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Livsmedelsdistributören Dagab håller på att lägga om sin leveransstruktur för sina olika lager i Sverige. Omläggningen leder till att en annan typ 
av varor kommer att hanteras och förmodligen kommer de nya varorna kräva större yta då de ställs upp inför leverans. Dagab har bett oss att 
undersöka om det går att effektivisera flödet av pallarna på lagret i Jordbro. Då vi ansåg att simulering skulle vara ett bra verktyg för att undersöka 
detta bestämde vi oss för att i rikta in examensarbetet mot att bygga en simuleringsmodell.  
 
Genom att införa förändringar i en modell istället för i ett verkligt system kan konsekvenser och tendenser undersökas i modellen istället för i ett 
riktigt system. Att göra förändringar i ett riktigt system kan vara både kostsamt och riskabelt om det inte i förväg går att veta att förändringarna 
leder till besparingar eller effektivisering. 
 
Vid simulering måste verkligheten representeras av en modell, för att det ska vara möjligt att genomföra ett sådant arbete måste en del antaganden 
införas. Målet är att förenklingarna inte på något sätt ska försämra modellens möjlighet att representera verkligheten. Då modellen var klar 
implementerades de olika förändringarna och resultaten granskades och utvärderades. Simuleringen visar att om enkla åtgärder vidtas kan Dagab 
öka sitt inflöde med närmare 50 procent alternativt minska antalet lastbilar för utleveranser.  
 
Våra föreslagna förändringar innebär att staplingsprocessen ska förbättras. Redan innan arbetet började kände vi intuitivt att en effektivare stapling 
skulle leda till kraftiga förbättringar på lagret. När arbetet nu slutförts har detta styrkts och relevanta siffror, vilka beskriver förbättringarna, har 
tagits fram. Med de här siffrorna kan ekonomiska beräkningar enklare göras och det skulle bli lättare för beslutsfattarna på Dagab att fatta beslut 
angående förslagen vi lämnat.
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)|URUG�
För att slutföra en civilingenjörsutbildning ska ett examensarbete omfattande 20 poäng 
genomföras. Detta ska vara ett omfattandet arbete som även ska leda fram till en slutrapport. 
Vi har valt att arbeta inom området simulering då det är en viktig del av vår utbildnings fokus. 
Vi har främst arbetat med programvaran Arena som vi är bekanta med från tidigare kurser. 
Den här rapporten är en del av ett examensarbete som genomförts på Dagab AB i Jordbro.  
 
Vi vill även passa på att tacka de personer som på olika sätt hjälpt oss att genomföra detta 
arbete. Till att börja med vill vi tacka Henrik Andersson som varit vår handledare på 
universitetet och som kommit med bra tips och råd när vi stött på svårigheter. Henrik 
Andersson har också läst rapporten ett flertal gånger och kommit med mycket bra konstruktiv 
kritik. Vidare vill vi tacka Benny Larsson och Göran Strand på Dagab i Jordbro som svarat på 
alla frågor vi haft och som har hjälpt oss med datainsamlingen. Några ytterligare personer 
som har hjälp oss med mer specifika problem är Krisjanis Steins som ställt upp vid frågor 
gällande Arena. Demetrios Hadjigeorgiou som hjälpte oss att komma igång med simuleringen 
i början av arbetet. Tobias Svensson, datortekniker på Campus Norrköping, som alltid ställt 
upp när datorerna och servrarna inte fungerat som de ska. Sist vill vi även tacka Monika 
Ekström som har korrekturläst rapporten och Peter Värbrand som är examinator för 
examensarbetet.
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Livsmedelsdistributören Dagab håller på att lägga om sin leveransstruktur för sina olika lager 
i Sverige. Omläggningen leder till att en annan typ av varor kommer att hanteras och 
förmodligen kommer de nya varorna kräva större plats på den yta där de ställs upp inför 
leverans. Dagab har bett oss att undersöka om det går att effektivisera flödet av pallarna på 
lagret i Jordbro. Då vi ansåg att simulering skulle vara ett bra verktyg för att undersöka detta 
bestämde vi oss för att rikta in examensarbetet mot att bygga en simuleringsmodell.  
 
Genom att införa förändringar i en modell istället för i ett verkligt system kan konsekvenser 
och tendenser undersökas i modellen istället för i ett riktigt system. Att göra förändringar i ett 
riktigt system kan vara både kostsamt och riskabelt om det inte i förväg går att veta att 
förändringarna leder till besparingar eller effektivisering. 
 
Vid simulering måste verkligheten representeras av en modell. För att det ska vara möjligt att 
genomföra ett sådant arbete måste en del antaganden och förenklingar införas. Målet är att 
dessa inte på något sätt ska försämra modellens möjlighet att representera verkligheten. Då 
modellen var klar implementerades de olika förändringarna och resultaten granskades och 
utvärderades. Simuleringen visar att om relativt enkla åtgärder vidtas kan Dagab öka sitt 
inflöde med närmare 50 procent alternativt minska antalet lastbilar för utleveranser.  
 
Våra föreslagna förändringar innebär att staplingsprocessen ska förbättras. Redan innan 
arbetet började kände vi intuitivt att en effektivare stapling skulle leda till kraftiga 
förbättringar på lagret. När arbetet nu slutförts har detta styrkts och relevanta siffror, vilka 
beskriver förbättringarna, har tagits fram. Med de här siffrorna kan ekonomiska beräkningar 
enklare göras och det skulle bli lättare för beslutsfattarna på Dagab att ta beslut angående 
förslagen vi lämnat.  
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The Swedish distributor Dagab is about to reschedule its structure for delivery. Dagab has 
several warehouses throughout Sweden. The changes will effect the warehouse in Jordbro in 
several ways, for instance the warehouse will handle a different kind of goods. The new goods 
will need more space, which will lead to an increase in the number of needed pallets. Before 
being delivered the pallets are placed at an assigned area. The area will not be large enough 
for the future amount of pallets. Dagab asked us to find a more efficient way to handle the 
future process where more pallets are handled. Since simulation is a powerful tool to examine 
this kind of problem we decided to build a simulation model of the warehouse in Jordbro and 
include the model in this master thesis.  
  
To introduce changes in a simulation model, instead of in a real system, makes it possible to 
study consequences of the changes without tampering with the real system. Such tampering 
could be both expensive and risky, so the main goal of a simulation is to predict the 
consequences before implementation.  
 
Before simulating the changes, the real system must be described as a computerized model. 
To build such a model, several assumptions must be made. It’s important to implement these 
assumptions cautiously, otherwise the model may return incorrect data. When the model was 
completed we modified the initial conditions in the model and evaluated the results. The 
simulations clearly stated that with small measures it would be possible to increase the inflow 
with almost 50 percent or decrease the number of trucks for delivery.  
 
Our conclusion is that the process of putting pallets on top of each other has to be refined. 
Before starting the project we intuitively thought this would be the result. After completing 
the study we can present figures which prove the effect of these changes. The figures can also 
be used by the board of directors, to make decisions in terms of suggested changes.  
 

�
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�� ,QOHGQLQJ�
Vi fick kontakt med Dagab AB, ett dotterbolag till Axfood, som arbetade med ett intressant 
projekt som lämpade sig bra för simulering. Efter ett möte beslutade vi oss för att påbörja 
examensarbetet där. En anledning till att vi valde att genomföra examensarbetet på Dagab var 
att uppgiften innefattade simulering, en annan var att deras projekt låg helt rätt i tiden för oss.  
 
Examensarbetet har gått ut på att bygga en modell och för att göra det måste många 
antaganden och beslut fattas. För att tydligare åskådliggöra vad vi har antagit eller beslutat 
kommer vi-form användas genom hela rapporten. Vi anser också att en rapport skriven i vi-
form blir mer lättläst. 

���� %DNJUXQG�
I kapitlet som följer finns Dagab presenterat, den nuvarande situationen på Dagabs lager i 
Jordbro samt hur den framtida situationen förväntas att bli. Observera att vi inriktat kapitlet 
mot Dagabs lager i Jordbro eftersom det är i Jordbro vi genomfört examensarbetet.  

1.1.1 Företagspresentation 
Dagab ägs av Axfood som är Sveriges näst största aktör inom matvarubranschen. En bransch 
som innefattar både distribution av varor samt drift av egna butiker. Axfood innehar 18,8 
procent av den svenska marknaden, bara ICA är större med 35 procent. Företaget äger 200 
Hemköp och Willys butiker i Sverige. Även Tempo, Vivo och Spar ligger som franchise 
kedjor under Axfood Franchise AB. Axfood är även etablerat på den finska markanden där de 
äger cirka 300 matvarubutiker. Vidare äger Axfood också de båda varudistributörerna Dagab 
(Sverige) och Tuco Logistics (Finland). Axfood har cirka 8 600 anställda i Sverige och 
Finland. Under perioden januari till augusti 2002 var Axfoods omsättning drygt 21 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med nästan tre procent jämfört med samma period förra året.  
 
Dagab är en renodlad distributör av dagligvaror och deras affärsidé är att optimera och 
samtidigt förädla flöden av varor, information och kapital mellan leverantör och detaljist. 
Företaget omsatte 11 av de för hela koncernen 21 miljarder kronorna nämnda ovan. Företaget 
har 1 300 anställda och finns över hela Sverige. Dagabs tre största lager finns i Göteborg, 
Stockholm1 och Borlänge och från dessa distribueras varor till hela landet. Dagab har tre 
fullsortimentslager och två färskvarulager, sammanlagt en lageryta på över 100 000 
kvadratmeter. 52 procent av Dagabs intäkter kommer från Axfoods egna butiker och 
resterande 48 procent från privata handlare som till exempel bensinbolagets Shells butiker. 
Dagab hanterar allt från godis och tandkräm till kött- och mejeriprodukter. 

1.1.2 Omstruktureringen av Dagabs leveransstruktur 
För att pressa sina utgifter krävs ibland omstrukturering eller rationalisering av verksamheten. 
Livsmedelsdistributören Dagab har beslutat att lägga om sin leveransstruktur för sina kunder i 
Sverige. Omstruktureringen innebär att lagren i Göteborg, Stockholm och Borlänge kommer 
att få nya distributionsområden.  
 
Dagab i Jordbro kommer i framtiden att hantera gods för Mellansverige2. Jordbro kommer 
samtidigt att förlora långkörningar till Norrland samt körningar till Värmland. Omläggningen 
innebär också att lagret kommer att ansvara för leveranser till alla de olika affärskedjor som 
                                                
1 Lagret ligger i Jordbro industriområde, tre mil söder om Stockholm.  
2 Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Uppland. 
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Dagab levererar varor till. Den största skillnaden mellan tiden före och efter omläggningen 
kan sammanfattas i att lagret i Jordbro inte kommer att ansvara för leveranser till Norrland 
och Värmland, men istället få en del nya kunder. 

���� 3UREOHPGHILQLWLRQ�
För lagret i Jordbro kommer omläggningen även leda till att en annan typ av varor kommer att 
hanteras. På grund av omstruktureringen befaras att antalet plockpallar3 kommer att öka 
samtidigt som antalet hel- och halvpallar kommer att minska. Den sammanlagda volymen 
kommer förmodligen att vara i det närmaste oförändrad, eller möjligen marginellt större. 
Problemet är att med ett ökat antal plockpallar minskar möjligheten att stapla pallar på 
varandra på uppställningsplattan. Detta leder i sin tur till att även om volymen inte ökar 
kommer en större yta krävas för pallarna i framtiden. 
 
I och med att lagret i Jordbro förlorar de långväga transporterna till Norrland kommer 
lastbilarna i framtiden att snabbare återvända till Jordbro för att utföra ytterligare transporter. 
En del av den framtida problematiken med lagerutrymme kommer förhoppningsvis att lösas 
av sig självt i och med de kortare leveransrutterna. Dagab tror dock inte att detta ensamt 
kommer att lösa problemen med den, i framtiden, överfyllda uppställningsplattan. 
 
Företaget arbetar med att hitta en bra lösning på det här problemet, men för att få nytänkande 
har de bett oss att också undersöka vad som kan göras för att få distributionen att flyta utan 
problem även efter den planerade omläggningen i oktober 2002.  

���� 6\IWH�
Huvudsyftet med examensarbetet är att undersöka hur förändringar av rutiner och strategier 
för uppställning av varor på en given uppställningsplatta påverkar uppställningsplattans 
utseende och fyllnadsgrad.  

���� 0nO�
Vårt primära mål är att först bygga en simuleringsmodell som avbildar verkligheten som den 
ser ut innan den planerade omläggningen. När det är gjort ska vi implementera samma 
förändringar i modellen som kommer att göras på lagret. När modellen är klar kan vi på ett 
relativt enkelt sätt se hur de förändringar som införts påverkar flödena på lagret. Vi kommer 
bland annat att undersöka hur mycket större inflöde uppställningsplattan tål och hur många 
lastbilar som eventuellt kan rationaliseras bort, eller hur många lastbilar som måste läggas till 
beroende på resultaten av testerna. 

���� $UEHWVJnQJ�
För att få en klarare bild av problemet, än den vi fick under den första intervjun, spenderade vi 
en del tid på Dagab. Vi frågade om strategier och flöden för att få fram så mycket data och 
information som möjligt. När vi lämnade Dagab diskuterade vi problemet och försökte 
strukturera upp det på papper. Vi diskuterade även olika förenklingar som kunde tänkas 
implementeras i modellen utan att försämra resultatet. Därefter konstruerade vi en 
grundstruktur till modellen. Innan arbetet fortsatte stämde vi av med Dagab att modellen var 
korrekt. En del detaljer fick revideras, men i stort arbetade vi efter samma grundidé under hela 
examensarbetet. 
 
                                                
3 Det hanteras tre olika typer av pallar på lagret. Plock-, hel- och halvpall. Hel- och halvpallarna går att stapla, 
plockpallarna staplas inte. En djupare diskussion angående palltyperna finns att läsa i kapitel 3.2, Pallar. 
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Vi ansåg att det var viktigt att snabbt förstå Dagabs system innan simuleringsfasen 
påbörjades. Mycket tid lades ner på att fortsätta samla information genom frågeställningar. 
Detta hjälpte oss också att samla in rätt data för simuleringen. När vi sedan hade större 
förståelse för systemet kunde vi lättare se exakt vad som behövdes studeras för att kunna lösa 
problemet. 
 
För att överhuvudtaget kunna bygga modellen insåg vi att vi var tvungna att läsa in oss på 
simuleringsprogramvaran. Vi arbetade med att läsa om simulering och Arena i cirka fyra 
veckor. Därefter började vi bygga de små modelldelar som vi ansåg skulle behövas till den 
slutgiltiga modellen. Arbetet fortsatte på samma sätt under hela byggnadsfasen, små modeller 
byggdes och sattes ihop till större. Ibland fick några modeller förkastas eller byggas om. I 
Arena byggs modeller med hjälp av färdiga moduler eller med programkod i Visual Basic 
eller C++. Vi har valt att lösa alla problem direkt i Arena, istället för att använda Visual Basic 
eller andra programmeringsspråk 

���� $YJUlQVQLQJDU�
Modellen är förberedd för att köras för alla veckans dagar och det ska även gå att köra den för 
flera veckor. Vi har dock valt att bara studera flödet på uppställningsplattan för enstaka dagar. 
Anledningen är att modellen blivit mycket större och mer komplex än vad vi från början antog 
och att få modellen att generera bra värden för flera dagar eller veckor skulle ta väldigt lång 
tid. Vi har också haft problem med att verifiera modellen då animeringsfunktionen, som är det 
bästa sättet att kontrollera en modell på, inte fungerade tillfredställande. En animering för alla 
veckans dagar skulle ha tagit orimligt lång tid att köra. Eventuellt skulle viss ombyggnation 
av modellen få animeringsfunktionen att fungera bättre. Detta kunde dock inte göras inom 
tidsramen för examensarbetet. 
 
Vi tror att simuleringen kommer att ge bra resultat, även om simuleringen endast körs för ett 
fåtal dagar. De förändringar vi kommer att genomföra vid testerna är så stora och generella att 
det ändå tydligt kommer att gå att se trender och tendenser.  

���� 3HUVRQHU�WLOO�I|UIRJDQGH�
Till officiell handledare på Dagab utsågs Benny Larsson. Benny Larsson arbetar som 
logistikcontroller och har tillgång till mycket av de data vi behövt för att kunna genomföra 
simuleringen. På transportavdelningen fick vi hjälp av Göran Strand och Hans Modin som är 
ansvariga för transporterna till och från lagret i Jordbro.  
 
På universitetet hade vi vår handledare Henrik Andersson och examinator Peter Värbrand, vid 
ITN (Institutionen för teknik och naturvetenskap), att tillgå då vi hade frågor. För 
simuleringsfrågor vände vi oss till Krisjanis Steins, vid IDA (Institutionen för datavetenskap). 
Vid datainsamlingen fick vi råd och tips av Demetrios Hadjigeorgiou vid ITN.  

���� 5DSSRUWHQV�VWUXNWXU�
Rapporten tar först upp simuleringsteori därefter behandlas förutsättningar och 
problemformuleringar i några kapitel. Därefter följer ett stort kapitel om simuleringsmodellen 
och sist går vi genom testerna och testernas resultat.  
 
För att lättare förstå hur modellen är uppbyggd och hur den fungerar kommer vi i kapitel 6, 
Simuleringsmodellen, att följa två pallar, med olika egenskaper, genom hela modellen och 
presentera de viktigaste stegen de passerar på sina vägar genom modellen. Då vi anser att det 
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är en mycket viktig del av rapporten ur förståelsesynpunkt har vi skrivit den utförligt och den 
tar därför upp en stor del av rapporten.  

���� /lVDQYLVQLQJDU�
Tanken med rapporten är att läsaren ska få en bild av simulering i allmänhet och genom att se 
hur vi använt oss av Arena ytterligare förstå kraften i simuleringsmetoderna. De olika kapitlen 
bygger på varandra, därför råder vi läsaren att läsa hela rapporten och inte bara studera några 
enstaka kapitel. I början av varje kapitel finns en kort redogörelse för vad som behandlas i 
respektive kapitel, detta för att läsaren lättare ska kunna ta till sig innehållet.  
�
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�� 6LPXOHULQJVWHRUL�
För att få en större förståelse för arbetet kommer vi i det här kapitlet gå igenom teori gällande 
simulering. Simuleringsavsnittet är mest inriktat på datorsimulering och större delen av 
informationen är hämtad från Simulation with Arena {1}. 

���� 6LPXOHULQJ�
Simulering är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. Ett simuleringsprojekt går ofta 
ut på att bygga en modell av ett system eller en process. Modellen avbildar ofta ett verkligt 
system, men kan också representera ett icke existerande system4. Kort sagt är simulering ett 
sätt att se hur ett system beter sig under vissa önskade omständigheter. Detta kan göras ”för 
hand”, men då det är mycket tidsödande görs i stort sett all simulering med hjälp av datorer. 
För att en simulering ska ge tillförlitliga resultat är det viktigt att modellen byggs korrekt. När 
modellen stämmer överens med systemet som ska efterliknas kan förändringar införas i 
simuleringsmodellen och det är då lätt att se resultatet av dessa förändringar. Många 
simuleringsprogram har någon form av animeringsfunktion vilket gör att det blir lättare att få 
en klar bild över vad som händer i systemet. I de exempel som nämns nedan kan simulering 
användas för att hitta optimala designlösningar. Det går att simulera hur lager ska placeras för 
att det snabbt ska gå att hitta rätt vara, var restauranger ska placeras för att flödet genom en 
nöjespark ska flyta smidigt. 
 
Några exempel på problem där simulering kan appliceras för att effektivisera system:  
 

• En fabrik när det gäller utnyttjandet av maskiner, människor, transportband, truckar 
och lagringsutrymme. 

 
• En bank eller post med olika typer av kunder som behöver olika typ av assistans och 

där det finns flera olika typer av hjälpdiskar.  
 

• Ett datorsystem med många användare med delade resurser som till exempel skrivare 
och servrar.  

 
• En nöjespark med många olika attraktioner, affärer, restauranger och 

parkeringsplatser. 

2.1.1 Olika typer av simuleringar 
När en simuleringsmodell byggs måste det tidigt bestämmas vilken typ av simulering som ska 
användas, det finns tre alternativ:  
 

• Statisk eller dynamisk. Tid har ingen betydelse i statiska modeller men däremot i 
dynamiska. Det är mycket ovanligt med statiska modeller. 

 
• Tidskontinuerlig eller diskret. I den tidskontinuerliga modellen kan saker ändras under 

hela simuleringstiden, till exempel vattennivån i en tank med in- och utflöde. I en 
tidsdiskret modell kan simuleringen hoppa över de tidpunkter då ingenting händer, till 

                                                
4 Ett icke existerande system kan exempelvis vara en planerad vägsträcka som kommer att byggas om det i 
simuleringen visar sig att den skulle medföra förbättringar för den rådande trafiksituationen.  
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exempel mellan expedieringar av två kunder. Ett system kan också vara mixat 
kontinuerligt och diskret.  

 
• Deterministisk eller stokastisk. Modeller som inte har ett slumpmässigt inflöde är 

deterministiska, exempelvis en tandläkarmottagning med bestämda tidsluckor för 
patienterna.  

 
Simulering har under de senaste decennierna blivit mer och mer populärt. Det är en följd av 
att datorerna blivit mycket snabbare och simuleringsmjukvarorna effektivare. En annan 
anledning är att det går att bygga mycket komplicerade och komplexa modeller som på ett bra 
sätt avbildar verkligheten som den ser ut idag eller som den förväntas att se ut. Då 
kostnaderna för simulering sjunkit under senare år har även mindre företag börjat använda 
verktyget för att effektivisera sin verksamhet.  

2.1.2 Att bygga en simuleringsmodell 
Simulering kan i princip likställas med programmering, men på en högre abstraktionsnivå. 
Fördelen är att en del steg i programmeringen går att hoppa över då en del funktioner redan 
finns definierade i simuleringsmjukvaran och arbetet kan istället koncentreras på problemen i 
sig. Vid simulering i Arena går det som tidigare nämnts att programmera vissa händelser i 
Visual Basic. Det kan vara smidigt om det är många logiska operationer som ska genomföras.  
 
Den viktigaste delen av en modell är de föremål som rör sig genom modellen. Dessa föremål 
kallas ofta entiteter och de kan i princip representera vad som helst, till exempel lastpallar, 
lastbilar, människor, flygplan, tåg eller båtar. Vidare finns det resurser som entiteterna har 
tillgång till som truckar, transportband, maskiner och människor. Mellan de olika delarna i en 
simuleringsmodell krävs någon form av entitetstransport, transporttiden kan ibland vara noll 
och ibland kan den vara mycket lång. I vissa fall måste en entitet kontrollera alla värden i en 
array (vektor) för att göra rätt val, då bör tiden för kontrollen vara noll då den inte på något 
annat sätt påverkar simuleringsmodellen. Om det däremot är så att en entitet transporterar sig 
mellan två maskiner, påverkar transporttiden simuleringen märkbart och då måste den på 
något sätt tas med i modellen. En simuleringsmodells beståndsdelar beskrivs utförligare i 
kapitel 6, Simuleringsmodellen. 
 
Skapandet av en simuleringsmodell inleds med att systemet som ska analyseras bryts ned till 
lämplig nivå. Denna nivå bestäms efter hur ingående det studerade systemet ska analyseras. 
För att öka förståelsen för systemet beskrivs det ofta schematiskt. Detta följs sedan av att 
systemet bryts ned ytterligare för att kunna implementeras i en programvara. Genom att bygga 
en modell av ett system kan förståelsen för systemet ökas, vilket ibland kan anses tillräckligt i 
ett projekt. I dessa fall simuleras inte systemet. 

2.1.3 Fördelar och nackdelar 
I vissa fall går det att testa teorier i praktiken. Om exempelvis omslagstiden för ett trafikljus 
ändras går det sedan att studera hur tidsförändringen påverkar trafikflödet. Då det är möjligt 
att testa ändringar i ett riktigt system är det att föredra. I de fall behöver simuleraren inte oroa 
sig för att modellen som byggts är felaktig eller att den inte tar hänsyn till alla aspekter. 
Verkligheten tar, som bekant, alltid hänsyn till alla påverkande faktorer. Det största problemet 
med att testa system på det ovan nämnda sättet är att störningarna som kan uppkomma ofta är 
oacceptabla. Kostnaderna för att ändra i det verkliga systemet kan också bli mycket höga utan 
att det i förväg går att veta att det leder till något positivt i förlängningen. Det är här 
simulering i datorer och modeller kommer in. Det blir då möjligt att testa sina teorier utan att 
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lägga ned stora summor pengar på ombyggnation eller omstrukturering av verksamheten. En 
annan stor fördel är att simuleringsarbetet kan pågå parallellt med processen som simuleras. 
På så sätt undviks störningar ända tills förändringarna implementeras och då går det att vara 
relativt säker på att förändringarna leder till förbättringar. 

2.1.4 Programvaror 
Arena är inte ensamma om att tillverka mjukvaror för simulering, det finns även andra stora 
tillverkare av simuleringsmjukvara. Då den här rapporten i huvudsak tar upp simulering i 
Arena.4.0 kommer vi inte djupare gå in på andra programvaror.   
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�� )|UXWVlWWQLQJDU�
Kapitlet behandlar de olika grundförutsättningarna som finns på lagret innan några 
förändringar införts. Det beskriver de olika delarna av lagret, hur placeringen på 
uppställningsplattan fungerar och vilka olika palltyper som hanteras. I detta avsnitt förklaras 
också hur utlastningen går till och vilka typer av fordon som används för transporterna. 

���� /DJUHW�
I stora drag fungerar lagret på så sätt att pallar från olika lager ställs upp i filer på en 
uppställningsplatta. Pallar hanteras på samma sätt oberoende av från vilka lager de kommer. 
Truckförarna som arbetar på de olika lagren har olika uppgifter, några kör enbart hel- och 
halvpallar och andra kör bara plockpallar. Vilken fil truckföraren ska ställa pallen i beror på 
vilket kundnummer pallen har. När alla pallar med samma kundnummer är placerade i kön är 
ordern klar för hämtning.  
 
På andra sidan om uppställningsplattan finns ett antal utlastningsluckor där pallarna lastas i 
lastbilarna. Det är lastbilschaufförerna som lastar lastbilen. Ibland hämtas pallar med flera 
olika kundnummer, vilket gör att lastbilschauffören ibland måste flytta lastbilen för att 
smidigare kunna lasta pallarna. Oftast står dock pallarna placerade nära varandra på 
uppställningsplattan, vilket leder till att flera kunders pallar kan lastas ut genom en och 
samma utlastningslucka, utan att lastbilen måste flyttas. 

���� 3DOODU�
På lagret i Jordbro hanteras tre olika typer av pallar och en typ av bur. Varorna kommer på 
den palltyp som är bäst lämpad. Vissa varor beställs i mycket stora kvantiteter och levereras 
således på helpall, till exempel öl och läsk. Varor som beställs i mindre omfattning, som godis 
och kosmetika beställs på plockpall.  
 

• Helpall – en pall med måtten: 80x120 centimeter. Helpallar går att stapla på andra 
helpallar och på två halvpallar. Exempel på helpallsgods är toalettpapper.�

�
• Halvpall – en pall med måtten: 80x60 centimeter. Halvpallar går att stapla på andra 

halvpallar och på helpallar. En halvpall tar upp hälften så stor golvyta som en helpall 
eller plockpall. Exempel på halvpallsgods är mjöl. 

 
• Plockpall – en pall med måtten: 80x120 centimeter. Plockpallar går inte att stapla. På 

plockpallar finns varor som inte köps i hel- eller halvpallar, alltså varor som inte köps 
i lika stora kvantiteter. Anledningen till att det inte är möjligt att stapla plockpallar är 
att de varor som står ställda på plockpallen krossas om en annan pall placerades på en 
plockpall. Exempel på plockpallsgods är godis och tandkräm.�

 
• Burar – bur med måtten: 80x70 centimeter. Burar går inte att stapla. Burarna används 

till de kunder som inte kan hantera plockpallar, det är vanligtvis mindre affärer med 
små varuintag. Förhållandevis få burar hanteras i Jordbro.  
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Ett av de största problemen för oss när det gäller pallarna och burarna är hur de staplas på 
varandra och hur de kommer in och placeras på uppställningsplattan5. Truckförarna som 
arbetar med hel- och halvpall har direktiv om att stapla så mycket som möjligt. Genom att 
stapla blir det möjligt att ställa in fler pallar på en yta än vad som annars skulle vara möjligt. 
Det finns ingen vinst i att stapla fler än två pallar på varandra, då det endast går att stapla två 
pallar i lastbilarna. Truckförarna som arbetar med plockpallar staplar ingenting, bland annat 
beroende på att deras truckar inte kan lyfta pallar. Ytterligare en svårighet som vi måste ta 
hänsyn till är att truckförarna som kör hel- och halvpallar kan köra in mellan en till sex pallar 
vid varje körning. När flera pallar körs in samtidigt har truckföraren redan staplat pallarna på 
lämpligt sätt och placerar dem sedan staplade och klara i filen.  

���� ,QIO|GH�RFK�ILOKDQWHULQJ�
Pallar kommer in till uppställningsplattan från fem olika platser runt uppställningsplattan. Se 
figur 3.1. 
 

• [1] pallar från centrallagret kommer in. 
• [2,3,4] pallar från koloniallagret kommer in. 
• [5] pallarna från höglagret kommer in via en hiss. 
• [7] är uppställningsplattan med filerna, där alla pallar som ska levereras till kund ställs 

i väntan på en lastbil. På lagret finns drygt 50 filer6. 
• [6] representerar utlastningsluckorna. 

 
Figur 3.1 visar den delen av lagret som ska simuleras.  
 

                                                
5 Hel- och halvpallar körs in av vissa truckförare med truckar som möjliggör att de kan stapla pallar på varandra. 
Plockpallarna körs in på plattan av andra truckförare som kör truckar som inte kan lyfta och stapla pallar. 
6 Det finns fler än 50 filer på uppställningsplattan, men vi har fått i uppgift att enbart simulera 50 filer. 
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Det kommer pallar av alla typer från alla olika lager, men några lager hanterar vissa palltyper 
mer frekvent än andra. Exempelvis levererar höglagret på sin höjd mellan tre till fyra helpallar 
på en dag, däremot levereras runt 100 plockpallar från höglagret under samma tidsperiod.  
 
När en lastbilschaufför har hämtat de pallar han ska leverera blir den främre delen av filen, 
eller i vissa fall hela filen, tom. I de fall när inte hela filen töms måste en rangerare flytta fram 
de bakre pallarna för att man snabbt ska kunna utnyttja den yta som kommer att skapas där de 
levererade pallarna stod. Rangerarna som flyttar fram pallarna kan flytta på en till fyra pallar 
simultant. Antalet pallar som kan flyttas samtidigt beror på hur filen ser ut och vilka typer av 
pallar och burar som står där. Rangerarna har även andra uppgifter än att bara flytta fram 
pallar, exempelvis är det rangerarna som kör pallarna från höglagret till filerna. Detta innebär 
att det kan ta tid innan pallarna flyttas fram och på så sätt frigöra ny yta för ytterligare 
uppställning av pallar.  

3.3.1 Beställningar 
När kunden skickar sin order kan det ta olika lång tid innan den expedieras av Dagab. 
Vanligtvis kommer ordern in under ” dag ett” , den plockas i ordning under ” dag två”  och 
levereras slutligen under ” dag tre” . I vissa fall kan ordern plockas och levereras under samma 
dag. Kunderna har möjlighet att komplettera sina beställningar ända fram till lastning.   

���� 8SSVWlOOQLQJVSODWWDQ�
För att snabbt kunna lasta lastbilarna med varor ställs alla varor på pallar som i sin tur 
placeras på uppställningsplattan. Uppställningsplattan är uppdelad i 50 filer med plats för 
mellan 15 och 60 pallar7, beroende på vilka typer av pallar som ställs i filen och hur de 
staplas. För att underlätta utlastningen och distributionen är målsättningen att placera en kund 
per fil, om en order inte får plats i en fil fylls den resterande delen av ordern på i en 
närliggande fil. Dessutom placeras kunder som ligger nära varandra geografiskt, då det är 
möjligt, i närliggande filer. Detta görs för att lättare kunna samköra order.  

���� 8WIO|GH�
För leverans av varor från Dagab finns ett givet antal fordon till förfogande. Lastbilsflottan 
består för närvarande av flera olika lastbilstyper. Lastbilarna har olika egenskaper i form av 
kapacitet och höjd. Bilaga 1 visar hela lastbilsflottan som består av 27 fordon. 
 
Lastbilarna hämtar ett visst antal pallar, vilket är det vi kallar för uppställningsplattans 
utflöde. Hur många pallar som hämtas beror på vilken typ av lastbil som hämtar, om lastbilen 
har släp/kärra och vilken eller vilka kunders pallar lastbilen ska hämta. Alla de här faktorerna 
gör det svårt att beräkna den exakta tiden det tar för chaufförerna att lasta en lastbil. Enligt 
Dagab tar det mellan 20-40 minuter att lasta en lastbil och mellan 60-90 minuter att lasta en 
lastbil plus en kärra eller ett släp. En annan faktor som spelar in, när det gäller tiden det tar för 
pallarna att lämna uppställningsplattan, är hur pallarna står uppställda/staplade i filen när de 
hämtas. Ibland måste chauffören flytta runt pallarna för att kunna lasta dem på ett bra sätt i 
lastbilen och ibland står de redan i en lämplig ordning. En anledning till att pallarna måste 
placeras på ett visst sätt i lastbilen är att axeltrycket inte får vara för högt, ett annat är att det 
ska bli smidigt att lasta av pallarna vid butik. Vilken typ av pallar som ska hämtas påverkar 

                                                
7 Filen har 15 golvplatser. Det kan ställas upp till 60 pallar under förutsättning att alla pallar som körs in till filen 
är halvpallar. Att det skulle bli 60 pallar i en fil är mycket osannolikt, men det skulle teoretiskt sätt kunna 
inträffa.  
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också lastningstiden, om lastbilschauffören ska hämta många helpallar kan han ibland lasta 
två pallar åt gången då de ofta redan är staplade.  
 
När lastbilarna kommer tillbaka till Jordbro, efter sin körning, får de ut en ny order som talar 
om till vilken kund de ska leverera varor till vid nästa körning. På ordern finns angivet hur 
många pallar chauffören ska ta med sig och i vilka filer de finns. Anledningen till att 
chaufförerna inte har en rutt som de alltid ansvarar för är att det har förekommit ett visst 
svinn. Om affärspersonalen och chaufförerna känner varandra för väl befarar Dagab att 
svinnet kan öka. 
 
Ytterligare ett problem är att en del lastbilar inte kan åka till alla kunder då det ibland finns en 
maximalhöjd vid kundernas varumottagning/lastbrygga. Det finns flera olika typer av 
lastbilar, låga lastbilar med en höjd av maximalt 3,30 meter, höga lastbilar med en höjd av 
minst 3,65 meter. I de låga lastbilarna går det inte att stapla (dubbelställa) pallar, däremot kan 
man göra det i de höga lastbilarna. Vidare finns även två olika typer av dragvagnar, kärra och 
släp. Skillnaden mellan kärra och släp är att kärran går att öppna både fram och bak, släpet 
kan bara öppnas baktill.  
 
6SHFLDOIDOO�
En del körningar hanteras av externa åkare, till exempel några av de långa körningarna till 
Norrland och till Gotland. Om en lastbil går sönder eller på annat sätt blir obrukbar hyrs alltid 
externa åkare in för att de planerade leveranserna ska gå att genomföra utan stora störningar.  

3.5.1 Leveranstider 
Dagab är styrt av kundernas krav på leveranser. Det är viktigt för kunderna att de får sina 
varor vid ungefär samma tidpunkt vid varje leverans. En anledning till det kan vara att 
kunderna tar in extra personal som ska ta hand om de inkommande varorna. En annan 
anledning är att kunderna beställer varorna till den tid då de behöver ha dem tillgängliga för 
försäljning i butiken. Om varorna kommer för tidigt står butikerna med för stora lager och om 
de kommer för sent står de utan varor att sälja. På grund av detta går det inte att lägga om 
leveransstrukturer hur som helst. Dock kan Dagab införa vissa förändringar, med 
leveranstiderna, under förutsättning att dessa förändringar blir bestående. 
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�� $YJUlQVQLQJDU��DQWDJDQGHQ�RFK�I|UHQNOLQJDU�
Det är inte möjligt att avbilda verkligheten i en modell utan att införa avgränsningar och en 
del förenklingar. Om vi hade haft möjlighet att lägga ned mer tid på arbetet hade vi kunna 
utreda vissa detaljer mer noggrant än vad som nu varit möjligt. Genom att förklara de faktorer 
som arbetare på lagret tar hänsyn till blir det lättare att förstå de antagandena vi gjort. I vissa 
fall har vi blivit tvungna att göra antaganden eller förenklingar då det helt enkelt inte går att 
implementera alla scenarier i Arena. 

���� %DNRPOLJJDQGH�IDNWRUHU�Sn�ODJUHW�
Det finns fler lager i Jordbro, än de som tidigare nämts, men för att problemet inte ska bli för 
komplext har vi avgränsat oss till uppställningsplattan och de inflöden och utflöden som den 
har. Vi har även valt att inte titta på hur lång tid det tar att utföra en plockorder8 eller hur lång 
tid det tar att köra från en specifik del av lagret till filen.  

4.1.1 Inflöde 
Ett problem i den statistik och de data vi fått av Dagab är att det inte går att särskilja burar 
från plockpallar. Därför har vi valt att exkludera burarna från simuleringsmodellen. Att 
uppskatta antalet burar skulle bli för inexakt och därför valde vi bort dem och ersatte burarna 
med plockpallar istället. Burar kan, i likhet med plockpallar, inte staplas och hanteras i övrigt 
också på samma sätt som plockpallar. 
 
Vi har valt att dela upp de olika pallarna i följande palltyper: helpall, halvpall och plockpall. 
Enligt Dagab är fördelningen mellan de olika palltyperna samma för alla dagar i veckan, 
däremot varierar det sammanlagda antalet hanterade pallar över dagarna i veckan. Dagab har 
försett oss med statistik över de olika flödena för månaderna februari till och med maj 2002.  
 
Som nämnts i kapitel 3.3.1 Beställningar, går det att komplettera order ända fram till lastning. 
Eftersom vi använder statistik som beskriver vad som kommit in på uppställningsplattan 
under en viss dag, kommer modellen ta hänsyn även till kompletterande order.  

4.1.2 Lastbilsflotta 
Skillnaden mellan släp och kärra anser vi vara marginell. Enligt Dagab och våra egna 
antaganden kan vi behandla dem lika. De har likvärdig lastkapacitet och de har båda för- och 
nackdelar som gör att skillnaden vid lastning inte kommer att spela någon roll i vår modell. 
Skillnaderna mellan släp och kärra är liten men gör att lastningen skiljer sig åt för respektive 
dragvagn. Då kärran kan öppnas både fram och bak innebär detta att då en kärra backas in till 
en av utlastningsluckorna kan både kärran och lastbilen lastas direkt. På så sätt ockuperas 
endast en utlastningslucka och lastbilen behöver inte heller flyttas någon gång under 
lastningen. Släpet däremot kan bara öppnas bak vilket innebär att lastbilen och släpet måste 
flyttas under lastningen, alternativt ockuperas två utlastningsluckor. Enligt Dagab tar det ändå 
så pass mycket längre tid att gå fram och tillbaks genom kärran och lastbilen att det inte går 
att säga vilken av de två varianterna som är mest tidseffektivt.  
 
För att förenkla vår modells utflöde bestämde vi oss för att dela in lastbilarna i tre olika 
kategorier, OnJ�ODVWELO, K|J�ODVWELO�PHG�VOlS, och OnJ�ODVWELO�PHG�VOlS. För att slippa hantera en 
mängd olika lastbilsstyper med olika storlek och kapacitet har den här förenklingen införts. 
                                                
8 Alla plockorder måste plockas manuellt. Plockorder består av varor som beställts i mindre kvantiteter och 
varorna placeras av en plockare på en plockpall som sedan placerar pallen i filen. �
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Kapaciteten mellan de olika fordonen i respektive kategori skiljer sig något, men för att inte 
göra modellen allt för komplicerad gav vi en given kapacitet till respektive fordonstyp. Vi 
utgick från att alla lastbilar används i samma utsträckning och då anser vi att medelvärdet på 
kapaciteten ger en bra siffra. 
 
Genom att förenkla dessa antaganden får lastbilsflottan följande utseende: 
 
$QWDO�ODVWELODU� /DVWELOVW\S� *ROYSODWVHU�
12 låg 20 
14 hög med släp 40 
1 låg med släp 40 
Tabell 4.1 visar en förenklad lastbilsflotta 
 
Notera att golvplatser anger antal pallar som kan lastas i ett plan. De höga lastbilarna kan, om 
palltyperna tillåter, dubbelställa pallar och då klarar de av att lasta upp till dubbelt så mycket 
som en låg lastbil med samma angivna antal golvplatser. 
 
/DVWQLQJVWLGHU�
När det gäller utflödet måste även tiden det tar att lasta de olika typerna av lastbilar och släp 
tas med i modellen. Tiden varierar kraftigt beroende på hur många pallar som ska lastas och 
även hur pallarna är placerade på uppställningsplattan. Vi har uppskattat tiden det tar att lasta 
en golvplats till en minut. Om en order tar upp tio golvplatser kommer den ta tio minuter att 
lasta. Om det står några pallar, exempelvis fyra, med ett annat kundnummer bakom dessa tio 
pallar beräknar vi att det tar en halv minut per pall innan de flyttas fram. Filen kommer alltså 
inte att vara tillgänglig för uppställning av nya pallar förrän efter tolv minuter. 

4.1.3 Antaganden för att bygga modellen  
För att kunna bygga en simuleringsmodell måste, som tidigare nämnts, vissa antagande göras. 
Följande antaganden har gjorts, tanken är att de inte ska påverka resultatet nämnvärt. Efter att 
ha spenderat mycket tid med att studera uppställningsplattan och truckförarnas beteende har 
vi kommit fram till att följande antaganden är rimliga. De har dessutom godkänts av 
handledare och sakkunniga på Dagab. Vissa av antagandena kommer att ändras när vi 
genomför testkörningar, för att på så sätt se hur ändringarna påverkar resultatet.  
 

• Plockpallar staplas inte på några villkor. [L]9 
 
• Det går maximalt att stapla två helpallar på varandra i filen. [L] 

 
• Det går maximalt att stapla halvpallar fyra och fyra i filen. [L] 

 
• När en hel- eller halvpall kommer in i filen undersöks möjligheten för stapling. [L] 

 
• Filerna anses vara FIFO-köer (first-in-first-out). Efter en viss tidsfördröjning kommer 

pallarna att flyttas fram. [M] ,�SUDNWLNHQ�lU� ILOHUQD�Sn� ODJUHW�),)2��PHQ�LEODQG�NDQ�
ODVWELOVFKDXII|UHQ�YlOMD�DWW�ODVWD�L�HQ�DQQDQ�RUGQLQJ�lQ�GHQ�VRP�VWnU�L�ILOHQ��'RFN�lU�

                                                
9 Vid punkterna markerade med [L], fungerar vår modell identiskt med verkligheten. Punkterna markerade med 
[M] är förenklingar vi har gjort. När det står [M,L] försöker vi få modellen att efterlikna verkligheten, men 
genom att införa en annan förutsättning. 
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ILOHUQD�),)2� L� GHQ�PHQLQJ� DWW� GHW� NXQGQXPPHU� VRP�NRPPHU� LQ� I|UVW� L� HQ� ILO� RFNVn�
OlPQDU�ILOHQ�I|UVW� 

 
• Lastbilarna som lämnar Jordbro på morgonen (klockan 06.00) anses i vår modell 

lämna Jordbro kvällen innan, vid 21.00. [M] $QWDJDQGHW�NRPPHU�LQWH�DWW�J|UD�QnJRQ�
VNLOOQDG�PRW�YHUNOLJKHWHQ��HIWHUVRP�GH�ODVWELODUQD�VRP�JnU�LYlJ�NORFNDQ�������ODVWDV�
������NYlOOHQ� LQQDQ��6nOHGHV�OlPQDU�SDOODUQD�XSSVWlOOQLQJVSODWWDQ�Sn�NYlOOHQ��YLONHW�
lU�GHW�YL�lU�LQWUHVVHUDGH�DY��� 

 
• Lastbilarna kommer och hämtar pallar enligt en fördelning som tagits fram av statistik 

från Dagab. Det innebär att antalet hämtningar från lagret kommer att stämma överens 
i modellen och i verkligheten. [M] /DVWELOVFKDXII|UHQ�InU�HQ�N|URUGHU�LQQDQ�ODVWQLQJ�
SnE|UMDV��GHWWD�I|U�DWW�YHWD�YDG�VRP�VND�ODVWDV�RFK�L�YLONHQ�ILO�GHW�VWnU�� 

 
• I modellen finns bara tre typer av lastbilar. 1. lastbil med släp, där det går att 

dubbelställa i både släpet och bilen. 2. lastbil med släp, där det inte går att stapla i 
släpet eller bilen. 3. lastbil som det inte går att stapla i. [M] 'HW�lU�L�SULQFLS�VDPPD�
I|UXWVlWWQLQJ�VRP�Sn�ODJUHW��GRFN�NDQ�HQ�ODVWELOVFKDXII|U�YDUD�OLWH�PHU�G\QDPLVN�L�VLWW�
YDO� DY� VWDSOLQJ� L� ODVWELOHQ� RFK� VOlSHW� lQ� YL� NDQ� YDUD�� 9L� DQVHU� lQGn� DWW� GHQ� KlU�
I|UHQNOLQJHQ�lU�EnGH�ULPOLJ�RFK�UHDOLVWLVN�� 

 
• Om uppställningsplattan blir full saktas inflödet in till det att det kommit in någon 

lastbil som hämtat pallar. Detta kallas orderstopp. [L] 
 
• Alla ingående pallar tilldelas ett kundnummer. [L] 
 
• En kund får maximalt en order10 per vecka, då vi inte vill att samma kundnummer ska 

förekomma mer än en gång under en simulering. [M] 'H�IOHVWD�NXQGHU�InU�OHYHUDQVHU�
IOHU�lQ�HQ�JnQJ�SHU�YHFND� 

 
• På grund av det föregående antagandet likställer vi ordernummer och kundnummer 

med varandra i vår modell, vi använder oss enbart av kundnummer. [M] %nGH�
RUGHUQXPPHU�RFK�NXQGQXPPHU�DQYlQGV�YLG�SODQHULQJHQ� 

 
• Vi försöker samköra små kunder med varandra. Orderna körs iväg efter kundnummer 

och samlastas till lastbilen är full. [M,L] 'DJDE� DQYlQGHU� VLJ� DY� HWW� Vn� NDOODW�
WUDGV\VWHP��(Q�WUDG�UHSUHVHQWHUDU�HWW�JHRJUDILVNW�RPUnGH��2P�IOHUD�VPn�NXQGHU�ILQQV�
LQRP�WUDGHQV�RPUnGH�VDPODVWDV�GHVVD�NXQGHU� 

 
• Vid samkörning delas aldrig ordern upp på flera lastbilar. [L] 

 
• Då yta frigörs i filen kan nya pallar ställas dit, dock efter en viss tidsfördröjning. [M] 

(Q�UDQJHUDUH�PnVWH�IO\WWD�IUDP�SDOODU��I|U�DWW�IULJ|UD�\WD��QlU�HQ�ODVWELO�HQGDVW�ODVWDW�
HQ�GHO�DY�ILOHQ� 

 
• Volymerna kommer att varieras över veckans dagar. [L] 

 

                                                
10 Antagandet är gjort av simuleringstekniska skäl, men försämrar inte på något sätt simuleringens resultat. 
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• Lastbilarna går inte sönder. [M] ,�YHUNOLJKHWHQ�K\U�PDQ�LQ�HQ�nNDUH�RP�GHW�VNXOOH�EOL�
SUREOHP�PHG�WUDVLJD�ODVWELODU��

�
• Vi anser att varje fil i praktiken har maximalt 15,5 platser till sitt förfogande. [M] ,�HQ�

ILO� ILQQV�XWU\PPH�I|U����JROYSODWVHU��PHQ�RP�PDQ�KDU�XWQ\WWMDW������JROYSODWVHU�RFK�
YLOO�VWlOOD�GLW�HQ�KHO��HOOHU�SORFNSDOO�SODFHUDV�lYHQ�GHQ�L�N|Q��

�
• Vi antar att orderna hämtas av lastbilarna i samma ordning som de körs in till 

uppställningsplattan, under förutsättning att den inkommande lastbilen är tillräckligt 
stor för att hämta ordern samt att alla pallar i ordern har ställts på plattan. [L] 3n�ODJUHW�
L�-RUGEUR�NDQ�GHW�I|UHNRPPD�DWW�RUGHUQD�LQWH�JnU�LYlJ�L�VDPPD�RUGQLQJ�VRP�GH�NRP�
LQ��GHW�lU�GRFN�RYDQOLJW��

 
• Om en order inte får plats i en lastbil väntar den på en större lastbil. Om den största 

lastbilen inte heller är tillräckligt stor, delas order upp på två eller fler lastbilar. [L] 
 

• När en ny order körs in till filerna väljer den alltid en tom fil om en sådan finns 
tillgänglig. I annat fall kan ordern delas upp i flera filer. [L] 

�
�
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�� 'DWDLQVDPOLQJ�RFK�EHUlNQLQJDU�
I detta kapitel beskriver vi hur datainsamlingen gjorts. Vi går också närmare in på 
beräkningsgången, där också en del av beräkningarna styrks och redovisas. 

���� 'DWDLQVDPOLQJ�
Data till modellen samlades in på varierande sätt. Den största delen data fick vi direkt från 
Dagab, men en del data var vi tvungna att samla in själva. Data vi fick av Dagab var bland 
annat hur många pallar varje kund skulle ha levererat, hur många pallar lastbilarna tog från 
uppställningsplattan, hur många hel-, halv- och plockpallar som ställdes ut på 
uppställningsplattan under en viss dag. 
 
Data vi själva samlade in var hur många pallar en truckförare körde ut till uppställningsplattan 
vid ett tillfälle. Informationen som samlades in redovisas nedan. Formulären för halvpallarna, 
plockpallarna och burarna innehåller samma information. ” In”  representerar tiden då pallen 
kom in på uppställningsplattan. ” Antal”  är hur många pallar trucken kom in med. ” Fil”  är 
ungefärlig avlastningsfil, det var tyvärr inte möjligt att se exakt vilken fil som pallen 
placerades i. ” Avlastad”  är den tid då pallen placeras på rätt plats i kön/filen. ” Tid”  är den 
sammanlagda tiden hela proceduren tog11.  
 
Av insamlad data var det ” Antal”  i tabellen 5.1 som vi använde oss av i modellbyggandet. 
Annan data som vi behövde kunde Dagab ge oss, men hur många pallar som kom in med 
varje truck fanns ingen statistik för och de kunde inte heller uppskatta det. 
 
,Q� $QWDO� )LO� $YODVWDG� 7LG�
06:30:25 2 40 06:30:48 00:00:23 
06:33:20 2 40 06:34:00 00:00:40 
06:36:30 2 30 06:37:27 00:00:57 
06:37:57 6    
06:38:05 2 15 06:38:30 00:00:25 
06:38:05 2 60 06:39:30 00:01:25 

Tabell 5.1 visar exempel på insamlad data för helpallar. 

5.1.1 Inflöde 
Inflödet är pallar som kommer från ett antal olika platser runt uppställningsplattan. Hel-, halv 
och plockpallar kan komma från alla olika lager. Fördelningen för de olika palltyperna 
varierar och de har alla olika inflödeshastigheter. Vi har tagit hänsyn till alla inflöden, även de 
som ibland bara genererar en pall om dagen. Vi tror därför att antalet pallar i vårt system 
stämmer med det antal som Dagab hanterar. Det hade varit möjligt att slå ihop de olika 
lagrens inflöde till ett enda inflöde och representerat det som ett lager i modellen, men då 
hade det blivit svårare att undersöka var eventuella fel i inflödet låg. Det finns dock andra 
problem med de indata som erhållits, vilket kan studeras närmare i kapitel 6, 
Simuleringsmodellen.  
 
Även då det finns flera olika lager representerade i modellen kommer alla pallarna in till 
uppställningsplattan från en och samma punkt. Anledningen är att det inte spelar någon roll 
varifrån pallarna kommer så länge de placeras på uppställningsplattan och i filen. En pall som 
                                                
11 Ibland inträffade många händelser samtidigt på lagret och därför hann vi inte alltid med att få med all data vid 
insamlingen, därför är rad fyra i tabellen ovan ofullständig.  
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kommer från koloniallagret hanteras på samma sätt som en pall som kommer från 
centrallagret. Genom att representera alla aktuella lager i modellen går det enkelt att se om ett 
visst lager genererar för många, eller för få, pallar. 
 
%HUlNQLQJ�DY�LQIO|GH�
Vi har fått data över flödet på uppställningsplattan för fyra månader (februari till och med maj 
år 2002). Datan har analyserats för att se fluktuationer för flöden mellan olika dagar och 
månader12. I tabell 5.2 kan utläsas hur volymerna skiljer sig mellan månaderna. Exempel: 25,3 
procent av plockpallarna som hanteras under februari till och med maj hanteras under februari 
månad. 
 
� )HEUXDUL�� 0DUV�� $SULO�� 0DM�� +HOD�SHULRGHQ��
+HOSDOODU� 24,2 % 25,4 % 22,7 % 27,7 % 100 % 
+DOYSDOODU� 26,3 % 26,3 % 22,4 % 25,0 % 100 % 
3ORFNSDOODU� 25,3 % 25,1 % 23,3 % 26,3 % 100 % 

Tabell 5.2 visar volymfördelningen över perioden februari till och med maj för de olika palltyperna.   
 
En annan variation vi upptäckte var att flödena för de olika pallarna varierar under de olika 
veckodagarna. Till exempel hanteras flest plockpallar under de första dagarna i veckan och de 
flesta hel- och halvpallarna levereras under slutet av veckan, se tabell 5.3 och tabell 5.4  
 
+HO��RFK�KDOYSDOODU� $QGHO�GDJ�
0nQGDJ� 17,8 % 
7LVGDJ� 18,6 % 
2QVGDJ� 19,0 % 
7RUVGDJ� 20,5 % 
)UHGDJ� 24,2 % 

Tabell 5.3 visar procentuell fördelning för hel- och halvpallar för de olika dagarna i veckan. (Mätt under 
perioden februari till maj 2002) 
 
3ORFNSDOODU� 3URFHQW�GDJ�
0nQGDJ� 22,6 % 
7LVGDJ� 23,0 % 
2QVGDJ� 21,0 % 
7RUVGDJ� 17,4 % 
)UHGDJ� 16,0 % 

Tabell 5.4 visar procentuell fördelning för plockpallar för de olika dagarna i veckan. (Mätt under perioden 
februari till maj 2002) 
 
Att vi tagit fram de här siffrorna beror främst på att vi vill se tendenser och variationer som vi 
måste ha i åtanke när vi bygger modellen och när vi definierar den indata modellen ska 
använda.  
 
För att siffrorna i tabell 5.2 till 5.4 ska bli mer förståliga följer här några tabeller som 
redovisar pallantal istället för procentuella fördelningar. Tabellerna 5.5 till 5.7 visar att 512 
helpallar i genomsnitt kommer in på måndagar, att 1191 plockpallar kommer in i snitt per 
måndag och så vidare.  
 

                                                
12 Beräkningarna har gjorts för fyra veckor i månaderna, vilket leder till att månadernas olika längd inte spelar 
någon roll. 



� ���'DWDLQVDPOLQJ�RFK�EHUlNQLQJDU�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

 27 

+HOSDOODU� 6QLWW�|YHU�SHULRGHQ�IHEUXDUL�PDM�������DQWDO��
0nQGDJ� 512 
7LVGDJ� 552 
2QVGDJ� 554 
7RUVGDJ� 595 
)UHGDJ� 711 

Tabell 5.5 visar hur många helpallar som i snitt kom in under de olika veckodagarna under en 
fyramånadersperiod.  
  
+DOYSDOODU� 6QLWW�|YHU�SHULRGHQ�IHEUXDUL�PDM�������DQWDO��
0nQGDJ� 531 
7LVGDJ� 567 
2QVGDJ� 569 
7RUVGDJ� 616 
)UHGDJ� 738 

Tabell 5.6 visar hur många halvpallar som i snitt kom in under de olika veckodagarna under en 
fyramånadersperiod.  
 
3ORFNSDOODU� 6QLWW�|YHU�SHULRGHQ�IHEUXDUL�PDM�������DQWDO��
0nQGDJ� 1191 
7LVGDJ� 1240 
2QVGDJ� 1070 
7RUVGDJ� 915 
)UHGDJ� 891 

Tabell 5.7 visar hur många plockpallar som i snitt kom in under de olika veckodagarna under en 
fyramånadersperiod.  
 
Fluktuationen i tabellerna beror på att kundernas beställningsfrekvens varierar för olika typer 
av varor för veckodagarna. De underliggande faktorerna till detta har vi inte undersökt 
närmare då detta är en faktor som inte går att påverka.  

5.1.2 Utflöde 
Då vi har fått data från Dagab över hur ofta lastbilarna hämtar pallar och hur mycket som 
hämtas vid varje tillfälle anser vi att det är fullt tillräckligt att låta det antalet pallar som varje 
lastbil ska hämta helt enkelt lämna systemet utan att simulera eller djupare undersöka 
lastbilarnas beteende efter att pallarna lastats. Lastbilarnas beteende kommer dock att 
förändras i framtiden. Detta genom att rutterna blir kortare. Vi kommer att kunna undersöka 
detta, utan att ta direkt hänsyn till lastbilsrutterna, genom att diskutera med Dagab om en 
lämplig fördelning för de nya hämtningarna. Därför anser vi att vi kommer att kunna få fram 
relevant data för utflödet även i framtiden.  
�
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%HUlNQLQJ�DY�XWIO|GH�
För att beräkna hur stort utflödet från uppställningsplattan är använde vi oss av statistik som 
visar vilka lastbilar som lämnar lagret. Där står även angivet hur många pallar varje lastbil 
lastar och vilken avgångstid bilen har. Står beteckningen släp betyder det att en bil med släp 
gått iväg fullastad. Utöver detta finns lite övrig information, se tabell 5.8 
 
%LO� .XQGQXPPHU� &KDXII|U� 3ORFNSDOO� +HOSDOO� +DOYSDOO� $YJnQJVWLG�
53 131474 Nilsson 0 18 5 10:00 
42 417428, 051839 Svensson 1 8 5 10:05 
67 415331 Pettersson 12 6 11 10:30 
63 456352 Andersson Släp Släp Släp 10:55 

Tabell 5.8 visar den informationen som finns om utflödet.  
 
Vi undersökte statistik för februari månad, där vi tog fram frekvensen för hur många lastbilar 
som varje dag lämnade lagret. Ur statistiken tog vi även fram hur stor del av lastbilarna som 
finns i respektive kategori. Utifrån dessa data fick vi fram en fördelning över frekvensen av 
lastbilshämtningen, och då har även hänsyn tagits till de olika typerna av lastbilar. 
Beräkningar visar att antalet lastbilar som kommer och hämtar per dag kan beskrivas med en 
poisson-fördelning med medelvärde 55,3. Medelvärdet verifierades med hjälp av Arenas input 
analyzer. 
 
En stor del av hämtningen görs efter klockan 21.00 på kvällen då lastbilarna lastas för att vara 
startklara på morgonen dagen efter. Detta är även ett sätt att minska belastningen på 
uppställningsplattan. Då en stor del av den totala lastningen sker efter klockan 21.00 
särskiljde vi dessa lastningar från de övriga, eftersom de här lastningarna kan anses inträffa 
vid ett specifikt klockslag. Vi ansåg att lastningen efter klockan 21.00 skulle utgöra en given 
procentsats av de totala lastbilarna. Efter vidare analys såg vi att denna procentsats ska ligga i 
intervallet 22,5 till 41,5 procent. Fördelningsfunktionen är triangulär med minimivärde 22,5, 
maximivärde 41,5 och mest sannolik 30 procent, beskriver uppdelningen. 

5.1.3 Delresultat 
Testsimuleringar gjordes med ovan angivet utflöde, men det visade sig att frekvensen på 
lastbilshämtningarna var för låg. Detta kunde vi se då det återkommande inträffade för många 
orderstopp, uppställningsplattan fylldes med fler pallar än vad som hämtades vilket till slut 
ledde till att uppställningsplattan inte längre kunde fyllas på. Teoretiskt sett kan orderstopp 
inträffa när fyllnadsgraden är så låg som 33 procent. Anledningen är att det krävs minst tio 
lediga pallplatser för att en ny order ska ställas i en icke tom fil. 
�
I samråd med Dagab kom vi fram till att det fanns flera anledningar till detta: 
 

• Överlag är den data vi använt oss av inexakt. Detta kan bland annat bero på att de 
personer som skrivit ned de listor som vi använt oss av inte alltid har samma direktiv. 
Vissa av listorna är också otydliga.  

 
• Ibland hyrs lastbilar in, både för att klara kapacitetstoppar, men oftast då de egna 

lastbilarna är på reparation. Då externa åkare hyrs in går det inte att i efterhand ta reda 
på vilken kapacitet dessa lastbilar har då detta inte står skrivet i det underlag vi 
använder oss av. 
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• Ett problem med simuleringsmodellen är att lastbilarna inte alltid fylls optimalt. Detta 
beror på att modellen endast undersöker möjligheten att ta nästa order i hämtlistan. 
Det kan vid en hämtning, i extremfallet, leda till att en lastbil åker iväg med endast ett 
fåtal pallar. Detta inträffar om den första ordern som lastas är liten och nästa order är 
mycket stor. Då åker lastbilen iväg med enbart den första ordern även då det finns 
mycket plats kvar att lasta på. Detta leder till att vi i vår modell behöver använda fler 
lastbilar. 

 
• En annan anledning till att utlastningen inte fungerar som önskat kan vara att vi inte 

tar hänsyn till vilken tid på dagen lastbilarna hämtar från uppställningsplattan. Vi har 
utgått från ett utflöde med konstant hastighet. 

 
• Vissa av Dagabs kunder beställer både kylvaror och kolonialvaror. Kolonialvaror är 

de varor som ställs upp på den delen av uppställningsplattan som vi simulerar, 
kylvaror ställs upp på en annan yta. Ibland samkörs ändå dessa varor, alltså kan fler 
lastbilar än de vi använder oss av hämta varor från kolonial13.  

 
För att kunna köra vår modell var vi därför tvungna att modifiera utflödet. Utgångsläget var 
att sätta in en lastbil med släp och en lastbil utan släp varje timme. Vid de tidpunkter då 
orderstopp inträffade sattes ytterliggare lastbilar in. Resultatet kan utläsas i tabell 5.9. 
 
7LG� $QWDO�ODVWELODU I�J � 7LG� $QWDO�ODVWELODU�
6:00-7:00 2(1) 15:00-16:00 5(2) 
7:00-8:00 2(1) 16:00-17:00 7(3) 
8:00-9:00 2(1) 17:00-18:00 6(3) 
9:00-10:00 5(3) 18:00-19:00 6(3) 
10:00-11:00 6(3) 19:00-20:00 2(1) 
11:00-12:00 6(3) 20:00-21:00 6(3) 
13:00-14:00 6(3) 21:00-22:00 12(6) 
14:00-15:00 5(3) 22:00-23:00 2(1) 

Tabell 5.9 visar hur lastbilarna fördelas över dagen 
 
Vi använder samma antal lastbilar vid de olika körningarna och de kommer in vid samma 
tidpunkt, men det går att lägga in fler lastbilar när så önskas. Totala antalet lastbilar ökades 
också, från ett medelvärde på 55,3 lastbilar till 80 stycken. Denna ökning kan anses stor, men 
man bör då tänka på att maxvärdet av det ursprungliga utflödet var 71. Med det i åtanke 
verkar ökningen inte lika stor. Av dessa 80 lastbilar är 40 lastbilar med släp och 40 lastbilar 
utan. Detta speglar förhållandet av de statistiska beräkningar vi gjort. Där är 44 procent av 
lastbilarna lastbil med släp, 52 procent lastbilar utan släp och fyra procent låga lastbilar med 
släp. Då låga lastbilarna med släp utgör en mycket liten del av del totala antalet bestämde vi 
oss för att exkludera dessa. 

5.1.4 Efter omläggningen 
Då Dagab inte kunnat ge oss relevanta uppskattningar om volymer efter omläggningen har en 
veckas data med det nya inflödet analyserats för att se om det går att se några tydliga 
skillnader i situationerna efter respektive före omläggningen. Vi är medvetna om att det är 

                                                
13 Tyvärr fick vi informationen om kylbilarna så sent att vi inte kunde implementera dem i modellen. 
14 Totalt antal lastbilar, där siffran inom parantes anger antalet låga lastbilar utan släp. 
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svårt att dra några slutsatser från enbart en veckas data, men det var tyvärr det bästa som gick 
att få fram.  
�
,QIO|GH�
För att se hur förändringen blev efter omläggningen analyserade vi den statistik vi fått. Då 
denna statistik, som endast representerar en vecka, jämförs med en mer statistisk säkerställd 
data ska slutsatserna tas med viss försiktighet. Våra beräkningar visar att inflödet inte ändrats 
i den storleksordning som förväntats. Förändringarna är så små att vi anser oss kunna använda 
det gamla inflödet utan att resultatet kommer att påverkas.   
�
8WIO|GH�
För att ta reda på hur utflödet förändrat sig efter omläggningen analyserade vi ny data. Även 
här var de data vi fick tillgång till enbart för en vecka vilket leder till att dess tillförlitlighet 
kan ifrågasättas. Några drastiska förändringar kunde inte upptäckas och därför ansåg vi att 
utflödet var detsamma även efter omläggningen. Då inte heller Dagab märkt av några större 
förändringar efter omläggningen anser vi oss kunna använda det gamla utflödet utan någon 
modifiering.  
�
bQGUDG�LQULNWQLQJ�Sn�WHVWHUQD�
Vår huvuduppgift med examensarbetet var att se hur den planerade omläggningen skulle 
påverka uppställningsplattans belastning. När ingen förändring i volym kunde konstateras 
riktade vi in arbetet mot att se hur förändringar av rutiner ändå skulle kunna förbättra 
förhållanden på lagret. Redan innan omläggningen uppkom problem och därför tror vi att en 
sådan undersökning skulle vara till nytta för Dagab. 
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�� 6LPXOHULQJVPRGHOOHQ�
Nedan följer en beskrivning av hur vi har lagt upp arbetet med att bygga simuleringsmodellen. 
Programvaran och dess moduler beskrivs i detta kapitel samt att modellens indata presenteras 
närmare. Slutligen följer vi två pallars väg genom modellen för att öka förståelsen för hur 
modellen är uppbyggd och hur den fungerar.  

���� 3URJUDPYDUD�
Då vi i tidigare kurser har använt oss av Arena ansåg vi det logiskt att använda Arena för den 
här simuleringen. Här kommer vi nu gå in djupare på Arena och terminologin är starkt 
förknippad med programvaran.  
 
När en simuleringsmodell byggs måste olika moduler användas för att få modellen att bete sig 
som tänkt. Vår modell består av tusentals moduler, men vi använder bara runt 15 olika typer 
av moduler.  

6.1.1 Entitet 
I alla simuleringsmodeller hanteras olika föremål, det kan vara allt från bilar eller båtar till 
containers eller pallar, dessa föremål kallas entiteter och en modell kan innehålla flera 
entitetstyper. Om det finns både bilar och båtar i en modell är detta exempel på olika 
entitetstyper. Det går att skapa nya entitetstyper efterhand i simuleringen. Ofta är det flödet av 
entiteter som studeras och som kan anses vara den viktigaste delen vid en simulering. 
Entiteterna bär med sig information i form av attribut. Attribut kan tilldelas direkt efter 
skapandet eller vid en senare tidpunkt.  
�
(Q�HQWLWHW�lU��PHG�DQGUD�RUG��QnJRW�VRP�PRGHOOHQ�KDQWHUDU��L�YnUW�IDOO�WUH�ROLND�W\SHU�DY�SDOODU�
RFK�WYn�W\SHU�DY�ODVWELODU���
6.1.2 Attribut  
För att det ska vara möjligt att se skillnad på olika entiteter måste entiteterna tilldelas attribut 
och attributet tilldelas i sin tur ett attributvärde. Ett attribut kan till exempel vara ett namn som 
entiteten bär med sig genom simuleringen. Det går att tilldela flera attribut till en entitet och 
det går också att tilldela flera entiteter samma attribut. Vid skapandet tilldelas varje entitet ett 
unikt nummer15, det unika numret gör att entiteter med samma nummer ändå kan särskiljas.  
 
9L� WLOOGHODGH� WLOO� H[HPSHO� HQWLWHWHUQD� DWWULEXW� L� IRUP� DY� NXQGQXPPHU� RFK� RUGHUVWRUOHN��
'HVVXWRP� YDU� YL� WYXQJQD� DWW� KnOOD� UHGD� Sn� GHQ� I|UVWD� SDOOHQ� L� YDUMH� RUGHU�� GHWWD� JMRUGHV�
JHQRP�DWW�WLOOGHOD�GHQ�SDOOHQ�DWWULEXWHW�´ILUVWBHQWLW\´�PHG�DWWULEXWYlUGHW����*HQRP�DWW�WLOOGHOD�
DWWULEXW�Sn�GHWWD�VlWW�NDQ�HQWLWHWHU�OlWW�VlUVNLOMDV�IUnQ�YDUDQGUD��
6.1.3 Variabler 
Variabler är, till skillnad från attribut, globala. Om värdet ändras på en variabel kommer 
variabelns värde att ändras i hela modellen. Det är viktigt att inse skillnaden mellan attribut 
och variabler. Till skillnad från ett attribut är en variabel inte direkt förknippad med en entitet. 
En mycket förenklad förklaring är att ett attribut är ett namn och en variabel är ett värde. 
Entiteter kan få en variabels värde under simuleringens gång genom att entitetens attribut 
tilldelas detta variabelvärde.  

                                                
15 Arena skapar det unika numret automatiskt utan att användaren behöver vidta några åtgärder. 
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�
9L�DQYlQGHU�PnQJD� YDULDEOHU� L� VLPXOHULQJHQ�� WLOO� H[HPSHO� DQYlQGV�YDULDEOHU� I|U�DWW� VH�KXU�
PnQJD� SDOODU� VRP� VWnU� L� YDUMH� ILO� RFK� KXU� PnQJD� OHGLJD� SODWVHU� GHW� ILQQV� L� YDUMH� ILO�� $OOD�
UlNQDUH�L�PRGHOOHQ�PnVWH�RFNVn�YDUD�YDULDEOHU����
6.1.4 Array 
En array kan ses som en tabell där värden lagras på specifika platser i tabellen. Det är lätt att 
komma åt ett visst värde i arrayen genom att referera till platsen som det ligger på.  
 
'HW�I|UVWD�VRP�KlQGHU�L�YnU�VLPXOHULQJ�lU�DWW�DOOD�RUGHU�I|U�GHQ�DNWXHOOD�YHFNDQ�OlVHV�LQ�WLOO�
DUUD\HU�IUnQ�ILOHU��$UUD\HU�lU�EUD�I|U�DWW�VOLSSD�OlVD�LQ�ILOHU�YLG�IOHUD�ROLND�WLOOIlOOHQ��LVWlOOHW�
OlVHV�ILOHQ�LQ�HQ�JnQJ�RFK�YlUGHQD�OlJJV�LQ�L�DUUD\HQ��(Q�DQQDQ�I|UGHO�PHG�DUUD\HU�lU�DWW�GH�
NDQ�DQURSDV�IUnQ�IOHUD�ROLND�SODWVHU�L�PRGHOOHQ�XWDQ�SUREOHP�RFK�NRQIOLNWHU��
6.1.5 Replikation 
Att bestämma antal replikationer är helt enkelt att bestämma hur många gånger modellen ska 
köras. Om tio replikationer väljs, istället för två fås mer tillförlitlig data och det blir lättare att 
ta beslut grundade på modellens beteende. Ofta är det datorns begränsningar som avgör hur 
många replikationer som kan användas. Vanligen väljs så få replikationer som möjligt, men 
ändå så många att relevant data genereras.  
 
Om fördelningsfunktioner används i simuleringen genererar programmet olika värden från 
fördelningen vid olika replikationer. En dator kan inte slumpa fram värden. Istället använder 
sig datorn av tabeller, från vilka den tar olika värden beroende på vilket sannolikhetsfrö16 som 
valts. Olika replikationer genererar automatiskt olika sannolikhetsfrö vilket gör att resultatet 
från replikationerna inte blir lika. När ändringar i en modell görs är det viktigt att samma 
sannolikhetsfrö väljs för att resultatet vid simuleringen inte ska variera på grund av valt 
sannolikhetsfrö. Att köra flera replikationer är också ett sätt att minimera sannolikhetsfröets 
påverkan på resultatet.  
 
)|U�PRGHOOHQ�YDOGH�YL�JHQRPJnHQGH�WROY�UHSOLNDWLRQHU�I|U�YDUMH�WHVW�VRP�JHQRPI|UGHV��9L�WURU�
DWW�GHW�lU�WLOOUlFNOLJW�VDPWLGLJW�VRP�GHW�WDU�YlOGLJW�OnQJ�WLG�DWW�N|UD�IOHU�UHSOLNDWLRQHU�Sn�JUXQG�
DY�GDWRUHUQDV�EHJUlQVQLQJDU���
6.1.6 Create 

I create-modulen skapas alla entiteter som ska användas i modellen. 
Det går att implementera hur många moduler som helst i en modell, 
men naturligtvis ska antalet minimeras. Det går att göra många 
inställningar i modulen, till exempel när den första entiteten ska 
tillverkas eller om modulens inflöde ska gå på ett schema. Figur 6.1 
visar vad som kan skrivas in i en create-modul. 

  
,� FUHDWH�PRGXOHQ� VNDSDV� GH� ROLND� HQWLWHWHUQD� VRP� VND� Jn� LJHQRP� PRGHOOHQ�� ,� YnU� PRGHOO�
KDQWHUDV� IHP�ROLND� W\SHU�DY�HQWLWHWHU��KHOSDOO��KDOYSDOO��SORFNSDOO�RFK�WYn�W\SHU�DY�ODVWELODU��
'n�NDQ�GHW�IHODNWLJD�DQWDJDQGHW�J|UDV�DWW�GHW�EDUD�EHK|YV�I\UD�FUHDWH�PRGXOHU�L�YnU�PRGHOO��
PHQ� L�YHUNOLJKHWHQ�KDU�YL� UXQW����FUHDWH�PRGXOHU��'n�YL�UlNQDU�PHG�DWW�GHW�NRPPHU�SDOODU�
IUnQ� IHP� ODJHU�PnVWH� YL�KD����FUHDWH�PRGXOHU� I|U�DWW� NODUD� LQIO|GHW� I|U� HQ�GDJ�� �)HP�ROLND�

                                                
16 Engelskans seed value. 

Create 1

0    
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ODJHU�PHG�WUH�SDOOW\SHU�JHU����FUHDWH�PRGXOHU���9LGDUH�PnVWH�YL�WD�KlQV\Q�WLOO�DWW�GHW�lU�ROLND�
W\SHU�DY�LQIO|GHQ�I|U�ROLND�GDJDU��'HWWD�OHGHU�WLOO�DWW�YL�PnVWH�KD����FUHDWH�PRGXOHU�SHU�GDJ���
�
1lU�GHW�VHGDQ�lU�GDJV�I|U�ODVWELODUQD�DWW�NRPPD�RFK�KlPWD�SDOODU�PnVWH�GH�RFNVn�VNDSDV�RFK�
GHW�J|UV�VRP�VDJW�L�FUHDWH�PRGXOHQ��
 
0D[�DUULYDOV�
Max arrivals är det maximala antalet gånger en create-modul skickar ut entiteter i systemet, 
alltså inte det maximala antalet entiteter som skickas ut under en simulering, vilket kanske 
hade varit mer logiskt. Max arrivals ställs in i create-modulen. 
 
(QWLWLHV�SHU�DUULYDO�
Entities per arrival definierar hur många entiteter som create-modulen ska släppa ut i systemet 
simultant.  
 
'HW�NDQ� L�YnU�PRGHOO�YDUD�Vn�DWW�GHW�NRPPHU� LQ�PHU�lQ�HQ�SDOO�nW�JnQJHQ��GlUI|U�PnVWH�YL�
GHILQLHUD� DQWDOHW� HQWLWHWHU� VRP� VND� NRPPD� LQ� YLG� YDUMH� WLOOIlOOH�� 9L� KDU� YDOW� DWW� GHILQLHUD�
HQWLWLHV� SHU� DUULYDO� VRP� I|UGHOQLQJDU� Gn� DQWDOHW� NDQ� YDULHUD� PHOODQ� ���� I|U� GH� ROLND�
SDOOW\SHUQD��bYHQ�HQWLWLHV�SHU�DUULYDO�VWlOOV�LQ�L�FUHDWH�PRGXOHQ��
 
)LUVW�FUHDWLRQ�
First creation hör också till create-modulen. First creation är när den första entiteten, från en 
viss create-modul, ska komma in i systemet. Det är en mycket bra funktion att använda om 
något ska inträffa vid en förutbestämd tid.  
 
,�YnU�PRGHOO�YLOO�YL�WLOO�H[HPSHO�DWW�SDOODU�IUnQ�YLVVD�ODJHU�VND�NRPPD�LQ�L�V\VWHPHW�HIWHU�HQ�YLVV�
WLG��HIWHUVRP�GHW�lU�RVDQQROLNW�DWW�HWW�ODJHU�VRP�OHYHUHUDU�HQGDVW�HQ�SDOO�Sn�HQ�KHO�GDJ�VNXOOH�
J|UD�GHW�GLUHNW�Sn�PRUJRQHQ���

Figur 6.1 visar alla de fält som går att ändra i en create-modul.  

6.1.7 Assign 
Assign-modulen används för att tilldela entiteter attribut för att 
skapa variabler eller ändra dess värde. Om en räknare ska skapas är 
det också lämpligt att definiera den i assign-modulen. Vidare kan  
assign-modulen användas för att lägga in värden i arrayer. 

Assign 1
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$VVLJQ�PRGXOHQ� DQYlQGV� WLOO� H[HPSHO� I|U�DWW� WLOOGHOD�SDOODUQD�GHVV� NXQGQXPPHU�� ILOQXPPHU�
HOOHU�YLONHQ�RUGHU�HQ�ODVWELO�VND�KlPWD��
6.1.8 Decide 

Om vissa entiteter behöver separeras från övriga kan detta göras 
med hjälp av en decide-modul. Det går att slumpmässigt dela upp 
entiteterna, men det går också att lägga in villkor för 
uppdelningen. Exempelvis kan alla pallar med attributet 
” kundnummer”  = 456321 separeras från övriga pallar. Det går att 
lägga in flera hundra separationsvillkor i en decide-modul.  

 
'HFLGH�PRGXOHQ� lU� HQ� PRGXO� VRP� YL� DQYlQGHU� P\FNHW�� YL� YLOO� RIWD� GHOD� XSS� VWU|PPHQ� DY�
HQWLWHWHU�HQOLJW�ROLND�YLOONRU��'n�SDOODUQD�PHG�VDPPD�NXQGQXPPHU�VND�VWn�WLOOVDPPDQV�L�ILOHQ�
NDQ�YL� LQWH� WLOOnWD�DWW� GHW�NRPPHU� LQ�SDOODU� IUnQ�DQGUD�NXQGHU� WLOO� ILOHQ��'HW�lU�KlU�GHFLGH�
PRGXOHQ�NRPPHU�WLOO�DQYlQGQLQJ���
6.1.9 ReadWrite 

Ibland måste data läsas in från externa filer, det går att läsa in 
textfiler, det går också att läsa in andra typer av filer som 
exempelvis Microsoft Excel filer.  
 
9L� DQYlQGH� 5HDG:ULWH�PRGXOHQ� I|U� DWW� EODQG� DQQDW� OlVD� LQ��

NXQGQXPPHU�IUnQ�HQ�ILO�I|U�DWW�VHGDQ�OlJJD�WLOO�GHP�L�HQ�DUUD\��5HDG:ULWH�PRGXOHQ�OlVHU�LQ�
YlUGHQ�IUnQ�ILOHQ�UDG�I|U�UDG��YLONHW�NDQ�YDUD�HQ�EHJUlQVQLQJ���
6.1.10 Hold 

Då entiteter ska samlas upp är en hold-modul lämplig. Entiteten 
kommer till modulen och väntar sedan där tills den får en signal 
som tillåter den att fortsätta i modellen.  
 
9nU� XSSJLIW� YDU� DWW� VLPXOHUD� HWW� ODJHU� PHG� ILOHU�� KROG�PRGXOHQ�
UHSUHVHQWHUDU� ILOHUQD�� 6WUHFNHW� RYDQI|U� KROG�PRGXOHQ� lU� HQ� N|��

GlU� SDOODUQD� SODFHUDV� RP� DQLPHULQJVIXQNWLRQHQ� DQYlQGV�� 6DPPDQODJW� DQYlQGHU� YL� RVV� DY�
GU\JW����KROG�PRGXOHU��3DOODUQD��HQWLWHWHUQD��YlQWDU�L�KROG�PRGXOHQ�WLOOV�HQ�ODVWELO�NRPPHU�
I|U�DWW�KlPWD�GHP��'n�VNLFNDV�HQ�VLJQDO�VRP�J|U�DWW�SDOODUQD�JnU�YLGDUH�XW�XU�ILOHQ���
6.1.11 Remove 

Då en hold-modul används måste någon annan modul i modellen 
frigöra entiteterna som väntar i hold-modulen, detta kan göras 
med hjälp av remove-modulen. När en entitet går igenom 
modulen skickas en signal till vald hold-modul som i sin tur 
släpper loss det antal entiteter som har definierats i remove-
modulen.  

 
1lU�HQ� ODVWELO�JnU� LJHQRP�UHPRYH�PRGXOHQ�VNLFNDU�GHQ�HQ�VLJQDO� VRP�WDODU�RP�KXU�PnQJD�
SDOODU�VRP�GHQ�VND�WD�PHG�IUnQ�N|Q��KROG�PRGXOHQ���'n�GHW�NDQ�VWn�IOHU�lQ�HQ�NXQG�SHU�ILO�lU�
GHW�LQWH�VlNHUW�DWW�ODVWELOHQ�VND�WD�PHG�DOOD�SDOODU�L�ILOHQ���

True

False

Decide 1
0      

     0

ReadWrite 1

 

Hold 1

 

Original

Removed Entity
Remove 1
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6.1.12 Batch 
Det finns många tillfällen som det är bra att kunna sätta ihop olika 
entiteter till en så kallad batch. Exempelvis säljs läsk ofta i sex- 
eller tolvpack. Vid simulering av ett sådant förfarande är en 
batch-modul lämplig. Vid batchning går det att välja om den nya 
entiteten som skapas ska vara identisk med någon av delarna 
batchen består av, eller om den ska få helt egna egenskaper. 
 

9L�DQYlQGH�EDWFK�PRGXOHQ�I|U�DWW�VWDSOD�SDOODUQD��'HW�JnU�LQWH�DWW�VWDSOD�DOOD�SDOODU��GlUI|U�
JLFN�EDUD�GH�VWDSOLQJVEDUD�SDOODUQD�LJHQRP�EDWFK�PRGXOHQ��'H�VWDSODGH�SDOODUQD�InU�VHGDQ�
Q\D�HJHQVNDSHU�VRP�lU�YLNWLJD�I|U�GHQ�IRUWVDWWD�VLPXOHULQJHQ���
6.1.13 Record 

En record-modul används för att samla in olika typer av statistik 
som behövs. Modulen placeras på lämpliga ställen i modellen där 
relevant data kan samlas in.  
 
�

5HFRUG�PRGXOHQ�DQYlQGHU�YL�I|U�DWW�UlNQD�KXU�PnQJD�HQWLWHWHU�VRP�JnU�HQ�YLVV�YlJ�HOOHU�KXU�
PnQJD�HQWLWHWHU�VRP�NRPPHU�IUnQ�HWW�YLVVW�ODJHU��9LGDUH�DQYlQGHU�YL�UHFRUG�PRGXOHQ�I|U�DWW�
VDPOD�VWDWLVWLN�VDPW�DWW�GHQ�XWI|U�EHUlNQLQJDU�DY�PHGHOYlUGHQ�HWFHWHUD���
6.1.14 Submodel 

I en submodell göms, av någon anledning, en del av modellen 
undan. Det går naturligtvis att öppna upp den, och titta vad som 
händer i den, men vid simuleringen med animering kan det vara 
praktiskt att gömma den. En submodell kan också användas för 
att dela upp modellen i mindre delar för att snabbare hitta till den 

plats man vill undersöka. Om entiteterna ska leta efter ett värde i en array kan det ta lång tid 
att animera letandet17 och då är det bättre att gömma den delen i en submodell.  
 
1lU�YL�KDGH�NRPPLW�LJnQJ�PHG�E\JJDQGHW�DY�PRGHOOHQ�LQVnJ�YL�DWW�GHQ�VNXOOH�EOL�P\FNHW�VWRU�
RFK� I|U� DWW� In� HQ� ElWWUH� |YHUEOLFN� DQYlQGH� YL� RVV� DY� VXEPRGHOOHU��'HVVXWRP� KDU� YL�PnQJD�
DUUD\HU�VRP�EHK|YHU�XQGHUV|NDV�RFK�DOOD�DUUD\HU�lU�J|PGD�L�VXEPRGHOOHU�I|U�DWW�VQDEED�XSS�
DQLPHULQJHQ���
���� 0RGHOOHQV�LQGDWD�
Ett stort problem har varit att få fram relevant och bra data till modellen. Vi har fått data från 
Dagab som visar vad som kommit in på uppställningsplattan under en viss tid, mätt i kollin18. 
Vi har från dessa siffror manuellt räknat om från antal kollin till hel-, halv- och plockpallar på 
samma sätt som görs på Dagab. Antal kollin per pall varierar också från lager till lager. Vissa 
lager beräknar 40 kollin/pall och andra beräknar 60-70 kollin/pall. Därför har vi hållit isär de 
olika lagren i modellen även då de producerar samma typer av pallar i vårt system. Samtidigt 
som vi fått dessa data har vi även fått data på vad som lämnar lagret i lastbilar. Tyvärr 

                                                
17 Vad som visas när en entitet letar i en array är en entitet som snurrar runt mellan en assign-modul och en 
decide-modul tills den hittar rätt värde och kan gå vidare i modellen.  
18 Alla pallar består av ett antal kollin. Om det på en plockpall står diverse artiklar kan man förenklat säga att alla 
de olika artiklarna är olika kollin.  

 
Submodel 1

 

Record 1

 

Batch 1
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stämmer inte dessa siffror med varandra. Den data som visar vad som lämnar lagret visar helt 
enkelt vad de olika kunderna beställt i antal hel, halv och plockpall.  
 
Att det som kommer in på uppställningsplattan även lämnar densamma är en förutsättning för 
att det ska gå att genomföra relevanta mätningar i simuleringsmodellen. För att komma till 
rätta med det här problemet blev vi tvungna att modifiera datan en aning. Detta gjordes i 
samråd med Dagab och bör inte förändra resultatet nämnvärt. Se kapitel 5, Datainsamling och 
beräkningar, för en utförligare beskrivning av arbetet med att skapa relevant data. 
 
Ett annat problem som uppkom var att det i max arrivals i create-modulen inte anges hur 
många entiteter som går in i systemet utan hur många gånger modulen ska släppa iväg 
entiteter. Det är mycket viktigt för oss att det går att skicka ut flera pallar vid varje tillfälle.19 
För att komma fram till rätt antal max arrivals studerades hur många pallar som i snitt 
kommer in på uppställningsplattan vid ett tillfälle. Beräkningarna visade att det i snitt kommer 
in 2,05 helpallar med varje truck, 2,44 halvpallar och 1,68 plockpallar. Fördelningarna som 
skapades var modifierade med dessa tal och på så sätt fick vi ett bra värde på max arrivals. I 
fältet för entities per arrival angav vi diskreta fördelningar mellan 1-6 helpallar, 1-6 halvpallar 
och 1-4 för plockpallar för varje gång en truck lämnar pallar. De exakta procentsatserna kan 
utläsas i tabell 6.1 nedan. 
 
$QWDO�SDOO�SHU�WUXFN� +HOSDOODU����� +DOYSDOODU����� 3ORFNSDOODU�����
�� 24 25 34 
�� 61 38 65 
�� 6 13 0 
�� 6 21 1 
�� 0 0 0 
�� 3 3 0 
 Tabell 6.1 visar sannolikheten för att ett visst antal pallar ska komma in i systemet med samma truck 
 
Efter alla dessa modifieringar ansåg vi att data som kunde användas i modellen fåtts fram.  

���� +DQWHULQJ�DY�SDOODUQD�L�PRGHOOHQ�
För att efterlikna det riktiga systemet så mycket som möjligt försökte vi att ta med de flesta av 
de steg som orderna går igenom.   

6.3.1 Kundnummer 
Alla pallar tilldelas kundnummer, vilket görs för att det ska gå att placera pallarna 
kundnummervis på uppställningsplattan. Om ordern är för stor kan den inte placeras i enbart 
en fil utan delas upp i flera filer. Om detta inträffar är det viktigt att filerna ligger nära 
varandra, annars tar det för lång tid för chaufförerna att lasta pallarna.  

6.3.2 Trader 
De olika kunderna är också indelade i trader, detta innebär att de ligger nära varandra 
geografiskt. Exempelvis skulle kunder i samma stadsdel placeras i en trad. Trader ska 
samköras i möjligaste mån. Kunder i olika trader kommer inte att samköras. Vi har dock valt 
att inte ta med traderna i simulering eftersom vi anser att det ändå kommer att vara möjligt att 
göra mätningar och dra riktiga slutsatser.  

                                                
19 Anledningen till att vi måste kunna skicka in flera pallar vid varje tillfälle är att stapling ska fungera och bli 
verklighetstrogen.  
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6.3.3 Placering i kön 
Placeringen i kön beror naturligtvis på kundnummer och orderstorlek. Vid filallokeringen i 
modellen låter vi enbart första entiteten i varje order välja fil. Den undersöker om det finns en 
helt tom fil och väljer då den. Om det inte finns några tomma filer kommer den att välja en fil 
där orden får plats. Om ordern är så stor att den inte får plats någonstans kommer den att delas 
upp på två eller fler filer, under förutsättning att filen innehåller minst tio lediga golvplatser. 
Det kan inträffa att pallar med samma kundnummer inte placeras i filer bredvid varandra. 
Modellen är dock uppbyggd så att den alltid försöker välja närliggande filer först.  

6.3.4 Lastbilar 
Samkörning premieras och målsättningen är att alltid ta med så många order som möjligt i 
varje lastbil. Vi har valt att göra så då vi anser att detta kan motsvara de trader vi tidigare 
valde att inte ta med i modellen.  
 
Då pallar med samma kundnummer inte nödvändigtvis står uppställda i filer nära varandra 
måste lastbilen undersöka vara pallarna den ska hämta står och om ordern är uppdelad på flera 
filer. Det kommer inte att påverka resultatet nämnvärt att vi har gjort denna förenkling. 
Anledningen är att vi inte kommer att lägga in en speciell lastningstid utan istället lägga in en 
tid det tar att lasta en pall, detta leder till att en stor order tar längre tid att lasta än en liten, 
vilket naturligtvis är sant även på lagret. Således kommer det inte att spela någon roll om fil 1 
och fil 12 blir ledig istället för fil 1 och fil 2. 

���� 3DOODUQDV�YlJ�JHQRP�PRGHOOHQ�
I det här avsnittet kommer två entiteter att följas genom modellen för att på så sätt förklara hur 
hela modellen är uppbyggd. Den ena entiteten kommer att vara den första pallen i en order 
och den andra entiteten kommer att vara en godtycklig efterföljande pall från samma order. 
Observera att det inte har någon betydelse vilken typ av pall (hel, halv eller plock) som följs, 
alla pallar genomgår samma steg, oberoende av palltyp. Figur 6.2 visar en schematisk bild av 
de viktigaste stegen i simuleringsmodellen. De steg markerade med understruken text 
kommer att förklaras djupare senare i det här kapitlet.   
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Figur 6.2 visar en schematisk bild över simuleringsmodellen. 
 

Orderinläsning från fil till arrayer 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Filallokering (“first_entity” ) 

Separerar 
“first_entity”  

Filallokering (övriga pallar) 

Tilldelning av kundnummer och orderstorlek 

Staplingsprocessen 

Fil 1 Fil 2 Fil 3 Fil 4 Fil 5 

Generering av pallar 

Hämtning 

Fil 50 
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6.4.1 Innan pallarna kommer in 
Innan de olika palltyperna kommer in i systemet initieras simuleringen. Det första som händer 
är att kundnummer och orderstorlekar läses in från fil till varsin array. Detta görs för att lättare 
kunna tilldela rätt orderstorlek till rätt order.  
 
För att rätt antal pallar ska komma in från de olika lagren måste rätt max arrivals anges. Om 
det på en dag kommer in 1000 helpallar valde vi ett ” max arrivals”  på 488, 1000/2,05. Se 
kapitel 6.2 Modellens indata för detaljer. Problemet är att det inte går att ange en fördelning 
för max arrivals20. För att komma runt detta skapar vi variabler för max arrivals från 
fördelningar och tilldelar dessa variabler värden innan simuleringen börjar. På så sätt kommer 
alla de olika create-modulerna att köra in rätt antal pallar i systemet.  

6.4.2 Pallarna skapas 
Då det finns fem olika lager och alla typer av pallar kan komma från alla olika lager behöver 
vi 15 inflöden för varje dag. Vi har placerat de här modulerna i en submodell, se figur 6.2. Vi 
har alltså fem sådana här submodeller i modellen, en för varje dag.  
 
%LOGI|UNODULQJ�WLOO�ILJXU�����

• För varje dag finns tre sådana här uppsättningar med create-moduler. En för helpallar, 
en för halvpallar och en för plockpallar.  

• ” Create mon helpall cl”  står på den första modulen och det betyder: Create-modul för 
helpallar från centrallagret på en måndag. De andra modulerna har likartade namn där 
kol = kolonial, hog = höglager samt monum och sense som är två ytterligare lager.  

 
 

                                                
20 Om en fördelning skrivs in kommer Arena returnera för låga värden. Vi kontaktade Rockwell Software som 
utvecklar Arena angående detta, men vi fick inget tillfredställande svar på varför programmet fungerar på detta 
sätt.  
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Figur 6.3 visar hur inflödet för helpallar för måndagar ser ut i modellen vi skapat. 

6.4.3 Tilldelning av kundnummer och orderstorlek 
Den delen av modellen där kundnummer och orderstorlek tilldelas är mycket komplex och att 
gå igenom alla detaljer i den är omöjligt. Istället redogör vi här för huvuddragen av 
aktiviteterna för dessa tilldelningar. Se figur 6.4 för en förenklad modell av tilldelningen av 
kundnummer.  
 
För att snabba upp programmet har vi valt att enbart låta den första pallen i varje order läsa in 
den totala orderstorleken. Den första hel-, halv-, respektive plockpallen i varje order gör även 
ytterligare en inläsning, de läser in antal helpallar, antal halvpallar respektive antal plockpallar 
i ordern.  
 
/nW�RVV�EHWUDNWD�HWW�H[HPSHO�PHG�HQ�KHOSDOO��
+HOSDOOHQ�NRPPHU�LQ�RFK�XQGHUV|NHU�I|UVW�RP�GHQ�lU�I|UVWD�KHOSDOOHQ�L�RUGHUQ��$WW�VHSDUHUD�
GHQ� I|UVWD� KHOSDOOHQ�� IUnQ� GH�|YULJD��J|UV� L� HQ�GHFLGH�PRGXO�JHQRP�DWW� HQ�YDULDEHO�lQGUDU�
YlUGH�PHOODQ���RFK����2P�YDULDEHOQ�KDU�YlUGHW���lU�SDOOHQ�GHQ�I|UVWD�KHOSDOOHQ�RP�YlUGHW�lU�
�� lU� KHOSDOOHQ� LQWH� GHQ� I|UVWD� RFK� NRPPHU� GlUI|U� LQWH� DWW� OlVD� LQ� QnJRW� NXQGQXPPHU�� bU�
KHOSDOOHQ� GlUHPRW� GHQ� I|UVWD� KHOSDOOHQ� L� RUGHUQ� OlVHU� GHQ� LQ� HWW� Q\WW� NXQGQXPPHU�RFK�KXU�
PnQJD�KHOSDOODU�VRP�K|U� WLOO�GHW�NXQGQXPUHW��'n�GHQ�DNWXHOOD�RUGHUQ�VND�KD� IHP�KHOSDOODU�
NRPPHU�GH� I\UD� HIWHUI|OMDQGH� KHOSDOODUQD�DWW� WD� HQ� DQQDQ� YlJ��EHURHQGH�Sn�YDULDEHOQ� VRP�
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helpall sense
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GLVNXWHUDGHV� WLGLJDUH�� RFK� LQWH� OlVD� LQ� QnJRW� NXQGQXPPHU� HOOHU� QnJRQ� RUGHUVWRUOHN�� 'HQ�
IMlUGH� SDOOHQ� NRPPHU� DWW� lQGUD� YDULDEHOQV� YlUGH� WLOO� HWW�� YLONHW� PHGI|U� DWW� QlVWD� KHOSDOO�
NRPPHU�DWW�OlVD�LQ�HWW�Q\WW�NXQGQXPPHU��'n�GHQ�DNWXHOOD�RUGHUQ�LQWH�KDU�QnJUD�KHOSDOODU�DOOV�
JnU�KHOSDOOHQ�WLOOEDND�RFK�OlVHU�LQ�HWW�Q\WW�NXQGQXPPHU��VHGDQ�OlVHU�GHQ�RFNVn�LQ�KXU�PnQJD�
KHOSDOODU� RUGHUQ� VND� KD�� +DOYSDOODU� RFK� SORFNSDOODU� JHQRPJnU� H[DNW� VDPPD� EHKDQGOLQJ��
'HWWD�OHGHU�WLOO�DWW�YL�NRPPHU�DWW�KD�WUH�VSHFLHOOD�SDOODU�L�YDUMH�RUGHU��GHQ�I|UVWD�KHOSDOOHQ��GHQ�
I|UVWD� KDOYSDOOHQ� RFK� GHQ� I|UVWD� SORFNSDOOHQ�� 9L� YLOO� GRFN� EDUD� KD� HQ� VSHFLHOO� SDOO� L� YDUMH�
RUGHU��HQEDUW�GHQ�SDOO�VRP�NRPPHU�LQ�I|UVW�DY�GHQ�I|UVWD�KHO���KDOY��HOOHU�SORFNSDOOHQ��'HQ�
I|UVWD�SDOOHQ�L�YDUMH�RUGHU�InU�DWWULEXWHW�´ILUVWBHQWLW\´���
�
Det sista som händer i den här delen av modellen är att de övriga pallarna, de som inte var den 
första av sin palltyp, får sitt kundnummer tilldelat sig. Detta innebär att från och med här bär 
alla pallar med sig sitt kundnummer.  
 
%LOGI|UNODULQJ�WLOO�ILJXU�����
 

• Pallarna kommer in vid [1], [4] och [7]. Helpallar vid [1], halvpallar vid [4] och 
plockpallar vid [7]. 

• [2, 5, 8] tilldelar kundnummer och antal helpallar som ordern innehåller.  
• Om antalet helpallar i den aktuella ordern är noll går pallen tillbaka till [2] och läser in 

ett nytt kundnummer. [3] utför kontrollen. 
• Pallen fortsätter sedan till [10] som undersöker om pallen är den absolut första som 

kommit in med det aktuella kundnummret. Om inte fortsätter den till [13] där pallarna 
sorteras efter palltyp, hel-, halv-, eller plockpall, och fortsätter vidare ut i systemet via 
[14]. 

• Då pallen är den första fortsätter den till [11] som tilldelar attributet ” first_entity".  
• [12] sorterar pallarna efter palltyp och skickar dem vidare i systemet via [14]. 
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Figur 6.4 visar en förenklad bild av tilldelningen av kundnummer.  

6.4.4 Filallokeringen 
Att gå igenom alla steg i filallokeringen är inte heller möjligt, även den är för komplex. Vi ska 
ändå, i det här avsnittet, försöka reda ut huvuddragen av hur filallokeringen går till.   
 
Filallokeringen fungerar på så sätt att alla pallar med attributet ” first_entity”  bestämmer 
vilken fil ordern ska ställas i. Den första pallen letar först efter en helt tom fil, om det inte 
finns någon sådan letar den efter en fil där hela ordern får plats. Om inte heller en sådan finns 
måste ordern delas upp på två eller fler filer. Det finns alltså tre olika fall vid filallokeringen. 
En fil är inte tillgänglig för val om en annan order för tillfället håller på att ställa sina pallar 
där. Vi har skapat en variabel som växlar mellan 1 och 0 för att kontrollera om en fil är 
tillgänglig eller inte. När variabeln är 0 går det inte att ställa en ny order där, när variabeln är 
1 är filen valbar. Variabeln är alltså 1 till att börja med, när sedan den första pallen kommer in 
ändrar den värdet till 0, variabeln kommer sedan vara 0 ända tills den sista pallen i ordern 
kommer in eller då filen är full. Vi har därför sett till att lokalisera den sista pallen i varje 
order, vilken har fått attributet: ” last_entity” . Attributet ” last_entity”  använder vi även vid 
hämtningen.  
 
De efterföljande pallarna undersöker i vilken kö dess kundnummer finns och ställer sig om 
möjligt i samma kö. Är kön full väljs en ny fil under samma förutsättningar som för den första 
pallen. 
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)DOO����
'HW� I|UVWD� IDOOHW�lU�DWW�´ILUVWBHQWLW\´�SDOOHQ�KLWWDU�HQ� WRP� ILO��9DG� VRP�VHGDQ�KlQGHU�lU�DWW�
SDOOHQ�VWlOOHU�VLJ�L�GHQ�WLOOGHODGH�ILOHQ��'HQ�OlJJHU�lYHQ�WLOO�VLWW�NXQGQXPPHU�L�HQ�DUUD\�VRP�lU�
VSHFLILN�I|U�GHQ�YDOGD�ILOHQ��'H�HIWHUI|OMDQGH�SDOODUQD�PHG�VDPPD�NXQGQXPPHU�OHWDU�UHGD�Sn�
ILOHQ�GlU�GHUDV�I|UVWD�SDOO�VWnU��1lU�GH�ORNDOLVHUDW�GHQ�VWlOOHU�GH�VLJ�VHGDQ�L�VDPPD�ILO��EDNRP�
SDOOHQ�PHG�DWWULEXWHW�´ILUVWBHQWLW\´��+HOD�RUGHUQ�VWnU�QX�WLOOVDPPDQV�Sn�XSSVWlOOQLQJVSODWWDQ���
 
)DOO�����
)XQJHUDU� Sn� H[DNW� VDPPD� VlWW� VRP� IDOO� ��� I|UXWRP� DWW� GHW� L� GHQ� N|Q� QX� ILQQV� WYn� ROLND�
NXQGQXPPHU�UHSUHVHQWHUDGH��'HW�YLOO�VlJD��GHQ�I|UVWD�SDOOHQ�KLWWDU�LQJHQ�WRP�ILO��PHQ�KLWWDU�
HQ�ILO�GlU�GHW�UHGDQ�VWnU�HQ�RUGHU�PHQ�VRP�lQGn�U\PPHU�KHOD�GHQ�Q\D�RUGHUQ��XWDQ�DWW�GHQ�
EHK|YHU�GHODV��)LOHQ�YlOMV�XQGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�GHQ�RUGHUQ�VRP�UHGDQ�VWnU�L�ILOHQ�lU�NODU��
 
)DOO�����
'HWWD�IDOO�lU�GHW�PHVW�NRPSOLFHUDGH��2P�HQ�RUGHU�PnVWH�GHODV�XSS�NRPPHU�GHQ�I|UVWD�SDOOHQ��
PHG�DWWULEXWHW�´ILUVWBHQWLW\´��DWW�YlOMD�HQ�ILO�VRP�LQWH�lU�IXOO�RFK�VRP�LQJHQ�DQQDQ�RUGHU�KnOOHU�
Sn� DWW� ODVWDV� L�� 'RFN�PnVWH� GHQ� WLOOWlQNWD� ILOHQ� KD�PLQVW� WLR� OHGLJD� JROYSODWVHU�� (WW�P|MOLJW�
SUREOHP�I|U�RVV�YLG�ILODOORNHULQJHQ�lU�DWW�YL�LQWH�YHW�KXU�PnQJD�ILOHU�VRP�HQ�RUGHU�GHODV�XSS�L�
I|UUlQ�DOOD�SDOODU�NRPPLW�LQ��,�SUDNWLNHQ�LQQHElU�GHW�DWW�HQ�P\FNHW�VWRU�RUGHU�NDQ�GHODV�XSS�
Sn�PnQJD�ILOHU��GHW�lU�GRFN�P\FNHW�RVDQQROLNW�DWW�GHW�VNXOOH�LQWUlIID��2P�GHW�LQWH�ILQQV�QnJRQ�
ILO� VRP� XSSI\OOHU� NUDYHQ� NDQ� \WWHUOLJDUH� SDOODU� LQWH� VWlOODV� Sn� XSSVWlOOQLQJVSODWWDQ�� 'n�
LQWUlIIDU�HWW�RUGHUVWRSS��
�
%LOGI|UNODULQJ�WLOO�ILODOORNHULQJHQ��ILJXU�����

• Vid [1] kommer entiteterna in och separerar pallen med attributet ” first_entity”  från de 
övriga entiteterna. Den första pallen fortsätter vidare till [2]. 

• [2] undersöker om det finns någon tom fil som hela ordern kan ställas i. 
• [3] tilldelar ordern en tom fil. 
• [4] undersöker om det finns någon icke tom fil där hela ordern kan ställas.  
• [5] tilldelar ordern en icke tom fil. 
• [6] registrerar att ordern måste delas upp i fler filer. 
• [7] undersöker om det finns någon tom fil där den första delen av ordern kan ställas.  
• [8] tilldelar den första delen av ordern en tom fil. 
• [9] undersöker om det finns någon delvis tom fil där den första delen av ordern kan 

ställas.  
• [10] tilldelar ordern en delvis tom fil. 
• Om villkoret i [9] inte går att uppfylla inträffar ett så kallat orderstopp [12] 
• Till modul [13] går bara pallar som inte är först i ordern, med andra ord, pallarna som 

saknar attributet first_entity. [13] undersöker i vilken fil pallens ordernummer är 
placerat och bestämmer att pallen ska åka dit om det finns plats. 

• [14] tilldelar pallen rätt fil. 
• Om ordern är delad och [13] inte kan skicka pallen till filen går den till [15] istället. 

Där delas ordern upp och en ny fil väljs, i första hand en tom fil och om inte det finns 
kommer en delvis tom fil väljas21. Om inte det finns någon valbar fil inträffar 
orderstopp [17].  

                                                
21 En delvis tom fil med tio platser eller fler. 
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Figur 6.5 visar filallokeringen i stora drag 

Decide 1
True

False

Decide 2
True

False

Decide 4
True

False

Assign 3

Assign 5

Decide 7
True

False

Decide 9
True

False

Assign 8

Assign 10

Submodel 6

Submodel 11

Submodel 12

Decide 13
True

False

Decide 15
True

False

Assign 14

Assign 16

1 2

10

4

3

5

8
7

9

11

6

12

13

15

14

16

Submodel 17
17

0      

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0

0      

     0



� ���6LPXOHULQJVPRGHOOHQ�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

 45 

6.4.5 Stapling 
Då filallokeringen är klar kommer pallen till en annan komplicerad och viktig del av 
modellen, staplingen. Som vi tidigare nämnt staplas pallarna på varandra då det är möjligt. 
 
Det första som händer är att pallarna delas upp beroende på palltyp, helpall, halvpall och 
plockpall. Läs om de olika fallen nedan. Observera att vi i exemplen nedan antar att den sista 
pallen i varje kö är från samma order som den inkommande pallen. Pallar med olika 
kundnummer kommer aldrig att staplas på varandra.  
 
Efter staplingen kommer det att finnas nio olika entitetstyper för pallarna: hel, halv, plock, 
hel_hel, hel_halv, hel_halv_halv, halv_halv, halv_halv_halv, halv_halv_halv_halv samt 
halv_halv_hel. Hel_halv_halv betyder att det står två halvpallar på en helpall, namnen för de 
andra entitetstyperna är uppbyggda på samma sätt. Staplingsvarianterna framgår av figur 6.6. 
 
'n�GHQ�LQNRPPDQGH�SDOOHQ�lU�HQ�KHOSDOO�KlQGHU�I|OMDQGH� 
'n�KHOSDOODU�NDQ�VWDSODV�Sn�DQGUD�KHOSDOODU�RFK�lYHQ�Sn�WYn�KDOYSDOODU��XQGHUV|NHU�SDOOHQ�
YDG�VRP�VWnU�VLVW�L�N|Q��2P�GHW�lU�HQ�KHOSDOO�VRP�VWnU�VLVW�L�N|Q�NRPPHU�GHQ�KlPWDV�IUnQ�GHQ�
DNWXHOOD�ILOHQ�RFK�VWDSODVK�K �PHG�GHQ�LQNRPPDQGH�SDOOHQ��'H�VWDSODGH�SDOODUQD�KDQWHUDV�LQWH�
OlQJUH�VRP�WYn�KHOSDOODU�XWDQ�VRP�HQ�Q\�HQWLWHW�VRP�WDU�OLND�VWRU�SODWV�VRP�HQ�KHOSDOO��PHQ�
VRP�LQQHKnOOHU�WYn�SDOODU��'HQ�Q\D�HQWLWHWHQ�InU�HQWLWHWVW\SHQ�´KHOBKHO´��2OLND�UlNQDUH�VRP�
DQYlQGV�L�PRGHOOHQ�WDU�KlQV\Q�WLOO�DQWDOHW�SDOODU�RFK�KXU�PnQJD�JROYSODWVHU�GHQ�EHK|YHU�Sn�
XSSVWlOOQLQJVSODWWDQ���
�
)|UIDUDQGHW� KDGH� YDULW� GHW� VDPPD� RP� GHW� VLVW� L� N|Q� VWnWW� WYn� KDOYSDOODU�� GRFN� KDGH� GHQ�
VWDSODGH�HQWLWHWHQ�InWW�HQWLWHWVW\SHQ�´KDOYBKDOYBKHO´�RFK�GHQ�KDGH�UlNQDWV�VRP�WUH�SDOODU�VRP�
WDU�XSS�VDPPD�JROY\WD�VRP�HQ�KHOSDOO� 
 
'n�GHQ�LQNRPPDQGH�SDOOHQ�lU�HQ�KDOYSDOO�KlQGHU�I|OMDQGH� 
+DOYSDOODU�NDQ�VWDSODV�Sn�HQ�KHOSDOO�HOOHU�Sn�WYn�KDOYSDOODU K�L ��6WDSOLQJHQ�IXQJHUDU�OLNDGDQW�
I|U�GH�ROLND�SDOOW\SHUQD�I|UXWRP�DWW�GH�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�VWDSOLQJ�LQWH�lU�OLND�RFK�DWW�GH�
VWDSODGH�HQWLWHWHUQD�LQWH�InU�VDPPD�HJHQVNDSHU��+DOYSDOODU�VWDSODV�DOGULJ�Sn�YDUDQGUD��XWDQ�
GH�SODFHUDV�LVWlOOHW�EDNRP�HQ�DQQDQ�KDOYSDOO��
 
'n�GHQ�LQNRPPDQGH�SDOOHQ�lU�HQ�SORFNSDOO�KlQGHU�I|OMDQGH� 
3ORFNSDOODUQ�NDQ�LQWH�VWDSODV�RFK�GHW�JnU�LQWH�DWW�VWDSOD�GHP�Sn�DQGUD�SDOOW\SHU��'HW�LQQHElU�
DWW�SORFNSDOODUQD�JnU�LJHQRP�VWDSOLQJHQ�RI|UlQGUDGH��

                                                
22 Staplingen innebär att vi ” batchar”  ihop två olika entiteter till en ny. Den nya ärver en del egenskaper från de 
ursprungliga, som exempelvis kundnummer, men de tilldelas även nya egenskaper.  
23 I praktiken staplas inte två halvpallar, de ställs i rad bakom varandra, men för att underlätta byggandet av 
modellen har vi valt att kalla även detta för stapling.  
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Figur 6.6 visar alla de olika staplingsalternativen 
 
%LOGI|UNODULQJ�WLOO�VWDSOLQJVSURFHVVHQ��ILJXU�����
Även här kommer pallarna in i det övre vänstra hörnet och fortsätter nedåt då alternativen tar 
slut. Det finns en likadan staplingsprocedur för alla filerna.  
 

• Vid [1] kommer pallen in i staplingsdelen. Låt oss anta att den inkommande pallen är 
en halvpall. 

• [2] undersöker vad som står sist i kön. Står en plockpall sist kommer halvpallen att 
fortsätta till [11]. Om det istället står en helpall går det att stapla halvpallen på den. Då 
fortsätter halvpallen till [3]. 

• [3] hämtar helpallen från kön24. 
• [4] placera halvpallen ovanpå helpallen. Den staplade (batchade) entiteten går sedan 

vidare till kön. Den staplade entiteten som skapas kommer hädanefter att räknas som 
en helt ny entitetstyp, hel_halv.  

• [12] representerar kön. 
• [5], [6], [7] för helpallar och [8], [9], [10] för plockpallar fungerar exakt som [2], [3], 

[4] gör för halvpallar. 
 

                                                
24 På Dagabs lager hämtas inte pallar för staplingen, utan de kommer in staplade och klara. Det finns tyvärr inget 
sätt för oss att införa ett identiskt system, men anser att det här tillvägagångssättet är en bra representation av 
verkligheten.  
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Figur 6.7 visar staplingsproceduren i modellen. 

6.4.6 Hämtning 
Efter att pallen placerats i sin tilldelade fil kommer en lastbil att hämta pallen. Hur lång tid 
pallen får vänta i filen innan hämtning beror på hur lång tid det tar att ställa upp resterade 
pallar i ordern, men även på hur ofta lastbilarna återkommer för att utföra ytterligare 
hämtning. En order hämtas aldrig innan alla pallar i ordern ställts upp på uppställningsplattan.  
 
När den sista pallen i en order placerats på uppställningsplattan läggs dess kundnummer i en 
hämtlista. I hämtlistan finns ingen information om antalet pallar eller i vilken fil pallarna står, 
lastbilen måste själv ta redan på det genom olika logiska tester. Hämtning initieras genom att 
en lastbilsentitet skapas med hjälp av en create-modul.  Lastbilen börjar med att läsa in den 
första ordern i hämtlistan och undersöker även hur många pallar av de olika typerna ordern 
innehåller. Anledning till att lastbilen måste veta hur många pallar det finns av varje palltyp är 
att de olika typerna av pallar har olika staplingsmöjlighet i lastbilarna.  
 
När lastbilen läst in ordern den ska hämta, undersöker den alla 50 filer och hämtar de pallar 
som innehåller det aktuella kundnumret. Efter det att lastbilen gått igenom alla filerna 
undersöker den även möjligheten att ta nästa order. Får inte hela nästa order plats i lastbilen 
försvinner lastbilen ur systemet och anses då ha lämnat lagret. Kan lastbilen däremot hämta 
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hela nästa order läses det kundnumret in från hämtlistan och samma process, som tidigare 
förklarats, utförs ytterligare en gång. 
 
I modellen finns även några specialfall som inträffar när hämtningen behandlar mycket stora 
order. För att underlätta förståelsen beskrivs nedan hur hämtningen går till för en lastbil med 
släp och för en utan släp. 
  
/DVWELO�XWDQ�VOlS�
2P�HQ�ODVWELO�XWDQ�VOlS�WLOOGHODV�HQ�RUGHU�VRP�lU�VW|UUH�lQ�GHVV�NDSDFLWHW�OlJJV�GHQQD�RUGHU�L�
HQ� VSHFLHOO� YlQWOLVWD� RFK� ODVWELOHQ� OlVHU� LVWlOOHW� LQ� QlVWD� RUGHU� L� KlPWOLVWDQ��)nU� LQWH�KHOOHU�
GHQQD�RUGHU�InU�SODWV�OlJJV�lYHQ�GHQ�WLOO�L�YlQWOLVWDQ��'HQQD�SURFHGXU�XSSUHSDV�WLOOV�HQ�RUGHU�
PHG�OlPSOLJ�VWRUOHN�KLWWDV��'lUHIWHU�OlVHU�ODVWELOHQ�LQ�HQ�RUGHU�IUnQ�KlPWOLVWDQ�RFK�JHQRPJnU�
GH�VWHJ�VRP�EHVNULYV�RYDQ�  
 
/DVWELO�PHG�VOlS�
1lU�HQ�ODVWELO�PHG�VOlS�NRPPHU�LQ�L�V\VWHPHW�XQGHUV|NHU�GHQ�DOOWLG�I|UVW�RP�GHW�ILQQV�QnJRQ�
RUGHU�L�YlQWOLVWDQ��)LQQV�GHW�RUGHU�L�YlQWOLVWDQ�OlVHV�GHQ�LQ�RFK�VHGDQ�I|OMV�VDPPD�SURFHGXU�
VRP�WLGLJDUH�EHVNULYLWV��bU�YlQWOLVWDQ�WRP�OlVHU�ODVWELOHQ�VRP�YDQOLJW�LQ�RUGHU�IUnQ�KlPWOLVWDQ��
,� GH� IDOO� GlU� HQ� RUGHU� WDU� XSS�PHU� SODWV� lQ� YDG� HQ� ODVWELO� PHG� VOlS� NDQ� WD� GHODV� RUGHUQ��
/DVWELOHQ�PHG�VOlS�WDU�Gn�Vn�PnQJD�SDOODU�VRP�P|MOLJW�RFK�OlJJHU�LQ�UHVWHUDQGH�SDOODQWDO�RFK�
RUGHUQXPPHU� L� YlQWOLVWDQ��1lVWD� ODVWELO�PHG� VOlS� ODVWDU� Gn�GHQ� UHVWHUDQGH�GHOHQ� DY�GHQQD�
RUGHU��
�
%LOGI|UNODULQJ�WLOO�KlPWQLQJVELOGHQ��ILJXU�����

• Vid [1] kommer lastbilarna in i systemet efter ett givet schema. 
• [2] läser in från hämtlistan, alternativt väntlistan. 
• [3] utför kontrollen av hur många och vilka palltyper ordern innehåller. 
• [4] hämtar den första pallen med det aktuella kundnumret från filen. 
• Vid [5] försvinner pallen, som lastbilen har hämtat, ur systemet.  
• [6] undersöker om det finns ytterligare pallar med det aktuella kundnumret i filen, om 

så är fallet går lastbilen tillbaka och hämtar även denna pall. I annat fall undersöker [7] 
de resterande filerna. 

• [8] undersöker om nästa order i hämtlistan kan hämtas av den aktuella lastbilen. Om 
inte hela nästa order kan hämtas försvinner lastbilen ur systemet via [9]. Kan däremot 
ordern hämtas går lastbilen ytterligare ett varv i systemet. 
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Figur 6.8 visar modellens hämtningsprocedur  
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�� 5HVXOWDW�
Det här kapitlet tar upp de olika tester som genomförts, hur de genomförts och vad som 
undersöktes i respektive test. Resultatet från testerna redovisas också här. Vi har valt att 
beskriva de olika testerna var för sig och bara jämföra testresultatet med ursprungstestet. Vid 
testerna undersöks hur fyllnadsgraden varierar när förutsättningar ändras. Vidare kommer vi 
att studera hur antalet orderstopp varierar och om lastbilarna måste vänta för att kunna lasta. 
Fortsättningsvis kommer händelsen att kallas för ” lastbilsväntningar” . Det finns även andra 
viktiga parametrar som säger hur bra modellen fungerar, till exempel om alla pallar går in på 
uppställningsplattan, om det inträffar orderstopp och om det går att lösa upp orderstoppet. Om 
orderstoppet inte går att lösa under dagen kommer pallar att försvinna. Vad som egentligen 
händer är att pallarna hindras från att komma in på utlastningsplattan och om orderstoppet 
fortsätter blir de kvar där under hela replikationen. Då en minskning av fyllnadsgraden 
upptäckts har vi ökat på inflödet för det aktuella testet för att på så sätt kunna se hur många 
procents högre inflöde uppställningsplattan tål under de då aktuella förutsättningarna. De 
huvudtester som genomförts redovisas i tabell 7.1. 
 
8UVSUXQJVVLWXDWLRQHQ� $OOW�IXQJHUDU�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�GHW�J|U�KRV�'DJDE�LGDJ� 
7HVW��� 3ORFNSDOODU�VWDSODV�Sn�KHOSDOODU��RFK�Sn�WYn�KDOYSDOODU. 
7HVW��� 3ORFNSDOODU� VWDSODV� Sn� KHOSDOODU� RFK� Sn� DQGUD� SORFNSDOODU�� PHG�

KMlOS�DY�SDOONUDJDU� 
7HVW��� 8SSVWlOOQLQJVSODWWDQ�GHODV�XSS�L�WYn�GHODU��HQ�I|U�KHO��RFK�KDOYSDOO�

RFK�HQ�I|U�SORFNSDOO� 
Tabell 7.1 visar de olika huvudtester som genomförts vid simuleringen 

���� 7LOOYlJDJnQJVVlWW�YLG�WHVWHUQD�
För att testerna ska ge relevant information måste vissa parametrar hållas konstanta. Om flera 
parametrar ändras på samma gång kan inte med säkerhet ursprunget för resultatförändringen 
bestämmas. Exempel: om effekterna av en ny staplingsprocedur ska studeras kan inte 
samtidigt lastbilshämtningsfrekvensen ändras.  
 
Testresultaten som redovisas är oftast medelvärden, dock har alla replikationer studerats för 
att se om det kan vara någon replikation som genererar orimliga värden och då drar upp eller 
ned medelvärdet kraftigt. Vid alla tester har tolv replikationer körts och studerats. Vi har 
också valt att inte ändra datorns standardsannolikhetsfrö, vilket innebär att alla slumpade 
värden slumpas lika för motsvarande replikationer under de olika testerna.  

7.1.1 Ursprungssituationen 
Först undersöker vi hur det ser ut och fungerar nu. Detta för att ha en bra grund som ska 
jämföras med testerna. I ursprungssituationen fungerar allt på samma sätt som det gör hos 
Dagab idag gällande staplings- och lastningsprocedurer.  
 
)\OOQDGVJUDG�
Det test som av oss ansågs viktigast var att undersöka hur fyllnadsgranden varierar över 
dagen. För att räkna ut fyllnadsgraden undersöks hur många golvplatser som är upptagna och 
hur stor andel de upptar av det totala antalet golvplatser. Sammanlagt finns, som bekant, 50 
filer med 15 tillgängliga golvplatser, vilket ger en total yta av 750 golvplatser. Om 
fyllnadsgraden är 20 procent innebär det att 150 golvplatser är upptagna. Viktigt att tänka på 
är att det inte är samma sak som 150 pallar då pallarna kan vara staplade. Anledningen till att 
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fyllnadsgranden är viktig att studera är att det genom den relativt enkelt går att se hur 
belastningen på uppställningsplattan varierar över dagen. Om variationerna stämmer med den 
information vi har fått från Dagab angående inflöde och utflöde ger fyllnadsgraden ett mycket 
bra värde på hur modellen fungerar och hur förändringar påverkar uppställningsplattans 
belastning. Det är också viktigt att studera fyllnadsgraden när orderstopp inträffar för att se att 
orderstoppet är rimligt. Då fyllnadsgraden är tio procent ska det inte uppstå orderstopp, men 
om fyllnadsgraden är 70 procent är det rimligt att orderstopp inträffar.  
 
Enligt Dagab ska fyllnadsgraden vara mellan 20 och 40 procent på morgonen. Det innebär att 
vid dagens början och slut ska fyllnadsgraden ligga mellan 20 och 40 procent, om inte, är 
något fel. Eftersom modellen startar en måndag fungerade inte det riktigt på samma sätt hos 
oss. För att inte börja med en tom platta på måndag morgon skapade vi en artificiell dag, 
innan måndag, där vi körde in extra pallar25 för att fylla upp ungefär 30 procent av 
uppställningsplattan.  
 
Observera att fyllnadsgraden egentligen är något högre än vad diagrammen, längre fram i 
rapporten, visar. Det beror på att pallarna vid hämtning försvinner från uppställningsplattan 
även om det inte skapas nytt utrymme där de stod förrän efter en viss tidsfördröjning. Dock 
räknar record-modulerna bara antal upptagna golvplatser på uppställningsplattan och de tar 
inte hänsyn till att det inte går att ställa dit nya pallar, vilket leder till att fyllnadsgraden blir 
något högre än vad som mäts. Detta gäller inte på morgonen och kvällen, då kommer kurvan 
visa korrekta värden, eftersom inga hämtningar genomförs då. De tre kurvorna representerar 
medelvärden för tolv replikationer, den replikation som gav lägst fyllnadsgrad under hela 
dagen och den replikation som gav högst fyllnadsgrad för dagen.  
 
Figur 7.1 visar hur fyllnadsgraden varierar över måndagen. Att kurvan för medelvärdet ligger 
högre än kurvan för maximivärdet beror enbart på att låga värden för replikation 3 slumpades 
fram i början av dagen/replikationen. 
 
 
 
 
 

                                                
25 Söndagens pallar representerar egentligen pallar från en föregående vecka. Söndagens pallar fick speciella 
kundnummer för att vi skulle kunna hålla ordning på vilka pallar som kom vilken dag. På alla andra sätt hanteras 
söndagens pallar identiskt med övriga pallar.  
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Figur 7.1 visar fyllnadsgraden på uppställningsplattan för den simulerade måndagen.  
�
gYULJD�WHVWUHVXOWDW�
När de andra parametrarna studerats såg vi att allt verkade fungera bra för måndagen. Antal 
orderstopp och lastbilsväntningar var acceptabla och antalet inkomna pallar var rimligt samt 
att alla pallar kom in. Tabell 7.2 visar testresultaten för ursprungssituationen. Ej inkomna 
pallar som nämns i tabell 7.2 är antal pallar som hindras från att komma in på plattan när 
orderstopp inte går att lösa, de andra värdena som mäts tror vi är självförklarande.  
 
� 0HGHOYlUGH�I|U�WROY�UHSOLNDWLRQHU�
)\OOQDGVJUDG�Sn�PRUJRQHQ����� 28,2 
)\OOQDGVJUDG�Sn�NYlOOHQ����� 28 
+HOSDOODU��DQWDO�� 511  
+DOYSDOODU��DQWDO�� 504 
3ORFNSDOODU��DQWDO�� 1158 
2UGHUVWRSS��DQWDO�� 0,92 
/DVWELOVYlQWQLQJDU��DQWDO�� 3,33 
(M�LQNRPQD�SDOODU��DQWDO�� 0 

Tabell 7.2 visar testresultat för ursprungssituationen 

7.1.2 Test 1 
Det första testet som genomfördes var att stapla plockpallar på helpallar och på två halvpallar. 
Om en sådan staplingsprocedur infördes skulle fler pallar kunna staplas och det borde frigöra 
mer yta på uppställningsplattan. Då modellen redan var förberedd för det här testet behövdes 
bara ett fåtal inställningar ändras inför det här testet.  
 
)\OOQDGVJUDG�
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Fyllnadsgraden för uppställningsplattan ses i figur 7.2, och en jämförelse mellan 
ursprungssituationen och testet med att stapla plockpallar på hel- och halvpallar kan studeras i 
figur 7.3. 

Figur 7.2 visar hur fyllnadsgraden varierar över dagen för test 1. 
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Figur 7.3 visar hur fyllnadsgraden minskar när plockpallar staplas på hel- respektive två halvpallar. Det är 
medelvärdet för replikationerna som jämförs. 
�
gYULJD�WHVWUHVXOWDW�
Här redovisas resultaten för de övriga testerna för test 1. 
�
� 0HGHOYlUGH�I|U�WROY�UHSOLNDWLRQHU�
)\OOQDGVJUDG�Sn�PRUJRQHQ����� 27,4 
)\OOQDGVJUDG�Sn�NYlOOHQ����� 27,1 
+HOSDOODU��DQWDO�� 511  
+DOYSDOODU��DQWDO�� 504 
3ORFNSDOODU��DQWDO�� 1158 
2UGHUVWRSS��DQWDO�� 0,67 
/DVWELOVYlQWQLQJDU��DQWDO�� 6 
(M�LQNRPQD�SDOODU��DQWDO�� 57 
+XU�P\FNHW�VW|UUH�LQIO|GH�WnO�SODWWDQ����� 7 
+XU�PnQJD�IlUUH�KlPWQLQJDU�EHK|YV����� 4 
Tabell 7.3 visar testresultat för test 1 
 
Som vi antog innan testet genomfördes minskade åtgärden fyllnadsgraden på 
uppställningsplattan en aning. Det som kan tyckas märkligt är att 57 pallar försvinner, men då 
alla replikationer för test 1 studeras, inses att det är en replikation (replikation 2) som 
genererar orimliga värden och som står för alla 57 pallarna. Om figur 7.2 studeras ses att 
kurvan för replikation 2 ligger för högt mot slutet av dagen, även detta beror av de orimliga 
värden som genereras av replikation 2. I ursprungssituationen utgör dessa orimliga värden 
inget problem, då de kan hanteras av systemet.  
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Anledningen till att staplingen inte ger ett bättre resultat är att helpallarna och halvpallarna 
ofta kommer in i par vilket leder till att de redan är staplade. Det finns därför inte så många 
pallar som det skulle gå att stapla plockpallar på. En positiv effekt är att ett något mindre antal 
lastbilar skulle gå åt under dagen, men effekten blir ändå inte stor. Det sista som undersöktes 
var hur många procents större inflöde uppställningsplattan tål under de här förutsättningarna. 
Mätningen visar att det går att öka inflödet med sju procent om plockpallar staplas på 
helpallar och på två halvpallar. Testet genomfördes genom att inflödet ökades på successivt 
tills vi kom upp i samma värden för orderstopp, lastbilsväntningar och fyllnadsgrad som 
gällde för ursprungssituationen. När samma värden som för ursprungssituationen uppnåtts 
ansåg vi att det inte gick att öka inflödet och således avslutades testet då.  

7.1.3 Test 2 
Nästa test som genomfördes var att se vad som skulle hända om det i en framtida situation 
skulle vara möjligt att stapla plockpallar på andra plockpallar. Att stapla plockpallar på 
plockpallar är möjligt om Dagab börjar arbeta med lastkragar till sina plockpallar, läs mer i 
kapitel 7.2.1 Förslag till förbättringar. Vi såg detta som ett mycket relevant test eftersom 
hälften av alla pallar som Dagab hanterar är plockpallar.  
�
)\OOQDGVJUDG�
Fyllnadsgraden för uppställningsplattan ses i figur 7.4, och en jämförelse mellan 
ursprungssituationen och testet med att stapla plockpallar på plockpallar kan studeras i figur 
7.5. 

Figur 7.4 visar fyllnadsgraden på uppställningsplattan när plockpallar kan staplas på andra plockpallar.  
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Figur 7.5 visar jämförelsen mellan ursprungssituationen och testet med att stapla plockpallar på varandra.  
 
gYULJD�WHVWHU�
Här redovisas resultaten för de övriga testerna för test 2. 
 
� 0HGHOYlUGH�I|U�WROY�UHSOLNDWLRQHU�
)\OOQDGVJUDG�Sn�PRUJRQHQ����� 18,7 
)\OOQDGVJUDG�Sn�NYlOOHQ����� 15,5 
+HOSDOODU��DQWDO�� 511  
+DOYSDOODU��DQWDO�� 504 
3ORFNSDOODU��DQWDO�� 1158 
2UGHUVWRSS��DQWDO�� 0 
/DVWELOVYlQWQLQJDU��DQWDO�� 18 
(M�LQNRPQD�SDOODU��DQWDO�� 0 
+XU�P\FNHW�VW|UUH�LQIO|GH�WnO�SODWWDQ����� 47 
+XU�PnQJD�IlUUH�KlPWQLQJDU�EHK|YV����� 31 
Tabell 7.4  visar testresultat för test 2 
 
Då det hanteras många plockpallar på lagret leder den här förändringen till stora förändringar 
i fyllnadsgrad. Med samma inflöde som idag skulle den här staplingen leda till att 
uppställningsplattan aldrig ens blir halvfull. Jämförelsen mellan ursprungssituationen och test 
2 blir tydligt åskådliggjort i figur 7.5. Som kan ses i tabell 7.4 skulle det gå att öka inflödet 
med så mycket som 47 procent utan att antal orderstopp ökar.   
 
Att fler lastbilar får vänta är naturligt eftersom det går åt färre lastbilar för att transportera 
pallarna när de är effektivt staplade. En naturlig effekt av detta är att antal lastbilshämtningar 
skulle kunna minskas kraftigt. Enligt våra beräkningar skulle antalet hämtningar kunna 
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minskas med 31 procent och detta utan att totalvolymen av det hämtade godset skulle ändras. 
Observera att det inte nödvändigtvis betyder att lastbilsflottan kan minskas med samma 
procentsats. En minskning av hämtningarna på 31 procent borde ändå sannolikt leda till att 
lastbilsflottan och antalet chaufförer skulle kunna minskas.  
 
Som diagram 7.6 visar klarar inte uppställningsplattan av lika hög fyllnadsgrad, i början av 
dagen, som för ursprungssituationen. Detta kan ha flera orsaker, som exempelvis att 
uppställningssituationen blir något annorlunda då mer stapling möjliggörs. Som tidigare 
nämnt betyder inte en låg siffra på fyllningsgraden att det nödvändigtvis går att lasta ut fler 
pallar på uppställningsplattan. Anledningen kan vara att det finns många order som hanteras 
parallellt, eller på grund av kravet med minst tio lediga golvplatser i filen för att tillåta att en 
ny order placeras där.  

Figur 7.6 visar fyllnadsgraden för ursprungssituationen och för test 2 med ökat inflöde.  

7.1.4 Test 3 
Ytterligare ett test som gjordes var en uppdelning av uppställningsplattan. Detta gjordes 
genom att dedicera vissa filer till vissa palltyper. Då hel- och halvpallarna har bättre 
staplingsmöjligheter bestämdes att dessa skulle ställas på ena delen av uppställningsplattan 
och plockpallarna på en annan. Efter en del beräkningar kom vi fram till ett lämpligt 
förhållande mellan dessa filer. I beräkningar togs hänsyn till de dagliga inflödena av hel-, 
halv-, respektive plockpallar, men även hur staplingen mellan hel- och halvpallar skulle kunna 
se ut. Vi kom fram till att 37 filer bör användas till plockpallar och 13 till hel- och halvpallar.  
 
Körningar genomfördes med samma förutsättning som vid ursprungssituationen, alltså med 
samma inflöde och samma hämtningsfrekvens. Det visade sig att denna omorganisation av 
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uppställningsplattan ledde till en markant ökning av antalet orderstopp. Vi undersökte varför 
detta test ledde till så många fler orderstopp och kom fram till följande: 
 
I detta scenario kommer i stort sett alla order att ställa pallar i två filer samtidigt, detta om 
ordern innehåller minst en hel- eller halvpall och minst en plockpall. I orderstrukturen vi 
använder oss av uppfyller de flesta orderna detta. Det leder i sin tur till att varje order låser två 
filer, istället för en, som tidigare var fallet. Det betyder att endast 13 order kan lastas 
samtidigt, då det maximala antalet filer för hel- och halvpallar satts till 13. Enligt tidigare 
studier av modellen och information från Dagab är det inte ovanligt att upp till 20 order 
behandlas samtidigt. 
 
För att ytterligare undersöka saken bestämdes att ytterligare ett test skulle göras. Modellens 
beteende studerades vid ett annat förhållande av filantal mellan hel- och halv, respektive 
plockpallar. Här prövades att istället dedicera 30 filer till plockpallarna och 20 till övriga 
palltyper. Detta ledde till ett betydligt bättre resultat, men orderstoppen är fortfarande fler än 
vid ursprungsmodellen. I det här fallet beror inte orderstoppen på att många order behandlas 
samtidigt, här beror istället orderstoppen på att fyllnadsgraden för den del av 
uppställningsplattan som behandlar plockpallar är för hög. De dedicerade antalet filer för 
plockpallar räcker inte till. 
 
Som en extra kontroll gjordes ett sista test, där delades antalet filer jämt mellan plockpallar 
och övriga palltyper. Alltså användes 25 filer till plockpallarna och 25 till hel- och halvpallar. 
Detta visade sig, som väntat, ge upphov till en mängd orderstopp då plockpallarna omöjligt 
kunde placeras på en så liten yta. 

7.1.5 Ytterligare tester 
De test som hittills genomförts har endast gjorts med måndagens inflöde. Då lagret hanterar 
ett färre antal plockpallar och fler hel- och halvpallar under den senare delen av veckan ansåg 
vi det viktigt att även göra tester under en veckodag senare i veckan. Fredagen är den dag som 
skiljer sig mest från måndagen. Det var därför naturligt att genomföra alla tester även för 
fredagen. Det totala antalet pallar som hanteras under de olika veckodagarna skiljer sig inte 
markant, men då antalet hel- och halvpallar är fler under fredagen borde 
staplingsmöjligheterna bli bättre.  
 
När testerna genomfördes kunde vi se en marginell förbättring i fyllnadsgrad och orderstopp. 
Då förbättringen blev mycket liten anser vi det inte nödvändigt att presentera resultatet av de 
körningar som gjorts. Skillnaden är så liten att slutsatser kan dras från måndagens körningar 
som presenterats tidigare i rapporten.  
 
Anledningen till att skillnaden blev liten kan bero på att de flesta staplingsbara pallar redan 
kommer in staplade. Den största anledningen är förmodligen att orderstrukturen skiljer sig 
något mellan fredagen och måndagen. Efter närmare studier av orderstrukturerna för de 
respektive dagarna har vi kommit fram till att det generellt hanteras fler order under fredagar 
än under måndagar. I och med att fler order hanteras försämras staplingsmöjligheterna något 
då det inte går att stapla order med olika ordernummer. På fredagar hanteras även en större 
andel order som kan beräknas ta mellan sex och nio golvplatser. Det är små order som 
blockerar filen men inte fyller den optimalt. På så sätt kan uppställningsplattan inte fyllas på 
och få en lika hög fyllnadsgrad som tidigare. Detta leder till att det utrymme som frigörs till 
följd av ett mindre antal plockpallar kompenseras genom att orderstrukturen gör att 
uppställningen tar mer utrymme på uppställningsplattan.   
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Vi har även kontrollerat orderstrukturen för de övriga veckodagarna och de följer alla samma 
mönster. Med en minskad andel plockpallar ökar antalet totala order samtidigt som order med 
mellan sex och nio beräknade golvplatser ökar. 

���� 5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
Testerna har tydligt visat att de förändringar vi kommer att föreslå, se kapitel 7.2.1 Förslag till 
förändringar, skulle lösa en stor del av den problematik som idag finns på 
uppställningsplattan. Vårt huvudsakliga mål var att studera hur fyllnadsgraden på 
uppställningsplattan varierade under olika förutsättningar. Med våra förslag skulle ett större 
antal pallar kunna hanteras, alternativt färre antal lastbilar användas, utan att några 
försämringar i form av orderstopp, fyllnadsgrad eller lastbilsväntningar skulle inträffa. Utöver 
detta har även antalet lastbilshämtningar studerats. Vi har visat att antalet hämtningar skulle 
kunna minskas kraftigt, något som markant borde sänka Dagabs transportkostnader. 

7.2.1 Förslag till förändringar 
Då våra simuleringar visar att utnyttjandegraden på uppställningsplattan drastiskt skulle 
förbättras om stapling av plockpallar införs anser vi att Dagab borde försöka införa en sådan 
förändring. Detta skulle kunna göras genom att plockpallarna försågs med lastkragar. Den 
översta lastkragen skulle man också förse med ett lock. Detta skulle möjliggöra stapling då 
den underliggande pallkragen tar upp tyngden från den staplade pallen. Lastkragar finns i 
olika höjd, normalt 0,2 meter eller 0,4 meter. Det är lätt att anpassa antalet lastkragar till 
höjden av plockpallen. Används mycket låga plockpallar skulle det ibland gå att stapla tre 
pallar på varandra.  
 
Ytterligare en fördel med den tänkta staplingsproceduren är att fyllnadsgraden i lastbilarna 
också skulle öka väsentligt. Det skulle gå att klara transporterna till kund med ett färre antal 
lastbilar.  
 
Nackdelar med en eventuell implementering av dessa lastkragar är att plocktiden troligtvis 
kommer att öka något. Personalstyrkan behöver förmodligen utökas med ett antal extra 
plockare, men det skulle definitivt lösa problemet med den överfyllda uppställningsplattan. 
Något som också måste tas med i diskussionen är returprocessen av lastkragarna. Vi tror dock 
att fördelarna med ökat resursutnyttjande av uppställningsplattan och ett färre antal lastbilar 
skulle överväga.  
 
Anledning till att plockpallar inte staplas på hel och halv pallar i nuläget är att truckarna som 
används av plockare inte klarar av att lyfta en pall. En investeringar av nya truckar skulle 
därför behövas. Då lagret i Jordbro har en mycket hög omsättning skulle troligtvis en sådan 
investering snabbt bli lönsam. 

���� 9HULILHULQJ�
Verifieringsfasen görs för att kontrollera att modellen fungerar enligt de antaganden som 
gjorts vid modelleringen. Verifiering av modellen har till stor del utförts genom granskning av 
animering men även genom kontroll av utdata. All verifiering har skett efterhand då modellen 
byggts. Att verifiera hela modellen i slutfasen skulle vara omöjligt då den är mycket komplex 
och innehåller flera tusen moduler. En stor del av verifieringen har gjorts genom att låta en 
entitet i taget gå igenom systemet och studera dess beteenden i modellen. Vid ett sådant 
förfarande är det relativt lätt att dra slutsatser om modellen är korrekt byggd, eller om det 
finns någon felaktighet som måste rättas till.  
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Målsättningen var att varje delmodell skulle vara verifierad innan den implementerades i den 
övriga modellen.  Detta har oftast följts, men då vi vid vissa tillfällen efterhand gjort 
förändringar i de redan hopsatta delmodellerna har vi ibland varit tvungna att frångå detta 
förfarande. Exempelvis kunde modellens beteende kontrolleras genom att vi använde oss sig 
av inflöden som vi visste skulle ge ett givet resultat. Erhölls inte detta resultat var det ett 
tecken på att någonting var fel.  
 
Att gå in i detalj på de olika verifieringsstegen skulle ta upp onödigt mycket utrymme i denna 
rapport, kort sagt, modellen har kontrollerats och den fungerar som önskat. Då modellen är 
mycket komplex går det inte att med säkerhet att fastställa att den är helt korrekt. Med hjälp 
av animeringsfunktionen i programvaran har verifieringen underlättats mycket, speciellt vid 
verifiering av delmodellerna då denna funktion användes i stor utsträckning. När 
modelldelarna sattes ihop till slutmodellen resulterade detta som tidigare nämnts i en mycket 
stor modell. Detta ledde i sin tur till att animeringsfunktionen blev mycket långsam, till och 
med så långsam att animering av hela simuleringstiden var omöjlig. Resterande verifiering 
fick göras av den utdata som också genererades vid testkörningarna.  
 
Ytterligare ett problem vid verifieringen har varit programvaran Arena. I Arena finns en del 
funktioner som inte fungerar helt logiskt. Vi har vid ett flertal tillfällen varit tvungna att ta 
kontakt med tillverkaren för att få förklaring till programmets beteende.  

���� 9DOLGHULQJ�
Valideringsprocessen syftar till att kontrollera att systemet fungerar som i verkligheten. Då 
vårt system finns i verkligheten har denna process underlättats. Den största delen av 
valideringen har gjorts intuitivt, i denna process har vi haft stor hjälp av Dagab. 
Uppställningsplattans fyllnadsgrad har studerats, resultatet från våra testkörningar har sedan 
jämförts med data gällande fyllnadsgraden av det verkliga systemet. Antalet orderstopp har 
också undersökts, det visade sig att detta antal stämmer bra överens med det verkliga 
systemets. Då ändringar i systemet genomförts, som till exempel vid implementering av den 
nya staplingsproceduren, har resultatet alltid jämförts med det av oss förväntade resultatet.  
 
Validering har även gjorts mot mätdata från verkligheten. Då det verkliga systemet inte alltid 
följer ett givet mönster, då många beslut bygger på de olika arbetarnas beteende, modifierades 
modellen något för att få systemet att efterlikna verkligheten bättre. Ytterligare en anledning 
till att systemet inte i alla avseendet fungerat som önskat beror på motstridiga uppgifter i 
indata och strategibeskrivningar från Dagab. 
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�� 6OXWGLVNXVVLRQ�
Examensarbetets huvudsyfte har varit att ta fram en simuleringsmodell för att förutsäga vad 
förändringar i strategier och rutiner vid uppställning av pallar leder till, samt att undersöka hur 
ett annat inflöde skulle påverka uppställningsplattan. Det största delen av arbetet har gått åt 
för att bygga modellen, men tid har även gått åt till att samla in data samt att analysera data 
som vi fått från Dagab. Då arbetet påbörjades i maj månad och fortlöpte under hela sommaren 
fick vi problem med handledning, både från universitetet och från Dagab, då inblandade 
personer hade semester. Detta gjorde att det blev svårt att komma igång, då våra kunskaper i 
programvaran inte var tillräckliga. Ett annat problem var att den data vi fått inte kunde 
verifieras och för att undvika dubbelarbete bearbetades inte data under den inledande 
arbetsperioden.  
 
När arbetet med simuleringsmodellen kom igång gick arbetet fort framåt och modellen växte 
snabbt. Den första modellen som blev klar hade fem filer och sedan utökades modellen 
successivt upp till det att modellen innehöll alla 50 filer som finns hos Dagab. Detta arbete var 
mycket tidskrävande, men en positiv bieffekt var att modellen kontrollerades noggrant, vilket 
var viktigt eftersom animeringsfunktionen efter utökningen inte gick att använda för 
verifiering. Detta är ytterligare en anledning till att vi tror att modellen fungerar som tänkt. 
Tyvärr ledde utökningen till att modellen blev långsam att arbeta med.  
 
När modellen väl var klar flöt testarbetet på bra och vi tror och hoppas att de tester och de 
testresultat vi fått fram är relevanta och att Dagab kommer att införa våra föreslagna 
förändringar. Då Dagab tror att varuflödet kommer att öka i framtiden har vi visat att det går 
att öka flödet av pallar kraftigt på uppställningsplattan utan att lagret behöver byggas om.  
 
Det skulle vara enkelt att genomföra fler tester och på så sätt undersöka fler förändringar, 
detta har dock inte varit möjligt inom vår tidsram. Modellen skulle kunna användas av Dagab 
vid framtida planerade förändringar.    
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12 44 Ja Ja 3,70 
20 18 Nej Nej 3,25 
21 18 Nej Nej 3,25 
23 18 Nej Nej 3,30 
24 20 Nej Nej 3,30 
35 38 Ja Ja 3,70 
40 36 Ja Ja 3,30 
41 18 Nej Nej 2,90 
42 18 Nej Nej 2,90 
43 18 Nej Nej 2,90 
47 18 Nej Nej 2,85 
52 22 Nej Nej 3,30 
53 22 Nej Nej 3,30 
54 22 Nej Nej 3,30 
56 40 Ja Ja 3,70 
57 40 Ja Ja 3,70 
58 44 Ja Ja 4,10 
59 44 Ja Ja 4,10 
60 38 Ja Ja 4,10 
62 40 Nej Ja 3,45 
63 38 Ja Ja 4,00 
64 38 Ja Ja 3,65 
65 38 Ja Ja 3,65 
66 38 Ja Ja 4,00 
67 38 Ja Ja 3,65 
68 38 Ja Ja 3,65 
70 18 Nej Nej 3,70 
 


