛 representerar mängden 

transportkilometrar för varje fordon med möjlighet till ruttkörning som transporterar 

produkter från distributionslager till  kunder och räkas ut med hjälp av (37). Varje enskilt 

fordon som kör produkter mellan distributionslager och kunder och som har möjlighet att 

besöka flera kunder i samma rutt får vara kopplat till max en distributör. Fordonet ska även ha 

en startlastvikt inom ett startlastviktsintervall som bestäms med hjälp av �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛. Både 

distributör och startlastvikt bestämmer vilken kilometerkostnad varje fordon har när det 

transporterar produkter. Det är endast möjligt för samtliga fordon att vara kopplat till en 
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distributör och ett startlastviktsintervall enligt (38). Baserat på hur stor mängd som ett fordon 

transporterar sätts ett startlastviktsintervall för fordonet vilket är det intervall som bestäms 

med bivillkor (39) -(40). De olika intervallen är: 1–5 ton (index 1 i mängden Ton), 6–10 ton 

(index 2 i mängden Ton), 11–15 ton (index 3 i mängden Ton), 16–20 ton (index 4 i mängden 

Ton) och 21–25 ton (index 5 i mängden Ton) vilka har olika kilometerkostnader i 建欠堅件血血鎮勅塚,痛墜. 

Tariffen är uppbyggd så att det är billigare att transportera hög vikt i ett fordon än låg vikt i 

flera fordon, alltså kommer modellen alltid sträva efter att ha så hög vikt (dvs. fyllnadsgrad) 

som möjligt. Till exempel om ett fordon har en startvikt på 10 ton kommer bivillkor (39) -(40) 

endast tillåta startviktintervall 6–10 ton. Sedan väljs också en distributör med hjälp av 

målfunktionen där målfunktionen kommer att se till att billigast möjliga distributör används. 

För att underlätta beräkningarna används (41) som begränsar modellen så att transporter 

mellan distributionslager och kunder som har möjligheten att åka i rutt maximalt kan ha 24 

ton produkter till en och samma kund. Detta medför att ifall modellen vill transportera ett fullt 

fordon (25 ton) till en kund ska det direkt räknas in som direkttransport och därmed förenklas 

ruttplaneringen då en sådan transport inte ruttplaneras. (41) är alltså ett bivillkor som endast är 

till för att underlätta för modellen att välja vad som ska ruttplaneras och vad som ska anses 

vara direkttransporter för att på så vis minska mängden beräkningar och göra modellen 

effektivare.  ∑ (捲な捗,賃,鳥,痛 + 捲に捗,賃,鳥,痛) ∗ 穴件嫌建健欠訣結堅倦憲券穴賃,鳥賃樺懲通津鳥勅追 + ∑ ∑ 捲捗,賃怠,賃態,鳥,痛 ∗ 穴件嫌建倦憲券穴倦憲券穴賃怠,賃態賃態樺懲通津鳥勅追賃怠樺懲通津鳥勅追= 迎捗,鳥,痛, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  
 

(37) 

∑ ∑ �捗,鳥,痛墜,鳥沈鎚,痛鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追痛墜樺脹墜津 判 な , ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴  
 

(38) 

∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚賃樺懲通津鳥勅追 半 �捗,鳥,怠,鳥沈鎚,痛 + �捗,鳥,態,鳥沈鎚,痛 ∗ は + �捗,鳥,戴,鳥沈鎚,痛 ∗ なな + W脱,辰,替,辰i坦,担 ∗ なは+ �捗,鳥,泰,鳥沈鎚,痛 ∗ にな, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀建 樺 劇件穴, ∀穴件嫌樺 経件嫌建堅件決憲建剣堅結堅  
 

(39) 
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∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚賃樺懲通津鳥勅追 判 �捗,鳥,怠,鳥沈鎚,痛 ∗ の + �捗,鳥,態,鳥沈鎚,痛 ∗ など + �捗,鳥,戴,鳥沈鎚,痛 ∗ なの + W捗,鳥,替,鳥沈鎚,痛∗ にど + �捗,鳥,泰,鳥沈鎚,痛 ∗ にの, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券, ∀血欠 樺 繋欠決堅件倦, ∀建樺 劇件穴, ∀穴件嫌 樺 経件嫌建堅件決憲建剣堅結堅 

 

(40) 

∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚鳥沈鎚樺�沈鎚痛追沈長通痛墜追勅追 判 にね,
∀建 樺 劇件穴, ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅, ∀倦 樺 計憲券穴結堅, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券 

(41) 

 

Mellan Fiskeby och distributionslager samt Fiskeby och kunder är det endast tillåtet med 

direkttransporter. Tågtransporterna mellan Fiskeby och Duisburg och även en del av 

transporterna mellan distributionslager och kunder är också direkttransporter. Dessa 

transporter har inget specifikt fordonsindex utan antal fordon som behövs beräknas med hjälp 

av hur många ton som ska levereras dividerat med maxkapaciteten hos ett fordon, avrundat 

uppåt. För detta används 4 variabler, 欠券建欠健繋剣堅穴剣券な賃,痛,鳥沈鎚, 欠券建欠健血剣堅穴剣券に鳥,痛,鳥沈鎚, 欠券建欠健繋剣堅穴剣券ぬ賃,鳥,痛,鳥沈鎚 och 欠券建欠健劇欠訣鳥,痛. Dessa 

variabler står för antalet fordon som krävs för att klara av den efterfrågade mängden varje 

tidsperiod. Då samtliga transporter är direkttransporter kan totala antalet transporterkilometrar 

(迎に鳥,痛,鳥沈鎚, 迎ぬ賃,痛,鳥沈鎚 剣潔ℎ 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 ) räknas ut och sedan användas för att summera 

transportkostnaden i målfunktionen. (42) beräknar antalet fordon som krävs för att kunna 

leverera direkt från ett distributionslager till varje kund i varje tidsperiod. 欠券建欠健繋剣堅穴剣券ぬ賃,鳥,痛,鳥沈鎚 beräknas till närmaste heltal större än kvoten mellan mängden 

transporterade produkter i ton och fordonskapaciteten för varje tidsperiod. Sedan beräknas 

totala antalet transportkilometrar 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚 genom att antalet fordon multipliceras med 

distansen mellan Fiskeby och kunden, se (43). Samma metod används för att beräkna antalet 

fordon och mängden transportkilometrar för direkttransporter mellan Fiskeby och 

distributionslager [(44) -(45)], Fiskeby och kunder [(46) -(47)] samt Fiskeby och Duisburg 

med tåg [(48)]. För tågtransporterna mellan Fiskeby och Duisburg beräknas endast antalet 

containrar som behövs då kostnaden att transportera med tåg inte är distansbaserad utan 

baserat på en fast kostnad för varje påbörjad användning av en container.   
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���a��dd�����賃,鳥,痛,鳥沈鎚血剣堅穴剣券_倦欠喧 判 欠券建欠健繋剣堅穴剣券ぬ賃,鳥,痛,鳥沈鎚,   ∀� 樺 Ku�d��, ∀d樺 D����a���, ∀� 樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 

 

(42) 

 a��a�F��d��ぬ賃,鳥,痛,鳥沈鎚 ∗ d���狸叩巽奪嘆kund�,匂 = 迎ね賃,鳥,痛,鳥沈鎚,   ∀� 樺 Ku�d��, ∀d樺 D����a���, ∀� 樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 

 

(43) 

∑ ���a��dFab���D����a���鳥,賃,痛,鳥沈鎚血剣堅穴剣券_倦欠喧賃樺懲通津鳥勅追 判 欠券建欠健繋剣堅穴剣券に鳥,痛,鳥沈鎚,
∀d 樺 D����a���, ∀� 樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 

 

(44) 

a��a�F��d��に鳥,痛,鳥沈鎚 ∗ d���_�ab���_d����a���鳥,賃,痛,鳥沈鎚 = 迎に鳥,痛,鳥沈鎚,   ∀d樺 D����a���, ∀� 樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 

 

(45) 

���a��dFab���賃,痛,鳥沈鎚血剣堅穴剣券_倦欠喧 判 欠券建欠健繋剣堅穴剣券な賃,痛,鳥沈鎚,   ∀� 樺 Ku�d��, ∀� 樺 Ku�d��, ∀�樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 

(46) 

a��a�F��d��な賃,痛,鳥沈鎚 ∗ d���_�ab���_�u�d賃,′�沈鎚賃勅長�′ = 迎ぬ賃,鳥,痛,鳥沈鎚,   ∀� 樺 Ku�d��, ∀�樺 T�d, ∀d�� 樺 D�����bu����� 
(47) 

∑ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣鳥,賃,痛血剣堅穴剣券_倦欠喧賃樺懲通津鳥勅追 判 欠券建欠健劇欠訣鳥,痛, ∀d 樺 D����a���, ∀� 樺 T�d, ∀d��
樺 D�����bu�����  (48) 

 

 

Samtliga distributörer är begränsade till specifika kunder. Det finns ingen distributör som kan 

transportera produkter till samtliga kunder vilket modellen måste ta hänsyn till. Matrisen 倦憲券穴健結懸賃,鳥沈鎚 är en binär matris som innehåller en 1 ifall en distributör är kopplad till en kund, 

0 annars. Ifall värdet är 0 för en specifik distributör och specifik kund innebär det att den 

transporterade mängden med samtliga fordon kopplade till den specifika distributören måste 

vara 0 till den specifika kunden vilket begränsas med (49). (50) och (51) används på samma 

sätt som (49) men för transporter mellan distributionslager och kunder respektive transporter 

mellan Fiskeby och kunder. Transporter mellan Fiskeby och distributionslager är inte 
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begränsade av några specifika distributörer utan ett antagande är gjort att samtliga 

distributörer kan distribuera mellan Fiskeby och samtliga potentiella distributionslager. 

 

Transporter med tåg kan endast ske från Fiskeby till distributionslager Duisburg (index 1 i 

mängden Distlager) vilket i modellen begränsas med (52). Denna transport sker med en egen 

distributör där kostnaden inte styrs av ett tariffvärde och denna distributör ingår inte i matrisen 倦憲券穴健結懸賃.鳥沈鎚.  

 ∑ ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴捗,賃,鳥,痛,鳥沈鎚痛樺脹沈鳥捗樺�墜追鳥墜津鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 判 �u�d���賃,鳥沈鎚 ∗ �,
∀穴件嫌 樺 経件嫌建堅件決憲建剣堅結堅, ∀倦 樺 計憲券穴結堅 

 

(49) 

∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴穴件堅結倦建賃,鳥,痛,鳥沈鎚痛樺脹沈鳥鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 判 �u�d���賃,鳥沈鎚 ∗ �,
∀穴件嫌 樺 経件嫌建堅件決憲建剣堅結堅, ∀倦 樺 計憲券穴結堅 

 

(50) 

∑ 建堅兼欠券訣穴繋欠決堅件倦賃,痛,鳥沈鎚痛樺脹沈鳥 判 �u�d���賃,鳥沈鎚 ∗ �,
∀穴件嫌 樺 経件嫌建堅件決憲建剣堅結堅, ∀倦 樺 計憲券穴結堅 

 

(51) 

∑ ∑ ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣捗,鳥,捗銚,賃,痛痛樺脹沈鳥賃樺懲通津鳥勅追捗銚樺�銚長追沈賃捗樺�墜追鳥墜津 = ど,
d 樺 D����a���, d 半 に  

 

(52) 

 

I modellen ska vara det vara möjligt att som användare använda manuella restriktioner för att 

kunna testa olika testscenarion eller göra en känslighetsanalys med modellen.  

(53) och (54) är exempel på sådana restriktioner som manuellt kan ändras och som endast 

används vid olika typer av tester. (53) begränsar med nuvarande inställning modellen till att 

öppna exakt ett distributionslager. (54) begränsar modellen ytterligare genom att tvinga 

distributionslager 1 i mängden 経件嫌建健欠訣結堅, dvs. Duisburg, att upprättas. Bivillkor (55) ska 

vara inaktivt ifall modellen ska tillåta transport med tåg mellan Fiskeby och Duisburg. Ifall 

(55) är aktivt är det inte möjligt att transporter produkter med tåg. 
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∑ 剣喧喧券欠鳥鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追 = な 

 

(53) 

剣喧喧券欠陳勅陳長勅追岫怠,�沈鎚痛鎮銚直勅追岻 = な   
 

(54) 

∑ ∑ ∑ 建堅兼欠券訣穴劇欠訣鳥,賃,痛鳥樺�沈鎚痛鎮銚直勅追痛樺脹沈鳥賃樺懲通津鳥勅追 = ど (55) 

 

Ifall en rutt endast innehåller en kund är det tillåtet att åka över flera tidsperioder vilket är 

nödvändigt för att nå de kunder som ligger längre 600 km från närmaste fabrik eller 

distributionslager. (56) används för att kontrollera ifall en rutt som ett fordon kör innehåller 

fler än en kund. Ifall en rutt innehåller mer än en kund måste den binära variabeln 潔ℎ結潔倦_欠券建欠健_倦憲券穴捗,鳥,痛 anta värdet 1 och då begränsas ruttens längd till 600 km 

(�a�_d���a��) för det fordonet enligt (57).  Ifall en rutt endast innehåller en kund behöver 

inte 潔ℎ結潔倦_欠券建欠健_倦憲券穴捗,鳥,痛 anta värdet 1 och därmed inte heller begränsa rutten som 

fordonet kör till 600 km.  ∑ �捗,賃,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 な + c��c�_a��a�_�u�d捗,鳥,痛 ,
∀血 樺 繋剣堅穴剣券 ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅 ∀建 樺 劇件穴 

 

(56) 

∑ 迎捗,鳥,痛賃樺懲通津鳥勅追 判 岫な − c��c�_a��a�_�u�d捗,鳥,痛岻 ∗ � + 潔ℎ結潔倦_欠券建欠健_倦憲券穴捗,鳥,痛∗ 兼欠捲_穴件嫌建欠券嫌, ∀血 樺 繋剣堅穴剣券 ∀穴 樺 経件嫌建健欠訣結堅 ∀建 樺 劇件穴  
 

(57) 
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8. Beskrivﾐiﾐg, resultat oIh aﾐalys av testsIeﾐarioﾐ oIh 

käﾐslighetsaﾐalys 

I det här kapitlet finns en beskrivning av samtliga testscenarion. Testscenarierna är till för att 

se hur modellen presterar beroende på olika förutsättningar och inställningar. Testscenarierna 

ligger till grund för det beslutsunderlag som tagits fram. Optimeringsmodellen beräknar den 

totala kostnaden som inkluderar transportkostnader och kostnaden för upprättandet av 

distributionslager. För att det ska vara möjligt att motivera beslutsunderlaget beräknas även 

genomsnittsledtider, genomsnittsfyllnadsgraderna och mängden koldioxidutsläpp. I kapitlet 

finns även känslighetsanalyserna beskrivna och resultaten från dessa. 

 

Varje testscenario och känslighetsanalys är utförda på indata som motsvarar det första 

halvåret (180 dagar/tidsperioder) 2017. Då mängden data medförde att modellen blev för stor 

(fler variabler och bivillkor än vad datorkapaciteten klarade av) ifall samtliga tidsperioder 

kördes samtidigt så delades halvåret in i 12 delproblem. Varje delproblem innehöll 15 av 180 

tidsperioder där utdata, till exempel lagernivåer, från körningen innan inte användes som 

indata i nästa körning vilket innebar att samtliga körningar var oberoende av varandra. 

Anledningen till att till exempel lagernivåerna från körningen innan inte togs med som indata 

i körningen efter var för att körningen innan inte tar hänsyn till efterfrågan i kommande 

körningar och därmed fylls inte heller lagret på mer än vad som krävs för att klara de 15 

tidsperioder körningen hanterade. När samtliga delproblem var körda slogs samtliga resultat 

samman till ett slutresultat. Utdata från de 12 delproblemen som körts lades in i ett och 

samma kalkyleringsblad som om det motsvarade en och samma körning. Med hjälp av det 

kalkyleringsbladet togs genomsnittsledtider och genomsnittsfyllnadsgrader för samtliga 

transporter fram. Kostnader och koldioxidutsläpp för samtliga 12 delproblem summerades 

ihop. Slutresultatet motsvarar en approximation av en gemensam körning över ett halvår och 

var det resultat som användes i analyserna. Resultaten av att köra testscenariona med flera 

körningar som var oberoende av varandra ansågs tillräckligt bra för att kunna göra en analys 

och svara på frågeställningarna i examensarbetet även om en gemensam körning över 

samtliga tidsperioder hade varit att föredra. I Figur 7 visas resultaten från ett test som utfördes 

då olika antal tidsperioder kördes samtidigt och körningen pågick i 15 minuter, 30 minuter, 60 

minuter, 90 minuter, 360 minuter och 480+ minuter. Testet utfördes då minst två 

distributionslager skulle upprättas och inga begränsningar fanns. Resultaten visade att när 
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körningarna nådde ner till ca 12–13 % gap mellan pessimistisk och optimistisk lösning (vilket 

nåddes efter ca 15 minuters körning med till exempel 15 tidsperioder per körning) avtog 

förändringshastigheten mycket och sedan var förändringen mycket liten över tid. Resultaten 

som var efter att ha låtit lösaren arbeta i fyra gånger så lång tid, alltså 60 minuter, resulterade i 

enbart drygt 1 % -enhets förbättring. Liknande resultat kunde ses ifall körningar gjordes 30 

tidsperioder dock med högre procentuellt gap. Ökades mängden tidsperioder till 60 så avtog 

gapet snabbt ner till ca 18 % för att sedan sjunka ner till i genomsnitt 16,77 % efter 360 

minuter vilket är högre än för resultaten med fler tidsperioder. Efter ca 8h (16,38 %) klarade 

inte datorns kapacitet av att köra problemet längre och stängde av optimeringsprocessen. 

Testerna som utfördes för 90 och 180 tidsperioder per körning innebar modeller så stora att 

datorkapaciteten inte räckte till och datorn som användes avslutade optimeringsprocessen på 

grund av minneskapaciteten tog slut vid 25,81 % för 90 tidsperioder och 51,23 % för 180 

tidsperioder. I och med dessa resultat gjordes valet att använda 15 tidsperioder per körning 

och dessa pågick i 15 minuter vardera.  

 

 

Figur 7 - Redovisning av tester för körningstider. 

 

Vidare är det rimligt att analyser ifall lösningarna som ges för de olika uppsättningarna av 

tidsperioder och körningstider är liknande varandra. För att göra det analyseras 
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totalkostnaderna för de olika fallen samt vilka distributionslager som valts att upprättats. Ifall 

totalkostnaderna är liknande för de olika fallen innebär det också att distributionslösningen 

(och transportkostnaderna) är liknande då kostnaderna är direkt beroende av vilka flöden som 

fordon färdats i, hur många fordon som används och hur långt dessa färdats. För att detta ska 

vara en rimlig analys krävs också att de fasta kostnaderna är lika vilket dem är ifall samma 

distributionslager upprättas. Tabell 19 visar på vilka distributionslager som upprättas för de 

olika uppsättningarna av tidsperioder och körningstider. Resultat som tabell 19 visar är att 

ifall 15 tidsperioder används så upprätta alltid Duisburg och i 10/12 fall även Poznan. Detta 

beror på att efterfrågan för de olika körningarna skiljer sig åt och således är det även rimligt 

att inte samtliga körningar resulterar i samma resultat. För 30 tidsperioder och 60 tidsperioder 

upprättas Duisburg och Poznan. För 30 tidsperioder upprättades ett distributionslager i Poznan 

i 5/6 fall av samma anledning som för 15 tidsperioder. För 90 och 180 tidsperioder gavs inget 

resultat men baserat på övriga resultat är det rimligt att anta att 90 och 180 tidsperioder även 

skulle upprättas i Duisburg och Poznan.  

Tabell 19 - Distributionslager som upprättas för olika uppsättningar av tidsperioder och 

körningstider. 

Tidsperioder/körningstid Distributionslager 

15/15, 15/30, 15/60 Duisburg och Poznan(10) 

30/30, 30/60, 30/90 Duisburg och Poznan(5) 

60/360, 60/480+ Duisburg och Poznan 

90/480+ - 

180/480+ - 

 

Baserat på detta analyseras också totalkostnaderna (Mkr) som nämnts ovan och dessa 

presenteras i tabell 20. Totalkostnaderna för de olika uppsättningarna av tidsperioder och 

körningstider visar på att distributionslösningarna är relativt lika. Som nämnt ovan innebär 

detta att i vilka flöden som fordon färdats, hur många fordon som används och hur långt dessa 

färdats är relativt lika mellan de olika uppsättningarna av tidsperioder och körningstider. 

Vidare finns det inte några resultat för 90 tidsperioder och 180 tidsperioder men baserat på 

övriga uppsättningar så följer resultaten ett mönster och således bör 180 tidsperioder ge en 

snarlik lösning. Det är också rimligt att anta detta då optimeringsmodellen både är verifierad 

och validerad vilket innebär att den gör vad den är skapad att göra (ruttplanera och lokalisera 

till minsta möjliga kostnad) samt att resultaten som ges går att använda till det syfte som 
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optimeringsmodellen är skapad för. Resultaten från Figur 7, tabell 19 och tabell 20 påvisar att 

de resultat som ges med en uppdelning på 12 delproblem kommer att generera en lösning som 

är lik den lösning (om inte exakt) som den lösning som skulle ha generats ifall möjligheten 

fanns att köra problem i full storlek (180 tidsperioder).  

Tabell 20 – Totalkostnader (Mkr) för olika uppsättningar av tidsperioder och körningstider. 

Tidsperioder 15 30 60 90 180 

15 min 22,69 
    

30 min 
 

22,82 
   

60 min 
 

22,70 
   

90 min 
 

22,45 
   

360 min 
  

22,93 
  

480+ min 
   

- - 

 

De resultat som presenteras är ledtider, fyllnadsgrader, kostnader för transporter, totala 

kostnader inklusive kostnader för att upprätta distributionslager och koldioxidutsläpp. I 

samband med presentationen av resultaten kommer även en analys av resultaten att utföras. 

Samtliga resultat som redovisas baseras på data för första halvåret 2017 vilket innebär att 

samtliga kostnader, ledtider, fyllnadsgrader och koldioxidutsläpp som presenteras också är för 

motsvarande period. I vissa fall sker jämförelserna mellan resultat från olika testscenarion. 

För de resultat som inte kommer från det testscenariot och kapitel som figuren ligger i 

används en parantes och inom paratesen står kapitelnumret till det testscenario ifrån var 

resultaten är hämtade. Inställningarna i modellen som varit aktiva under samtliga 

testscenarion var:  

1. Maximalt 2 kunder på en och samma rutt.  

2. Maximal distans för ett fordon (inte tåg) under en tidsperiod var 600 km.  

3. Maximal lagernivå var 9600 ton.  

4. Maximal utleverans från fabrik per tidsperiod var 800 ton.  

 

Innan testscenariona genomfördes skapades två typer av nulägen. Ena nuläget kallas för 

estimerat nuläge vilket är ett nuläge som togs fram genom att köra indata i den 

optimeringsmodell som har skapats med inställningar som motsvarar Fiskebys nuvarande 

distributionslösning. Dessa inställningar innebär att det inte finns något distributionslager i 

norra/centrala Europa och således är samtliga transporter till kund direkttransporter utan 
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möjlighet till att besöka fler kunder i en och samma rutt. Det andra nuläget som skapades var 

det kalkylerade nuläget som beräknades fram för hand och då kunde enbart 

genomsnittsledtider och genomsnittsfyllnadsgrader beräknas på grund av att den indata som 

användes saknade övrig information (kostnader och koldioxidutsläpp). Tabell 21 visar 

resultaten för det estimerade nuläget kört i optimeringsmodellen med dess inställningar. 

Resultaten från det estimerade nuläget presenteras i en kompakt version då mängden resultat 

är få. De finns även med när resultaten för övriga testscenarion presenteras för att det ska vara 

lättare att jämföra men i dessa fall refereras det estimerade nuläget som enbart nuläget.  

Tabell 21 - Tabell med resultat för det estimerade nuläget. 
 

Estimerade nuläget 

Genomsnittsledtid till kunder 2,67 arbetsdagar 

Genomsnittsfyllnadsgrad till kunder 84,62 % 

Total transportkostnad 18,19 Mkr 

Total kostnad 18,19 Mkr 

Koldioxidutsläpp 1 721,54 ton 

 

8.1. Upprätta ett distributionslager 

I det här testscenariot har modellen begränsats så att endast ett distributionslager kan 

upprättas. Även om modellen kan användas för att bestämma vilket distributionslager som ska 

upprättas genom optimering så har, för att få resultat för samtliga potentiella 

distributionslager, ett distributionslager upprättats åt gången (låst modellen att upprätta ett 

specifikt distributionslager). Det medför att det här testscenariot har 8 distributionslager som 

ska testas vilket innebär 8 olika fall. Utifrån detta distributionslager måste samtliga kunder bli 

servade ifall de inte blir servade direkt från fabrik. En analys har gjorts av resultaten där den 

bästa placeringen av ett distributionslager bestämts genom sammanvägning av i första hand 

kostnader och ledtider men även fyllnadsgrader och koldioxidutsläpp.  

 

Figur 8 presenterar genomsnittsledtiderna för en leverans till varje kund från det att ett avrop 

gjorts. Genomsnittsledtiderna är baserade på ledtiden för samtliga leveranser som gått från 

fabrik direkt till kund och de leveranser som gått från distributionslager till kund, antingen 

direkt eller i en rutt där flera kunder besökts.  
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Figur 8 visar att genomsnittsledtiderna till samtliga kunder oavsett vilket distributionslager 

som upprättats minskat eller är lika jämfört med nuläget. För vissa kunder, till exempel 

PackDruk, BSC Drukarnia och Colorpack Gmbh så har flera av de potentiella 

distributionslagrena lika lång ledtid med ett distributionslager som för nuläget. Det innebär 

alltså ingen förbättring i ledtid för dessa kunder vilket är ett av de viktigaste målen med den 

nya distributionslösningen. Andra kunder, till exempel Graphic PKGBV och MMP Ceasar får 

minskade ledtider oavsett vilket distributionslager som upprättas. Att samtliga kunder får 

minskade ledtider eller lika ledtider jämfört med nuläget oavsett vilket distributionslager som 

upprättas kan förklaras med den geografiska placeringen som fabriken i Fiskeby har och de 

geografiska placeringarna av de potentiella distributionslagrena. Inget av de potentiella 

distributionslagrena som används i modellen har en geografisk placering med längre distans 

till någon kund än distansen från Fiskeby direkt till någon kund vilket medför att ledtiderna 

omöjligen kan öka i den här modellen då vi antar att alla leveranser sker problemfritt. 

Eventuella oförutsägbara problem som skulle kunna uppstå så som problem med 

färjetransport eller förseningar vid transporter från Fiskeby till distributionslager tas inte 

hänsyn till i modellen.  



66 

 

 

Figur 8 - Genomsnittsledtider till alla kunder efter avrop vid upprättande av varje enskilt 

distributionslager. 
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Figur 9 presenterar totala förändringen i genomsnittsledtid för samtliga distributionslager 

jämfört med nuläget. Figur 9 visar att de potentiella distributionslagrena i Magdeburg(8.1) och 

Duisburg(8.1) har lägst värde, tätt följt av Lübeck(8.1), Amsterdam(8.1) och Plzen(8.1). Det 

som framgår är att i genomsnitt får varje kund en minskad ledtid på nästan en arbetsdag ifall 

Magdeburg(8.1), Amsterdam(8.1) eller Duisburg(8.1) upprättas jämfört med till exempel ifall 

Poznan(8.1), Salzburg(8.1) eller Reims(8.1) upprättas då varje kund skulle få en minskad 

ledtid på mellan 0,49 och 0,69 arbetsdagar. Dessa genomsnittsledtider ger en indikation på 

vilka potentiella distributionslager som ger bäst förbättring. Då ett av målen med en 

förändring av distributionslösningen för Fiskebys distribution i norra och centrala Europa är 

att minska ledtiderna (förutom att minska kostnaderna) till kunderna är det enligt Figur 9 klart 

bättre att upprätta distributionslager i till exempel Magdeburg(8.1), Duisburg(8.1) eller 

Amsterdam(8.1) än i Poznan(8.1) och Reims(8.1) då skillnaden i genomsnittsledtid är stor.  

 

Figur 9 – Genomsnittsledtid för transporter mot kund för nuläget och när varje enskilt 

distributionslager har upprättats samt förändringen mot nuläget. 

 

Figur 10 presenterar genomsnittsfyllnadsgraden för samtliga fordon som distribuerar till kund 

(både från Fiskeby och från distributionslager). Siffrorna i Figur 10 är framtagna genom att 

först ta genomsnittsfyllnadsgraden till varje kund och sedan genomsnittet över alla kunder för 

att få ett genomsnitt för alla transporter. Resultatet visar att genomsnittfyllnadsgraden från de 

potentiella distributionslagrena är mellan 68–83 % samtidigt som nuläget har en 

snittfyllnadsgrad på 85 %. Det innebär att genomsnittsfyllnadsgraden minskar oavsett vilket 

distributionslager som upprättas men Duisburg(8.1) och Reims(8.1) har en minskning på 2 % 

vilket kan anses som liten jämfört med Plzen(8.1) och Salzburg(8.1) som har en minskning på 

17 % respektive 20 %. Ur ett fyllnadsgradsperspektiv är (förutom nuläget) framför allt 
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Magdeburg(8.1) men även Duisburg(8.1) och Amsterdam (8.1) de bästa alternativen samtidigt 

som Poznan(8.1) och Reims(8.1) är dåliga alternativ.  

 

 

Figur 10 – Genomsnittsfyllnadsgrader när varje enskilt distributionslager har upprättats, för 

nuläget och förändring mot nuläget. 

 

Figur 11 visar hur genomsnittsfyllnadsgraderna för de olika delarna i distributionssystemet då 

transporter sker till kund. Syftet med Figur 11 är att visa var i systemet som fyllnadsgraden är 

låg respektive hög och på så vis är det möjligt att se vilken del av distributionssystemet som 

sänker genomsnittfyllnadsgraden för transporter mot kund. Oavsett vilket distributionslager 

som upprättas så är genomsnittsfyllandsgraden lägre för transporter mellan distributionslager 

och kund än mellan Fiskeby och kund. Det är alltså transporterna mellan distributionslager 

och kund som orsakar låga genomsnittsfyllandsgrader då transporterna mellan Fiskeby och 

kund har en genomsnittsfyllnadsgrad på över 95 % oavsett vilket distributionslager som 

upprättas. Det är även möjligt att i Figur 11 se att ifall ett genomsnitt tas över samtliga 

transporter oavsett vilken kund de går till så är genomsnittsfyllnadsgraden för transporter till 

kund i flera fall högre än om man först beräknar genomsnittsfyllandsgraden till varje kund för 

att sedan beräkna genomsnittsfyllandsgraden över samtliga transporter mot kund baserat på 

dessa genomsnitt. Till exempel då ett distributionslager upprättas i Lübeck(8.1) skiljer det ca 

10 %. Detta beror på att genomsnittsvärden beräknas olika.  
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Figur 11 – Genomsnittsfyllnadsgrader för de olika delarna i distributionssystemet där det 

sker transporter till kund. 

 

Figur 12 presenterar kostnaderna för när varje enskilt distributionslager upprättas. De olika 

kostnaderna som presenteras är transportkostnader, kostnader för att upprätta varje 

distributionslager samt totalkostnaderna. Förändringen i transportkostnader för varje 

distributionslager jämfört med nuläget presenteras också. Figur 12 visar att den totala 

kostnaden oavsett vilket distributionslager som upprättas blir högre än vad nulägeskostnaden 

utan distributionslager är, vilket kan förklaras med de dyra kostnaderna som uppstår när ett 

distributionslager upprättas oavsett geografisk placering. Poznan(8.1) har den minsta 

ökningen av totalkostnad jämfört med nuläget vilket kan förklaras med stor minskning i 

transportkostnader jämfört med nuläget och att det är billigt i jämförelsevis med andra platser 

att upprätta ett distributionslager i Poznan(8.1). Amsterdam(8.1) har klart högst totalkostnad 

då kostnaden för att upprätta ett distributionslager i Amsterdam(8.1) är hög samt att 

minskningen i transportkostnaden inte är tillräckligt stor för att täcka den kostnaden för 

upprättandet av ett distributionslager. Lübeck(8.1) har varken högst eller lägst totalkostnad 

men har största minskningen i transportkostnader vilket kan tyda på att den geografiska 

placeringen är bra då kostnaden att transportera produkter till samtliga kunder minskar 

kraftigt. I ett kostnadsperspektiv är det rimligt att anta att denna typ av placering inte kommer 

att löna sig i längden då man varje år kommer att ha en ökad totalkostnad förutsatt att rådande 

förutsättningar gäller. Det är dock rimligt att anta att denna typ av lösning kan bli lönsam vid 

ökad efterfrågan då kostnadsbesparingarna som uppstår för transportkostnaderna kan väga 
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upp mot de ökade fasta kostnaderna som det innebär att upprätta ett distributionslager i 

Lübeck(8.1) ifall den ökade efterfrågan inte kommer innebära ett behov av större 

distributionslager. 

 

Figur 12 – Kostnader för de olika kostnadsposterna för nuläget, när varje enskilt 

distributionslager har upprättats och förändring mot nuläget. 

 

Figur 13 presenterar koldioxidutsläppen för samtliga transporter för nuläget samt för när varje 

enskilt distributionslager är upprättat. De orangea staplarna är förändringen i koldioxidutsläpp 

mellan varje distributionslager och nuläget och det är visar att oavsett vilket distributionslager 

som upprättas förutom Salzburg(8.1) så minskar mängden koldioxidutsläpp. Upprättas ett 

distributionslager i Salzburg(8.1) skulle det innebära en ökad mängd koldioxidutsläpp med 

4,81 ton vilket med största sannolikhet skulle utesluta Salzburg(8.1) som en alternativ plats 

för upprättandet av ett distributionslager vid ett beslutstagande. Anledningen till att 

koldioxidutsläppen minskar för nästan alla potentiella distributionslager är för att när de olika 

distributionslagrena upprättas innebär det en minskning i antal transportkilometrar i systemet 

och i fallet med Salzburg(8.1) så ökar antalet transportkilometrar. Anledningen till att antalet 

transportkilometrar minskar är för att mängden fordon som används minskar då produkter till 

vissa kunder kan transporteras i samma fordon alternativt att samma mängd fordon kör längre 

distanser. I nuläget är enda alternativet direkttransporter vilket kan innebära långa transporter 

med låga fyllnadsgrader något som kan förhindras med den nya distributionslösningen. 

Mängden koldioxidutsläpp är proportionell mot antalet transportkilometrar vilket innebär att 

ett minskat antal transportkilometrar också innebär en minskad mängd koldioxidutsläpp. Figur 

13 visar att störst minskning är på de potentiella platserna Duisburg(8.1), Lübeck(8.1) och 

Poznan(8.1). För dessa tre potentiella distributionslager minskar mängden koldioxidutsläpp 

med 51,06 ton, 41,81 ton och 77,59 ton. Det innebär också att vid ett upprättande av något av 

dessa tre distributionslager minskar totala mängden transportkilometrar mest vilket kan ha 
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andra positiva effekter utöver minskade koldioxidutsläpp. Exempel på andra positiva effekter 

är minskad övrig miljöpåverkan (buller, partiklar etc.). 

 

Figur 13 – Koldioxidutsläpp när varje enskilt distributionslager har upprättats, nuläget och 

förändring mot nuläget. 

 

De två främsta målen med en förändrad distributionslösning för Fiskebys distribution i norra 

och centrala Europa är minskade ledtider samt minskade kostnader. Sedan kan även 

fyllnadsgrader och koldioxidutsläpp vägas in vid ett beslutande om var ett potentiellt 

distributionslager ska upprättas då det är viktiga parametrar för Fiskeby. Baserat på resultaten 

som presenterats är det möjligt att utesluta Salzburg(8.1) på grund av en ökad mängd 

koldioxidutsläpp samt att de totala kostnaderna ökade näst mest ifall ett potentiellt 

distributionslager upprättas i Salzburg(8.1). Amsterdam(8.1) kan också uteslutas som en 

potentiell plats för ett distributionslager då den totala kostnaden vid ett upprättande av 

distributionslager är högst av alla på grund av hög fast kostnad för upprättandet av 

distributionslagret samt liten besparing av transportkostnader. Ledtiderna till Amsterdam(8.1) 

minskade mycket (-0,94 arbetsdagar i genomsnitt) men det är ändå inte hållbart på grund av 

de kraftigt ökade kostnaderna. Reims(8.1) kan uteslutas då genomsnittsledtiden minskat minst 

av alla potentiella distributionslager. Att upprätta ett distributionslager i Poznan(8.1) skulle 

innebära lägsta kostnaderna av alla, det skulle innebära en fyllnadsgrad på 81 % vilket är lite 

lägre än de 83 % som Duisburg(8.1) (som är bäst förutom nuläget) samt så skulle mängden 

koldioxidutsläpp minska med 77 ton jämfört med nuläget. Poznan(8.1) är den potentiella plats 

som har den största minskningen i koldioxidutsläpp men oavsett dessa resultat så kan 

Poznan(8.1) uteslutas då minskningen i genomsnittsledtid till kunder endast är 0,49 

arbetsdagar vilket är sämst av alla potentiella platser. Att upprätta ett distributionslager i 

Plzen(8.1) skulle innebära minskade ledtider med i snitt 0,84 arbetsdagar, en minskad 
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genomsnittsfyllnadsgrad på 0,68 % samt en totalkostnad liknande den i Duisburg(8.1), 

Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). Resultaten för genomsnittsledtiden och 

genomsnittsfyllnadsgraden är sämre än för de övriga tre återstående potentiella platserna för 

distributionslager och därför kan Plzen(8.1) uteslutas. Av de tre återstående potentiella 

platserna för ett distributionslager (Duisburg(8.1), Lübeck(8.1) och Magdeburg(8.1)) är 

skillnaderna i resultaten marginella. Tabell 22 sammanfattar resultaten för dessa tre potentiella 

distributionslager där bästa alternativet är fetstilt för varje jämförd kategori. Tabell 22 visar att 

Lübeck(8.1) har klart störst minskning av transportkostnaderna och marginellt mindre 

totalkostnad än Magdeburg(8.1). Magdeburg(8.1) har mest minskning i genomsnittsledtid och 

även lägsta totalkostnad. Duisburg(8.1) har högst fyllnadsgrad och mest minskning i 

koldioxidutsläpp men är sämre på övriga kategorier jämfört med Magdeburg(8.1) och 

Lübeck(8.1). Baserat på Tabell 22 är Magdeburg(8.1) bäst lämpad ifall genomsnittsledtiden 

prioriteras högre än kostnader och koldioxidutsläpp. Ifall kostnaderna prioriteras lika med 

eller högre än minskade genomsnittsledtiden kan Lübeck(8.1) anses bäst lämpat som plats för 

ett distributionslager då minskade genomsnittsledtiden är relativt hög på 0,89 arbetsdagar och 

kostnadsbesparingarna i transportkostnader är mycket höga. Ur ett framtidsperspektiv och 

antagandet att tyngdpunkten för var Fiskebys kunder är belagda förflyttas än mer mot 

norra/centrala Europa alternativt att efterfrågan ökar så kan kostnadsbesparingarna för 

transportkostnader som det innebär att upprätta ett distributionslager i Lübeck(8.1) betyda 

stora besparingar jämfört med ifall ett distributionslager upprättas i Magdeburg(8.1).  

Tabell 22 - Sammanfattning av resultaten för Duisburg(8.1), Lübeck(8.1) och 

Magdeburg(8.1). 

Distributionslager Duisburg(8.1) Lübeck(8.1) Magdeburg(8.1) 

Minskad 

genomsnittsledtid 

(arbetsdagar) 

0,95 0,89 0,98 

Genomsnittsfyllnadsgrad 

(%) 

83,34 82,24 74,15 

Total kostnad (Mkr) 20,16 19,92 19,77 

Förändrad 

transportkostnad (Mkr) 

-1,59 
 

 

-2,02 

 

-1,21 
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Förändrat 

koldioxidutsläpp (ton) 

-51,06 

 

-41,81 

 

-24,05 

 

 

Figur 14 visar hur stort gap det var i genomsnitt mellan den pessimistiska och optimistiska 

lösningen efter de 15 minuter för varje fall för testscenariot i kapitel 8.1. Resultatet visar att 

Lübeck(8.1) som enligt detta testscenario var det bästa alternativet även hade det största gapet 

(9,44 %) till optimistisk lösning samtidigt som Magdeburg(8.1) som kunde anses som det näst 

bästa alternativet var endast 1,93 % från optimistisk lösning. Det kan ha en stor betydelse för 

det övergripande resultatet, framför allt kan det innebära att Lübeck(8.1) är relativt mycket 

bättre än vad Magdeburg(8.1) är ifall lösningsprocessen når optimum.  

 

Figur 14 - Genomsnittlig procentuellt gap mellan den optimistiska och pessimistiska 

lösningen för samtliga fall i testscenariot i kapitel 8.1. 

 

8.2. Upprätta ett distributionslager i Duisburg och tillåta transport med tåg 

I det här testscenariot har ett distributionslager upprättats i Duisburg och möjligheten att 

transportera med tåg från Fiskeby till Duisburg har öppnats upp. Detta scenario benämns som 

Duisburg(8.2). Testscenariot ska användas för att kunna analysera hur skillnaderna blir i 

kostnader, ledtider, fyllnadsgrader och koldioxidutsläpp ifall möjligheten att transportera med 

tåg finns jämfört med nuläget och testscenariot i kapitel 8.1. 

 

Figur 15 visar genomsnittsledtiden till samtliga kunder när ett distributionslager har upprättats 

i Duisburg(8.2). Kunderna Graphic PKGV, Leopold, MM Packaging Polska, MMP Austria, 

MMP Ceasar, MMP CP Schmidt, MMP France, West Rock Packaging BV, VG Extrusion och 

VG Nicolaus har i nuläget 3 arbetsdagars ledtid. Med möjlighet att transportera med tåg från 

Fiskeby till distributionslager var det 8 av dessa 10 kunder som minskade sin ledtid med 2 
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arbetsdagar. Kunderna MM Packaging Polska och MMP Austria minskade endast 0,3 

respektive 1 arbetsdagar i genomsnitt. Orsaken till att förändringen i genomsnittsledtid är 

mindre för till exempel MM Packaging Polska är för att distansen till Duisburg är lång (1059 

km) jämfört med övriga kunder. Det medför att det sker mycket direkttransporter direkt från 

Fiskeby till MM Packaging Polska och därmed förkortas inte genomsnittsledtiden lika mycket 

som för de kunder där mycket transporter sker från distributionslagret i Duisburg. Samtliga 

kunder har en oförändrad eller en minskad ledtid gentemot nuläget. 
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Figur 15 - Genomsnittsledtider till alla kunder efter avrop vid upprättande av varje enskilt 

distributionslager. 
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Figur 16 presenterar genomsnittsledtiderna för leveranser till samtliga kunder för nuläget, 

Duisburg(8.2), Duisburg(8.1), Lübeck(8.1) och Magdeburg(8.1). Även skillnaderna i 

genomsnittsledtid jämfört med nuläget är presenterad och det visar att för Duisburg(8.2) så 

sjunker den genomsnittliga ledtiden för transporter till samtliga kunder med 1,20 arbetsdagar. 

Jämfört med övriga fall som presenteras i Figur 16 är det alternativet bäst. En av 

anledningarna, och den mest betydande anledningen, är att transportera produkter med tåg till 

Duisburg för att sedan distribuera därifrån tar endast 1 arbetsdag. Från Fiskeby till övriga 

distributionslager i övriga fall (Duisburg(8.1), Lübeck(8.1) och Magdeburg(8.1)) så är 

ledtiden minst 2 arbetsdagar. 

 

Figur 16 – Genomsnittsledtider till kunder efter avrop. Inom parantes står det vilket kapitel 

som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat testscenario än testscenariot i 

kapitel 8.2 och nuläget. 

 

Figur 17 visar genomsnittsfyllnadsgraderna för att transporter till  samtliga kunder. Att 

transportera produkter med tåg från Fiskeby till ett distributionslager i Duisburg 

(Duisburg(8.2)) innebär en försämrad genomsnittsfyllnadsgrad med 1,39 % -enheter jämfört 

med nuläget. Det innebär även en liten försämring jämfört med Duisburg(8.1). Anledningen 

till det är att transport med tåg sker containervis och en container har lika stor lastkapacitet 

som en lastbil (25 ton). Alltså ur ett fyllnadsgradperspektiv byts endast lastbilar ut mot 

containrar och därmed bör inte heller genomsnittsfyllnadsgraderna förändras speciellt mycket. 

Distributionslösningen är dock inte exakt lika för de två olika fallen (Duisburg(8.1) och 

Duisburg(8.2)) vilket ger upphov till den lilla skillnad som finns. Skillnaden beror av hur väl 

CPLEX-lösaren klarade av att lösa problemet (eftersom inget av de två fallen kördes till 
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optimum), det finns inte några skillnader i modellen förutom möjligheten att transportera med 

tåg. Jämfört med övriga fall (Lübeck(8.1) och Magdeburg(8.1)) så har fallet Magdeburg(8.1) 

den klart sämsta genomsnittsfyllnadsgraden men inget fall presenterat i Figur 17 ger bättre 

genomsnittsfyllnadsgrad än nuläget.  

 

Figur 17 – Genomsnittsfyllnadsgrader för fordon som lämnar antingen Fiskeby eller 

distributionslager för transport till kund samt skillnaden i % -enheter mot nuläget. Inom 

parantes står det vilket kapitel som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat 

testscenario än testscenariot i kapitel 8.2 och nuläget. 

 

Det resulterande kostnaderna för Duisburg(8.2) visas i Figur 18. I Figur 18 visas även 

kostnaderna för nuläget, Duisburg(8.1), Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). Resultatet visar att 

totala kostnaden för Duisburg(8.2) är högre än nuläget men lägre än övriga fall i Figur 18. Det 

visar även att kostnadsbesparingarna i transportkostnader är ca 2,88 Mkr jämfört med nuläget 

och bättre än övriga fall. Till exempel är kostnadsbesparingarna för transportkostnader nästan 

dubbelt så stor som för Duisburg(8.1). En av anledningarna till det är att den fasta kostnaden 

att transportera en container med tåg är lägre än totala kilometerkostnaden att transportera 

med lastbil från Fiskeby till Duisburg. En annan anledning kan även vara att mängden 

produkter som levereras från distributionslagret i Duisburg ökar då det är billigare att 

transportera dit och sedan distribuera därifrån än att köra direkttransporter från Fiskeby direkt 

till kund. Jämfört med övriga fall (förutom nuläget) i Figur 18 är Duisburg(8.2) det billigaste 

och även det fall som har största kostnadsbesparingarna för transportkostnaderna jämfört med 

nuläget. Dock räknas inte kostnader som till exempel transporter från och till tågterminal eller 

kostnader som uppstår vid på- och avlastning vid tågterminalen in i de totala kostnaderna. 
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Detta är kostnader som Fiskeby inte har att tillgå och därför exkluderas dessa i de totala 

kostnaderna. 

 

Figur 18 – Resulterade kostnader och förändring mot nuläget. Inom parantes står det vilket 

kapitel som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat testscenario än 

testscenariot i kapitel 8.2 och nuläget. 

 

Det resulterande koldioxidutsläppet för Duisburg(8.2) visas i Figur 19. Figuren visar även 

koldioxidutsläppen för Duisburg(8.1), Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). När ett 

distributionslager upprättas i Duisburg(8.2) så minskar koldioxidutsläppen med 489,70 ton 

jämfört med nuläget. Det är den största minskningen jämfört med övriga fall som visas i Figur 

19 vilket också är rimligt då tågtransporter är ett mycket miljövänligare alternativ än 

lastbilstransporter. Utsläppen för ett tåg är 115,5 g/km CO2 jämfört med lastbil då 

koldioxidutsläppen är 853,07 g/km CO2 vilket medför den stora skillnaden mellan 

Duisburg(8.1) och Duisburg(8.2). När tågmöjligheten finns används inte en enda lastbil för att 

transportera produkter från Fiskeby till Duisburg.  
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Figur 19 – Resulterade koldioxidutsläpp och förändring mot nuläget. Inom parantes står det 

vilket kapitel som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat testscenario än 

testscenariot i kapitel 8.2 och nuläget. 

 

Att introducera möjligheten att transportera produkter med tåg till Duisburg från Fiskeby är 

enligt resultaten ett förmånligt alternativ jämfört med enbart lastbilstransporter. Ifall ett 

distributionslager upprättas i Duisburg(8.2) finns det möjlighet att minska 

genomsnittsledtiderna till kunderna med 1,20 arbetsdagar jämfört med nuläget. Det är en 

ytterligare minskning med 0,25 arbetsdagar jämfört med Duisburg(8.1) och Duisburg(8.2) är 

det bästa alternativet jämfört med samtliga presenterade fall ur ett ledtidsperspektiv. 

Anledningen till att ledtiderna minskar ytterligare ifall möjligheten finns att transportera med 

tåg är för att ledtiden mellan Fiskeby och Duisburg då endast är 1 arbetsdag vilket kan 

jämföras med då endast lastbilstransport är möjlig då ledtiden mellan Fiskeby och Duisburg är 

2 dagar. Att upprätta ett distributionslager i Duisburg och erbjuda transporter med tåg skulle 

även minska transporterkostnaderna med ca 2,88 Mkr per halvår jämfört med nuläget och är 

det fall som genererar högst transportkostnadsbesparingar jämfört med övriga fall även om 

totalkostnaden fortfarande är högre än för nuläget. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt 

jämfört med nuläget och övriga presenterade fall när ett distributionslager upprättas i 

Duisburg(8.2). Det är ett resultat som är rimligt och väntat då tågtransporter generar mycket 

mindre koldioxidutsläpp är lastbilstransporter. Sammanvägt är det mycket förmånligt för 

Fiskeby att upprätta ett distributionslager i Duisburg och knyta till sig en lösning så att det är 

möjligt att transportera med tåg (Duisburg(8.2)). Det skulle innebära en klar sänkning i 

genomsnittsledtid till kunderna från avrop, stora kostnadsbesparingar för transportkostnader 

samt mycket miljövänligare transporter jämfört med enbart lastbilstransporter.  
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Figur 20 visar det genomsnittliga procentuella gapet för resultat för testscenariot i kapitel 8.2 

samt de, enligt analysen, bästa lösningarna från testscenariot i kapitel 8.1. Figur 20 visar att 

för Duisburg(8.2) så var gapet mellan den pessimistiska lösningen och optimistiska lösningen 

6,58 %. Det är något mindre än gapet när ett distributionslager upprättas i Lübeck(8.1). 

Samtidigt visar det också att den klara förbättringen som en distributionslösning med tåg 

kunde ge kanske till och med kan vara ännu bättre än vad resultaten visade. Det garanterar 

dock inte att lösningen är bättre än till exempel lösningen med distributionslager i 

Lübeck(8.1) ifall båda lösningarna når optimum även om det är troligt.  

 

Figur 20 - Genomsnittlig procentuellt gap mellan den optimistiska och pessimistiska 

lösningen i testscenariot i kapitel 8.2 samt de bästa lösningarna från testscenariot i kapitel 

8.1 där kapitelnumret står inom parantes.  

 

8.3. Upprätta ett distributionslager i Lübeck och ett distributionslager i 

Magdeburg 

I testscenariot när exakt två distributionslager upprättats har kombinationen av de två bäst 

lämpade distributionslagrena från testscenariot i kapitel 8.1 testats, vilket var Lübeck(8.1) och 

Magdeburg(8.1). Anledningen till att just dessa två har valts att upprättas istället för att ge 

modellen möjligheten att upprätta valfria distributionslager är för att modellen optimerar 

enbart kostnad men ett av målen, som tidigare nämnt, är att även förbättra ledtiderna. På 

grund av att problemet är indelat i 12 delproblem med olika efterfrågan från samtliga kunder 

innebär det att beroende på vilket delproblem som körs väljer optimeringsmodellen av 

upprätta olika distributionslager. Det innebär att det inte är möjligt att låta modellen själv 
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besluta vilka distributionslager som ska upprättas med den uppdelningen av delproblem som 

valts. Därför har två distributionslager valts baserat på testscenariot i kapitel 8.1. Varje kund 

har möjligheten att bli servad av båda distributionslagrena. Resultaten har jämförts med 

resultaten för Lübeck(8.1) och Magdeburg(8.1) från testscenariot i kapitel 8.1 för att kunna 

konstatera ifall det är ekonomiskt hållbart att upprätta två distributionslager.  

 

Figur 21 visar genomsnittsledtiderna till samtliga kunder när ett distributionslager i 

Magdeburg och ett distributionslager i Lübeck har upprättats (Magdeburg+Lübeck(8.3)). Det 

innebär att modellen kan välja att distribuera till kunder från antingen Magdeburg, Lübeck 

eller båda distributionslagrena. Figur 21 visar att det är endast är Graphic PKGBV som får 

lägre genomsnittsledtid med Magdeburg+Lübeck(8.3) jämfört med Magdeburg(8.1) eller 

Lübeck(8.1). Övriga kunder har sänkt genomsnittsledtid jämfört med antingen 

Magdeburg(8.1) eller Lübeck(8.1) men inte jämfört med båda. När både distributionslagrena 

har upprättats har modellen möjlighet att leverera produkter till och från båda 

distributionslagrena för att sänka transportkostnaderna ytterligare jämfört med om endast ett 

distributionslager upprättas. Det innebär att modellen inte prioriterar kortast möjliga ledtid 

och på så vis kan i vissa fall två distributionslager innebära sämre genomsnittsledtid för vissa 

kunder. Colorpack Gmbh, Leopold, MMP Ceasar, MMP CP Schmidt, WestRockPackaging 

BV och VG Extrusion är kunder som har klart lägre genomsnittsledtid än Magdeburg(8.1) och 

ur ett genomsnittsledtidsperspektiv skulle dessa kunder inte tjäna på att både Magdeburg och 

Lübeck upprättas.  
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Figur 21 - Genomsnittsledtider till kund för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och 

Lübeck(.1) samt jämförelse mot Magdeburg+Lübeck(8.3).  

 

Figur 22 visar resultatet för genomsnittsledtiderna för transporter mot kund (både från Fiskeby 

och från distributionslager) för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). 
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Skillnaderna i genomsnittsledtider mellan de olika fallen i Figur 22 är små och jämfört med 

Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1) får Magdeburg+Lübeck(8.3) en minimal ökning på 0,02 

arbetsdagar och en minimal sänkning med 0,07 arbetsdagar respektive. 

 

 

Figur 22 – Genomsnittsledtider till kunder för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och 

Lübeck(8.1). Inom parantes står det vilket kapitel som värdet är hämtat från ifall det är 

hämtat från ett annat testscenario än testscenariot i kapitel 8.3.  

 

Fyllnadsgraderna i de lastbilar som lämnar Magdeburg+Lübeck(8.3) är i genomsnitt 83,34 %, 

se Figur 23. Det kan jämföras med Magdeburg(8.1) eller Lübeck(8.1) då fyllnadsgrader är 

74,15 % respektive 82,24 % vilket också visas i Figur 23. Genomsnittfyllnadsgraden ökar 

alltså med 1,10 % jämfört med Lübeck(8.1) och ökar med hela 9,19 % jämfört med 

Magdeburg(8.1). Genomsnittsfyllnadsgraden ökar alltså i Magdeburg+Lübeck(8.3) men 

skillnaden mot Lübeck(8.1) är väldigt liten vilket är rimligt. Anledningen till det är att nästan 

all transport sker via Lübeck vilket kan styrkas i Figur 25.  

 

Figur 23 – Genomsnittsfyllnadsgrader för fordon som lämnar för transport till kund för 

Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). Inom parantes står det vilket 
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kapitel som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat testscenario än 

testscenariot i kapitel 8.3. 

 

Figur 24 visar de resulterande kostnaderna för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och 

Lübeck(8.1). Resultaten visar att den totala kostnaden ökar för Magdeburg+Lübeck(8.3) 

vilket kan förklaras med att de fasta kostnaderna som det innebär att upprätta båda 

distributionslagrena ökar, se lagerkostnader i Figur 24. Transportkostnaderna som uppstår för 

Magdeburg+Lübeck(8.3) är ca 16,15 Mkr vilket är lägre än både Magdeburg(8.1) och 

Lübeck(8.1). Det som går att konstatera är att minskningen i transportkostnader är liten, 

endast ca 20 000 kr mindre än Lübeck(8.1) och 830 000 kr mindre än Magdeburg(8.1). I båda 

dessa fall är det tveksamt om kostnadsbesparingen som det innebär att upprätta två 

distributionslager täcker de extra kostnader som uppstår i och med att två istället för ett 

distributionslager måste upprättas.  

 

Figur 24 – Kostnader för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). Inom 

parantes står det vilket kapitel som värdet är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat 

testscenario än testscenariot i kapitel 8.3. 

 

I och med att två distributionslager har upprättats i det här testscenariot innebär det också att 

transporter kan ske från båda distributionslagrena men det behöver nödvändigtvis inte vara 

lika många transporter från båda. Figur 25 visar hur stor mängd av de transportkostnaderna 

som uppstått som har uppkommit från transporter från respektive upprättat distributionslager. 

Skillnaden i var kostnaden uppstår är stor, hela 11,83 Mkr är kostnaden för de transporter som 

sker till och från Lübeck och endast ca 0,95 Mkr för de transporter som sker till och från 

Magdeburg. Det visar tydligt att det distributionslager som används mest är det i Lübeck 
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vilket är rimligt sett till resultaten från testscenariot i kapitel 8.1 där kostnadsbesparingarna för 

transporter var stora i Lübeck(8.1) jämfört med Magdeburg(8.1). Något som ytterligare 

styrker att det är Lübeck som används mest är att det sker 2344 in- och utleveranser från 

distributionslagret i Lübeck jämfört med 153 in- och utleveranser från distributionslagret i 

Magdeburg.  

 

Figur 25 – Transportkostnader för varje enskilt distributionslager för fallet 

Magdeburg+Lübeck(8.3) 

 

Figur 26 visar resultaten för koldioxidutsläppen för Magdeburg+Lübeck(8.3), 

Magdeburg(8.1) och Lübeck(8.1). Lösningen för samtliga transporter när två 

distributionslager upprättas genererar koldioxidutsläpp på ca 1690 ton vilket är mindre än 

Magdeburg(8.1). För Lübeck(8.1) är dock mängden koldioxidutsläpp mindre än 

Magdeburg+Lübeck(8.3). Mängden koldioxidutsläpp beräknas genom att man multiplicerar 

mängden transportkilometrar med ett utsläppsvärde vilket också innebär att 

transportlösningen med två distributionslager genererar mer transportkilometrar än 

Lübeck(8.1) men mindre än Magdeburg(8.1).  
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Figur 26 – Koldioxidutsläpp för Magdeburg+Lübeck(8.3), Magdeburg(8.1), Lübeck(8.1) samt 

förändringen mot Magdeburg+Lübeck(8.3). Inom parantes står det vilket kapitel som värdet 

är hämtat från ifall det är hämtat från ett annat testscenario än testscenariot i kapitel 8.3. 

 

Totalt sett innebär det högre kostnader att upprätta ett distributionslager i Magdeburg och ett 

distributionslager i Lübeck (Magdeburg+Lübeck(8.3)) än om man väljer en av dessa två 

platser. Anledningen är de ökade fasta kostnaderna då kostnadsbesparingarna som skulle 

kunna väga upp den ökade fasta kostnaden inte är tillräckligt stor. De extra kostnaderna som 

uppstår är också svåra att motivera ur ett genomsnittsledtidsperspektiv då genomsnittledtiden 

ökar med 0,02 arbetsdagar jämfört Magdeburg(8.1) och förbättrar endast ledtiden med 0,07 

arbetsdagar jämfört med Lübeck(8.1). Att upprätta ett distributionslager i Lübeck(8.1) är dock 

en billigare lösning än att öppna två distributionslager och eftersom lösningen Lübeck(8.1) 

har liknande transportkostnader medför det att det är lättare att motivera den lösningen. 

Genomsnittsfyllnadsgraden i de fordon som avgår mot kund, antingen från Fiskeby eller 

distributionslager ökar med 1 % -enhet jämfört Lübeck(8.1) men ökar med 9 % -enheter 

jämfört med Magdeburg(8.1). Anledningen till att skillnaden endast är 1 % -enhet till fallet 

Lübeck(8.1) kan förklaras med att en stor andel av alla transporter i fallet med två 

distributionslager sker från just Lübeck vilket medför att lösningarna borde vara relativt lika. 

Koldioxidutsläppen ökar i Magdeburg+Lübeck(8.3) jämfört med Lübeck(8.1) men minskar 

jämfört med Magdeburg (8.1). Sammanvägs samtliga resultat går det att resonera kring att 

förändringarna i genomsnittsledtid, genomsnittsfyllnadsgrad och koldioxidutsläpp inte 

motiverar den höga kostnad det innebär i upprättandet av distributionslager i 

Magdeburg+Lübeck(8.3). Inte heller är förändringen i transportkostnader tillräckligt stor, 

framför allt inte jämfört med Lübeck(8.1), vilket hade varit nödvändigt för att väga upp för de 



87 

 

ökade fasta kostnaderna med två distributionslager. Det är mer rimligt att endast öppna ett 

distributionslager sett till genomsnittsledtider, genomsnittsfyllnadsgrader, kostnader och 

koldioxidutsläpp sammanvägt. 

 

Figur 27 visar det genomsnittliga procentuella gapet för testscenariot i kapitel 8.3 samt de 

bästa lösningarna från testscenariot i kapitel 8.1. Här går det tydligt att tolka hur mycket 

komplexare problemet blev för optimeringsmodellen att lösa när två distributionslager hade 

upprättats och ruttplanering från båda dessa var tvunget att göras för att sträva efter att finna 

optimal lösning. Det genomsnittliga gapet i testscenariot i kapitel 8.3 var 13,54 % vilket kan 

anses väldigt stort och körningarna i detta experiment skulle kunna behöva fortgå en längre tid 

än 15 minuter. Dock kördes inte experimentet längre än 15 minuter för att det skulle vara lika 

för samtliga testscenarion.  

 

Figur 27 – Genomsnittlig procentuellt gap mellan den optimistiska och pessimistiska 

lösningen i testscenariot i kapitel 8.3 samt de bästa lösningarna från testscenariot i kapitel 

8.1 där kapitelnumret står inom parantes. 

 

 

8.4. Upprätta minst två valfria distributionslager 

 I det här testscenariot har optimeringsmodellen modifierats så att den kan upprätta minst två 

valfria distributionslager men det finns inte möjlighet att använda tågtransport. För att detta 

skulle vara möjligt har även körningstider och antalet tidsperioder per körning förändrats 

jämfört med övriga testscenarion. I detta testscenario har 180 tidsperioder kört samtidigt i en 

körning tills minnet i datorn började ta slut och då avbröts körningen manuellt. Detta gjordes 
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för att inte datorn skulle stänga ner optimeringsprocessen av sig själv och alla resultat skulle 

gå förlorade. Detta medförde att det blev ett gap mellan den pessimistiska lösningen (som vi 

använt som resultat) och den optimistiska lösningen på 27,58 % vilket kan jämföras med 

andra testscenarion då gapet mellan pessimistisk och optimistisk lösningen har varit klart 

mycket mindre. Meningen med detta testscenario är att få en inblick i vilka distributionslager 

som bör upprättas ifall minst två distributionslager måste upprättas vilket skiljer sig från 

testscenariot i kapitel 8.3 där två distributionslager valdes ut. En analys har gjorts för att se 

hur denna distributionslösning förhåller sig jämfört med distributionslösningarna från 

testscenariona i kapitel 8.1 och 8.3. Det som ska beaktas i analyserna som gjorts i detta kapitel 

är att förutsättningarna mellan de olika testscenariona är olika då testscenariona har 

genomförts på olika sätt.  

 

Resultatet från detta testscenario blev att ett distributionslager ska upprättas i Duisburg och ett 

distributionslager ska upprättas i Plzen. Figur 28 visar genomsnittsledtiderna till varje kund 

efter avrop för detta scenario (Duisburg+Plzen(8.4)), testscenariot i kapitel 8.3 

(Magdeburg+Lübeck(8.3)) och det bästa resultatet från testscenariot i kapitel 8.1 

(Lübeck(8.1)). 10 av 15 kunder får enligt resultatet för Duisburg+Plzen(8.4) försämrad eller 

oförändrad genomsnittsledtid jämfört med Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). En av 

anledningarna till det är att Plzen har valts som ett distributionslager och den geografiska 

platsen för Plzen inte är optimal sett till den geografiska platsen för många kunder och därmed 

blir genomsnittsledtiderna längre än för Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). 
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Figur 28 - Genomsnittsledtider till varje kund efter avrop. 
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Figur 29 visar genomsnittsledtiderna för samtliga leveranser till kunder och här går det att 

konstatera att genomsnittsledtiderna för de fordon som antingen lämnar fabriken i Fiskeby, 

Duisburg eller Plzen för detta testscenario är 2 arbetsdagar. 2 arbetsdagar är 0,3 arbetsdagar 

längre än för Magdeburg+Lübeck(8.3) och 0,23 arbetsdagar längre än för Lübeck(8.1). Detta 

kan motiveras likt ovan då framför allt Plzen ligger geografisk långt bort från många kunder 

vilket innebär att många transporter går direkt från Fiskeby istället. I testscenariot i kapitel 8.3 

valdes två distributionslager baserat på delvis ledtiderna för dessa distributionslager vilket kan 

vara en av anledningarna till att Magdeburg+Lübeck(8.3) har lägre genomsnittsledtider än 

Duisburg+Plzen(8.4). Resultaten som presenteras i både Figur 28 och 29 visar att ur ett 

ledtidsperspektiv är det mer rimligt att enbart upprätta ett distributionslager i Lübeck eller i 

Magdeburg och Lübeck jämfört med Duisburg och Plzen.  

 

Figur 29 - Genomsnittsledtider för leveranser till kund. 

 

Genomsnittsfyllnadsgraderna för transporter mot kund presenteras i Figur 30. Vad som kan 

konstateras i genomsnittsfyllnadsgrader är att de ökar (dock väldigt lite) för 

Duisburg+Plzen(8.4) jämfört med Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). Att 

genomsnittsledtiderna skiljer sig kan bero på att ruttplaneringen av transporter sker 

annorlunda i och med att det upprättas distributionslager i Duisburg och Plzen jämfört med 

Magdeburg och Lübeck och således är distributionsmängderna i olika fordon olika och 

därmed skiljer sig även genomsnittsfyllnadsgraden. 
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Figur 30 - Genomsnittsfyllnadsgrader för transporter mot kund. 

Figur 31 presenterar de olika kostnadsposterna och totalkostnaden för Duisburg+Plzen(8.4) 

men även Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). Totalkostnaderna för 

Duisburg+Plzen(8.4) är klart högre än övriga två resultat i Figur 31 och anledningen till det är 

de ökade transportkostnaderna. Transportkostnaderna är över 2 Mkr dyrare än för 

Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1) och lägg där till de fasta kostnaderna för att 

upprätta ett distributionslager i Duisburg och ett distributionslager i Plzen så ökar 

totalkostnaden. Jämfört med Magdeburg+Lübeck(8.3) är det i princip enbart skillnaden i 

transportkostnader som påverkar totalkostnadsskillnaden men jämfört med Lübeck(8.1) 

påverkar ett extra distributionslager totalkostnaden mycket. Här skiljer det 4,86 Mkr mellan 

de två distributionslösningarna.  

 

Figur 31 – Kostnadsposter. 
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Figur 32 presenterar hur kostnaderna skiljer sig mellan de två upprättade distributionslagrena i 

det här testscenariot. Resultatet visar tydligt att kostnaden för de transporter som ankommer 

och lämnar Duisburg är högre än de kostnader som ankommer och lämnar Plzen. Den stora 

anledningen till det är att av 703 in och ut transporter till och från distributionslagrena i 

Duisburg och Plzen så går 611 av dessa till och från Duisburg, enbart 92 går till och från 

Plzen. Detta visar att distributionslagret i Plzen inte används i närheten lika mycket som 

distributionslagret i Duisburg men även att en stor del av transporterna till kund går direkt 

från Fiskeby. I och med dessa resultat är det rimligt att ifrågasätta upprättandet av ett 

distributionslager i Plzen. Det är motiverat att ifrågasätta ifall det är nödvändigt att 

överhuvudtaget upprätta två distributionslager då även resultaten för testscenariot i kapitel 8.3 

påvisade att majoriteten av in och ut transporter till distributionslager enbart gjordes till ett av 

de två upprättade distributionslagrena, i det fallet var det Lübeck. 

 

Figur 32 - Kostnadsfördelning för transporter till och från Duisburg och Plzen. 

 

De resulterande koldioxidutsläppen för det här testscenariot presenteras i Figur 33 

tillsammans med koldioxidutsläppen för Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). 

Distributionslösningen som detta testscenario genererar innebär, enligt resultatet i Figur 33, 

att koldioxidutsläppen ökar jämfört med Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). 

Anledningen till detta är för att fler transportkilometarar genereras i systemet vilket kan bero 

på att Plzen ligger långt ifrån många kunder ur ett geografiskt perspektiv och därmed krävs 

fler transportkilometrar vid transporter. Det kan även bero på att många transporter går direkt 
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från Fiskeby till kund, vilket är nämnt ovan, och därmed påverkas också mängden 

transportkilometarar.  

 

Figur 33 - Koldioxidutsläpp för Duisburg+Plzen(8.4), Magdeburg+Lübeck(8.3) och 

Lübeck(8.1). 

 

Sammanfattningsvis visar detta testscenario att upprätta ett distributionslager i både Duisburg 

och Plzen resulterar i sämre resultatet än Magdeburg+Lübeck(8.3) men även Lübeck(8.1) och 

således är detta inget alternativ att välja. Genomsnittsledtiderna försämrades, kostnaderna 

ökade och koldioxidutsläppen ökade. Det var enbart genomsnittsfyllnadsgraderna som 

förbättrades men då lite jämfört med Magdeburg+Lübeck(8.3) och Lübeck(8.1). I detta 

testscenario var det möjligt att upprätta alla möjliga kombinationer av två eller fler 

distributionslager av de tillgängliga åtta potentiella distributionslagrena och det resulterade 

upprättande av distributionslager i Duisburg och Plzen. Det kan konstateras att denna 

kombination av distributionslager inte påverkade distributionssystemet positivt jämfört med 

något av testscenariona i kapitel 8.1, 8.2 eller 8.3 vilket innebär att denna distributionslösning 

inte bör påverka något eventuellt beslut om vart ett eller flera distributionslager bör upprättas. 

Det ska dock tas i beaktning att optimeringsprocessen enbart lyckades lösa 

optimeringsproblemet med ett gap på dryga 27 % mellan den pessimistiska och optimistiska 

lösningen och således skulle denna distributionslösning kunna ändras ifall 

optimeringsprocessen nått närmare en optimal lösning. Det var dock inte möjligt med den 

datorkapacitet vi hade tillgänglig eller med hjälp av en NEOS-server.  
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8.5. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyserna har utförts när ett distributionslager upprättats och det 

distributionslager som valts är det som är bäst lämpat att upprätta enligt resultaten från 

testscenariot i kapitel 8.1, vilket var Lübeck(8.1). 

8.5.1. Förändring av maximal ruttlängd 

I den här känslighetsanalysen har den maximala ruttlängden förändrats. Den visar hur känslig 

modellen är för förändringar i hur långt ett fordon har transporterats över en arbetsdag. I 

ursprungsscenariot är maximala ruttlängden 600 km och i den här känslighetsanalysen har 800 

km (snitthastighet ca 90 km/h) och 400 km (snitthastighet ca 45 km/h) testats. Anledningen 

till att den här parametern har känslighetsanalyserats är att den är väldigt svår att uppskatta. 

Hur långt ett fordon kan transporteras på en dag påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer kan 

vara hastighetsbegränsningar, vilopauser, vägspärrar, av- och pålastningstider osv. De nämnda 

faktorerna är svåra att förutspå vilket i sin tur gör parametern svår att uppskatta och det är 

därför intressant att se hur stor inverkan den har på modellens resultat. 

 

Figur 34 visar genomsnittsledtid, genomsnittsfyllnadsgrad, kostnader och koldioxidutsläpp för 

tre olika fall med ett upprättat distributionslager i Lübeck(8.1) och en maximal ruttlängd på 

800 km, 600 km och 400 km. I det fallet när den maximala ruttlängden för ett fordon är 400 

km är genomsnittsledtiden för samtliga kunder sämre än det ursprungliga fallet med 600 km, 

vilket var förväntat eftersom sträckan ett fordon kan transporteras minskar med 200 km och 

det medför att det tar längre tid för transporterna att komma fram. När den maximala 

ruttlängden för ett fordon ökar till 800 km så var det förväntade resultatet att genomsnittsleden 

skulle minska med samma motivering som i fallet med maximala ruttlängden 400 kilometer 

fast tvärtom.  

 

Kostnaderna för det olika fallen skiljer sig marginellt åt. I fallet med 800 km som maximal 

ruttdistans är kostnaden 30 000 kronor högre än fallet med 600 km som maximal ruttdistans 

och 50 000 kronor högre än fallet med 400 km som maximal ruttdistans. Denna skillnad finns 

i transportkostnaden då kostnaden för att upprätta ett distributionslager är samma för alla tre 

fall. Eftersom ingen av lösningarna nådde optimum så kan skillnaden i kostnaderna tolkas 

som försumbara och lösningarna är därmed approximativa. Fallet med 800 km som maximal 

ruttdistans har den lägsta mängden utsläppt koldioxid men även här är skillnaden mellan de 
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tre fallen väldigt liten. Vidare kan man se att den genomsnittliga fyllnadsgraden ökar vid en 

längre tillåten ruttdistans och minskar vid en kortare tillåten ruttdistans. 

 

Figur 34 – Resultat från känslighetsanalys då maximal ruttlängden förändrades.  
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8.5.2. Förändring av distributionslagerkapacitet 

För att se hur resultaten från modellen påverkas av kapaciteten på distributionslager har en 

känslighetsanalys av den parametern gjorts. I ursprungsscenariot är maxkapaciteten hos ett 

distributionslager 9600 ton och i känslighetsanalysen har 7600 ton och 11 600 ton testats. 

Storleken på ett distributionslager som modellen väljer att öppna kan ha stor inverkan på 

modellens resultat då olika kapacitet kostar olika mycket. En känslighetsanalys ger en 

indikation på ifall ett större eller mindre distributionslager innebär billigare eller dyrare 

transportkostnader utöver skillnaden i fasta kostnader som uppstår vid förändrad storlek på 

distributionslagret. Anledningen till att inte mindre eller större kapaciteter testades (än 7 600 

ton och 11 600 ton) var för att Fiskeby hade som önskemål att det distributionslager som 

upprättas i norra/centrala Europa ska motsvara det distributionslager som ligger i Norrköping 

och det distributionslagret har en kapacitet på 9600 ton/10 000 kvadratmeter.  

 
Figur 35 visar genomsnittsledtiden, genomsnittsfyllnadsgraden, kostnaderna och 

koldioxidutsläppen för de tre fallen med distributionslagerkapacitet på 11 600 ton, 9600 ton 

och 7600 ton. Den genomsnittliga ledtiden mellan det tre olika fallen skiljer sig knappt mellan 

varandra, skillnaden är så liten att den kan anses som försumbar, vilket visas i Figur 35. 

Transportkostnaderna för de olika fallen är i princip lika stora och det som skiljer sig i 

kostnader är kostnaden för att upprätta ett distributionslager vilket medför att det fallet med 

störst lagerkapacitet (11 600 ton) får den högsta totala kostnaden. Den genomsnittliga 

fyllnadsgraden är även den ungefär densamma för alla tre. Skillnaden i koldioxidutsläppen är 

även den väldigt liten, något mindre i fallet med 7600 ton. Sammanfattningsvis går det att 

säga att skillnaden på kapaciteten på distributionslagret inte påverkar kostnader, 

genomsnittsledtid, genomsnittsfyllnadsgrad eller koldioxidutsläpp särskilt mycket. 

Anledningen till de ökade kostnaden beror som sagt på den ökade kapaciteten och de övriga 

värdena har en så pass liten skillnad att det inte går att säga att det är någon skillnad och 

därmed skulle man kunna påstå att fallet med billigast lagerkostnad är det bästa.  
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Figur 35 – Resultat från känslighetsanalysen då lagerkapaciteten varierades.  
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8.6. Jämförelse mellan kalkylerat nuläge, estimerat nuläge samt bästa 

resultatet från testscenariot i kapitel 8.1.  

Det data som fanns tillgänglig från Fiskeby för att kunna göra det här examensarbetet möjligt 

var bristfällig och inte konsekvent. Därmed var det svårt att skapa sig en uppfattning om till 

exempel genomsnittsledtider och genomsnittsfyllnadsgrader. Ett försök gjordes att jämföra det 

estimerade nuläget (nuläget som är beräknat med optimeringsmodellen och dess inställningar) 

samt det bästa resultatet från testscenariot i kapitel 8.1 med det kalkylerade nuläget som alltså 

är nuläget som är framräknat för hand baserat på det data vi hade tillgänglig från Fiskebys 

databas. 

 

Figur 36 visar skillnaderna i genomsnittsledtider från det indata som fanns tillgänglig från 

Fiskeby som ska motsvara kalkylerade nuläget, det estimerade nuläget från modellen samt 

resultatet från Lübeck(8.1). Beräkning av det kalkylerade nuläget var svår då det data som 

fanns tillgänglig var långt ifrån fullständig vilken var en stor anledning till att ett estimerat 

nuläge skapades. Resultatet från Lübeck(8.1) visar att ledtiderna till samtliga kunder minskar 

jämfört med både kalkylerade nuläget och som redan konstaterat, det estimerade nuläget. 

Jämförelsen mellan det estimerade nuläget, Lübeck(8.1) och det kalkylerade nuläget var dock 

svår att göra då modellen bygger på ett antal antaganden. 
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Figur 36 – Jämförelse i genomsnittsledtid mellan kalkylerat nuläge, estimerat nuläge och 

bästa resultatet från testscenariot i kapitel 8.1. 
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Figur 37 visar skillnaderna i genomsnittsfyllnadsgrader från det data som fanns tillgänglig 

från Fiskeby som ska motsvara det kalkylerade nuläget, det estimerade nuläget från modellen 

samt Lübeck(8.1). Skillnaden i genomsnittsfyllnadsgrader mellan det kalkylerade nuläget och 

estimerade nuläget var inte lika stor som för genomsnittsledtider. Det kan bero på att data för 

storleken på leveranserna var mer fullständig än det data som representerade avgångstider från 

Fiskeby och ankomsttider till kund.  

 

Figur 37 – Jämförelse i genomsnittsfyllnadsgrad mellan kalkylerat nuläge, estimerat nuläge 

och bästa resultatet från testscenariot i kapitel 8.1. 
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9. Diskussioﾐ 

Utfallet från det här examensarbetet visar att totalkostnaderna för Fiskeby förmodligen inte 

sjunker ifall man väljer att byta distributionsstrategi för norra/centrala Europa då ett extra 

distributionslager kostar mer än vad man sparar i transportkostnader. I examensarbetet gjordes 

inte någon utredning för hur stort distributionslager som är nödvändigt att upprätta och då 

storleken har stor betydelse för kostnaden kan en ytterligare utredning visa att Fiskeby även 

kan få ner totalkostnaden med ett mindre distributionslager än det som vi beräknat med. 

Anledningen till att ingen utredning av storleken på Fiskebys distributionslager gjordes var för 

att Fiskeby har ett distributionslager i Norrköping med en kapacitet på 9600 ton (samma som 

användes i det här examensarbetet) och det nya distributionslagret skulle motsvara samma 

storlek. Däremot gjordes en känslighetsanalys för att se ifall en liten ökning eller minskning i 

lagerkapacitet skulle ha någon inverkan på resultaten mer än att fasta kostnaderna skulle öka 

eller minska, vilket det inte hade.  

 

Transportkostnaderna för systemet minskade mycket ifall man väljer att placera ett 

distributionslager i Lübeck eller Duisburg vilket också är rimligt då dessa två placeringar 

skapar en knytpunkt i centrala Europa där man kan lasta om och bättre planera transporterna 

än om samtliga transporter måste utgå från Fiskeby som de gör i nuläget. Det är förmodligen 

även möjligt att minska kostnaderna ännu mer då den här modellen inte tillät ruttplanering 

över flera tidsperioder. Det var dock möjligt att köra direkttransporter över en eller flera 

tidsperioder (vilket även är nödvändigt för att modellen ska fungera). Detta bör innebära att 

det finns lösningar (om ruttplanering var möjlig över flera tidsperioder) som är än mer 

kostnadsbesparande än de lösningar som optimeringsmodellen i det här examensarbetet 

genererade. Transportkostnadstarifferna i modellen var kilometer- och lastviktsbaserade. 

Dessa tariffer har estimerats utifrån de tariffer som Fiskeby har i dagsläget där varje tariff är 

unik för varje kund och distributör vilket gjorde estimeringen svår (då de matriser som 

används i modellen inte skulle vara kundspecifika). För att ytterligare förbättra modellen och 

dess resultat skulle en noggrann utredning av kostnaderna för varje distributör göras för 

leveranser inom Europa då kostnadstarifferna skulle spegla de verkliga kostnaderna bättre och 

således förmodligen förbättra resultatet.  

 

Det är även så att testerna som gjordes i det här examensarbetet inte nått optimala värden. Det 

fanns ett gap mellan det optimala lösningarna och de lösningar som används i examensarbetet 
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vilket innebär att resultaten från examensarbetet kan ses som pessimistiska även om resultaten 

visade på förbättringar jämfört med nuläget. Det som är intressant med dessa gap är hur väl de 

speglar komplexiteten i modellen då det endast krävdes att två distributionslager var tvungna 

att upprättas för att problemet skulle bli mycket svårare att lösa. I det här examensarbetet 

valdes ett lite större problem (fler kunder) och icke optimala lösningar men ett alternativ hade 

varit att tagit färre kunder och därmed kunna nå optimala lösningar. Det ansågs dock som ett 

icke-alternativ då antalet kunder hade blivit för få och examensarbetets mål hade kunnat 

ifrågasättas på grund av att skalan på problemet hade kunnat anses för liten. Resultatet blev nu 

istället inte optimalt men påvisade ändå skillnader i kostnader, ledtider, fyllnadsgrader och 

koldioxidutsläpp vilket kunde användas för att svara på examensarbetets frågeställningar och 

målen med examensarbetet kunde nås. 

 

Samtliga tester i det här examensarbetet utfördes för 15 kunder. Dessa 15 kunder stod för ca 

90 % av all efterfrågan från regionen norra/centrala Europa. Vi valde att utesluta samtliga 

kunder i norden då vi ansåg att dessa kunder inte skulle ha någon nytta av ett lager som 

eventuellt upprättas i norra/centrala Europa. Produkter till kunderna i norden lagras mer 

troligen i distributionslagret i Norrköping för att undvika onödiga transportkostnader. För att 

förbättra resultatet skulle en körning över samtliga tidsperioder och för fler kunder vara bättre 

(de kunder som står för övriga 10 % i efterfrågan) men det skulle kräva mycket kraftfullare 

datorer än vad vi hade tillgång till. Ifall samtliga kunder hade varit inkluderade hade det 

förmodligen inneburit ett större nyttjande av det distributionslager som upprättas men det 

skulle förmodligen inte påverkade vilken geografisk plats som distributionslagret upprättas 

på. Anledningen till det är för att ingen av de kunder som är exkluderade bidrar med någon 

större mängd efterfrågan och heller inte några frekventa transporter. Det som möjligen skulle 

kunna ske, vilket skulle vara en fördel för dessa kunder, är att deras produkter skulle kunna 

samköras med övriga kunders produkter till det upprättade distributionslagret och således 

skulle ledtiden till dessa kunder minska. Det skulle förmodligen också ske är en procentuellt 

större besparing av transportkostnader då dessa kunder har små beställningar och till viss del 

skulle kunna samköras även från distributionslager, vilket skulle innebära mindre använda 

fordon, färre transportkilometrar och således även lägre kostnader än i nuläget. 

Fyllnadsgraderna i de fordon som används skulle förmodligen påverkas positivt då kunder 

med mindre efterfrågan skulle kunna få leverans av fordon som redan används och således 

skulle genomsnittsfyllnadsgraden öka. I det stora hela skulle resultaten förmodligen förtydliga 

de positiva aspekterna med att upprätta ett distributionslager, desto fler kunder som nyttjar ett 
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nytt distributionslager desto större kostnadsbesparingar skulle Fiskeby kunna uppnå och 

genomsnittsledtiden till dessa kunder skulle förkortas.  

 

I dagsläget finns planer hos Fiskeby för att distribuera varor med tåg från Fiskeby till 

Duisburg. Det alternativet var det alternativ som enligt det här examensarbetet är det bästa sett 

till kostnader, ledtider, fyllnadsgrader och koldioxidutsläpp. Men då den 

distributionslösningen endast är i planeringsstadiet och att det data som används endast går att 

koppla till ett kostnadsförslag som Fiskeby har fått blir resultaten från modellen hypotetiska 

då sannolikheten är stor att det tillkommer kostnader så som på- och avlastning, extra 

transporter från tågterminal etc. Sådana kostnader är inte inräknade i det här examensarbetet. 

Det är även så att det kan tillkomma restriktioner att Fiskeby måste skicka en viss mängd för 

att kunna använda tåg, att man själva måste transportera produkterna till tågterminalen osv. 

Dessa restriktioner och kostnader har inte heller tagits hänsyn till i examensarbetet.  

 

En variabel som inte fick det utslag som vi trodde var fyllnadsgraderna. Det är rimligt att anta 

att ifall möjligheten finns att besöka flera kunder med ett och samma fordon bör dessa fordon 

kunna fyllas upp för att undvika att fordon distribuerar med låg fyllnadsgrad. Resultaten från 

modellen i det här examensarbetet visar att fyllnadsgraden sjunker ifall ett distributionslager 

upprättas oavsett geografisk plats och en av anledningarna till det ligger i att distansen som 

fordon som utgår från ett distributionslager färdas är överlag kortare än distansen för de 

fordon som utgår från Fiskeby. Då modellen optimerar kostnaderna så att kostnaderna ska bli 

så låga som möjligt innebär det att i vissa fall är det billigare att åka med ett fordon kort 

distans och med liten fyllnadsgrad än att fylla upp fordonet och ta en längre rutt. Det innebär 

att modellen inte alltid strävar efter fulla fordon utan istället strävar efter att minska 

kostnaderna så mycket som möjligt. Ett exempel kan vara att ifall två kunder (på två helt olika 

geografiska platser) har en viss efterfrågan som skulle kunna lastas i ett fordon och köras 

tillsammans i en lång rutt så väljer optimeringsmodellen istället att lasta två fordon lite mindre 

och köra dessa till varsin destination för att totala sträckan kanske blir kortare och därmed 

även kostnaderna mindre. Ett sätt att undvika sjunkande fyllnadsgrader skulle kunna vara att 

inkludera fyllnadsgraden i målfunktionen i optimeringsmodellen. Att bygga en modell med en 

målfunktion där flera olika variabler (till exempel kostnad, ledtid och fyllnadsgrad) ska 

optimeras gör modellen mer komplex men kan även innebära bättre resultat.  
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Sammanfattningsvis kan Fiskeby använda det här examensarbetet som ett beslutsunderlag 

som klart visar att företaget kommer att kunna öka servicegraden (minska ledtiderna) till sina 

kunder kraftigt med ett distributionslager i till exempel Lübeck. Man kommer att kunna 

utnyttja ett distributionslager i Lübeck till att köra fulla transporter dit för att sedan 

distribueras vidare till kunder därifrån. Det medför att transporter som inte är fulla 

transporterar kortare distanser vilket minskar transportkostnaderna och förkortar ledtiderna. 

De fasta kostnaderna bidrar till en ökad totalkostnad, dock är det en ökning som Fiskeby bör 

anse som välinvesterade pengar då man har möjlighet att öka leveransservicen kraftigt. 

Fyllnadsgraderna minskar något jämfört med det estimerade nuläget och koldioxidutsläppen 

minskar viket är rimligt med effektivare transporter. Ur ett kortsiktigt perspektiv (något som 

kan implementeras inom relativt kort tid) kan det här examensarbetet användas som ett 

beslutsunderlag. Ur ett framtidsperspektiv kan detta examensarbete användas som en riktlinje 

för hur en förändrad distributionslösning till distribution med tåg skulle förbättra ledtider, 

minska transportkostnader och minska koldioxidutsläppen. 

 

Vidare arbete utifrån den här rapporten skulle vara att undersöka hur produktionsplanen i 

Fiskebys produktion måste förändras för att anpassas efter en ny distributionslösning. Det kan 

vara så att möjligheten finns att effektivisera produktionen och på så vis minska kostnaderna 

där på grund av den nya distributionslösningen. Om ett nytt distributionslager upprättas i 

norra/centrala Europa, till exempel i Lübeck, kan det vara intressant att undersöka hur Fiskeby 

bör hantera distributionslagret i Norrköping, skall det finnas kvar eller minskas i storlek för att 

minska kostnaderna? En undersökning av de kunder som inte är inkluderade i det här 

examensarbetet kan också vara intressant, hur påverkas dessa av att ett distributionslager 

upprättas någonstans i norra/centrala Europa och hur påverkar dessa en ny 

distributionslösning (vilket diskuterades tidigare i detta kapitel)?  
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10. Slutsats 

Resultaten från testscenariona i kapitel 8.3 och 8.4 visade att upprätta fler än ett 

distributionslager inte minskade kostnaderna för transporter eller genomsnittsledtiderna till 

kunder efter avrop tillräckligt mycket för att motivera det extra kostnader det innebära att 

upprätta två distributionslager. Alltså ska endast ett distributionslager upprättas. Den 

geografiska plats där ett distributionslager bör upprättas i är Lübeck(8.1) ifall endast 

transporter med lastbil är möjlig. I fall Fiskeby möjliggör tågtransport mellan Fiskeby och 

Duisburg är ett upprättande av distributionslager i Duisburg(8.2) det klart mest förmånliga 

och bättre än att upprätta ett distributionslager i Lübeck(8.1). 

 

Distributionslösningen med ett distributionslager i Lübeck(8.1) eller Duisburg(8.2) innebär 

stora förändringar för flödet av Fiskebys produkter. I och med att ett distributionslager 

upprättas tillkommer flöden från Fiskeby till distributionslager och från distributionslager till 

kunder. En ny distributionslösning med distributionslager innebär dock inte att flödena från 

fabrik direkt till kund försvinner utan den möjligheten finns fortfarande kvar. I fallet då 

tågtransport är möjligt innebär det ytterligare ett flöde fast med tåg och detta flöde är endast 

tillgängligt mellan Fiskeby och Duisburg. Resultaten från testscenariona i kapitel 8.1 - 8.4 

visar att en stor del av den transport som i nuläget går från Fiskeby direkt till kund istället körs 

till ett distributionslager och distribueras därifrån.  

 

Den totala kostnaden ökar ifall Fiskeby upprättar ett distributionslager (9600 ton i kapacitet) 

vid någon av de potentiella geografiska platserna, men transportkostnaderna minskar. Ifall ett 

distributionslager upprättas i Lübeck(8.1) så skulle transportkostnaderna minska med ca 2,02 

Mkr per halvår. Ifall Fiskeby upprättar ett distributionslager i Duisburg(8.2) skulle 

kostnadsbesparingarna för transportkostnader öka till 2,88 Mkr per halvår.  

 

Oavsett vilken potentiell geografisk plats som Fiskeby skulle välja att upprätta ett 

distributionslager på skulle ledtiden jämfört med nuläget inte försämras men inte heller säkert 

förbättras för olika kunder. För vissa kunder förblir ledtiden oförändrad men för vissa kunder 

förbättras den. I genomsnitt över samtliga kunder blir det dock en förbättring oavsett vilken 

geografisk plats som Fiskeby väljer att upprätta ett distributionslager på. Den största 

minskningen skulle bli ifall Fiskeby upprättade ett distributionslager i Duisburg(8.2), då 
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skulle genomsnittsledtiden minska med 1,20 arbetsdagar. Upprättas ett distributionslager i 

Lübeck(8.1) skulle genomsnittsledtiden minska med 0,89 arbetsdagar. 

 

Då mängden produkter som efterfrågas hos samtliga kunder är densamma för alla olika 

testscenarion och även för nuläget innebär inte upprättandet av ett distributionslager någon 

större minskning av koldioxidutsläpp. Detta för att mängden fordon som behövs är nästan 

samma oavsett vilket distributionslager som upprättas eller i nuläget. Anledningen till att 

koldioxidutsläppen inte minskar lika mycket som till exempel transportkostnaderna är för att 

koldioxidutsläppen endast baseras på hur många transportkilometrar varje fordon kör medan 

transportkostnaderna även beror på startvikten för varje transport och dessa två blir därför 

svåra att jämföra mot varandra. Det som gör stor skillnad är ifall möjligheten finns att 

transportera med tåg och ett distributionslager i Duisburg(8.2) upprättas. Då skulle 

koldioxidutsläppen minska med 489,79 ton per halvår jämfört med nuläget. Det kan jämföras 

med ifall ett distributionslager upprättas i Lübeck(8.1), då skulle minskningen jämfört med 

nuläget enbart vara 41,81 ton per halvår. 

 

Den genomsnittliga fyllnadsgraden, för fordon som lämnar antingen Fiskeby för 

direkttransport till kund eller något distributionslager för transport till kund, minskar jämfört 

med nuläget oavsett vilket distributionslager som upprättas. I fallet med ett distributionslager i 

Duisburg(8.2) minskar genomsnittsfyllnadsgraden endast med 1,39 % jämfört med nuläget 

men om ett distributionslager upprättas i Lübeck(8.1) minskar genomsnittsfyllnadsgraden med 

10,46 %.  

 

I nuläget har Fiskeby inte någon möjlighet att transportera några produkter med tåg vilket 

medför att ifall ett distributionslager skulle upprättas idag ska det enligt resultaten och 

analysen upprättas i Lübeck(8.1). Om Fiskeby skulle få klart med en distributör som kan 

transportera deras produkter med tåg till Duisburg (som i så fall är den plats dit tågen skulle 

gå) så ska ett distributionslager upprättas där, för att det är mest lönsamt, ger mest minskning i 

ledtider och är det miljövänligaste alternativet av alla.  
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Bilaga A  

Bilaga A innefattar de matriser som användes som indata i optimeringsmodellen.  

Tabell i bilaga A 1 - Distanser mellan samtliga kunder. 
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MMPackaging

Polska 

SchurPackGer

many 

ColorpackG

mbh 

MMPBeh

rens 

WestRockPackag

ingBV 

MMPackagingPo

lska 

0 835 574 867 1292 

SchurPackGerma

ny 

835 0 267 248 577 

ColorpackGmbh 574 267 0 336 758 

MMPBehrens 867 248 336 0 465 

WestRockPackag

ingBV 

1292 577 758 465 0 

VGExtrusion 1201 810 734 571 748 

MMPCPSchmidt 1215 653 695 412 450 

PackDruk 403 625 401 730 1152 

MMPAustria 791 1016 776 899 1139 

VGNicolaus 1140 473 609 316 212 

MMPCeasar 1226 633 706 423 354 

BSCDrukarnia 338 509 248 534 956 

MMPFrance 1660 1019 1139 856 565 

Leopold 1127 680 645 438 557 

GraphicPKGBV 1315 604 784 491 26 
 

VGExtrusion MMPCPSchmi

dt 

PackDruk MMPAust

ria 

VGNicolaus 

MMPackagingPo

lska 

1201 1215 403 817 1140 

SchurPackGerma

ny 

814 653 625 1013 473 

ColorpackGmbh 725 695 401 775 609 

MMPBehrens 571 412 730 899 316 

WestRockPackag

ingBV 

748 450 1152 1139 212 

VGExtrusion 0 371 1120 568 553 

MMPCPSchmidt 371 0 1088 798 257 

PackDruk 1119 1088 0 953 1003 

MMPAustria 568 798 953 0 924 

VGNicolaus 553 257 1003 924 0 

MMPCeasar 449 108 1100 860 157 

BSCDrukarnia 923 893 189 809 807 

MMPFrance 702 450 1533 1311 549 

Leopold 217 180 1039 680 363 
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GraphicPKGBV 753 415 1178 1144 230 
 

MMPCeasar BSCDrukarnia MMPFranc

e 

Leopold GraphicPKGBV 

MMPackagingPo

lska 

1226 338 1660 1127 1315 

SchurPackGerma

ny 

633 509 1019 680 604 

ColorpackGmbh 706 248 1139 645 784 

MMPBehrens 423 534 856 438 491 

WestRockPackag

ingBV 

354 956 565 557 26 

VGExtrusion 449 934 702 217 753 

MMPCPSchmidt 108 893 450 180 415 

PackDruk 1100 189 1533 1039 1178 

MMPAustria 860 800 1311 680 1144 

VGNicolaus 157 807 549 363 230 

MMPCeasar 0 904 469 259 319 

BSCDrukarnia 904 0 1337 843 982 

MMPFrance 469 1337 0 639 543 

Leopold 259 843 639 0 563 

GraphicPKGBV 319 982 543 563 0 
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Tabell i bilaga A 2 - Distanser mellan kunder och distributionslager. 
 

Duisbur

g 

Amsterda

m 

Lubec

k 

Plzen Pozna

n 

Salzbur

g 

Reim

s 

Magdebu

rg 

MMPackagingPolsk

a 

1059 1165 819 756 283 950 1471 667 

SchurPackGermany 423 510 47 686 513 943 824 250 

ColorpackGmbh 582 761 298 448 252 765 1004 207 

MMPBehrens 289 394 262 531 539 726 721 165 

WestRockPackaging

BV 

179 129 595 828 960 949 375 587 

VGExtrusion 597 784 826 403 928 267 646 630 

MMPCPSchmidt 313 494 667 485 897 571 315 539 

PackDruk 975 1081 618 841 175 1169 1398 583 

MMPAustria 968 1159 1047 515 803 328 1108 790 

VGNicolaus 77 249 494 619 811 754 355 438 

MMPCeasar 221 396 639 565 909 651 325 552 

BSCDrukarnia 780 886 540 545 9 963 1159 388 

MMPFrance 600 680 1040 932 1343 991 201 986 

Leopold 407 597 694 367 847 420 490 490 

GraphicPKGBV 204 159 615 833 984 954 362 611 
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Tabell i bilaga A 3 - Distanser mellan kunder och Fiskeby. 
 

Fiskeby 

MMPackagingPolska 1465 

SchurPackGermany 815 

ColorpackGmbh 945 

MMPBehrens 1018 

WestRockPackagingBV 1347 

VGExtrusion 1455 

MMPCPSchmidt 1424 

PackDruk 956 

MMPAustria 1691 

VGNicolaus 1243 

MMPCeasar 1403 

BSCDrukarnia 1187 

MMPFrance 1789 

Leopold 1450 

GraphicPKGBV 1374 

 

Tabell i bilaga A 4 - Distanser mellan distributionslager och Fiskeby. 
 

Fiskeby 

Duisburg 1193 

Amsterdam 1280 

Lubeck 765 

Plzen 1364 

Poznan 1198 

Salzburg 1621 

Reims 1595 

Magdeburg 1096 

’  
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Tabell i bilaga A 5 - Ledtider i arbetsdagar mellan kunder och distributionslager. 
 

Duisbur

g 

Amsterd

am 

Lubec

k 

Plzen Poznan Salzbu

rg 

Reims Magdebu

rg 

MMPackagingPols

ka 

2 2 2 2 1 2 3 2 

SchurPackGerman

y 

1 1 1 2 1 2 2 1 

ColorpackGmbh 1 2 1 1 1 2 2 1 

MMPBehrens 1 1 1 1 1 2 2 1 

WestRockPackagi

ngBV 

1 1 1 2 2 2 1 1 

VGExtrusion 1 2 2 1 2 1 2 2 

MMPCPSchmidt 1 1 2 1 2 1 1 1 

PackDruk 2 2 2 2 1 2 3 1 

MMPAustria 2 2 2 1 2 1 2 2 

VGNicolaus 1 1 1 2 2 2 1 1 

MMPCeasar 1 1 2 1 2 2 1 1 

BSCDrukarnia 2 2 1 1 1 2 2 1 

MMPFrance 1 2 2 2 3 2 1 2 

Leopold 1 1 2 1 2 1 1 1 

GraphicPKGBV 1 1 2 2 2 2 1 2 
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Tabell i bilaga A 6 - Ledtider mellan kunder och Fiskeby. 
 

Fiskeby 

MMPackagingPolska 3 

SchurPackGermany 2 

ColorpackGmbh 2 

MMPBehrens 2 

WestRockPackagingBV 3 

VGExtrusion 3 

MMPCPSchmidt 3 

PackDruk 2 

MMPAustria 3 

VGNicolaus 3 

MMPCeasar 3 

BSCDrukarnia 2 

MMPFrance 3 

Leopold 3 

GraphicPKGBV 3 

 

Tabell i bilaga A 7 - Ledtider mellan distributionslager och Fiskeby. 
 

Fiskeby 

Duisburg 2 

Amsterdam 3 

Lubeck 2 

Plzen 3 

Poznan 2 

Salzburg 3 

Reims 3 

Magdeburg 2 
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Tabell i bilaga A 8 - Binär matris med värdet 1 ifall en distributör kan leverera till en kund, 0 

annars. 
 

DHL  AGILI

TY 

ALFREDS

SON 

FRO

DE 

HEINLO

TH 

JPV

IS 

SG

L 

SCHEN

KER  

TC

T 

MMPackagingPo

lska 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 

SchurPackGerm

any 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 

ColorpackGmbh 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

MMPBehrens 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

WestRockPackag

ingBV 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

VGExtrusion 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

MMPCPSchmidt 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

PackDruk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MMPAustria 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

VGNicolaus 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

MMPCeasar 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

BSCDrukarnia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MMPFrance 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Leopold 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

GraphicPKGBV 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

Tabell i bilaga A 9 - Efterfrågan för alla kunder för första halvåret 2017. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

MMPackagingPol

ska 

0 0 0 190 0 0 0 0 
 

SchurPackGerma

ny 

0 0 94 0 124 0 0 0 
 

ColorpackGmbh 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MMPBehrens 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

WestRockPackagi

ngBV 

0 24,8 0 0 0 0 0 0 
 

VGExtrusion 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MMPCPSchmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

PackDruk 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MMPAustria 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

VGNicolaus 0 0 0 49 49 0 0 0 
 

MMPCeasar 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

BSCDrukarnia 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MMPFrance 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Leopold 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

GraphicPKGBV 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

0 0 0 0 144 0 0 24 24 
 

72 49 73,1 120,5 48,2 0 0 24,1 168 
 

0 0 0 48 24,6 0 0 49,2 49,2 
 

0 48 24 72,7 143 0 0 261,9 264,

1 

 

0 0 48 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 90 0 0 162,5 72 
 

0 27 49 15,3 24,2 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 48 0 0 47,8 0 
 

0 0 56,5 0 0 0 0 24 0 
 

0 156,5

11 

24 0 49,1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 88 164 
 

0 0 0 48 0 0 0 0 0 
 

47,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 72,2 48 24 0 0 0 24,5 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 

0 0 0 0 0 0 216 0 0 
 

120 48 120 0 0 72 72 48 72 
 

104,6 0 0 0 0 0 0 1,8 49,2 
 

72,2 48 144 0 0 24 0 0 0 
 

48 0 24 0 0 48 0 0 24 
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95 1,85 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 17,6 0 0 0 0 0 32,9 0 
 

0 0 144 0 0 0 0 0 0 
 

30,3 0 0 0 0 0 0 69,5 0 
 

0 0 128,8

11 

0 0 0 0 0 0 
 

46 0 0 0 0 5,8 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 72 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 48 0 0 
 

0 48 48,5 0 0 45 48 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 
 

96 0 0 168 0 0 0 288 0 
 

0 0 0 193,5 147 73,5 49 49 0 
 

0 0 0 0 34,4 49,2 73,2 73,2 0 
 

0 0 0 71,8 0 21 21 0 0 
 

0 0 0 24 23,2 0 29 48 0 
 

0 0 0 37 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 172,1 0 168 44 0 0 
 

0 0 0 23 0 0 0 0 0 
 

23,5 0 0 0 0 0 27,7 0 0 
 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 116 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 23,5 72,3 24,1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 
 

0 0 0 24 0 140,4 0 0 168 
 

0 98 48 48 72 96 0 0 96 
 

0 0 0 0 37,3 0 0 0 48 
 

0 97,2 88,3 24,3 0 0 0 0 0 
 

0 72 0 0 0 24 0 0 48 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 72 0 0 0 0 0 15,3 
 

0 0 0 0 0 120 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 40,8 0 0 20,4 
 

0 28 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 
 

0 0 48 0 0 0 0 0 0 
 

0 94,4 7,1 0 0 0 0 0 0 
 

0 49 24,5 24,5 37,7 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 
 

48 1,3 120 288 0 0 96 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 
 

144 72 60,3 24 0 0 0 96 0 
 

0 0 23,5 70,5 0 0 117,

5 

47 23,5 
 

0 74,4 0 0 0 0 0 0 0 
 

55,5 0 37 74 0 0 166,

5 

0 0 
 

23,6 40,9 26,4 72 0 0 0 0 24,1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

47,3 12,4 0 0 0 0 0 42,7 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 26,4 24,5 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 22 0 0 0 72 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

49 0 7,7 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 
 

0 71,1 0 0 144 26,5 0 0 41,8 
 

220,5 0 0 0 44 0 0 122,5 72 
 

0 0 0 0 0 20,4 48 144 75 
 

0 0 0 0 47 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 41 0 49,01

59 

98 
 

55,5 111 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 34 0 0 24 0 0 12,1 146,

2 

 

41,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

14,5 0 0 0 3,9 24 0 24 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 106,

8 

0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 45,7 23,5 
 

0 0 0 0 49 39 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 
 

0 0 170 72 120,2

62 

74,8 5,3 0 0 
 

0 0 72 48 24 0 0 0 0 
 

0 0 48 24 73,5 0 0 0 0 
 

0 0 0 97,9 0 107,5 275,

5 

0 0 
 

0 0 24,3 0 73,5 73,5 73,3 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 44 0,812 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 22 0 22,8 0 0 
 

0 0 0 56,3 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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