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Förord	
Rapporten	som	du	nu	beskådar	är	 resultatet	av	det	examensarbete	som	avslutar	vår	utbildning	på	

civilingenjörsprogrammet	kommunikation,	transport	och	samhälle	vid	Linköpings	universitet.	Innan	vi	

söker	oss	vidare	mot	nya	utmaningar	och	äventyr	vill	vi	passa	på	att	rikta	ett	stort	tack	till	Bring	Frigo	

i	Linköping	för	att	vi	haft	möjligheten	att	genomföra	vårt	examensarbete	hos	er.	Ett	tack	riktas	till	de	

medarbetare	 på	 Bring	 Frigo	 som	 varit	 behjälpliga	 under	 examensarbetet,	 i	 synnerhet	 vår	

kontaktperson	Thomas	Eriksson.		

Vidare	vill	vi	även	rikta	ett	stort	tack	till	vår	handledare	på	universitetet,	Mathias	Henningsson,	som	

under	detta	examensarbete	hela	tiden	har	guidat	oss	i	rätt	riktning	och	varit	den	klippan	vi	kunnat	luta	

oss	mot	när	det	stormat.		

Ett	avslutande	tack	riktas	också	till	vår	examensarbetsgrupp	beståendes	av	Veronica	Forsberg,	Victor	

Hjort	 och	 Anton	 Jonasson	 samt	 Fredrik	 Persson,	 examinator,	 som	 kommit	 med	 synpunkter	 och	

förbättringsförslag	på	examensarbetet.	
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Sammanfattning	
Bring	Frigo	transporterar	och	distribuerar	kylda	och	frysta	livsmedel	inom	Sverige	och	övriga	Norden	

genom	ett	temperaturkontrollerat	nätverk	av	fordon,	kyllager,	fryslager	och	terminaler.	En	av	Bring	

Frigo:s	terminaler	är	belägen	i	Linköping	dit	livsmedel	som	ska	distribueras	till	eller	från	Östergötland	

ankommer	för	att	lastas	om	mellan	fjärr-	och	distributionsbilar.	Idag	räcker	kapaciteten	på	terminalen	

i	Linköping	precis	till	för	att	kunna	hantera	det	flöde	av	livsmedel	som	passerar	genom	terminalen.	

Då	 Bring	 Frigo	 nyligen	 ingått	 en	 affär	 med	 en	 större	 svensk	 matgrossist	 om	 att	 distribuera	

matgrossistens	 livsmedel	 inom	Östergötland	 i	 sitt	 befintliga	 transportnätverk	 behöver	 terminalens	

kapacitet	utökas	för	att	detta	ska	vara	möjligt.	I	samband	med	denna	förändring	vill	Bring	Frigo	passa	

på	 att	 ta	 fram	 riktlinjer	 för	 hur	 omlastningsprocessen	 kan	 optimeras.	 Bring	 Frigo	 önskar	 erhålla	

riktlinjer	för	vart	livsmedlen	temporärt	ska	placeras	inne	i	terminalen	under	omlastningsprocessen	och	

till	vilka	lastkajer	vilka	lastbilar	ska	ankomma	så	att	transportsträckan	inne	i	terminalen	hålls	så	kort	

som	möjligt.		

Som	ett	första	steg	för	att	besvara	var	livsmedlen	temporärt	bör	placeras	inne	i	terminalen	utformades	

en	intern	layout	över	den	tilltänkta	ombyggda	terminalen.	Därefter	utvecklades	och	implementerades	

en	heuristik	 som,	utifrån	den	 framtagna	 layouten	och	historiska	data	över	 livsmedelsflödet	genom	

terminalen,	tog	fram	var	olika	livsmedel	temporärt	bör	placeras	inne	i	terminalen	och	hur	tilldelningen	

av	 lastkajer	 bör	 ske	 så	 att	 erfordrad	 transportsträcka	 hålls	 så	 kort	 som	 möjligt	 under	

omlastningsprocessen.		

Med	hjälp	av	de	resultat	som	erhölls	från	heuristiken	formulerades	specifika	riktlinjer	för	respektive	

arbetsdag.	Riktlinjerna	för	respektive	dag	delades	vidare	in	i	två	olika	nivåer	beroende	på	om	dagen	

kategoriserades	som	en	dag	med	normal	eller	hög	arbetsnivå	utifrån	totala	antalet	 lastbärare	som	

förväntas	passera	terminalen	den	aktuella	dagen.		

Slutsatsen	av	studien	är	att	de	riktlinjer	som	utformats	för	omlastningsprocessen	på	terminalen	bör	

reducera	den	erfordrade	transportsträckan	av	livsmedel	inne	på	terminalen	och	på	så	sätt	effektivisera	

omlastningsprocessen,	men	att	detta	inte	kan	säkerställas	i	och	med	att	historiska	data	använts	som	

indata	 till	 heuristiken.	 Vidare	 har	 även	 slutsatsen	 dragits	 att	 om	 det	 hade	 funnits	 tillgång	 till	

dagsaktuell	data	skulle	omlastningsprocessen	kunnat	effektiviserats	ytterligare.		

	 	



Abstract	
Bring	Frigo	transports	and	distributes	chilled	and	frozen	food	within	Sweden	and	the	Nordic	region	

through	a	temperature	controlled	network	of	vehicles,	warehouses	and	terminals.	One	of	Bring	Frigo’s	

terminals	is	located	in	Linköping	where	food	that	are	to	be	delivered	within	or	from	Östergötland	are	

transshipped	between	long-range	and	local	transports.	Today,	the	terminal’s	capacity	is	just	enough	

to	handle	the	flow	of	food	that	on	a	daily	basis	passes	through	the	terminal.	

Due	to	the	fact	that	Bring	Frigo	just	closed	a	deal	with	a	major	Swedish	food	wholesaler	to	distribute	

its	food	within	Bring	Frigo’s	current	transport	network,	the	capacity	of	the	terminal	has	to	be	increased	

in	order	to	be	able	to	handle	the	increase	of	food.	In	connection	to	this	change,	Bring	Frigo	wants	to	

take	the	opportunity	to	formulate	guidelines	for	how	the	transshipment	process	should	be	conducted	

in	 order	 to	minimize	 handling.	 Bring	 Frigo	wishes	 to	 receive	 guidelines	 for	where	 food	 should	 be	

temporarily	stored	 in	the	terminal	and	to	which	 loading	dock	arriving	trucks	should	be	assigned	so	

that	 the	 total	 transport	 distance	 within	 the	 terminal	 is	 kept	 as	 low	 as	 possible	 during	 the	 whole	

transshipment	process.	

As	a	first	step	in	the	process	of	determine	where	food	should	be	temporarily	stored	within	the	terminal	

was	an	internal	layout	for	the	rebuilt	terminal	designed.	Subsequently,	a	heuristic	was	developed	and	

implemented	that,	based	on	the	designed	internal	layout	and	historical	data	of	the	food	flow	through	

the	terminal,	determined	where	in	the	terminal	specific	foods	should	be	temporarily	stored	and	to	

which	 loading	 docks	 arriving	 trucks	 should	 be	 assigned	 so	 that	 the	 transport	 distance	 within	 the	

terminal	is	kept	as	low	as	possible	during	the	transshipment	process.	

Based	on	the	results	that	were	obtained	from	the	heuristic,	guidelines	were	formulated	for	each	work	

day	 of	 the	 week.	 The	 guidelines	 for	 each	 day	 were	 divided	 into	 two	 subsets	 depending	 on	 the	

predicted	workload;	one	set	of	guidelines	for	a	“normal”	day	and	one	set	for	a	“high”	day.		

One	of	 the	 study’s	 conclusion	 is	 that	 the	 formulated	 guidelines	 should	 reduce	 the	 required	 travel	

distance	 of/for	 food	within	 the	 terminal	 and	 by	 that	 increase	 the	 efficiency	 of	 the	 transshipment	

process.	However,	the	guidelines	are	not	ensured	to	always	reduce	the	travel	distance	since	historical	

data	was	used	as	input	for	the	heuristic.	Furthermore,	the	study	has	concluded	that	if	the	results	of	

the	 heuristic	 were	 not	 to	 be	 based	 on	 historical	 data	 the	 transshipment	 process	 could	 be	 more	

efficient	and	reduce	the	travel	distance	even	more.	
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Inledning	

	 1	

1 Inledning	
Detta	kapitel	inleds	med	bakgrunden	till	det	problem	som	ligger	till	grund	för	studien	och	bygger	på	

information	från	Bring	Frigo	i	Linköpings	logistikkoordinator1	och	Key	Account	Manager2	om	inte	annat	

anges.	 Därefter	 presenteras	 examensarbetets	 syfte	 och	 de	 frågeställningar	 som	 formulerats.	

Avslutningsvis	 presenteras	 de	 direktiv	 som	 erhållits	 från	 Bring	 Frigo	 samt	 en	 disposition	 över	

rapporten.	

1.1 Problembakgrund	
För	att	öka	ett	företags	lönsamhet	och	göra	det	mer	konkurrenskraftig	är	det	viktigt	med	en	effektiv	

logistik.	Genom	att	effektivisera	logistiken	kan	totalkostnaden	som	en	produkt	ger	upphov	till	 fram	

tills	dess	att	den	är	levererad	till	köparen	sänkas.	Totalkostnaden	är	avgörande	för	det	pris	köparen	

får	 betala	 för	 produkten	 och	 därmed	 avgörande	 för	 det	 säljande	 företagets	 konkurrenskraft.	 Om	

totalkostnaden	kan	sänkas	skapas	det	utrymme	för	sänkta	produktpriser	vilket	alltså	ökar	företagets	

konkurrenskraft.	(Jensen,	2007)		

Ett	sätt	 för	 företag	att	bli	mer	kostnadseffektiva,	och	på	så	vis	konkurrenskraftiga,	är	att	eliminera	

processer	och	aktiviteter	som	inte	skapar	ett	värde	för	kunden	utan	enbart	bidrar	till	ökade	kostnader.	

En	 av	 huvudprinciperna	 inom	 den	 logistiska	 filosofin	 Lean	 är	 att	 just	 försöka	 eliminera	 alla	 icke	

värdeskapande	processer	och	aktiviteter,	så	kallade	slöserier.	Exempel	på	slöserier	som	Lean	tar	till	

fasta	på	är:	onödiga	transporter,	väntetid	och	överarbete.	(Sörqvist,	2013)	

Slöseri	 kan	 i	 ett	 lager	 vara	 att	 hantera	 produkterna	mer	 än	 nödvändigt	 vilket	 kan	 bli	 kostsamt	 då	

Richards	 (2011)	menar	på	att	en	av	de	största	kostnadsposterna	på	ett	 lager	 just	är	kostnaden	för	

hantering	av	produkter.	Hanteringskostnaden	kan	enligt	Richards	(2011)	ensam	stå	för	uppåt	60	%	av	

lagrets	totala	kostnader.	Genom	att	hantera	produkterna	så	kort	tid	som	möjligt	blir	det	möjligt	att	

minska	antalet	arbetstimmar	vilket	i	sin	tur	leder	till	lägre	kostnader	(Richards,	2011).		

Ett	 företag	 som	 önskar	 kostnadseffektivisera	 sin	 hantering,	 för	 att	 på	 så	 sätt	 bli	 mer	

konkurrenskraftiga,	 är	 Bring	 Frigo	 i	 Linköping.	 Bring	 Frigo	 distribuerar	 livsmedel	 inom	 Sverige	 och	

övriga	Norden	genom	ett	temperaturkontrollerat	nätverk	av	fordon,	kyllager,	fryslager	och	terminaler	

(Bring,	u.å.a).	Idag	har	Bring	Frigo	en	terminal	i	Linköping	som	används	i	deras	transportnätverk	för	

omlastning	av	livsmedel	mellan	fjärrbilar	från	hela	Sverige	samt	mellan	fjärrbilar	och	distributionsbilar	

som	 distribuerar	 livsmedlen	 inom	 Östergötland.	 Omvänt	 sker	 även	 omlastning	 av	 livsmedel	 från	

Östergötland	 till	 fjärrbilar	 för	 distribution	 till	 övriga	 Sverige.	Merparten	 av	 de	 livsmedel	 som	 idag	

hanteras	 på	 terminalen	 är	 antingen	 kylda	 eller	 frysta	 varor	 paketerade	 på	 pall,	 men	 även	 icke	

tempererade	 livsmedel	 samt	 rullburar	 förekommer.	 Under	 omlastningsprocessen	 av	 livsmedlen	

mellan	fjärr-	och	distributionsbilar	lagras	livsmedlen	under	ett	fåtal	timmar	in	i	terminalens	kyl-	och	

fryslager.	En	planlösning	över	terminalen	i	Linköping	presenteras	nedan	i	Figur	1.	

																																																													
1	Eriksson,	T.	(2016)	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-01-04)	
2	Huddén,	P.	(2016)	Key	Account	Manager,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-01-04)	
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Figur	1.	Nuvarande	planlösning	(ej	skalenlig)	över	terminalen	i	Linköping	(L1	=	lastkaj	1	osv.). 

Bring	Frigo	har	nu	ingått	en	affär	med	en	större	svensk	matgrossist	där	Bring	Frigo	åtagit	sig	att,	i	sitt	

befintliga	 transportnätverk,	 distribuera	matgrossistens	 livsmedel	 inom	Östergötland.	 För	 att	 Bring	

Frigo	 ska	 kunna	 utnyttja	 sitt	 befintliga	 transportnätverk	 i	 Östergötland	 för	 distribution	 av	

matgrossistens	livsmedel	måste	livsmedlen	passera	terminalen	i	Linköping.	Bring	Frigo	estimerar	att	

mängden	livsmedel	som	kommer	att	behöva	hanteras	på	terminalen	i	Linköping	kommer	att	öka	med	

20-30	%	i	och	med	affären.	Då	Linköpingsterminalens	kylyta	precis	räcker	till	 i	dagsläget	måste	den	

byggas	 ut	 för	 att	 klara	 av	 ökningen	 av	 livsmedel	 som	 ska	 lastas	 om.	 Vidare	 vill	 Bring	 Frigo	 utöka	

kapaciteten	för	att	möjliggöra	ytterligare	expansion	av	verksamheten.	Därför	planerar	Bring	Frigo	nu	

att	bygga	om	pallagret	till	kyllager	för	att	på	så	sätt	öka	terminalens	kylyta	från	dagens	250	m2	till	900	

m2.	Därtill	planeras	även	en	utökning	av	antal	lastkajer	på	terminalen	från	dagens	fem	stycken	till	åtta	

stycken.	Den	nya	planlösning	för	terminalen	som	tagits	fram	av	Bring	Frigo	illustreras	nedan	i	Figur	2.	

	
Figur	2.	Ny	planlösning	(ej	skalenlig)	över	terminalen	i	Linköping	(L1	=	lastkaj	1	osv.). 

För	 att	 bibehålla	 sin	 konkurrenskraft	 genom	 den	 stora	 förändring	 som	 affären	medför,	 i	 form	 av	

ombyggd	terminal	och	utökat	varuflöde,	vill	Bring	Frigo	ha	hjälp	med	att	optimera	hur	omlastning	ska	

ske	givet	de	nya	förutsättningarna.	Bring	Frigo	önskar	erhålla	riktlinjer	för	var	i	terminalen	livsmedel	

temporärt	ska	lagras	under	omlastningsprocessen	och	hur	tilldelning	av	lastkajer	till	lastbilar	skall	ske	

så	 att	 erfordrat	 hanteringsarbete	 vid	 omlastning	 hålls	 så	 lågt	 som	 möjligt	 och	 därmed	 även	

hanteringskostnaderna.	
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1.2 Syfte	
Syftet	med	studien	är	att	ta	fram	riktlinjer	för	var	olika	livsmedel	bör	placeras	inne	i	den	ombyggda	

terminalen	samt	hur	tilldelning	av	lastkajer	bör	ske	så	att	erfordrat	hanteringsarbete	vid	omlastning	

blir	så	lågt	som	möjligt.		

För	att	förbättra	rapportens	läsbarhet	presenteras	redan	här	att	individuella	riktlinjer	för	respektive	

arbetsdag	 inklusive	 riktlinjer	 för	 hur	 oförutsägbara	 ökningar	 från	 normalt	 livsmedelflöde	 genom	

terminalen	ska	hanteras	är	de	riktlinjer	som	studien	ska	ta	fram.	Vidare	mäts	hanteringsarbete	i	denna	

studie	som	den	transportsträcka	som	truckarna	måste	förflytta	sig	inne	i	terminalen	för	att	genomföra	

omlastning.	 Dessa	 två	 aspekter	 har,	 som	 kan	 ses	 nedan,	 varit	 två	 av	 studiens	 frågeställningar;	

motiveringen	för	respektive	definition	presenteras	i	kapitel	5	Föranalys.		

1.2.1 Frågeställningar	
För	att	besvara	studiens	syfte	har	följande	sex	frågeställningar	formulerats: 

1. Hur	ska	hanteringsarbete	mätas?		

2. Vad	för	slags	riktlinjer	ska	tas	fram?	

3. Hur	ska	den	ombyggda	terminalens	lageryta	utformas?	

4. Enligt	vilken	lagringsprincip	ska	livsmedel	lagras	på	terminalen?		

5. På	vilka	lagerplatser	ska	olika	livsmedel	lagras	så	att	så	lite	hanteringsarbete	som	möjligt	krävs	

vid	omlastning?	

6. Vilken	lastkaj	skall	respektive	lastbil	använda	så	att	så	lite	hanteringsarbete	som	möjligt	krävs	

vid	omlastning?	

1.3 Direktiv	
De	direktiv	som	angetts	av	Bring	Frigo	för	studien	presenteras	nedan:	

v Ankomst-	och	avgångstider.	Riktlinjerna	ska	utgå	från	det	tidsschema	som	finns	för	när	 in-	

och	utgående	lastbilar	ska	ankomma	respektive	avgå	terminalen.		

v Fast	layout.	Terminalens	layout	måste	vara	densamma	varje	dag.	

v Kylt	och	fryst.	Endast	kylda	och	frysta	livsmedel	skall	beaktas	i	studien.	De	fåtal	livsmedel	som	

varken	är	kylda	eller	frysta	skall	betraktas	som	kylda.	

v Lageryta.	Utnyttjande	av	lageryta	skall	hållas	så	låg	som	möjligt.		
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1.4 Disposition	
Rapporten	följer	den	disposition	som	illustreras	i	Figur	3.		

I	 kapitel	 1	 Inledning	 belyses	 bakgrunden	 till	 studien	 för	 att	 ge	
läsaren	 inblick	 i	 Bring	 Frigo:s	 problematik.	Därefter	 presenteras	
studiens	syfte	och	frågeställningar	innan	de	direktiv	som	getts	av	
Bring	Frigo	för	denna	studie	slutligen	lyfts	fram. 

I	 kapitel	2	Metod	 presenteras	 en	 detaljerad	 beskrivning	 av	 hur	
studien	har	genomförts	utifrån	fyra	olika	faser.	Därtill	presenteras	
studiens	 vetenskapliga	 förhållningssätt	 inklusive	 vad	 som	 gjorts	
för	att	öka	studiens	trovärdighet.	 

I	 kapitel	 3	 Teoretisk	 referensram	 presenteras	 relevant	 teori	
kopplade	 till	 studiens	 syfte	 och	 frågeställningar.	 För	 att	
uppmärksamma	 likheter	 och	 skillnader	 inom	 teorierna	
presenteras	flera	olika	författares	syn. 

I	 kapitel	 4	 Situationsbeskrivning	 ges	 först	 en	 övergripande	
presentation	av	företaget	Bring	Frigo,	och	koncernen	som	det	är	
en	del	av,	 innan	en	nulägesbeskrivning	av	kärnverksamheten	på	
terminalen	 i	Linköping	följer.	Avslutningsvis	återfinns	ett	avsnitt	
om	de	förändringar	som	kommer	att	ske	i	och	med	att	terminalen	
byggs	om.	

I	 kapitel	 7	 Optimering	 beskrivs	 hur	 omlastningsprocessen	 på	
terminalen	 har	 optimerats.	 Kapitlet	 följder	 den	 “klassiska”	
optimeringsprocessen	 och	 innefattar	 förenkling	 av	 det	 verkliga	
problemet,	 formulering	 av	 det	 förenklade	 problemet,	 val	 och	
implementering	av	lösningsmetod	samt	presentation	av	erhållna	
lösningar. 

I	 kapitel	 8	 Riktlinjer	 formuleras	 riktlinjer	 för	 tilldelning	 av	
lagerplatser	och	 lastkajer	utifrån	de	 lösningar	som	erhållits	 från	
optimeringen.	I	detta	kapitel	besvaras	således	frågeställning	fem	
och	frågeställning	sex. 

I	 kapitel	9	Känslighetsanalys	 genomförs	en	känslighetsanalys	av	
riktlinjernas	robusthet	samt	hur	mycket	mer	livsmedel	Bring	Frigo	
kan	 ta	 in	 i	 den	 ombyggda	 terminalen	 innan	 den	 maximala	
kapaciteten	för	den	utformade	layouten	är	uppnådd. 

I	kapitel	10	Slutsats	presenteras	de	slutsatser	som	studien	mynnat	
ut	i. 

I	 kapitel	 11	 Diskussion	 förs	 en	 diskussion	 kring	 alternativa	
tillvägagångssätt	och	hur	studiens	resultat	kan	ha	påverkats	av	de	
metodval	som	gjorts	under	studiens	gång.	Vidare	diskuteras	hur	
studien	inverkar	på	etiska	och	samhälleliga	villkor. 

I	 kapitel	 12	 Rekommendationer	 till	 Bring	 Frigo	 ges	
rekommendationer	 på	 hur	 underlaget	 som	 presenterats	 i	
rapporten	 bör	 användas	 samt	 rekommendationer	 på	 vidare	
arbete.	 

	  

12	Rekommendationer

11	Diskussion

10	Slutsats

9	Känslighetsanalys

8	Riktlinjer

7	Optimering

6	Datainsamling	till	optimering

5	Föranalys

4	Situationsbeskrivning

3	Teoretisk	referensram

2	Metod

1	Inledning

Figur	3.	Rapportens	disposition.	
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2 Metod	
I	detta	kapitel	beskrivs	de	metoder	som	använts	för	att	uppfylla	studiens	syfte.	Kapitlet	inleds	med	ett	

avsnitt	om	studiens	vetenskapliga	 förhållningssätt.	Därefter	beskrivs	de	metoder	som	användes	vid	

studiens	datainsamling.	Kapitlet	avslutas	sedan	med	att	beskriva	det	tilltänkta	tillvägagångssättet	för	

att	slutföra	studien. 

2.1 Studiens	vetenskapliga	förhållningssätt	
Med	optimering	som	utgångspunkt	utifrån	Bring	Frigo:s	önskan	om	att	erhålla	riktlinjer	som	optimerar	

omlastningsprocessen	på	terminalen	klargörs	i	detta	avsnitt	studiens	vetenskapliga	förhållningssätt.	

Vidare	presenteras	även	hur	en	studie	görs	trovärdig.	 

2.1.1 Metodsynsätt	
Björklund	&	Paulsson	(2012)	och	Carlsson	(1990)	skriver	att	det	finns	tre	olika	synsätt	för	hur	en	studie	

genomförs:	analytiskt	synsätt,	systemsynsätt	och	aktörssynsätt.	Nedan	beskrivs	de	tre	olika	synsätten	

utifrån	definitionerna	av	Björklund	&	Paulsson	(2012)	och	Carlsson	(1990),	och	följs	av	en	motivering	

till	den	här	studiens	synsätt.	

v Analytiskt	 synsätt.	Med	 ett	 analytiskt	 synsätt	 är	 undersökarens	 mål	 att	 så	 objektivt	 och	

fullständigt	som	möjligt	förklara	verkligheten	genom	att	hitta	orsak-verkan-samband.	Här	ses	

verkligheten	som	en	helhet	som	kan	delas	upp	i	olika	delar	som	tillsammans	summerar	ihop	

till	helheten.	

v Systemsynsätt.	Likt	det	analytiska	synsättet	är	målet	för	en	undersökare	med	systemsynsätt	

att	 försöka	 beskriva	 verkligheten	 så	 objektivt	 som	 möjligt.	 En	 undersökare	 med	 ett	

systemsynsätt	 anser	 dock	 att	 de	 olika	 delarna	 inte	 individuellt	 kan	 summeras	 ihop	 till	

helheten.	Här	tas	hänsyn	till	relationer	och	synergieffekter	mellan	systemets	olika	delar	för	att	

finna	och	förstå	de	faktorer	som	ligger	till	grund	för	olika	beteenden.		

v Aktörssynsätt.	Med	ett	 aktörssynsätt	 ses	 inte	 verkligheten	 som	objektivt	 av	 undersökaren	

utan	 som	 en	 social	 konstruktion	 som	 påverkas	 av	 individerna	 som	 finns	 i	 den,	 inklusive	

undersökaren	själv.	Därför	kommer	undersökarens	egna	handlingar	och	erfarenheter	att	spela	

roll	för	hur	denne	beskriver	och	förmedlar	verkligheten.	

I	 denna	 studie	 tillämpas	 ett	 systemsynsätt	 då	 det	 är	 av	 stor	 vikt	 att,	 i	 och	 med	 att	 verkligheten	

modelleras,	 objektivt	 beskriva	 verkligheten.	 Systemsynsättet	 motiveras	 även	 av	 att	 arbetet	 på	

terminalen	kan	delas	upp	i	olika	delar	vars	relationer	och	synergieffekter	är	viktiga	att	förstå.	

2.1.2 Metodinriktning	
Val	av	inriktning	på	studien	beror	enligt	Björklund	&	Paulsson	(2012)	och	Patel	&	Davidson	(2011)	på	

hur	stor	den	existerande	kunskapsmängden	inom	området	är.	Både	Björklund	&	Paulsson	(2012)	och	

Patel	 &	 Davidson	 (2011)	 tar	 upp	 inriktningarna	 explorativ	 och	 deskriptiv,	 därtill	 tar	 Björklund	 &	

Paulsson	 (2012)	 även	 upp	 inriktningarna	 explanativ	 och	 normativ.	 Nedan	 beskrivs	 dessa	 fyra	

inriktningar	utifrån	definitionerna	av	Björklund	&	Paulsson	(2012)	och	Patel	&	Davidson	(2011),	varpå	

en	motivering	till	den	här	studiens	inriktning	följer.	

v Explorativ	 (undersökande)	 inriktning.	 Denna	 inriktning	 lämpar	 sig	 då	 lite	 eller	 bristande	

kunskap	endast	finns	att	tillgå	inom	området	som	ska	undersökas.	Målet	med	en	explorativ	

studie	är	därför	att	inhämta	så	mycket	kunskap	som	möjligt	av	det	som	finns	att	tillgå	för	att	

på	så	sätt	uppnå	en	grundläggande	förståelse	för	området.	
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v Deskriptiv	(beskrivande)	inriktning.	Den	deskriptiva	inriktningen	används	då	grundläggande	

kunskap	och	förståelse	finns	inom	området	som	skall	studeras.	Målet	med	denna	inriktning	är	

att		kunna	beskriva	förhållanden	inom	området,	inte	att	förklara.	

v Explanativ	(förklarande)	inriktning.	En	explanativ	inriktning	används	då	djupare	kunskap	och	

förståelse	inom	området	eftersträvas.	Målet	med	inriktningen	är	att	både	kunna	beskriva	och	

förklara	förhållanden	inom	området.	

v Normativ	 inriktning.	 Den	 normativa	 inriktningen	 lämpar	 sig	 för	 områden	 där	 det	 finns	

kunskap	 och	 förståelse	 inom	 området.	Målet	med	 en	 normativ	 inriktning	 är	 att	 kunna	 ge	

vägledning	och	förslag	på	åtgärder	inom	området.		

Då	studien	syftar	till	att	ta	fram	riktlinjer	för	hur	hantering	ska	ske	på	terminalen,	vilket	kan	liknas	med	

vägledande	 åtgärder,	 kan	 studiens	 inriktning	 ses	 som	 normativ.	 Vidare	 finns	 det	 inom	

problemområdet	 befintlig	 kunskap	 att	 tillgå	 till	 studiens	 genomförande	 vilket	medför	 att	 ingen	ny	

kunskap	behöver	frambringas.	Detta	stödjer	alltså	också	valet	av	en	normativ	inriktning.		

2.1.3 Metodansats	
Val	 av	metodansatsen	beror	 enligt	Christensen,	 Engdahl,	Grääs	&	Haglund	 (2010)	på	 vilken	 typ	 av	

studie	som	ska	genomföras	och	vilken	typ	av	resultat	den	kommer	att	uppnå.	Även	Lekvall	&	Wahlbin	

(2001)	menar	på	att	valet	av	metodansats	handlar	om	studiens	genomförande,	men	istället	för	typ	av	

resultat	så	lyfter	de	fram	typ	av	slutsats	som	önskas	frambringas	som	en	faktor	för	valet	av	ansats.	

Lekvall	 &	 Wahlbin	 (2001)	 presenterar	 följande	 fyra	 dimensioner	 för	 att	 bestämma	 vilken	 ansats	

studien	antar:	

v djup	och	bredd	

v kvalitativ	eller	kvantitativ	data	

v tidsaspekt	

v primär-	eller	sekundärdata.	

Christensen	et	al.	(2010)	och	Lekvall	&	Wahlbin	(2001)	skriver	att	om	studien	ämnar	att	analysera	ett	

enskilt	 eller	enstaka	 fall	 på	djupet	brukar	 studien	anta	en	 fallstudieansats.	Om	syftet	med	 studien	

istället	 är	 att	 genomföra	 en	 bred	 och	 ytlig	 undersökning	 brukar	 studien	 anta	 en	 tvärsnittsansats	

(Christensen	et	al.,	2010;	Lekvall	&	Wahlbin,	2001).		

Om	studiens	data	utgörs	av	ord	och	bilder,	så	kallad	kvalitativ	data,	och	analyseras	genom	verbala	

resonemang	 och	 tolkningar	 har	 studien	 en	 kvalitativ	 ansats	 (Christensen	 et	 al.,	 2010;	 Lekvall	 &	

Wahlbin,	 2001).	 Utgörs	 det	 insamlade	 data	 av	 siffror,	 kvantitativ	 data,	 som	 kan	 analyseras	 med	

statistiska	 metoder	 antar	 studien	 istället	 en	 kvantitativ	 ansats	 (Björklund	 &	 Paulsson,	 2012;	

Christensen	et	al.,	2010;	Lekvall	&	Wahlbin,	2001).	Christensen	et	al.	(2010)	syn	är	dock	att	en	studie	

inte	kan	ha	antingen	en	kvalitativ	eller	kvantitativ	ansats,	utan	en	kombination	av	dessa.		

Lekvall	&	Wahlbin	(2001)	menar	på	att	om	studien	är	tänkt	att	studera	ett	problem	över	tid,	det	vill	

säga	vid	flera	olika	tidpunkter,	antar	den	en	tidsserieansats	vilken	kan	liknas	med	den	longitudinella	

ansatsen	som	beskrivs	av	Christensen	et	al.	(2010).		

Björklund	&	Paulsson	(2012),	Christensen	et	al.	(2010)	och	Lekvall	&	Wahlbin	(2001)	skriver	alla	att	det	

finns	 två	 typer	 av	 data,	 primärdata	 och	 sekundärdata.	 Enligt	 dem	 är	 primärdata	 data	 som	

undersökaren	själv	samlar	in	enbart	för	studien	genom	exempelvis	intervjuer,	medan	sekundärdata		är	

data	som	tidigare	har	samlats	in	och	sammanställts	fast	då	i	ett	annat	syfte	än	för	den	aktuella	studien.	
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Då	 studien	 enbart	 berör	 Bring	 Frigo:s	 verksamhet	 på	 terminalen	 i	 Linköping	 bedöms	 den	 ha	 en	

fallstudieansats.	 Eftersom	 optimering	 är	 en	 kvantitativ	 analysmetod	 används	 kvantitativ	 data	 i	

studien,	men	även	kvalitativ	data	 från	 intervjuer	används	 för	 att	beskriva	nuläget.	Då	 studien	 inte	

ämnar	att	studera	problemområdet	över	en	längre	tid	kommer	den	inte	anta	en	tidsserieansats.	De	

data	 som	 används	 under	 studien	 är	 av	 både	 typen	 primär-	 och	 sekundärdata;	 i	 problem-	 och	

situationsbeskrivning	 används	 primärdata	 och	 för	 den	 teoretiska	 referensramen	 används	

sekundärdata	från	böcker	och	artiklar.		

2.1.4 Abstraktionsnivå	
För	 att	 relatera	 teori	 och	 verklighet	 till	 varandra	 finns	 tre	 olika	 abstraktionsnivåer:	 induktion,	

deduktion	 och	 abduktion	 (Björklund	 &	 Paulsson,	 2012;	 Patel	 &	 Davidson,	 2011).	 Nedan	 förklaras	

respektive	 abstraktionsnivå	 utifrån	 definitionerna	 av	 Björklund	 &	 Paulsson	 (2012)	 och	 Patel	 &	

Davidson	(2011),	och	följs	av	en	motivering	till	denna	studies	abstraktionsnivå.		

v Induktion.	 Vid	 en	 induktiv	 studie	 försöker	 undersökaren	 sammanfatta	 verkligheten	 i	

teorier.	 	Detta	betyder	att	undersökaren	inte	förankrar	studien	i	befintlig	teori	utan	istället	

formulerar	teorier	utifrån	den	insamlade	empirin.	

v Deduktion.	 En	deduktiv	 studie	är	motsatsen	 till	 en	 induktiv,	det	vill	 säga	att	undersökaren	

använder	 existerande	 teorier	 för	 att	 härleda	hypoteser	 som	 sedan	 kan	 verifieras	med	den	

insamlade	empirin.	

v Abduktion.	 En	 abduktiv	 studie	 är	 en	 kombination	 av	 abstraktionsnivåerna	 induktion	 och	

deduktion;	undersökaren	 förflyttar	 sig	 fram	och	 tillbaka	mellan	 teori	och	verklighet	 för	att	

utveckla	och	utvidga	den	ursprungliga	hypotesen	eller	teorin.	

Denna	studie	utgår	från	befintlig	teori	när	problemet,	det	vill	säga	verkligheten,	formuleras	som	en	

optimeringsmodell	och	analyseras	vilket	innebär	att	studien	antar	en	deduktiv	abstraktionsnivå.		

2.1.5 Trovärdighet	
En	 studies	 trovärdighet	 kan	 enligt	 Björklund	 &	 Paulsson	 (2012)	 bestämmas	 med	 hjälp	 av	 de	 tre	

begreppen	validitet,	reliabilitet	och	objektivitet.	Även	Christensen	et	al.	(2010)	och	Patel	&	Davidson	

(2011)	lyfter	fram	validitet	samt	reliabilitet	och	definierar	begreppen	på	liknande	sätt	som	Björklund	

&	Paulsson	(2012):	

v Validitet.	Validitet	beskriver	i	vilken	utsträckning	det	som	mäts	faktiskt	är	det	som	ska	mätas.		

v Reliabilitet.	Begreppet	reliabilitet	innefattar	tillförlitligheten	i	det	som	mäts,	vilket	innebär	i	

vilken	grad	samma	resultat	erhålls	vid	upprepade	mätningar.	

v Objektivitet.	 Objektivitet	 syftar	 till	 värderingar	 och	 i	 vilken	 utsträckning	 dessa	 påverkar	

studien.		

För	att	säkerställa	en	studies	trovärdighet	kan	triangulering	användas	(Björklund	&	Paulsson,	2012;	

Christensen	et	al.,	2010).	Enligt	Bell	(2016)	innebär	triangulering	att	samma	sak	betraktas	utifrån	olika	

synvinklar.	Detta	kan	liknas	med	hur	Björklund	&	Paulsson	(2012)	beskriver	triangulering;	att	erhålla	

flera	perspektiv	på	studieobjektet	genom	att	undersöka	samma	företeelse	med	hjälp	av	olika	metoder.	

Olika	metoder	kan	exempelvis	vara	att	använda	flera	olika	datakällor	eller	olika	datainsamlingstekniker	

(Christensen	et	al.,	2010;	Patel	&	Davidson,	2011).	

Under	studiens	genomförande	har	validitet,	reliabilitet	och	objektivitet	funnits	i	åtanke	för	att	studien	

ska	bli	så	trovärdig	som	möjligt.	Hur	författarna	har	gått	tillväga	för	att	höja	trovärdigheten	kommer	

att	presenteras	löpande	i	texten.		
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2.2 Metoder	för	datainsamling	
I	följande	avsnitt	presenteras	teori	kring	de	metoder	som	har	använts	för	insamling	av	data	i	denna	

studie.	 De	 berörda	 datainsamlingsmetoderna	 är	 litteraturstudie,	 intervjuer,	 observationer	 samt	

dokument.	 

2.2.1 Litteraturstudie	
Enligt	Kristensson	(2014)	ska	en	litteraturstudie	alltid	ingå	i	ett	vetenskapligt	arbete,	och	dess	syfte	är	

att	sammanställa	litteratur	om	problemområdet	så	att	en	överblick	och	förståelse	om	området	kan	

skapas	(Backman,	2016;	Friberg,	2012).	Vidare	menar	de	tre	författarna	på	att	en	litteraturstudie	kan	

användas	för	att	identifiera	potentiella	metodval	som	lämpar	sig	för	studien.	Med	litteratur	menas	i	

stort	sett	allt	tryckt	och	skrivet	material	så	som	böcker,	artiklar,	tidskrifter	och	rapporter	(Björklund	&	

Paulsson,	2012;	Christensen	et	al.,	2010;	Ejvegård,	2009).	Då	litteratur	är	sekundärdata,	det	vill	säga	

information	som	tagits	fram	och	sammanställts	i	annat	syfte	än	för	den	aktuella	studien,	är	det	enligt	

Björklund	&	Paulsson	(2012)	viktigt	att	vara	medveten	om	att	litteraturen	kan	vara	vinklad.	Tillika	kan	

de	 sökrutiner	 som	 används	 i	 litteraturstudien	 vara	 avgörande	 för	 dess	 kvalitet	 och	 trovärdighet	

(Björklund	&	Paulsson,	2012;	Kristensson,	2014).	Därför	är	det	viktigt	att	tänka	över	de	sökord	och	

sökvägar	 som	används	och	alltid	 ifrågasätta	den	erhållna	 informationen	och	användningen	av	den	

(Björklund	&	Paulsson,	2012;	Ejvegård,	2009;	Kristensson,	2014).	 

2.2.2 Intervjuer	
En	intervju	kan	enligt	Alvehus	(2013)	och	Björklund	&	Paulsson	(2012)	ske	både	genom	direktkontakt	

ansikte	mot	ansikte	och	via	telefon,	men	Björklund	&	Paulsson	(2012)	menar	även	på	att	frågor	som	

besvaras	via	e-post	kan	klassas	som	intervju.	Innan	en	intervju	kan	ske	måste	intervjuaren,	det	vill	säga	

den	som	intervjuar,	bestämma	vilken	typ	av	intervju	som	ska	genomföras	(Alvehus,	2013;	Kristensson,	

2014).	 Alvehus	 (2013),	 Björklund	 &	 Paulsson	 (2012)	 och	 Kristensson	 (2014)	 tar	 upp	 tre	 olika	

intervjutyper:	strukturerad,	semistrukturerad	och	ostrukturerad,	och	definierar	dessa	på	samma	sätt:		

v Strukturerad.	I	en	strukturerad	intervju	är	alla	frågor	förutbestämda	och	tas	vanligtvis	upp	i	

en	på	förhand	bestämd	ordning.	Vid	en	strukturerad	intervju	är	det	också	vanligt	att	det	finns	

givna	svarsalternativ.		

v Semistrukturerad.	I	en	semistrukturerad	intervju	erhåller	respondenten,	det	vill	säga	den	som	

blir	intervjuad,	ett	fåtal	mer	öppna	och	bredare	frågor	som	intervjun	kretsar	kring.		

v Ostrukturerad.	En	ostrukturerad	intervju	kan	ses	som	ett	öppet	samtal	om	ett	förutbestämt	

ämne	eller	tema	där	frågorna	uppkommer	längs	vägen.	

2.2.3 Observationer	
Christensen	et	al.	(2010)	skriver	att	observationer	är	en	bra	metod	för	att	samla	in	data.	Anledningen	

till	detta	är	enligt	både	Christensen	et	al.	(2010)	och	Patel	&	Davidson	(2011)	att	observationer	ger	

möjligheten	 att	 studera	 beteenden	 samtidigt	 som	 de	 sker,	 istället	 för	 att	 som	 vid	 intervjuer	 vara	

beroende	av	de	utfrågade	individernas	minne	av	beteendet.	Men	samtidigt	menar	Christensen	et	al.	

(2010)	att	resultatet	av	observationen	kommer	att	påverkas	av	observatörens	förhållningssätt	till	det	

som	skall	observeras.	Därför	måste	observatören	bestämma	sig	för	ifall	denne	skall	vara	deltagande	

eller	icke	deltagande	i	det	som	skall	observeras,	samt	om	observatören	skall	vara	känd	som	observatör	

eller	 ej	 av	 det	 som	 observeras	 (Christensen	 et	 al.,	 2010).	 Som	 exempel	 på	 vad	 för	 effekter	

observatörens	 förhållningssätt	 kan	 ha	 på	 resultatet	 så	 säger	 Patel	 &	 Davidson	 (2011)	 att	 om	

observatören	är	känd	och	icke	deltagande	finns	en	risk	att	det	som	observeras	inte	agerar	naturligt.	 



Metod	

	 9	

2.2.4 Dokument	
Enligt	 Patel	 &	 Davidson	 (2011)	 används	 beteckningen	 dokument	 för	 information	 som	 antingen	 är	

nedtecknat,	tryckt,	inspelad	eller	fotograferad	där	några	exempel	på	dokument	är	statistik,	register,	

litteratur	samt	bild-	och	ljud-dokument.	Patel	&	Davidson	(2011)	menar	att	när	dokument	används	för	

datainsamling	är	det	viktigt	att	kritiskt	granska	de	dokument	som	används	för	att	bedöma	om	dess	

fakta	 är	 trovärdig.	 Denna	 kritiska	 granskning	 görs	 exempelvis	 genom	 att	 undersöka	 syftet	 med	

dokument	och	författarens	egna	relation	till	ämnet	(Patel	&	Davidson,	2011).	 

2.3 Studiens	tillvägagångssätt	
För	 att	 på	 ett	 strukturerat	 och	 överskådligt	 sätt	 genomföra	 studien	 hämtades	 inspiration	 från	 det	

tillvägagångssätt	 som	 finns	 beskrivet	 i	 Kristensson	 (2014)	 när	 studiens	 tillvägagångssätt	 togs	 fram.	

Studien	delades	upp	i	fyra	olika	faser	vilka	illustreras	nedan	i	Figur	4. 

 
Figur	4.	Studiens	tillvägagångssätt. 

Som	Figur	4	illustrerar	består	studien	av	faserna	planeringsfas,	kartläggningsfas,	analysfas	och	slutfas.	

Vad	som	genomfördes	i	respektive	fas	beskrivs	i	nedanstående	avsnitt.	

2.3.1 Planeringsfas	
Innan	studien	inleddes	hölls	ett	första	möte	med	logistikkoordinatorn	på	Bring	Frigo	i	Linköping	för	att	

diskutera	uppgiften	och	dess	bakgrund.	Till	mötet	hade	logistikkoordinatorn	också	bjudit	in	deras	Key	

Account	Manager	för	att	erhålla	hans	syn	på	uppgiften.	Eftersom	de		har	olika	arbetsuppgifter	ansågs	

bådas	medverkan	på	mötet	öka	validiteten	och	objektiviteten	av	problemet	då	de	bägge	fick	förmedla	

sin	syn	på	det,	vilket	kan	liknas	med	vad	Björklund	&	Paulsson	(2012)	benämner	som	triangulering.	

Under	mötet	erhöll	författarna	förståelse	för	bakgrunden	till	uppgiften	och	ramarna	för	studien,	det	

vill	 säga	 vad	 som	 skulle	 ingå	 och	 vad	 som	 skulle	 utelämnas,	 klargjordes	 i	 samråd	 med	

logistikkoordinator	och	Key	Account	Manager.	Till	mötet	hade	inga	specifika	frågor	förberetts	utan	de	

frågor	som	ställdes	uppkom	under	samtalet	runt	uppgiften.	Samtalet	under	mötet	kan	således	liknas	

med	vad	Alvehus	 (2013)	benämner	som	en	ostrukturerad	 intervju.	Efter	mötet	blev	det	möjligt	att	

precisera	problemet	och	formulera	syftet	med	studien.	Därtill	kunde	även	studiens	frågeställningar	

tas	fram.	 

Slutligen	avslutades	planeringsfasen	med	att	fastställa	metoden	för	genomförandet	av	studien.	Detta	

gjordes	genom	att	först,	utifrån	böcker	från	Linköpings	universitetsbibliotek	om	vetenskaplig	metodik,	

fastställa	 studiens	 vetenskapliga	 förhållningssätt	 i	 form	 av	 synsätt,	 inriktning,	 ansats	 och	

abstraktionsnivå.	Vidare	introducerades	trovärdighetsbegreppen	validitet,	reliabilitet	och	objektivitet,	

vilka	 har	 funnits	 i	 åtanke	 under	 studiens	 gång,	 och	 de	 datainsamlingsmetoder	 som	 används.	

Litteraturen	 om	 vetenskapligt	 förhållningssätt	 och	 datainsamlingsmetoder	 har	 återgivits	 på	 ett	 så	

korrekt	 sätt	 som	möjligt	genom	triangulering	mellan	olika	 författare.	Avslutningsvis	 fastställdes	ett	

tillvägagångssätt	för	hur	studien	skulle	genomföras	så	att	syfte	och	frågeställningar	besvaras. 
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2.3.2 Kartläggningsfas	
I	denna	fas	byggdes	en	teoretisk	referensram	upp	för	att	erhålla	en	förståelse	om	problemområdet	

och	identifiera	potentiella	sätt	att	lösa	uppgiften	på.	Vidare	genomfördes	en	situationsbeskrivning	i	

denna	fas	för	att	få	en	förståelse	för	Bring	Frigo	som	företag	och	terminalen. 

Referensram	
Den	 teoretiska	 referensramen	 har,	 som	 karaktäristiskt	 för	 den	 normativa	 inriktningen,	 byggts	 upp	

genom	 en	 litteraturstudie	 av	 befintlig	 kunskap	 och	 teori	 inom	 problemområdet.	 Litteraturstudien	

baserades	på	tryckt	 litteratur	i	form	av	både	böcker	och	vetenskapliga	artiklar.	Böckerna	hämtades	

från	 Linköpings	 universitetsbibliotek	 medan	 de	 vetenskapliga	 eftersöktes	 från	 Linköpings	

universitetsbiblioteks	söktjänst	Unisearch,	Googles	Google	Scholar	samt	databasen	Emerald.	 

Utifrån	studiens	syfte	och	frågeställningar	står	det	klart	att	det	centrala	ämnet	i	studien	är	att,	genom	

effektivt	 utnyttjande	 av	 terminalens	 yta	 och	 lastkajer,	 så	 lite	 hanteringsarbete	 som	 möjligt	 ska	

erfordras	 vid	 omlastning	 inom	 terminalens	 väggar.	 Därför	 föll	 det	 sig	 naturligt	 att	 den	 teoretiska	

referensramen	skulle	behandla	teori	kring	terminaler	och	deras	funktion	samt	hur	deras	layout	bör	

utformas	för	att	så	lite	hanteringsarbete	som	möjligt	ska	krävas	för	att	lasta	om	livsmedlen.	 

Då	hantering	och	terminaler	är	allmänt	vedertagna	begrepp	 inom	logistik	användes	grundläggande	

logistikböcker	 för	 teori	 kring	 dessa	 områden.	 Utformning	 av	 terminaler	 är	 idag	 inte	 ett	 vanligt	

förekommande	ämne	i	de	grundläggande	logistikböckerna	vilket	däremot	utformning	av	lager	är.	Då	

teori	 kring	 lagerlayout	 kan	 tillämpas	 på	 terminaler	 behandlas	 detta	 i	 referensramen.	 Teorin	 om	

lagerlayout	 från	 de	 grundläggande	 logistikböckerna	 kompletterades	 även	 med	 teori	 från	

vetenskapliga	 artiklar	 som	 specifikt	 behandlar	 terminalers	 layout.	 Därtill	 behandlar	 den	 teoretiska	

referensramen	även	teori	kring	försörjningskedjan	för	livsmedel	och	hur	hantering	av	dessa	ska	ske	i	

kedjan.	Detta	för	att	få	en	uppfattning	om	de	restriktioner	som	finns	vid	hantering	av	livsmedel	och	

som	således	behövde	beaktas	i	studien. 

Eftersom	 studien	 har	 utgångspunkt	 i	 optimering	 återfinns	 teori	 kring	 detta	 i	 den	 teoretiska	

referensramen.	Mer	specifikt	utgörs	teorin	av	grundläggande	teori	kring	optimering	och	processen	för	

att	använda	optimering	som	lösningsmetod,	samt	existerande	optimeringsmodeller	som	kan	nyttjas	

för	att	minimera	hanteringsarbete	vid	omlastning.	Denna	teori	inhämtades	dels	från	grundläggande	

optimeringsböcker	 och	 dels	 från	 vetenskapliga	 artiklar	 som	 är	 mer	 specifika	 och	 relevanta	 för	

uppgiften.	 

För	att	öka	den	teoretiska	referensramens	validitet	tillämpades	triangulering	genom	att	presentera	

och	 väga	 olika	 författares	 synsätt	 inom	 samma	 litteraturområde	 mot	 varandra.	 Därtill	 har	

informationen,	 i	 enlighet	med	 systemsynsättet,	 återgetts	 så	 objektivt	 som	möjligt	 genom	 att	 inte	

enbart	presentera	det	som	är	av	relevans	för	studien	utan	hela	verkligheten.	

Situationsbeskrivning	
Under	det	första	mötet	med	logistikkoordinator	och	Key	Account	Manager	beslutades	det	gemensamt	

att	en	situationsbeskrivning	av	hur	Bring	Frigo:s	verksamhet	på	terminalen	i	Linköping	fungerar	vore	

naturlig	 att	 genomföra	 innan	 problemet	 angrips.	 Situationsbeskrivningen	 inleds	 med	 en	

företagsbeskrivning	där	 koncernen	Bring	 inledningsvis	beskrivs	 för	 att	därefter	 smalna	av	 till	 Bring	

Frigo	 och	 deras	 kärnverksamhet.	 Information	 till	 företagsbeskrivningen	 inhämtades	 från	 Brings	

hemsida,	tillhandahållet	presentationsmaterial	samt	från	Bring	Frigo:s	Senior	Advisor.		
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Situationsbeskrivningen	 avslutas	 med	 att	 beskriva	 både	 den	 rådande	 situationen	 på	 Bring	 Frigo:s	

terminal	 i	 Linköping	samt	 framtidsscenariot	då	den	är	ombyggd.	 Information	angående	nuläget	på	

terminalen	i	Linköping	inhämtades	genom	observationer	och	intervjuer.	Den	typ	av	observation	som	

var	möjlig	att	genomföra	på	terminalen,	och	således	genomfördes,	var	en	känd	men	icke	deltagande	

observation.	 För	 att	 säkerställa	 hur	 arbetet	 på	 terminalen	 fungerar	 i	 nuläget	 genomfördes	

observationer	 vid	 ett	 flertal	 tillfällen	 och	 av	 båda	 författarna,	 detta	 ansågs	 höja	 validiteten	 och	

reliabiliteten.	De	frågor	som	dök	upp	under	observationerna	ställdes	spontant	till	terminalarbetarna	

vilket	 kan	 liknas	 med	 genomförandet	 av	 ostrukturerade	 intervjuer.	 Efter	 observationerna	

genomfördes	strukturerade	intervjuer	med	terminalarbetare	för	att	säkerställa	att	den	erhållna	bilden	

av	nuläget	var	korrekt.	Anledningen	till	att	intervjuerna	hölls	strukturerade	var	för	att	svar	på	specifika	

frågor	önskades.		

Beträffande	information	om	den	ombyggda	terminalen	hölls	en	intervju	med	logistikkoordinatorn.	Då	

författarna	inte	visste	mycket	om	ombyggnationen	av	terminalen	bestod	intervjun	av	övergripande	

frågor	för	att	möjliggöra	djupare	diskussion	kring	dessa.	Detta	kan	liknas	med	det	som	Alvehus	(2013)	

kallar	för	en	semistrukturerad	intervju.	Anledningen	till	att	logistikkoordinatorn	intervjuades	är	för	att	

han	är	ansvarig	för	ombyggnationen	av	terminalen	och	därför	vet	mest	om	ämnet.	För	att	säkerställa	

tillförlitligheten	i	den	information	som	återges	från	intervjun,	det	vill	säga	reliabiliteten,	noterade	båda	

författarna	respondentens	svar.	Detta	gällde	för	samtliga	intervjuer	under	studien.	

2.3.3 Analysfas	
Analysfasen	inleddes	med	en	föranalys	som	ämnade	besvara	de	fyra	första	frågeställningarna	gällande	

hanteringsarbete,	 typ	 av	 riktlinjer,	 layout	 och	 lagringsprincip.	 Därefter	 genomfördes	 insamling	 av	

nödvändig	data	innan	den	optimeringsmetod	som	användes	för	att	besvara	frågeställning	fem	och	sex,	

det	 vill	 säga	 optimera	 tilldelning	 av	 lagerplatser	 och	 lastkajer	 så	 att	 så	 lite	 hanteringsarbete	 som	

möjligt	 erfordras,	 implementerades.	 Baserat	 på	 erhållet	 resultat	 formulerades	 sedan	 riktlinjer.	

Analysfasen	avslutades	sedan	med	en	känslighetsanalys	av	de	riktlinjer	som	tagits	fram.		

Föranalys	
Innan	riktlinjer	kunde	tas	fram	över	tilldelning	av	lagerplatser	och	lastkajer	som	håller	det	erfordrade	

hanteringsarbetet	så	litet	som	möjligt	behövde	det	definieras	hur	hanteringsarbete	skulle	mätas,	det	

vill	 säga	 frågeställning	ett	behövde	besvaras.	 För	att	bestämma	hur	hanteringsarbete	 skulle	mätas	

inhämtades	vanligt	 förekommande	mått	 från	teorin	och	 logistikkoordinatorn	 fick	ge	sin	syn	på	hur	

hanteringsarbete	 vanligtvis	 mäts	 inom	 Bring	 Frigo:s	 logistikbransch.	 Hur	 hanteringsarbete	 skulle	

mätas	 fastställdes	därefter	genom	resonemang	kring	vad	som	 lämpade	sig	bäst	 för	 studien	utifrån	

bland	annat	de	olika	definitionernas	komplexitet	och	om	någon	definition	förekom	både	i	teori	och	i	

Bring	Frigo:s	värld.	

Vidare	behövde	det	innan	riktlinjer	kunde	tas	fram	klargöras	vad	för	slags	riktlinjer	som	faktiskt	skulle	

tas	 fram,	 det	 vill	 säga	 frågeställning	 två	 behövde	 besvaras.	 För	 att	 besvara	 denna	 frågeställning	

stämdes	det	först	av	med	Bring	Frigo	angående	vilken	typ	av	data	som	var	möjlig	att	erhålla	och	således	

basera	riktlinjerna	på.	Baserat	på	detta	hölls	sedan	en	öppen	diskussion	med	logistikkoordinatorn	om	

tänkbara	riktlinjer,	vilket	kan	liknas	med	att	en	intervju	av	ostrukturerad	karaktär	genomfördes,	där	

logistikkoordinatorn	 fick	 lyfta	 fram	vad	Bring	Frigo	önskade	för	 typ	av	riktlinjer	och	författarna	fick	

presentera	sina	tankar.	I	samråd	med	logistikkoordinator	beslutades	därefter	val	av	riktlinjer.		

Även	en	layout	för	den	ombyggda	terminalens	lagerytor	behövde	fastställas	innan	riktlinjer	kunde	tas	

fram,	det	vill	säga	frågeställning	tre	behövde	besvaras.	För	att	ta	fram	en	layout	samlade	författarna	
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inledningsvis	in	måtten	av	det	nuvarande	frys-	och	kyllagret	samt	det	tilltänkta	kyllagret.	Detta	skedde	

dels	från	en	erhållen	planritning	över	terminalen	och	dels	från	manuella	mätningar	på	plats.	Utifrån	

dessa	mått	och	med	utgångspunkt	i	inhämtad	teori	kring	lagerutformning	från	litteraturstudien	samt	

inhämtade	synpunkter	från	logistikkoordinator	tog	författarna	sedan	fram	en	layout	för	lagerytorna	

som	lämpar	sig	för	verksamheten	och	som	tordes	bidra	till	minskat	hanteringsarbete.	

Slutligen	 behövdes	 det,	 innan	 riktlinjer	 kunde	 tas	 fram,	 även	 klargöras	 hur	 lagring	 i	 de	 avsedda	

lagerytorna	 skulle	 ske	 vilket	 innefattade	 att	 besvara	 frågeställning	 fyra.	 Denna	 frågeställning	

besvarades	 utifrån	 inhämtad	 teori	 kring	 vanligt	 förekommande	 lagringsprinciper	 och	 resonemang	

kring	 vilken	princip	 som,	utöver	 att	 kylda	och	 frysta	 livsmedel	 enligt	 föreskrifter	måste	 lagras	 i	 kyl	

respektive	frys,	bäst	lämpar	sig	för	att	undvika	att	livsmedel	blir	instängt	och	på	så	vis	bidra	till	minskat	

hanteringsarbete.		

Datainsamling	till	optimering	
Utifrån	 studiens	 syfte	 stod	 det	 klart	 att	 data	 angående	 de	 livsmedel	 och	 fordon	 som	 passerar	

terminalen	behövde	samlas	in	men	inte	i	vilken	omfattning.	Först	efter	att	frågeställning	två	och	fyra	

hade	besvarats	klargjordes	exakt	vilka	data	som	var	nödvändiga	att	samla	 in	för	att	kunna	tillämpa	

optimering	 som	 metod	 för	 att	 besvara	 frågeställning	 fem	 och	 sex	 och	 således	 kunna	 formulera	

riktlinjer.	Datainsamlingen	skedde	från	dokument	som	dels	hämtades	från	Bring	Frigo:s	affärssystem	

och	 dels	 från	 så	 kallade	 produktionsrapporter.	 Då	 dessa	 dokument	 var	 sekundärdata,	 och	 således	

innehöll	 information	 som	 inte	 var	 av	 relevans	 för	 studien,	 genomfördes	 en	 signifikant	 mängd	

bearbetning	 av	dessa	data	 för	 att	 ta	 fram	de	 för	 optimeringen	nödvändiga	 indata.	Mer	detaljerad	

information	kring	hur	datainsamlingen	genomfördes	återfinns	i	kapitel	6	Datainsamling	till	optimering.	

Optimering	
Utifrån	Bring	Frigo:s	önskan	att	erhålla	hjälp	med	att	optimera	hur	omlastning	ska	ske	givet	de	nya	

förutsättningarna	på	terminalen	stod	det	tidigt	klart	att	studien	skulle	involvera	optimering.	I	studien	

tillämpades	optimering	för	att	besvara	frågeställning	fem	och	sex	och	på	så	vis	göra	det	möjligt	att	

formulera	de	riktlinjer	som	studien	syftade	till	att	ta	fram.	Då	erfordrat	hanteringsarbete,	livsmedlens	

placering	i	lagret	samt	tilldelning	av	lastkaj	står	i	relation	till	varandra	besvarades	frågeställning	fem	

och	sex	simultant	för	att,	karakteristiskt	för	systemsynsättet,	ta	hänsyn	till	eventuella	synergieffekter	

till	följd	av	dessa	relationer.	

Optimeringsarbetet	i	studien	följde	i	det	stora	hela	den	“klassiska”	optimeringsprocessen	som	finns	

beskriven	i	avsnitt	3.4.2	Optimeringsprocess.	Inledningsvis	identifierades	och	förenklades	det	verkliga	

problemet;	 därefter	 formulerades	 det	 förenklade	 problemet	 och	 optimeringsmetod	 fastställdes;	

utifrån	vald	metod	togs	slutligen	en	lösning	fram	vilken	validerades	och	verifierades.		

Den	existerande	optimeringsteorin	kring	det	aktuella	problemet	som	inhämtades	i	 litteraturstudien	

användes	dels	som	inspiration	och	tankesätt	för	att	formulera	verkligheten	som	ett	förenklat	problem	

och	dels	 för	att	 fastställa	vilken	optimeringsmetod	som	skulle	användas	 för	att	 ta	 fram	en	 lösning.	

Vilket	verktyg	som	skulle	användas	för	att	implementera	den	valda	optimeringsmetoden	baserades	på	

de	på	universitetet	tillgängliga	programvaror	och	författarnas	erfarenheter	och	preferenser	till	dessa.	

Känslighetsanalys		
Med	grund	i	att	Bring	Frigo	delvis	bygger	om	terminalen	för	att	kunna	inrymma	fler	kunder	testades	i	

en	 känslighetsanalys	 hur	mycket	mer	 livsmedel	 som,	 utöver	 den	 stora	 svenska	matgrossisten,	 kan	

inrymmas	 i	 den	ombyggda	 terminalen	med	den	 fastslagna	 layouten	 innan	den	maximala	 frys-	 och	
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kylkapaciteten	 är	 uppnådd	 och	 layouten	 således	 behöver	 förändras.	 Genom	 denna	 analys	

kontrollerades	även	de	formulerade	riktlinjernas	robusthet	med	avseende	på	en	livsmedelsökning.		

2.3.4 Slutfas	
Slutfasen	är	den	avslutande	delen	av	studien.	I	denna	fas	kommer	studiens	slutsats	givet	studiens	syfte	

att	presenteras.	Efter	detta	kommer	studiens	resultat	med	avseende	på	bland	annat	följande	ämnen	

att	diskuteras:	

v gjorda	metodval	

v faktorer	som	påverkat	studiens	resultat	

v etiska	och	samhälleliga	villkor.	

Avslutningsvis	kommer	rekommendationer	för	vidare	arbete	att	redogöras	för	Bring	Frigo.		
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3 Teoretisk	referensram	
I	detta	kapitel	kommer	de	 litteraturområden	som	är	 relevanta	 för	 studien	att	presenteras.	Kapitlet	

inleds	 med	 ett	 avsnitt	 om	 försörjningskedjan	 för	 livsmedel	 varpå	 ett	 avsnitt	 om	 terminaler	 följer.	

Därefter	presenteras	hur	terminalers	layout	påverkar	hanteringen	innan	den	teoretiska	referensramen	

avslutas	med	ett	avsnitt	om	optimering	och	hur	det	kan	användas	i	studien.	 

3.1 Försörjningskedja	för	livsmedel	
Enligt	Qijun,	Zhiyong,	Xuefeng	&	Shouping	(2009)	är	försörjningskedjan	för	livsmedel	mer	komplex	och	

krävande	än	många	andra	försörjningskedjor	då	strikta	temperatur-	och	tidskrav	måste	efterföljas.	Att	

temperaturkraven	gör	försörjningskedjan	för	livsmedel	mer	komplex		stärks	av	Dani	(2015)	som	menar	

på	att	komplexiteten	ligger	i	att	olika	livsmedel	måste	förvaras	vid	olika	temperaturer.	Aiello,	La	Scalia	

&	 Micale	 (2012)	 lyfter	 fram	 att	 det	 är	 försämringen	 av	 livsmedels	 kvalitet	 över	 tid	 som	 gör	

försörjningskedjan	 komplex.	 Dani	 (2015)	 menar	 på	 att	 försörjningskedjans	 uppdrag	 är	 att	 hålla	

livsmedlen	 färska	utan	att	 värdefull	hållbarhetstid	går	 till	 spillo	under	 transport	 från	producent	 till	

återförsäljare.	Som	livsmedelsproducent	kan	hållbarhetstid	användas	som	konkurrensmedel;	genom	

en	snabbare	försörjningskedja	kan	livsmedel	med	längre	kvarvarande	hållbarhetstid	erbjudas,	det	vill	

säga	färskare	livsmedel,	vilket	kan	minimera	svinn	(Lütke	Entrup,	Günther,	Van	Beek,	Grunow	&	Seiler,	

2005).	 

3.1.1 Livsmedelshantering	
För	att	säkerställa	livsmedels	kvalitet	och	tjänlighet	i	försörjningskedjan	från	producent	till	butik	eller	

restaurang	behöver	 livsmedlen	hanteras	enligt	gällande	 lagar	och	 föreskrifter	 (FFKM	,	2016).	Detta	

innebär	 bland	 annat	 att	 livsmedlen	 måste	 hålla	 den	 angivna	 produkttemperatur	 genom	 hela	

försörjningskedjan	 (FFKM	 ,	 2016).	 För	 att	 säkerställa	 att	 angiven	 temperatur	hålls	 ska	 enligt	 FFKM	

(2016)	 temperaturkontroller	 med	 mätinstrument	 göras	 vid	 varje	 hanteringsmoment.	 Vidare	 bör	

livsmedlen	 hanteras	 så	 lite	 som	 möjligt	 i	 miljöer	 där	 temperaturen	 är	 högre	 än	 deras	 angivna	

produkttemperatur.	Avbrott	i	kyl-	och	fryskedjan	får	dock	enligt	FFKM	(2016)	förekomma,	men	inte	

under	 en	 längre	 tid	 så	 att	 produkttemperaturen	 förändras	 avsevärt.	 FFKM	 (2016)	 har	 tagit	 fram	

föreskrifter	för	hur	lång	tid	kylda	respektive	frysta	livsmedel	kan	hanteras	utanför	kyl-	och	fryskedjan,	

beroende	på	hur	de	är	förpackade,	utan	livsmedlens	tjänlighet	äventyras,	se	Tabell	1	nedan.		

Tabell	1.	Maximal	tid	som	kylda	respektive	frysta	livsmedel	kan	hanteras	vid	en	lufttemperatur	på	mellan	15°C	-	25°C	innan	

produkttemperaturen	påverkas.	(FFKM,	2016)	

Lastbärare 
Kylda	livsmedel	 

(minuter) 

Frysta	livsmedel 

(minuter) 

Hel-	och	halvpall 10 30 

Rullbur 10 20 

3.1.2 Tredjepartslogistik	
Under	 det	 senaste	 kvartsseklet	 har	 tredjepartslogistikföretag	 fått	 en	 allt	 mer	 betydande	 roll	 i	

försörjningskedjan	för	livsmedel	som	följd	av	att	producenterna	konkurrerar	med	snabbare	leveranser	

(Bourlakis	&	Weightman,	2004).	Enligt	Bourlakis	&	Weightman	(2004)	kan	det	vara	svårt	att	uppnå	hög	

fyllnadsgrad	 i	 transporter	 i	 egen	 regi	 vilket	 medför	 höga	 transportkostnader;	 genom	

tredjepartslogistikföretagens	möjlighet	att	konsolidera	 flera	producenters	 livsmedel,	och	på	så	sätt	

erhålla	hög	fyllnadsgrad,	kan	lägre	transportkostnader	erbjudas	varför	de	blivit	en	betydande	aktör	i	

försörjningskedjan	 för	 livsmedel.	 Vidare	 menar	 Bourlakis	 &	 Weightman	 (2004)	 på	 att	
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tredjepartslogistikföretagens	betydelse	ökat	för	att	livsmedelsproducenterna	i	allt	större	grad	väljer	

att	fokusera	på	sin	kärnverksamhet,	det	vill	säga	produktion,	snarare	än	distribution. 

3.2 Terminaler	
Enligt	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	är	en	terminal,	eller	depå	som	Storhagen	(2003)	även	kallar	det,	en	

anläggning	 där	 gods	 sammanställs	 och/eller	 delas	 upp	 innan	 det	 slutligen	 lastas	 om	 för	 vidare	

transport.	Lumsden	(2012,	s.	598)	definierar	terminal	på	ett	liknande	sätt:	

“En	terminal	är	en	punkt	 i	ett	materialflödessystem	där	man	ställer	samman	och	delar	upp	

materialflöden.”	 

Oskarsson,	 Aronsson	 &	 Ekdahl	 (2013)	 menar	 på	 att	 de	 flesta	 transportföretag	 idag	 har	 nätverk	

bestående	 av	 flera	 terminaler.	 De	 presenterar	 ett	 exempel	 på	 hur	 ett	 terminalsystem	 fungerar;	

distributionsbilar	samlar	 in	gods	 inom	en	terminals	uppsamlingsområde	varpå	godset	 lastas	om	på	

terminalen	till	fjärrbilar	som	transporterar	det	till	slutdestinationens	lokala	terminal	för	omlastning	till	

distributionsbilar	som	slutligen	levererar	det.	Denna	bild	av	hur	ett	terminalsystem	är	uppbyggt	delas	

med	Lumsden	 (2012).	 I	exemplet	 lyfter	Oskarsson	et	al.	 (2013)	 fram	att	omlastning	 från	 fjärrbil	 till	

distributionsbil,	och	vice	versa,	inte	alltid	sker	direkt	trots	att	det	enligt	Lumsden	(2012)	är	önskvärt	

för	 att	 undvika	 fördröjning.	 Lumsden	 (2012)	 menar	 på	 att	 det	 sällan	 går	 att	 exakt	 koordinera	

tidpunkterna	för	in-	och	utgående	transporter	i	en	terminal	vilket	medför	att	godset	kan	behöva	lagras	

temporärt	i	väntan	på	transport.	Även	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	menar	av	samma	anledning	på	att	

viss	lagring	kan	bli	nödvändigt.	 

Utöver	denna	korttidslagring	som	Lumsden	(2012)	benämner	det	som	så	menar	han	och	Jonsson	&	

Mattsson	(2011)	på	att	det	på	en	terminal	även	kan	förekomma	permanent	 lagring	av	gods.	Enligt	

Jonsson	 &	Mattsson	 (2011)	 förekommer	 permanent	 lagring	 på	 terminaler	 eftersom	 gapet	mellan	

producent	 och	 konsument	 kan	 minskas	 då	 terminaler	 oftast	 är	 lokaliserade	 närmare	

slutkonsumenterna	av	godset	än	vad	producenterna	är.	Storhagen	(2003,	s.	155)	har	valt	att	inkludera	

lokaliseringsaspekten	som	en	del	av	syftet	med	terminaler,	men	även	en	kostnadsaspekt: 

“Dess	syfte	är	dels	att	genom	sin	lokalisering	ligga	nära	marknaden	för	att	säkra	kundservicen	

och	vara	en	buffert	för	svängningar	i	produktion,	distribution	och	efterfrågan,	dels	att	sänka	

den	 totala	 transportkostnaden	 genom	 kombinationer	 av	 olika	 flöden	 och	 olika	

transportmedel.” 

Genom	att	 transportera	gods	 via	 terminaler	 skapas	enligt	Oskarsson	et	 al.	 (2013)	en	möjlighet	 för	

samlastning	vilket	minskar	antalet	 transporter	och	på	 så	 sätt	 även	miljöpåverkan.	Oskarsson	et	al.	

(2013)	och	Storhagen	(2003)	illustrerar	detta	på	följande	sätt: 
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Figur	5.	Transporter	utan	respektive	med	terminal.	(Oskarsson	et	al.,	2013)	

Då	varje	transport	innefattar	kostnader	är	alternativet	med	en	terminal	där	gods	från	olika	flöden	kan	

samlastas,	 högra	delen	av	 Figur	5,	 det	mest	effektiva	ur	 ett	 transportkostnadsperspektiv	 eftersom	

antalet	transporter	där	är	färre	än	för	det	vänstra	exemplet	(Storhagen,	2003).	Att	uppföra	en	terminal	

är	 dock	 förknippat	 med	 merkostnader	 i	 form	 av	 bland	 annat	 lokalkostnad,	 personalkostnad	 och	

hanteringsutrustning	(Lumsden,	2012;	Storhagen,	2003).	För	att	det	ska	löna	sig	att	nyttja	terminaler	

måste	dessa	merkostnader	vägas	upp	av	de	kostnadsbesparingar	som	görs	genom	att	ha	färre	länkar	

i	transportnätverket	(Lumsden,	2012;	Storhagen,	2003).	 

Lumsden	(2012)	skriver	att	terminalhantering	är	kostnadskrävande	vilket	styrks	av	att	kostnaden	för	

hantering	i	ett	lager	ensam	kan	stå	för	upp	till	60	%	av	lagrets	totala	kostnad	enligt	Richards	(2011).	

Ett	sätt	för	att	hantera	gods	på	en	terminal	så	lite	och	snabbt	som	möjligt,	och	därmed	enligt	Richards	

(2011)	erhålla	lägre	hanteringskostnader,	är	att	använda	sig	av	cross-docking	(Lumsden,	2012).	

3.2.1 Cross-docking	
Enligt	Lumsden	(2012),	Storhagen	(2003)	och	Moen	(2013)	är	cross-docking	ett	koncept	på	en	terminal	

där	ingående	transporter	med	gods	från	olika	leverantörer	lastas	av	för	att	direkt	sorteras	och	lastas	

om	på	en	till	mottagaren	lämplig	utgående	transport.	Detta	stöds	även	av	Bartholdi	&	Hackman	(2014),	

men	de	 tillägger	 att	 en	 kortare	 lagring	 på	 terminalen	 kan	 förekomma	 innan	 varorna	 lastas	 om	på	

utgående	 transporter.	 Storhagen	 (2003)	 säger	 även	 att	 vissa	 värdeskapande	 aktiviteter	 kan	

förekomma	under	hanteringen	på	terminalen	såsom	splittring	och	sammanställning	av	inkommande	

gods.	Detta	motsätter	sig	dock	Lumsden	(2012)	som	menar	att	omlastning	vid	cross-docking	ska	ske	

utan	värdeskapande	hantering.	En	illustration	över	hur	cross-docking	fungerar	återfinns	i	Figur	6.	

	
Figur	6.	Illustration	över	hur	cross-docking	fungerar.	(Ballou,	1999) 
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Enligt	 Lumsden	 (2012)	har	 cross-docking	numera	blivit	ett	 centralt	begrepp	 inom	 logistik	då	cross-

docking	möjliggör	att	produkter	kan	 transporteras	 snabbare	genom	försörjningskedjan.	Genom	att	

cross-docking	effektiviserar	och	höjer	 snabbheten	 i	 den	 fysiska	distributionen	kan	de	producerade	

företagen	 minska	 sina	 ledtider	 och	 sina	 lager,	 det	 vill	 säga	 kapitalbindningen,	 samtidigt	 som	

marknaden	 också	 kan	 hålla	 sina	 lagernivåer	 låga	 tack	 vare	 möjligheten	 att	 få	 snabb	 och	 ständig	

påfyllning	(Lumsden,	2012;	Richards,	2011).	På	grund	av	detta	menar	Richards	(2011)	att	den	typiska	

cross-docking	 produkten	 är	 livsmedel	 såsom	 kött,	 fisk	 och	 grönsaker	 som	 snabbt	 behöver	 bli	

förflyttade	genom	försörjningskedjan.		

3.3 Terminallayout	
Att	förändra	en	terminals	layout	är	enligt	Bartholdi	&	Hackman	(2014)	ett	kostnadseffektivt	sätt	att	

förbättra	och	snabba	på	materialflödet	genom	terminalen.	Caron,	Marchet	&	Perego	(2000)	menar	

också	på	att	layout	är	en	viktig	aspekt	för	att	uppnå	hög	effektivitet.	Richards	(2011)	lyfter	fram	att	

effektiva	flöden	i	lager	uppnås	genom	att	minimera	tiden	som	gods	transporteras	och	antalet	gånger	

det	hanteras.	Caron	et	al.	(2000)	har	genom	experiment	visat	att	ett	plocklagers	layout	kan	påverka	

den	förväntade	förflyttningen	under	plockning	med	över	60	%.	Vis	&	Roodbergen	(2011)	hävdar	att	

utformning	av	lokaler,	så	som	terminaler,	generellt	sett	sker	i	tre	faser.	Fritt	översatt	beskriver	Vis	&	

Roodbergen	(2011)	de	tre	faserna	enligt:	 		 	 	 	

v Fas	1	-	Övergripande	layout.	Denna	fas	handlar	om	att	bestämma	vart	olika	områden,	så	som	

exempelvis	lager	och	lastkajer,	ska	placeras	i	lokalen.	

v Fas	2	-	Detaljerad	layout.	Denna	fas	handlar	i	sin	tur	om	att	bestämma	respektive	områdes	

interna	layout.	

v Fas	3	-	Principer	för	användning	av	layout.	Denna	fas	innefattar	principer	för	hur	layouten	av	

de	 interna	områdena	ska	användas,	exempelvis	vart	 i	 lagret	olika	 inkommande	artiklar	 ska	

lagras.	

Vis	&	Roodbergen	(2011)	påpekar	att	faserna	inte,	som	presenterat	här,	ska	genomföras	en	och	en	

uppifrån	och	ner,	utan	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	att	varje	 fas	påverkar	varandra.	Nedan	

presenteras	vad	en	bra	layout	eftersträvar	att	uppnå,	därefter	presenteras	olika	överväganden	som	

bör	beaktas	under	respektive	utformandefas.	

3.3.1 Mål	med	layout	
En	 bra	 layout	 genererar	 enligt	 Lumsden	 (2012)	 en	 hög	 fyllnadsgrad	 samtidigt	 som	 mängden	

transportarbete	minimeras	 och	 åtkomsten	 till	 godset	 hålls	 god.	 Även	 Jonsson	 &	Mattsson	 (2011)	

påstår	en	hög	fyllnadsgrad	är	eftersträvansvärt	så	att	lagerhållnings-	och	hanteringskostnaderna	kan	

hållas	minimala,	men	att	godset	samtidigt	måste	vara	lättåtkomligt.	Dock	påpekar	Lumsden	(2012)	att	

hög	 fyllnadsgrad	och	god	åtkomst	 till	gods	står	 i	konflikt	med	varandra.	Effektiv	 lagring	 förutsätter	

högt	 utnyttjande	 av	 tillgänglig	 lageryta	 vilket	 medför	 problem	 med	 åtkomst	 av	 gods;	 samtidigt	

förutsätter	effektiv	hantering	direkt	åtkomst	till	godset	vilket	medför	att	tillgänglig	lageryta	inte	kan	

utnyttjas	fullt	ut	(Lumsden,	2012).	Denna	konflikt	påverkar	också	kostnader;	genom	effektiv	lagring	

minskar	 lagringskostnaderna	 men	 ökar	 hanteringskostnaderna,	 medan	 effektiv	 hantering	 minskar	

hanteringskostnaderna	men	 ökar	 lagringskostnaderna	 (Lumsden,	 2012).	 Konflikten	mellan	 effektiv	

lagring	och	effektiv	hantering	illustreras	nedan	i	Figur	7.	
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Figur	7.	Konflikt	mellan	effektiv	lagring	och	effektiv	hantering.	(Lumsden,	2012) 

Som	 Figur	 7	 illustrerar	 måste	 hänsyn	 tas	 till	 både	 lagring	 och	 hantering	 för	 att	 maximera	

kostnadseffektiviteten.	 Enligt	 Lumsden	 (2012)	 erhålls	 bäst	 kostnadseffektivitet	 där	 kurvorna	 för	

lagringskostnad	och	hanteringskostnad	skär	varandra.	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	hävdar	dock		att	en	

tumregel	vid	lagerutformning	är	att	hanteringseffektivitet	ska	väljas	före	ytutnyttjande,	det	vill	säga	

att	 fyllnadsgraden	 bör	 vara	 något	 lägre	 än	 vid	 den	 punkt	 där	 kurvorna	 för	 lagringskostnad	 och	

hanteringskostnad	skär	varandra.		

3.3.2 Fas	1	–	Övergripande	layout	
Den	här	fasen	innefattar,	som	tidigare	nämnt,	att	ta	fram	en	övergripande	layout	över	hur	lokalens	

yta	 ska	 delas	 upp	 i	 olika	 områden	 för	 verksamhetens	 olika	 aktiviteter	 (Vis	 &	 Roodbergen,	 2011).	

Richards	 (2011)	 och	 Jonsson	 &	 Mattsson	 (2011)	 presenterar	 två	 vanligt	 förekommande	 typer	 av	

materialflöden,	rakt	flöde	och	U-flöde,	som	påverkar	var	i	lokalen	exempelvis	lager	och	lastkajer	ska	

placeras.	Materialflödena	illustreras	nedan	i	Figur	8.	

	
Figur	8.	Illustration	över	rakt	flöde	och	U-flöde.	(Richards	2011) 

Richards	 (2011)	 menar	 på	 att	 det	 är	 lokalens	 förutsättningar	 i	 form	 av	 storlek	 och	 geometri	

tillsammans	med	vad	för	typ	av	verksamhet	som	ska	bedrivas	som	avgör	vilken	layout	som	kan	och	

bör	användas.	Även	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	menar	på	att	layouten	ska	anpassas	utifrån	vad	för	

aktiviteter	som	ska	genomföras	så	att	onödig	hantering	kan	undvikas	genom	skapandet	av	rationella	

materialflöden.	 Lumsden	 (2012)	 menar,	 som	 tidigare	 nämnt,	 på	 att	 en	 lokal	 bör	 utformas	 så	 att	

mängden	transportarbete	minimeras.	Med	ett	 rakt	 flöde	transporteras	allt	gods,	oavsett	kvantitet,	

ungefär	 lika	 långt	 genom	 lokalen	 vilket	 kan	 innebära	onödigt	mycket	hanteringsarbete	 (Jonsson	&	

Mattsson,	2011).	I	det	avseendet	är	U-flödet	enligt	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	bättre	då	lossning	och	

lastning	på	samma	sida	av	lokalen	skapar	bättre	förutsättningar	för	differentiering	av	godsplacering	
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utifrån	kvantitet,	det	vill	säga	att	allt	gods	inte	transporteras	lika	långt	inne	i	lokalen	(mer	om	detta	i	

avsnitt	3.2.4	Fas	3	-	Principer	för	användning	av	layout).	

Utöver	själva	placeringen	av	olika	områden	i	lokalen	spelar	även	storleken	på	respektive	område	en	

stor	roll	för	materialflödet	(Richards,	2011).	En	aspekt	kring	detta	att	ta	hänsyn	till	är	enligt	Richards	

(2011)	 utrymmet	 vid	 lastkajerna	 för	 lossning	och	 lastning	 av	 gods.	 Richards	 (2011)	 presenterar	 en	

tumregel	för	att	beräkna	hur	mycket	golvyta	som	bör	avsättas	för	detta	ändamål	vilken	presenteras	

nedan	i	Ekvation	1.	

!"#$%&' = 	
*+,-.	.-/,01	×	3-..-1	401	.-/,	×	3-../,51.06	×	7-/,,89

*1:0,/,89
	 	 	 (1)	

Lumsden	(2012)	menar	på	att	en	terminals	kapacitet	bör	dimensioneras	efter	den	maximala	mängden	

gods	som	idag	samtidigt	kan	tänkas	passera	genom	terminalen	så	att	det	 finns	plats	att	 temporärt	

lagra	allt	gods	om	något	oförutsägbart	skulle	ske	med	de	utgående	transporterna.	Richards	 (2011)	

lyfter	fram	att	kapaciteten	inte	bara	bör	utformas	för	att	klara	av	dagens	situation	utan	att	hänsyn	

även	bör	tas	företagets	potentiella	tillväxt	under	de	kommande	åren.		

3.3.3 Fas	2	–	Detaljerad	layout	
I	denna	fas	specificeras	den	interna	layouten	för	respektive	område	som	lokalen	delats	in	i	under	den	

första	fasen	(Vis	&	Roodbergen,	2011).	Det	innebär	exempelvis	för	området	som	är	avsatt	för	lagring	

att	bestämma	de	exakta	positionerna	för	lagerplatser	och	transportgångar	(Vis	&	Roodbergen,	2011).	

Gue	&	Meller	 (2009)	 lyfter	 fram	fyra	olika	 layouter,	 två	 traditionella	och	 två	otraditionella,	 för	hur	

dessa	kan	placeras	vilka	finns	illustrerade	nedan	i	Figur	9.	

	
Figur	9.	Exempel	på	layouterna	traditionell,	korsgång,	flygande-V	och	fiskben.	(Gue	&	Meller,	2009) 

Valet	 av	 layout	 handlar	 enligt	 Gue	&	Meller	 (2009)	 om	 en	 avvägning	mellan	 transportsträcka	 och	

lagerkapacitet	per	yta.	Om	inlagring	och	uttag	i	lagret	sker	i	en	sekvens,	det	vill	säga	att	en	truckförare	

först	lagrar	in	en	pall	för	att	därefter	direkt	åka	och	ta	ut	en	pall,	är	en	korsgång	enligt	Gue	&	Meller	

(2009)	 och	 Roodbergen	 &	 De	 Koster	 (2001)	 användbar	 för	 att	 reducera	 körd	 sträcka	 för	 trucken	

jämfört	 med	 den	 traditionella	 layouten.	 Om	 så	 inte	 är	 fallet	 medför	 en	 korsgång	 enbart	 längre	

transportsträckor	då	de	lagerplatser	som	är	placerade	bortom	korsgången,	från	lastkajen	sett,	hamnar	

längre	 bort	 från	 lastkajen	 (Gue	 &	 Meller,	 2009;	 Roodbergen	 &	 De	 Koster,	 2001).	 Vinklade	

transportgångar	som	i		de	otraditionella	layouterna	fiskben	och	flygande-V	kan	däremot	användas	för	
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att	minska	transportsträckan	då	inlagring	och	uttag	inte	sker	i	sekvens	(Gue	&	Meller,	2009).	Enligt	

Gue	 &	 Meller	 (2009)	 reducerar	 fiskbenslayout	 transportsträckan	 mer	 än	 flygande-V	 layout,	 men	

flygande-V	 layout	har	visat	sig	ha	andra	fördelar	som	exempelvis	att	terminalarbetarna	visat	sig	bli	

mindre	desorienterade	där	än	vid	fiskbenslayout.	Nackdelen	med	dessa	två	är	dock	att	de	jämfört	med	

den	traditionella	layouten	minskar	lagerkapaciteten	per	yta	(Gue	&	Meller,	2009).	

Öztürkoğlu,	Gue	&	Meller	(2012)	har	i	sin	studie	vidareutvecklat	den	fiskbenslayout	som	Gue	&	Meller	

(2009)	presenterade	genom	att	låta	transportgångar	vinklas	hur	som	helst.	Resultatet	från	studien	av	

Öztürkoğlu	 et	 al.	 (2012)	 är	 de	 tre	 layouterna:	 chevron,	 löv	och	 fjäril.	Dessa	 tre	 layouter	 illustreras	

nedan	i	Figur	10.	

	
Figur	10.	Exempel	på	layouterna	chevron,	löv	och	fjäril.	(Öztürkoğlu	et	al.,	2012) 

Slutsatsen	av	Öztürkoğlu	et	al.	(2012)	är	att	alla	de	tre	layouterna	minskar	transportsträckan	markant	

jämfört	med	en	traditionell	layout.	Av	de	tre	layouterna	anser	Öztürkoğlu	et	al.	(2012)	att	chevron	är	

det	bästa	valet	i	en	realistisk	situation,	men	de	lyfter	fram	att	minskad	transportsträcka	medför	lägre	

lagerkapacitet	per	yta	och	att	en	avvägning	därför	måste	göras	mellan	dessa.	Vidare	menar	Öztürkoğlu	

et	al.	 (2012)	på	att	en	otraditionell	 layout	 inte	 lämpar	sig	 för	alla	verksamheter;	mindre	 lager	eller	

verksamheter	 som	 inte	 hanterar	 så	 mycket	 gods	 bör	 använda	 en	 traditionell	 layout	 medan	

verksamheter	som	hanterar	mycket	gods	bör	överväga	att	använda	layouten	chevron.	

En	annan	aspekt	att	ta	hänsyn	till	när	det	gäller	lagerplatser	är	i	vilken	utsträckning	lokalens	höjd	skall	

användas	(Jonsson	&	Mattson,	2011).	Genom	att	stapla	pallar	på	höjden	kan	mer	gods	per	yta	lagras	

(Bartholdi	 &	Hackman,	 2014).	 Det	 sätt	 att	 stapla	 pallar	 på	 som	 enligt	 Jonsson	&	Mattsson	 (2011)	

innebär	högst	ytutnyttjande	är	när	pallarna	placeras	på	djupet	direkt	på	golvet	och	samtidigt	staplas	

fritt	i	nivåer	ovanpå	varandra,	se	Figur	11a.		
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Figur	11.	(a)	Illustrerar	djup-	och	fristapling,	(b)	illustrerar	ställage.	(Jonsson	&	Mattsson,	2011) 

Även	Lumsden	 (2012)	 skriver	att	djup-	och	 fristapling	ger	ett	mycket	bra	utnyttjande	av	 tillgänglig	

lageryta.	Bartholdi	&	Hackman	(2014)	lyfter	dock	fram	att	gods	som	inte	kan	staplas	fritt	för	att	det	

exempelvis	är	ömtåligt	eller	inte	är	helt	plant	upptill	leder	till	outnyttjad	volym	på	höjden.	Med	denna	

förvaringsmetod	 saknas	 även	 direkt	 åtkomst	 till	 alla	 pallar	 vilket	 kan	 innebära	 onödigt	

hanteringsarbete	för	att	komma	åt	gods	som	inte	står	ytterst	(Jonsson	&	Mattson,	2011;	Lumsden,	

2012).	 Genom	 att	 använda	 förvaringskonstruktioner,	 så	 kallade	 ställage,	 kan	 pallar	 förvaras	

oberoende	av	varandra	så	att	allt	gods	alltid	är	åtkomligt	(Bartholdi	&	Hackman,	2014),	se	Figur	11b	

ovan.	 Nackdelen	 med	 ställage	 är	 dock	 att	 det	 ger	 dåligt	 golvutnyttjande	 jämfört	 med	 djup-	 och	

fristapling	då	det	måste	finnas	fler	transportgångar	för	att	allt	gods	ska	kunna	vara	åtkomligt	(Jonsson	

&	Mattson,	2011;	Lumsden,	2012).	Enligt	Vis	&	Roodbergen	(2011)	är	det	vanligast	att	cross-docking	

terminaler	har	en	öppen	lageryta	där	godset	placeras	rakt	på	golvet	för	att	erhålla	flexibilitet	att	kunna	

utnyttja	ytan	olika	från	dag	till	dag,	men	Lumsden	(2012)	menar	på	det	är	lämpligt	att	använda	både	

ställage	och	djup-	och	fristapling	för	att	utnyttja	respektive	metods	fördelar.	

3.3.4 Fas	3	–	Principer	för	användning	av	layout	
Denna	fas	innefattar	principer	för	hur	layouten	av	de	interna	områdena	ska	användas,	exempelvis	vart	

i	lagret	olika	inkommande	artiklar	ska	lagras	(Vis	&	Roodbergen,	2011).	En	metod	som	Moen	(2013)	

beskriver	för	vart	artiklar	temporärt	ska	lagras	i	en	terminal	är	att	artiklar	som	skall	transporteras	med	

samma	transport	placeras	tillsammans.	Detta	kan	liknas	med	vad	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	kallar	

zonindelning	vilket	innebär	att	lagret	delas	upp	i	olika	zoner	där	hanteringsmässigt	lika	artiklar	placeras	

i	samma	zon.	En	illustration	av	en	zonindelad	lageryta	återfinns	nedan	i	Figur	12.	

	
Figur	12.	Illustration	av	zonindelad	lageryta.	(Jonsson	&	Mattsson,	2011) 

Med	hanteringsmässigt	lika	artiklar	menar	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	artiklar	som	på	något	sätt	har	

liknande	egenskaper	och	hävdar	att	hanteringsarbetet	kan	minskas	genom	en	sådan	uppdelning.	Även	

Lumsden	(2012)	menar	på	att	en	god	placering	av	lagrets	artiklar	kan	minska	lagrets	hanteringsarbete.	

Lumsden	(2012)	skriver	att	det	inte	finns	någon	generell	metod	för	att	bestämma	en	artikels	optimala	

placering	i	lagret,	men	att	ett	antal	principer	kan	användas	för	att	ge	vägledning	till	en	bättre	placering	
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av	artiklar	samt	begränsa	vart	godset	kan	placeras.	Nedan	följer	några	av	de	principer	som	presenteras	

av	Lumsden	(2012)	för	hur	olika	artiklar	kan	placeras	i	ett	lager:	

v Familjegruppsprincipen.	 Familjegruppsprincipen	 innebär	 att	 att	 artiklar	 med	 liknande	

egenskaper	 placeras	 tillsammans	 i	 samma	 zon.	 Produkternas	 liknande	 egenskaper	 kan	

exempelvis	vara	att	de	alla	behöver	bli	förflyttade	med	speciell	utrustning	eller	att	de	kräver	

speciella	lagringsmiljöer.	

v Popularitetsprincipen.	Popularitetsprincipen	innebär	att	lagrets	artiklar	delas	in	i	zoner	efter	

hur	ofta	de	hanteras,	där	de	artiklar	som	står	för	mest	hantering	placeras	närmast	lastkajerna	

och	de	artiklar	som	står	för	minst	hantering	placeras	längst	bort.	

v Likhetsprincipen.	Likhetsprincipen	innebär	att	artiklar	som	ankommer	samtidigt	från	samma	

leverantör	eller	ofta	skickas	tillsammans	ska	placeras	bredvid	varandra		i	lagret.		

v Storleksprincipen.	Artiklar	som	placeras	i	samma	zoner	enligt	denna	princip	är	artiklar	som	är	

likvärdiga	i	storlek,	tyngd	eller	likvärdigt	svåra	att	hantera.	

v Omstruktureringsprincipen.	Omstruktureringsprincipen	innebär	att	artiklarna	i	lagret	flyttas	

om	och	placeras	mer	optimalt	under	lagrets	lugna	timmar	så	att	hanteringen	vid	kommande	

uttag	kan	minimeras.		

Både	Lumsden	(2012)	och	Jonsson	&	Mattson	(2011)	beskriver	att	ett	lager	kan	använda	fasta	eller	

flytande	 placeringar	 för	 artiklarna	 i	 lagret.	 Det	 är	 även	möjligt	 att	 tillämpa	 både	 fast	 och	 flytande	

placering	 av	 artiklar	 genom	 att	 låta	 vissa	 artiklar	 ha	 fasta	 placering	 och	 andra	 flytande	 placering	

(Jonsson	&	Mattsson,	 2011).	 Har	 en	 en	 artikel	 en	 fast	 placering	 innebär	 det	 att	 den	 lagras	 på	 en	

förutbestämd	plats	i	lagret,	medan	en	artikel	med	flytande	placering	kan	lagras	vart	som	helst	i	lagret	

(Jonsson	&	Mattson,	2011;	Lumsden,	2012).	Fördelen	med	en	flytande	placering	av	artiklar,	gentemot	

fast	placering,	 är	 enligt	både	 Jonsson	&	Mattsson	 (2011),	 Lumsden	 (2012)	och	Richards	 (2011)	 att	

lagrets	tillgängliga	pallplatser	kan	utnyttjas	bättre	och	på	sätt	minska	behovet	av	pallplatser	i	lagret.	

Fördelen	med	en	fast	placering	av	artiklar	är	enligt	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	att	detta	möjliggör	att	

artiklarna	lättare	placeras	på	en	plats	i	lagret	som	minskar	hanteringen.	Bartholdi	&	Hackman	(2014)	

tillägger	 att	 om	 artiklarna	 har	 en	 fast	 placering	möjliggör	 detta	 att	 terminalarbetarna	 kan	 lära	 sig	

placeringen	av	artiklarna,	vilket	kan	leda	till	ökad	effektivitet.		

En	annan	princip	kopplat	till	användning	av	layout	kan	tänkas	vara	hur	lastkajerna	ska	användas	även	

om	Vis	&	Roodbergen	(2011)	inte	tar	upp	det.	Att	bestämma	vilka	lastkajer	lastbilar	ska	anlända	till	är	

enligt	 Bartholdi	 &	 Gue	 (2000)	 ett	 kostnadseffektivt	 sätt	 att	 reducera	 kostnaden	 för	 hantering	 på	

terminaler.	 Genom	 att	 tilldela	 lastkajer	 till	 ingående	 lastbilar	 har	 Bartholdi	 &	 Gue	 (2000)	 i	 ett	

experiment	lyckats	sänka	en	terminals	hanteringskostnader	med	cirka	12	%.	Bartholdi	&	Gue	(2000)	

lyckades	 i	 experimentet	 även	minska	 transporternas	 omlastningstid	 vilket	 i	 sin	 tur	 ledde	 till	 både	

bättre	service	till	andra	terminaler	och	minskade	kostnader	för	förare	då	dessa	spenderade	mindre	tid	

på	terminalen	under	omlastningen.	Mer	om	tilldelning	av	lastkajer	till	 lastbilar	presenteras	i	avsnitt	

3.4.3	Optimering	av	hantering	på	terminaler.	
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3.4 Optimering	
Enligt	Arora	(2015)	och	Lundgren,	Rönnqvist	&	Värbrand	(2008)	innebär	optimering	att	finna	den	bästa	

av	möjliga	lösningar	till	ett	problem.	Även	Antoniou	&	Lu	(2007)	skriver	att	optimering	handlar	om	att	

finna	det	bästa,	förutsatt	att	det	går	att	kvantifiera	vad	som	är	bra	eller	sämre.	Optimering	har	i	dagens	

allt	hårdare	konkurrens	fått	en	allt	större	betydelse	i	de	flesta	branscher	och	kan	bland	annat	handla	

om	att	minimera	kostnaderna	för	en	process	eller	maximera	ett	systems	effektivitet	 (Arora,	2015).	

Med	 hjälp	 av	 optimering	 kan	 verkligheten	 simuleras	 och	 på	 så	 sätt	 användas	 som	 ett	 verktyg	 för	

beslutsfattande	tack	vare	att	effekten	av	förändringar	kan	testas	och	utvärderas.		 

3.4.1 Optimeringsproblem	och	optimeringsmetod	
Antoniou	 &	 Lu	 (2007)	 presenterar	 fem	 olika	 grenar	 av	 optimeringsproblem;	 linjära,	 ickelinjära,	

heltaliga,	kvadratiska	samt	dynamiska.	De	poängterar	dock	att	det	kvadratiska	optimeringsproblemet	

är	ett	speciellt	fall	av	ett	ickelinjärt	optimeringsproblem	och	att	det	dynamiska	optimeringsproblemet	

vanligtvis	 baseras	 på	 de	 övriga	 typerna.	 Kvar	 blir	 således	 linjära,	 ickelinjära	 och	 heltaliga	

optimeringsproblem.	Dessa	 tre	 optimeringsproblem	 lyfter	 Lundgren	 et	 al.	 (2008)	 fram	 som	de	 tre	

främsta	problemtyperna,	men	de	presenterar	även	varianter	på	dessa;	exempelvis	det	kvadratiska	

optimeringsproblemet	som	de,	likt	Antoniou	&	Lu	(2007),	påstår	kan	kategoriseras	som	ett	ickelinjärt	

optimeringsproblem. 

För	att	finna	en	lösning	till	ett	optimeringsproblem	finns	enligt	Lundgren	et	al.	(2008)	två	huvudtyper	

av	 optimeringsmetoder.	 Den	 första	 typen	 är	 en	 optimerande	 metod	 som	 finner	 den	 optimala	

lösningen	till	problemet;	den	andra	typen	är	en	heuristisk	metod	som	finner	lösningar	som	oftast	är	

bra,	dock	kan	det	 inte	garanteras	att	 lösningen	är	nära	optimum	eller	ens	tillåten	(Lundgren	et	al.,	

2008).	 Lundgren	 et	 al.	 (2008)	menar	 på	 att	 valet	 av	 optimeringsmetod	 beror	 på	 komplexitet	 och	

behovet	av	noggrannhet.	 

3.4.2 Optimeringsprocess	
Vid	användning	av	optimering	och	optimeringsmodeller	 finns	det	enligt	Lundgren	et	al.	 (2008)	och	

Holmberg	(2010)	en	specifik	metodik	för	arbetet.	Denna	metodik	benämns	av	Lundgren	et	al.	(2008)	

som	 optimeringsprocessen	 och	 av	 Holmberg	 (2010)	 som	 operationsanalys,	 men	 i	 det	 stora	 hela	

innefattar	dessa	samma	moment.	Nedan	följer	en	beskrivning	av	optimeringsprocessen	från	Lundgren	

et	al.	(2008).	 

Det	första	momentet	av	optimeringsprocessen	är	att	identifiera	alla	relevanta	komponenter	från	det	

verkliga	 problem	 som	 ska	 optimeras.	 Resultatet	 från	 detta	moment	 är	 ett	 förenklat	 problem	 som	

matematiskt	 ska	 formuleras	som	en	optimeringsmodell.	Efter	att	optimeringsmodellen	 formulerats	

skall	denna	 lösas	genom	att	tillämpa	en	optimeringsmetod.	Slutligen	ska	lösningen	verifieras	för	att	

säkerställa	att	den	är	korrekt	utifrån	den	modell	som	formulerats	samt	validera	att	denna	modell	är	

tillräckligt	 representativ	 för	 att	 beskriva	 det	 verkliga	 problemet.	 En	 schematisk	 bild	 över	

optimeringsprocessen	återfinns	i	Figur	13. 
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Figur	13.	Optimeringsprocessen	som	schematisk	bild.	(Lundgren	et	al.,	2008) 

Under	 processen	 för	 att	 ta	 fram	 det	 förenklade	 problemet	 och	 formulera	 detta	 som	 en	

optimeringsmodell	måste	en	avvägning	göras	mellan	hur	väl	modellen	ska	beskriva	verkligheten	och	

dess	komplexitet;	en	detaljrik	modell	medför	bättre	realism	men	kan	leda	till	försämrad	lösbarhet,	om	

ens	möjlig	att	lösa,	och	vice	versa	(Lundgren	et	al.,	2008;	Holmberg,	2010).		

3.4.3 Optimering	av	hantering	på	terminaler	
Nedan	presenteras	tidigare	optimeringsproblem	som	behandlar	tilldelning	av	lastkajer	och	placering	

av	gods	i	lager.	 

Cross-dock	Door	Assignment	Problem	
Cross-dock	Door	Assignment	Problem	(CDAP)	är	namnet	på	ett	optimeringsproblem	som	behandlar	

hur	tilldelning	av	lastkajer	till	ingående	och	utgående	lastbilar	optimalt	ska	ske	så	att	transportsträckan	

för	hanteringsutrustningen	inne	på	en	cross-docking	terminal	minimeras	(Nassief,	Contreras	&	As’ad,	

2016;	Shuib,	Ashikin	&	Fatthi,	2012).	Problemet	är	enligt	Shuib	et	al.	(2012)	en	vidareutveckling	av	det	

Dock	Door	Assignment	Problem	som	introducerades	som	ett	bilinjärt	optimeringsproblem	av	Tsui	&	

Chang	 (1990)	 och	 som	 sedan	dess	 har	 studerats	 av	många	 forskare.	 I	 den	modellformulering	 som	

presenteras	av	Tsui	&	Chang	(1990)	kan	varje	lastkaj	endast	användas	för	lossning	eller	lastning	och	

för	endast	en	destination.	Dessutom	tar	modellen	ingen	hänsyn	till	temporär	lagring	utan	modellen	

förutsätter	att	godset	lastas	direkt	efter	att	det	lossats.	För	att	lösa	problemet	föreslår	Tsui	&	Chang	

(1990)	att	en	girig	heuristik	bör	användas.	Två	år	 senare	presenterar	Tsui	&	Chang	 (1992)	dock	en	

branch-and-bound	algoritm	som	finner	en	optimal	lösning	till	problemet.		

En	vidareutveckling	av	optimeringsmodellen	 från	Tsui	&	Chang	 (1990)	 som	tar	hänsyn	 till	 att	varje	

lastkaj	kan	tjäna	flera	destinationer	har	tagits	fram	av	Zhu,	Hahn,	Liu	&	Guignard	(2009).	Även	Nassief	

et	al.	(2016)	har	tagit	fram	en	sådan	modell	men	de	har	valt	att	formulera	modellen	som	ett	blandat	

heltalsproblem	som	de	löser	med	hjälp	av	en	lagrangeheuristik.	Ett	exempel	på	en	modellformulering	

för	CDAP	med	annan	målfunktion	presenteras	av	Bartholdi	&	Gue	(2000).	Enligt	Bartholdi	&	Gue	(2000)	

är	 det	 viktigt	 att	 beakta	hanteringstid	och	 trängsel	 varför	deras	optimeringsmodell	minimerar	 just	

detta.	Deras	modell	är	formulerad	som	ett	icke-linjärt	problem	och	använder	en	simulated	annealing	

för	att	lösa	det	(Bartholdi	&	Gue,	2000).	Ett	annat	exempel	på	en	optimeringsmodell	som	minimerar	

hanteringstiden,	 och	 dessutom	 tar	 hänsyn	 till	 temporär	 lagring	 mellan	 lossning	 och	 lastning,	

presenteras	av	Yu	och	Egbelu	(2008).	



Teoretisk	referensram	

	 25	

Shuib	 et	 al.	 (2012),	 som	 genomfört	 en	 omfattande	 sammanställning	 av	 de	 studier	 som	 utvecklat	

optimeringsmodeller	för	CDAP,	drar	slutsatsen	att	de	flesta	studier	valt	minimering	av	hanteringstid	

som	målfunktion.	Från	deras	sammanställning	framgår	det	även	att	heuristisk	optimeringsmetod	är	

vanligast.	För	fler	optimeringsmodeller	som	utvecklats	för	CDAP	hänvisas	läsarna	till	Shuib	et	al.	(2012)	

eller	Van	Belle,	Valckenaers	&	Cattrysse	(2012)	som	har	sammanställt	en	mängd	av	de	modeller	som	

idag	existerar.			

Placering	av	gods	
Enligt	 Vassilios	 &	 Patapios	 Alexios	 (2011)	 har	 lagerverksamheten	 en	 betydande	 roll	 för	 en	

försörjningskedjas	 effektivitet	 varför	 många	 forskare	 har	 behandlat	 problemet	 med	 att	 optimera	

denna	 verksamhet.	 Vassilios	 &	 Patapios	 Alexios	 (2011)	 har	 i	 sin	 artikel	 valt	 att	 kalla	 problemet	

Warehouse	Layout	Problem	(WLP).	Enligt	dem	innefattar	WLP	optimeringsproblem	som	berör	allt	från	

hur	inlagring	av	gods	ska	ske	till	hur	lagerpersonal	ska	schemaläggas.	De	har	i	sin	artikel	sammanställt	

en	lista	på	en	mängd	artiklar	som	behandlar	aktuella	optimeringsproblem,	bland	annat	listas	en	mängd	

artiklar	 som	 berör	 optimerad	 godsplacering	 i	 lager.	 Nedan	 presenteras	 ett	 antal	 av	 de	

optimeringsmodeller	som	tagits	fram	för	att	optimera	godsplacering	i	lager,	för	fler	modeller	hänvisas	

läsaren	till	Vassilios	&	Patapios	Alexios	(2011).	

Lai,	Xue	&	Chang	(2002)	har	formulerat	en	optimeringsmodell	för	var	olika	pappersrullar	ska	placeras	

i	ett	 lager	så	att	den	totala	transportkostnaden	inom	lagret	blir	så	låg	som	möjligt.	För	att	finna	en	

lösning	tillämpar	Lai	et	al.	(2002)	simulated	annealing.	Även	Muppani	&	Adil	(2008)	har	formulerat	en	

modell	som	avgör	var	olika	gods	ska	placeras	 i	ett	 lager	med	skillnaden	att	målfunktionen	även	tar	

hänsyn	till	att	minimera	utrymmet	som	krävs	för	lagring.	Modellen	är	formulerad	som	ett	icke-linjärt	

heltalsproblem	och	Muppani	&	Adil	(2008)	har	tagit	fram	en	branch-and-bound	algoritm	för	att	lösa	

den.		

Leilin,	Zhiqiang	&	Lifeng	(2009)	har	utvecklat	en	algoritm	för	att	bestämma	var	gods	ska	placeras	i	lager	

så	att	erfordrad	transportsträcka	minimeras.	Algoritmen	innefattar	att	en	initial	placering	av	godset	

först	 tas	 fram	 genom	 en	 heuristik	 som	 sedan	 förbättras	 med	 hjälp	 av	 tabu	 sökning.	 Även	 Vis	 &	

Roodbergen	 (2008)	 presenterar	 en	 algoritm	 för	 att	 bestämma	 var	 gods	 ska	 placeras	 så	 att	

transportsträckan	för	hanteringsutrustningen	minimeras.	Vis	&	Roodbergen	(2008)	tillämpar	dock	sin	

algoritm	 på	 en	 cross-docking	 terminal.	 Ett	 annat	 exempel	 på	 hur	 erfordrad	 transportsträcka	 kan	

minimeras	presenteras	av	Larson,	March	&	Kusiak	(1997).	Larson	et	al.	(1997)	presenterar	en	heuristik	

som,	 utöver	 transportsträcka,	 även	 minimerar	 golvutnyttjande	 genom	 optimerad	 tilldelning	 av	

lagerplatser	till	gods.	
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4 Situationsbeskrivning	
Detta	kapitel	inleds	med	en	kort	företagsbeskrivning	om	Bring	Frigo	som	följs	av	en	nulägesbeskrivning	

av	terminalen	i	Linköping.	Kapitlet	avslutas	därefter	med	en	beskrivning	av	den	framtida	ombyggda	

terminalen. 

4.1 Företagsbeskrivning	
Bring	 tillhör	 Posten	Norge-koncernen	 vilken	 är	Nordens	näst	 största	postdistributör	 samt	Nordens	

fjärde	största	logistikaktör	(Bring,	u.å.b).	Koncernen	sysselsatte	under	2014	cirka	20	000	personer	och	

hade	 under	 samma	 år	 en	 omsättning	 på	 23	 miljarder	 norska	 kronor	 (Bring	 Frigo,	 2015).	 Bring	

lanserades	år	2008	som	koncernens	varumärke	för	företagskunder	inom	post	och	logistik	i	Norden	och	

består	idag	av	nio	olika	avdelningar	som	var	och	en	specialiserar	sig	inom	olika	områden	av	post	och	

logistik	 (Posten	 Norge,	 u.å.;	 Bring,	 u.å.c).	 En	 av	 de	 nio	 avdelningarna	 är	 Bring	 Frigo	 vars	

specialistområde	är	tempererad	logistik	(Bring,	u.å.c).	 

Bring	Frigo	har	genom	ett	temperaturkontrollerat	nätverk	av	fordon,	kyl-	och	fryslager	samt	terminaler	

möjligheten	att	kunna	distribuera	livsmedel	inom	Sverige	och	till	och	från	övriga	världen	(Bring,	u.å.a).	

Bring	Frigo	förfogar	över	sammanlagt	cirka	1	300	stycken	livsmedelsklassade	fordon	för	tempererade	

transporter	(Jørstad,	2014),	19	stycken	tempererade	lager	samt	26	stycken	tempererade	terminaler	

(Bring	Frigo,	u.å.).	I	Sverige	finns,	från	Malmö	i	söder	till	Luleå	i	norr,	13	stycken	lager	och	17	stycken	

terminaler	(Bring	Frigo,	u.å.).	Idag	är	Bring	Frigo	enligt	deras	Senior	Advisor3	marknadsledande	inom	

tempererad	 logistik	 i	Sverige	och	ökar	årligen	sin	marknadsandel.	Som	kunder	har	Bring	Frigo	 idag	

många	av	Sveriges	stora	matgrossister	och	producenter	(Bring	Frigo,	2015).	 

Som	ett	post-	och	logistikföretag	i	dagens	samhälle	är	det	viktigt	med	miljöarbete,	så	även	för	Bring.	

Posten	Norge-koncernen	strävar	efter	att	vara	bland	de	bästa	i	världen	inom	miljövänlig	logistik	(Bring,	

u.å.d).	Bring	blev	som	första	postföretag	 i	världen	klimatneutrala	år	2009	och	stora	delar	av	deras	

verksamhet	är	certifierad	inom	miljö	och	kvalitet	enligt	ISO-standard	(Bring,	u.å.b).	 

4.2 Nulägesbeskrivning	
Nedan	presenteras	först	övergripande	hur	transporterna	till	och	från	terminalen	är	upplagda	innan	en	

mer	detaljerad	beskrivning	av	hur	lossning,	lagring	samt	lastning	går	till	på	terminalen		i	dagsläget.	

4.2.1 Transporter	till	och	från	terminalen	
Detta	avsnitt	bygger	på	information	från	logistikkoordinator4	och	transportledare5. 

Som	 nämnts	 i	 problembakgrunden	 är	 Bring	 Frigo:s	 terminal	 i	 Linköping	 en	 nod	 i	 deras	

temperaturkontrollerade	 transportnätverk	 och	 används	 för	 både	 omlastning	 av	 kylda	 och	 frysta	

livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 till	 och	 från	 Östergötland	 och	 mellan	 fjärrbilar.	 Distribution	 och	

inhämtning	av	livsmedel	inom	Östergötland	sker	med	distributionsbilar.	För	att	körd	sträcka	för	dessa	

transporter	ska	kunna	minimeras,	och	på	så	vis	miljöpåverkan,	finns	det	ett	fastslaget	schema	för	när	

ett	 specifikt	 område	 eller	 en	 ort	 i	 Östergötland	 betjänas	 så	 att	 Bring	 Frigo	 kan	 konsolidera	 gods.	

Vanligtvis	 utgår	 distributionsbilarna	 från	 terminalen	 under	 tidig	 morgon	 och	 kommer	 åter	 under	

eftermiddagen	för	lossning	av	inhämtade	livsmedel,	men	tidpunkterna	för	detta	kan	variera	från	det	

																																																													
3	Paulsson,	T.	(2016)	Senior	Advisor,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-02-03)	
4	Eriksson,	T.	(2016)	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-01-04)	
5	Hallström,	A.	&	Hillman,	K.	(2016)	Transportledare,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-03-17) 
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tänkta	 då	 turerna	 skiljer	 sig	 från	 dag	 till	 dag.	 För	 fjärrbilar	 som	 transporterar	 livsmedel	 mellan	

transportnätverkets	olika	terminaler	finns	ett	mer	fastlaget	tidschema	för	när	dessa	ska	ankomma	till	

terminalen;	 under	 natten	 samt	 under	 eftermiddagen	 och	 kvällen.	 I	 huvudsak	 lossar	 de	 nattliga	

fjärrbilarna	livsmedel	som	ska	distribueras	inom	Östergötland	men	det	förekommer	även	att	livsmedel	

som	ska	lastas	om	till	andra	fjärrbilar	lossas	och	att	livsmedel	från	dagen	och	andra	fjärrbilar	lastas	på.	

För	 de	 fjärrbilar	 som	 ankommer	 terminalen	 under	 eftermiddagen	 och	 kvällen	 gäller	 i	 princip	 det	

motsatta;	 de	 lastar	 livsmedel	 som	hämtats	 in	 under	 dagen	 av	 distributionsbilar	 och	 ska	 vidare	 till	

övriga	 Sverige	men	 även	 lossning	 av	 livsmedel	 som	 ska	 lastas	 om	 till	 fjärrbil	 eller	 distributionsbil	

förekommer.	 Detta	 möjliggör	 att	 livsmedel	 som	 passerar	 genom	 terminalen	 i	 Linköping	 endast	

behöver	 lagerhållas	 under	 några	 timmar.	 Det	 händer	 dock	 att	 livsmedel	 som	 ska	 levereras	 till	 ett	

område	 som	 inte	 betjänas	 den	 dagen	 det	 kom	 in	 på	 terminalen	 ibland	 står	 kvar	 över	 ett	 dygn.	

Generellt	 sett	 förändras	 mängden	 livsmedel	 som	 står	 på	 terminalen	 över	 dygnet	 enligt	 Figur	 14	

nedan.		 

	
Figur	14.	Generell	illustration	över	hur	mängden	livsmedel	på	terminalen	förändras	under	dygnet. 

Som	kan	ses	 i	Figur	14	 finns	 ingen	skala	på	Y-axeln.	Detta	beror	på	att	mängden	 livsmedel	som	på	
dagsbasis	passerar	genom	terminalen	varierar.	Exempelvis	passerar	mer	livsmedel	genom	terminalen	
under	slutet	av	arbetsveckan	samt	vid	löning	och	högtider.	 

Utöver	omlastningsverksamheten	används	terminalen	i	dagsläget	även	som	en	palldepå	för	retur	av	
pallar	mellan	godsavsändare	och	godsmottagare.	Detta	innebär	att	det	i	den	del	av	terminalen	som	i	
den	nuvarande	planlösningen	i	Figur	15	nedan	benämns	Pallager	lagras	pallar	som	ska	kunna	flyttas	
över	mellan	 godsavsändare	 och	 godsmottagare.	 Vidare	 händer	 det	 att	 Bring	 Frigo	 hyr	 ut	 enstaka	
pallplatser	i	terminalen	till	kunder	som	själva	har	ont	om	lagringsyta.		 
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Figur	15.	Nuvarande	planlösning	(ej	skalenlig)	över	terminalen	i	Linköping	(L1	=	lastkaj	1	osv.). 

4.2.2 Lossning	
Detta	 avsnitt	 bygger	 på	 information	 från	 terminalarbetare6	 och	 transportledare5	 samt	 från	

genomförda	observationer	på	terminalen.	 

När	lastbilar	ankommer	till	terminalen	för	att	lossa	livsmedel	backar	de	in	till	valfri	ledig	lastkaj	och	

anmäler	 sin	 ankomst	 inne	 på	 terminalens	 kontor,	 nattetid	 är	 det	 även	 vanligt	 förekommande	 att	

lastbilschaufförerna	förannonserat	sin	ankomst	genom	ett	samtal	eller	sms	till	terminalen.		För	att	kyl-	

och	fryskedjan	inte	ska	brytas,	och	för	att	undvika	uppvärmning	av	kyllagret,	är	lastkajerna	utrustade	

med	vädertätningar	som	försluter	lastöppningen	baktill	på	lastbilen	med	den	kylda	terminalen.	Innan	

lossning	får	påbörjas	måste	dessa	ha	förslutits	runt	lastöppningen	på	lastbilen.	Hur	lossning	genomförs	

skiljer	sig	mellan	dag	och	natt,	men	gemensamt	vid	all	 lossning	är	att	 inlagring	sker	parallellt	vilket	

innebär	 att	 livsmedlen	 förflyttas	 direkt	 från	 lastbilen	 till	 lagerplatsen	 och	 att	 ankomstkontroll	 av	

livsmedlen	 genomförs	 i	 och	 med	 att	 ansvaret	 för	 dessa	 överförs	 från	 chaufför	 till	 terminal.	

Ankomstkontrollen	innefattar	att	pricka	av	allt	livsmedel	som	lossas	från	lastbilen	för	att	säkerställa	

att	 allt	 finns	 med,	 genomföra	 stickprovskontroller	 för	 att	 säkerställa	 att	 livsmedlen	 håller	 rätt	

temperatur	samt	kontrollera	att	livsmedlen	som	lossas	är	oskadat.	 

Under	dagtid	då	endast	en	terminalarbetare	bemannar	terminalen	är	det	upp	till	chaufförerna	själva	

att	 lossa	 sin	 lastbil	 då	 terminalarbetarens	 arbetsuppgift	 är	 att	 genomföra	 ankomstkontroll	 av	

livsmedlen	som	lossas.	Under	natten	då	två	terminalarbetare	bemannar	terminalen	genomför	den	ena	

terminalarbetaren	 ankomstkontroll	 medan	 den	 andra	 hjälper	 chaufförerna	 att	 lossa.	 Hur	 lång	 tid	

lossning	tar	beror	främst	på	mängden	livsmedel	som	ska	lossas,	men	också	på	en	rad	andra	faktorer	

såsom	om	lastbilen	har	ett	eller	två	lastutrymmen,	vilken	typ	av	lastbärare	livsmedlen	är	förpackade	

på	och	hur	livsmedlen	stuvats	i	lastbilen.	 

Om	 lastbilen	 har	 ett	 eller	 två	 lastutrymmen	påverkar	 tiden	 för	 lossning	 då	 lastbilen,	 oavsett	 antal	

lastutrymmen,	 endast	 tillåts	 nyttja	 en	 lastkaj	 i	 taget.	 Detta	 betyder	 att	 de	 lastbilar	 som	 har	 två	

lastutrymmen	och	ska	lossa	livsmedel	från	bägge	dessa	endast	får	lossa	ett	utrymme	i	taget.	Vilken	

typ	 av	 lastbärare	 påverkar	 tiden	 för	 lossning	 då	 olika	 lastbärare	 tar	 olika	 lång	 tid	 att	 förflytta.	 Är	

																																																													
6	Benefors,	M.,	Danielsson,	M.	&	Andersson,	A.	(2016).	Terminalarbetare,	Bring	Frigo.	[Intervju]	

(2016-03-17). 
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livsmedlen	förpackade	på	pall,	halvpall,	kvartspall	eller	i	pallcontainrar	kan	de	snabbt	förflyttas	med	

hjälp	 av	 truck	 medan	 rullburar	 och	 diverse	 styckegods	 måste	 förflyttas	 för	 hand.	 Hur	 livsmedlen	

stuvats	 i	 lastutrymmet	 påverkat	 tiden	 för	 lossning	 då	 pallar	 med	 olika	 slutdestinationer	 som	 står	

ovanpå	varandra	behöver	förflyttas	till	olika	ställen	i	terminalen,	mer	om	placering	av	livsmedel	med	

olika	 slutdestination	 i	 avsnitt	 4.2.3	 Lagring	 nedan.	 Ovanstående	 faktorer	 påverkar	 alltså	 tiden	 för	

lossning,	men	i	genomsnitt	brukar	lossning	beräknas	ta	cirka	30	minuter	för	fjärrbilar	när	två	hjälps	åt	

att	lossa	och	20	minuter	för	de	mindre	distributionsbilarna	när	chauffören	lossar	ensam.	 

4.2.3 Lagring	
Detta	avsnitt	bygger	på	information	från	terminalarbetare6	samt	från	genomförda	observationer	på	

terminalen. 

I	dagsläget	sker	inlagring	av	livsmedel	i	terminalen,	i	största	möjliga	mån,	utifrån	en	förutbestämd	plan	

som	är	framtagen	av	den	nuvarande	terminalpersonalen	och	baseras	på	deras	erfarenhet	från	arbetet	

på	terminalen.	Då	terminalen	idag	inte	använder	sig	av	mer	än	ett	pallställage	innefattar	planen	dels	

vilken	golvyta	som,	utöver	ställaget,	ska	användas	för	lagring	och	dels	var	på	den	avsedda	lagerytan	

samt	var	i	ställaget	specifika	livsmedel	ska	placeras.	En	illustration	över	den	layout	som	idag	används	

för	lageryta	i	kylen	respektive	frysen	återfinns	nedan	i	Figur	16. 

	
Figur	16.	Terminalens	nuvarande	layout	(vit	yta	=	transportgångar	och	grå	yta	=	lageryta). 

Som	 Figur	 16	 illustrerar	 går	 en	 del	 av	 golvytan	 förlorad	 till	 transportgångar	 så	 att	 allt	 livsmedel,	

oberoende	av	vilken	lastkaj	det	lossats	från,	kan	förflyttas	till	rätt	ställe	i	kylen	eller	frysen.	Enskilda	

gånger	då	ovanligt	mycket	livsmedel	ankommit	till	terminalen	händer	det	dock	att	en	enskild	lastkaj	

tvingas	stängas	av	för	att	gången	till	denna	ska	kunna	utnyttjas	för	lagring.	För	att	undvika	att	detta	

sker	 tillämpas	 djup-	 och	 fristapling	 vilket	 gör	 att	 lokalens	 volym	 kan	 utnyttjas	 bättre.	 I	 djup-	 och	

fristaplingen	är	det	vanligast	att	pallar	med	livsmedel	staplas	till	en	höjd	av	två	fullhöjdspallar,	det	vill	

säga	ungefär	2,5	meter,	men	längs	med	väggarna	förekommer	även	att	stapling	sker	till	en	höjd	av	

max	fyra	meter.	

Placering	av	livsmedel	inne	i	terminalen	sker	enligt	principen	att	allt	som	ska	med	samma	transport	

placeras	 tillsammans	 i	 kyllagret	 respektive	 fryslagret.	Utifrån	detta	har	den	 tilltänkta	 lagringsytan	 i	

kyllagret	 och	 fryslagret,	 det	 vill	 säga	 de	 gråmarkerade	 områdena	 i	 Figur	 16,	 delats	 in	 i	 zoner	 där	

livsmedel	som	ska	med	respektive	transport	från	terminalen	ska	placeras.	Exempelvis	placeras	allt	kylt	

livsmedel	som	ska	till	Motala	i	samma	zon	då	det	området	försörjs	av	en	och	samma	distributionsbil.		
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Nattetid,	 när	 fjärrbilar	 lossar	 de	 livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 inom	Östergötland,	 är	 terminalen	

indelad	i	zoner	utifrån	de	områden	inom	Östergötland	som	försörjs	av	distributionsbilar	den	dagen,	

medan	zonerna	på	dagtid	är	indelade	utifrån	de	utgående	fjärrbilarnas	destination.	Ytan	i	terminalen	

är	alltså	indelad	i	olika	lagerzoner	beroende	på	tid	på	dygnet;	dagtid	kan	en	del	av	lagerytan	användas	

som	lagerplats	för	livsmedel	som	ska	till	Stockholm	medan	samma	yta,	eller	delar	av	den,	under	natten	

kan	vara	lagerplats	åt	 livsmedel	som	ska	distribueras	i	Norrköping.	Vidare,	på	grund	av	att	 inte	alla	

områden	i	Östergötland	försörjs	på	daglig	basis,	kan	områden	som	inte	försörjs	på	samma	dagar	dela	

på	 en	 och	 samma	 zon;	 ett	 område	 inom	 Östergötland	 som	 försörjs	 på	 måndagar,	 onsdagar	 och	

fredagar	kan	exempelvis	dela	zon	med	ett	annat	område	som	försörjs	på	tisdagar	och	torsdagar.	Hur	

zonindelningen	görs	i	dagsläget	under	natten	respektive	dag	presenteras	nedan	i	Figur	17.	

	
Figur	17.	Illustration	över	hur	lagerytan	delas	in	i	zoner	på	natten	respektive	dagen. 

Respektive	zons	storlek	är	baserad	på	terminalarbetarnas	erfarenhet	över	hur	mycket	utrymme	som	

vanligtvis	behövs	för	att	lagra	de	livsmedel	som	ska	med	respektive	transport,	men	förändringar	av	

dessa	kan	ske;	exempelvis	då	en	viss	kunds	livsmedel	ska	börja	transporteras	på	en	annan	rutt	eller	

att	 en	 kund	beställt	 extra	mycket	 livsmedel	 en	dag.	Det	 förstnämnda	medför	 att	 zonernas	 storlek	

justeras	 sinsemellan	 medan	 det	 sistnämnda	 vanligtvis	 löses	 genom	 att	 utrymme	 “lånas”	 från	 en	

närliggande	zon	som	förväntas	ha	överskott	av	utrymme.	Hur	de	temporära	lånen	av	utrymme	sker	

bestäms	av	terminalarbetarna	utifrån	de	fraktlistor	som	finns	tillgängliga	över	hur	mycket	livsmedel	

som	förväntas	passera	genom	terminalen	den	aktuella	dagen.		

Då	chaufförerna	som	lossar	gods	på	terminalen	i	stort	sett	är	desamma	varje	dag	har	de	lärt	sig	den	

förutbestämda	 planen	 och	 vet	 ungefär	 vart	 respektive	 livsmedel	 ska	 placeras	 i	 terminalen.	 Detta	

medför	att	lossning	av	livsmedel	går	fortare	och	att	det	blir	lättare	att	hålla	planerat	tidschema.	De	

chaufförer	som	inte	är	bekanta	med	planen	får	istället	fråga	terminalarbetarna	om	vart	livsmedlen	de	

lossar	ska	ställas	i	terminalen.	

4.2.4 Lastning	
Detta	avsnitt	bygger	på	information	från	terminalarbetare6	samt	från	genomförda	observationer	på	

terminalen. 

Likt	 vid	 lossning	 backar	 lastbilarna	 som	 ska	 lasta	 livsmedel	 in	 på	 valfri	 ledig	 lastkaj	 och	 försluter	

vädertätningen	runt	lastbilen.	Chaufförerna	anmäler	därefter	sin	ankomst	på	terminalens	kontor	och	

erhåller	 fraktsedlar	över	de	 livsmedel	 som	ska	 lastas.	Lastning	genomförs	alltid	själv	av	chauffören	

eftersom	denne	är	ansvarig	över	att	det	som	lastas	är	helt	och	håller	rätt	temperatur	samt	är	ansvarig	

för	 lastsäkring	av	 livsmedlen.	Detta	är	möjligt	då	chaufförerna,	precis	som	vid	 lossning,	 i	princip	är	

desamma	dag	till	dag	vilket	medför	att	de	kan	planen	över	vart	i	terminalen	livsmedlen	som	de	ska	

lasta	är	placerade.	Eftersom	allt	livsmedel	som	ska	lastas	är	placerat	tillsammans	i	kyllagret	respektive	
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fryslagret	kan	även	en	ny	chaufför	enkelt	genomföra	lastning.	Det	händer	dock	att	terminalarbetarna,	

i	mån	av	tid,	hjälper	till	att	lyfta	fram	de	livsmedel	som	ska	lastas	till	lastkajen. 

Tiden	 för	 att	 lasta	 varierar,	 precis	 som	 vid	 lossning,	 	 av	 antal	 lastutrymmen,	 lastbärare	 och	 hur	

livsmedlen	ska	stuvas.	Generellt	sett	brukar	lastning	ta	dubbelt	så	lång	tid	som	lossning	vilket	innebär	

att	lastning	tar	cirka	40	minuter	för	en	distributionsbil	och	60	minuter	för	en	fjärrbil. 

4.3 Ombyggd	terminal	
Detta	avsnitt	bygger	på	information	från	logistikkoordinatorn7.	 

Hur	terminalens	planritning	kommer	att	förändras	i	och	med	ombyggnationen	illustreras	nedan	i	Figur	

18.	

	
Figur	18.	Planlösning	(ej	skalenlig)	över	nuvarande	respektive	ombyggd	terminal. 

Som	kan	ses	i	Figur	18	kommer	det	befintliga	pallagret	att	ersättas	av	kyllageryta	vid	ombyggnationen.	

Detta	innebär	att	terminalens	totala	kyllageryta	utökas	från	dagens	250	m2	till	1	000	m2,	det	vill	säga	

fyrdubblas,	och	att	terminalens	funktion	som	pallager	 läggs	ned.	Utöver	att	kyllagerytan	blir	större	

kommer	även	antalet	 lastkajer	utökas	från	dagens	fem	till	åtta	stycken,	varav	samtliga	kommer	att	

vara	i	direkt	anslutning	till	terminalens	nya	kyllageryta.	Det	som	inte	kan	urskiljas	ur	Figur	18	är	att	

inga	nya	ställage	utöver	det	befintliga,	se	Figur	16,		kommer	att	tillkomma	i	den	ombyggda	terminalen.	

När	 ombyggnation	 är	 klar	 kommer	 de	 livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 åt	 den	 stora	 svenska	

matgrossisten	 att	 börja	 gå	 via	 terminalen.	 Mängden	 livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 åt	 denna	

matgrossist	har	beräknats	till	att	vara	mellan	160	till	210	rullburar	beroende	på	veckodag,	men	även	

en	 viss	mängd	pallar	 förväntas.	Detta	motsvarar	 en	 volymökning	 av	 livsmedel	 på	20-30	%.	 För	 att	

kunna	distribuera	matgrossistens	livsmedel	med	den	befintliga	distributionstrafiken	kommer	dennes	

livsmedel	att	levereras	till	terminalen	under	natten.		

																																																													
7	Eriksson,	T.	(2016)	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-02-03)	
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5 Föranalys	
Detta	 kapitel	 är	 uppdelat	 i	 fyra	 olika	 avsnitt	 som	 var	 och	 ett	 besvarar	 en	 av	 studiens	 fyra	 första	

frågeställningar;	hanteringsarbete	definieras	och	 vad	 för	 slags	 riktlinjer	 som	ska	 tas	 fram,	hur	den	

ombyggda	lagerytan	ska	utformas	samt	vilken	lagringsprincip	som	ska	tillämpas	fastställs.		

5.1 Definition	av	hanteringsarbete	
Innan	 optimering	 kunde	 tillämpas	 för	 att	 minimera	 erfordrat	 hanteringsarbete	 vid	 omlastning	 på	

terminalen	behövde	det	definieras	hur	hanteringsarbete	ska	mätas	då	det	är	en	odefinierad	term	som	

kan	innefatta	olika	saker	för	olika	verksamheter.	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	lyfter	fram	transport	av	

gods	mellan	lossning	och	lastning	inom	logistiklokaler	som	en	form	av	hanteringsarbete.	Transport	av	

gods	 är	 också	 något	 som	 många	 av	 de	 modeller	 och	 metoder	 som	 presenterats	 för	 optimerad	

godsplacering	i	lager	i	avsnitt	3.4.3	Optimering	av	hantering	på	terminaler	tagit	fasta	på.	Ett	exempel	

som	 minimerar	 transportsträckan	 för	 hanteringsutrustning	 i	 en	 terminal	 presenteras	 av	 Vis	 &	

Roodbergen	(2008)	och	ett	annat	för	 lager	presenteras	av	Leilin	et	al.	 (2009).	Transport	av	gods	är	

också	det	hanteringsarbete	 som	används	 som	målfunktion	 i	 Cross-dock	Door	Assignment	Problem	

(CDAP)	 för	 hur	 tilldelning	 av	 lastkajer	 till	 ingående	 och	 utgående	 lastbilar	 optimalt	 ska	 ske	 så	 att	

transportsträckan	mellan	lastande	och	lossande	lastbilar	minimeras	(Nassief	et	al.,	2016).	

Ett	 annat	 exempel	 på	 mått	 av	 hanteringsarbete	 hämtad	 från	 teorin	 är	 transportkostnad	 för	

hanteringsutrustning	 som	 Lai	 et	 al.	 (2002)	 använder	 som	målfunktion	 i	 sin	 optimeringsmodell	 för	

placering	av	artiklar	i	lager.	Även	erfordrad	hanteringstid	förekommer	som	mått	för	hanteringsarbete;	

Yu	 &	 Egbelu	 (2008)	 är	 exempel	 på	 författare	 som	 tagit	 fram	 en	 optimeringsmodell	 för	 hur	

hanteringsarbetet	 kan	 minimeras	 och	 använder	 där	 hanteringstid	 som	 mått.	 Från	 avsnitt	 3.4.3	

Optimering	av	hantering	på	terminaler	framgår	det	att	Shuib	et	al.	(2012)	i	sin	studie	kommit	fram	till	

att	hanteringstid	är	det	mått	på	hantering	som	ofta	förekommer	i	CDAP.	

För	att	erhålla	Bring	Frigo:s	syn	på	hanteringsarbete	utifrån	deras	erfarenhet	och	kompetens	fördes	

en	 diskussion	 med	 logistikkoordinatorn8	 om	 vanliga	 mätsätt	 inom	 logistikbranschen.	 Enligt	

logistikkoordinatorn	 vill	 terminalverksamheter	 omsätta	 lageryta	 så	 fort	 som	möjligt	 varför	 det	 är	

vanligt	förekommande	att	hanteringsarbete	mäts	som	omsatt	yta	per	dygn	till	skillnad	från	renodlade	

lagerverksamheter	 där	 logistikkoordinatorn	 menar	 på	 att	 det	 är	 vanligt	 förekommande	 att	

hanteringsarbete	mäts	som	truckarnas	transportsträcka.		

Omsättning	av	 lageryta	anses	vara	korrelerat	till	både	hanteringstid	och	schemaläggning	av	 in-	och	

utgående	 lastbilar.	 Genom	 att	 minska	 hanteringstiden	 kan	 lastning	 genomföras	 snabbare	 vilket	

medför	att	lagerytan	som	godset	varit	placerat	på	blir	tillgänglig	snabbare	varvid	annat	gods	snabbare	

kan	placeras	där.	Att	minska	hanteringstiden	har	dock	ingen	inverkan	om	det	inte	finns	nytt	gods	som	

kan	 placeras	 där	 vilket	 styrs	 av	 när	 ingående	 lastbilar	 ankommer,	 det	 vill	 säga	 schemaläggning	 av	

lastbilar.	Enligt	direktiv	från	Bring	Frigo	ska	det	planerade	schemat	inte	förändras	vilket	innebär	att	

endast	hanteringstid,	under	förutsättning	att	in-	och	utgående	lastbilar	inte	är	skilda	från	varandra	i	

tid,	kvarstår	som	faktor	för	att	förbättra	omsättning	av	lageryta.		

Hanteringstid	kan	ses	som	en	funktion	av	bland	annat	transportsträcka,	hastighet	som	truckarna	kan	

förflytta	sig	i,	trängsel	mellan	truckar,	truckförarnas	manövreringsskicklighet	med	flera,	vilka	samtliga	

måste	beaktas	för	att	ge	en	realistisk	hanteringstid	om	det	ska	användas	som	måttstock	för	erfordrat	

																																																													
8	Eriksson,	T.	(2016).	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-03-24)	
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hanteringsarbete.	Transportkostnad	för	förflyttning	av	gods	vid	omlastning	kan	ses	som	en	funktion	

av	erfordrad	hanteringstid	som	omvandlats	till	kostnad	vilket	även	här	 innebär	att	många	variabler	

behöver	beaktas.	Definieras	hanteringsarbete	som	transportsträcka	behöver	färre	variabler	beaktas	

vilket	 gör	optimeringen	mindre	 komplex.	 En	mindre	 komplex	modell	 beskriver	 verkligheten	 sämre	

men	kan	enligt	Lundgren	et	al.	(2008)	ändå	vara	fördelaktig	då	en	komplex	modell	inte	nödvändigtvis	

går	att	lösa.	

Utifrån	ovanstående	resonemang	om	komplexitet	 tillsammans	med	att	genomförd	 litteraturstudie,	

samt	information	från	logistikkoordinator,	påvisat	att	transportsträcka	är	ett	vanligt	förekommande	

mått	 för	 hanteringsarbete	 definieras	 hanteringsarbete	 i	 denna	 studie	 fortsättningsvis	 som	 den	

transportsträcka	som	truckarna	behöver	förflytta	sig	 för	att	genomföra	omlastning	av	 livsmedel	på	

terminalen.	 Till	 denna	 transportsträcka	 räknas	 även	 den	 sträcka	 som	 erfordras	 för	 att	 förflytta	

rullburar	trots	att	detta	i	verkligheten	inte	sker	med	truck.	Därmed	anses	frågeställning	1,	“Hur	ska	

hanteringsarbete	mätas?”,	vara	besvarad.	

5.2 Möjliga	riktlinjer	
Vad	för	slags	riktlinjer	som	skulle	tas	fram	behövde	också	klargöras	innan	optimering	kunde	tillämpas.	

För	att	alltid	erhålla	så	lite	hanteringsarbete	som	möjligt	vore	det	optimalt	om	varje	enskilt	dygn	hade	

egna	riktlinjer	för	var	olika	livsmedel	ska	placeras	i	terminalen	och	vilka	lastbilar	som	ska	använda	vilka	

lastkajer	som	tagits	fram	utifrån	den	mängd	livsmedel	som	förväntas	ankomma	det	aktuella	dygnet.	I	

diskussion	med	Bring	Frigo	framkom	det	dock	att	data	över	förväntad	mängd	livsmedel	endast	finns	

tillgängligt	 i	 pappersformat	 och	 inte	 i	 digitalt	 format	 innan	 livsmedlen	 faktiskt	 passerat	 genom	

terminalen.	Om	optimala	dagliga	riktlinjer	ska	tas	fram	med	hjälp	av	optimering	skulle	detta	innebära	

att	personalen	på	terminalen	manuellt	måste	överföra	de	analoga	data	till	digitalt	format	vilket	inte	

anses	hållbart.	Dels	för	att	det	är	osäkert	om	det	merarbete	som	följer	av	att	data	måste	överföras	till	

digital	form	understiger	eventuell	besparing	i	hanteringsarbete	i	och	med	dagsspecifika	riktlinjer,	och	

dels	för	risken	att	felaktig	data	överförs	till	optimeringen	vilket	kan	leda	till	att	riktlinjer	som	inte	är	

den	 bästa	 för	 dagen	 tas	 fram,	 eller	 i	 värsta	 fall	 riktlinjer	 som	 inte	 är	möjliga	 att	 följa.	 Vidare	 kan	

specifika	 planer	 för	 respektive	 dag	 medföra	 att	 terminalarbetarna	 och	 lastbilschaufförerna	 blir	

ineffektiva	då	placeringen	av	livsmedel	dagligen	skiljer	sig	och	därför	inte	går	att	lära	sig.	Detta	styrks	

av	Bartholdi	&	Hackman	 (2014)	 som	menar	på	 att	 fast	 placering	 av	 gods	 i	 lager	 kan	 leda	 till	 ökad	

effektivitet.	 Utifrån	 ovanstående	 resonemang	 uteslöts	 möjligheten	 att	 ta	 fram	 riktlinjer	 som	 är	

dagsspecifika	för	placering	av	livsmedel	och	tilldelning	av	lastkajer.	

I	samråd	med	Bring	Frigo	beslutades	därför	att	historiska	data	över	mängden	livsmedel	som	passerar	

genom	 terminalen	 skulle	 användas	 för	 att	 ta	 fram	 riktlinjer	 för	 var	 olika	 livsmedel	 ska	 placeras	 i	

terminalen	och	vilka	lastbilar	som	ska	använda	vilka	lastkajer.	Nackdelen	med	att	använda	historiska	

data	är	dock	att	riktlinjerna,	utöver	att	de	inte	behöver	bli	optimala,	blir	statiska	och	inte	tar	hänsyn	

till	förändringar	i	kundportfölj	och	således	förändringar	i	den	mängd	livsmedel	som	ska	distribueras.	

Vidare,	då	Bring	Frigo	nyligen	påbörjat	distributionen	av	den	stora	svenska	matgrossistens	matvaror	

finns	 inte	 historisk	 data	 över	 en	 längre	 tidsperiod	 att	 tillgå	 kring	 den	 mängd	 livsmedel	 som	

matgrossisten	vill	ha	distribuerat	varför	eventuella	variationer	kan	vara	svåra	att	fånga	upp	vilket	också	

är	en	nackdel.	Trots	nackdelarna	med	att	använda	historiska	data	för	att	ta	fram	riktlinjer	fanns	ingen	

annan	utväg	än	att	göra	så	och	hoppas	på	att	riktlinjerna	ändå	ger	ett	önskvärt	resultat.	
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Efter	beslutet	om	att	historiska	data	skulle	användas	fördes	en	diskussion	med	logistikkoordinatorn9	

om	möjliga	riktlinjer	som	skulle	kunna	tas	fram	utifrån	historiska	data.	Bland	annat	diskuterades	

v generella	riktlinjer	som	skulle	kunna	användas	varje	dag	i	veckan	

v individuella	riktlinjer	för	respektive	arbetsdag		

v individuella	 riktlinjer	 för	 respektive	 arbetsdag	 inklusive	 riktlinjer	 för	 hur	 oförutsägbara	

ökningar	från	normalt	livsmedelflöde	genom	terminalen	ska	hanteras.	 		

Av	dessa	tre	möjliga	varianter	beslutades	det	tillsammans	med	logistikkoordinator	att	studien	skulle	

fokusera	på	det	sistnämnda	alternativet.	

Anledningen	till	detta	grundar	sig	dels	i	att	logistikkoordinatorn	betonade	vikten	av	att	omlastning	på	

terminalen	 ska	 kunna	 fortlöpa	 utan	 bekymmer	 så	 att	 inga	 transporter	 till	 eller	 från	 terminalen	

påverkas	trots	mer	hanteringsarbete	som	följd	av	oförutsägbara	ökningar	från	normalt	livsmedelflöde,	

och	 dels	 i	 att	 generella	 riktlinjer	 inte	 skulle	 ge	 ett	 tillförlitligt	 resultat	 då	mängden	 livsmedel	 som	

passerar	genom	terminalen	skiljer	sig	varje	vardag.	För	att	förtydliga	innebar	detta	alltså	att	riktlinjer	

för	varje	arbetsdag	i	veckan,	det	vill	säga	riktlinjer	för	måndagar,	riktlinjer	för	tisdagar	och	så	vidare,	

för	vart	olika	livsmedel	ska	placeras	och	till	vilka	lastkajer	som	respektive	lastbilar	ska	ankomma	skulle	

tas	fram.	I	och	med	detta	beslut	ansågs	frågeställning	2,	“Vad	för	slags	riktlinjer	ska	tas	fram?”,	vara	

besvarad.	

5.3 Layout	för	terminalens	lageryta	
Nedan	presenteras	först	de	data	som	samlades	in	för	att	kunna	utforma	den	ombyggda	terminalens	

lageryta	innan	den	framtagna	layouten	slutligen	presenteras.			

5.3.1 Datainsamling	till	layout	
För	att	dels	kunna	utforma	en	layout	för	den	ombyggda	terminalens	lageryta	och	dels	kunna	använda	

transportsträcka	som	mätsätt	för	hanteringsarbete	behövde	terminalens	tilltänkta	mått	samlas	in.	Då	

ingen	färdigställd	planritning	över	den	ombyggda	terminalens	tilltänkta	mått	fanns	att	tillgå	behövde	

måtten	 samlas	 in	 manuellt.	 Detta	 gjordes	 dels	 från	 en	 tillhandahållen	 planritning	 över	 kyl-och	

fryslagret	i	den	befintliga	terminalen	och	dels	genom	att	författarna	själva	mätte	upp	det	nya	tilltänkta	

kyllagret.	Utifrån	denna	datainsamling	erhölls	de	mått	som	presenteras	nedan	i	Figur	19.	

	
Figur	19.	Illustration	av	terminalens	mått	i	meter,	ej	skalenlig.	

I	Figur	19har	det	antagits	att	de	tre	nya	lastkajerna	(L3,	L4	och	L5)	kommer	att	placeras	på	samma	sätt	

som	de	 befintliga	 lastkajerna,	 det	 vill	 säga	mittemellan	 de	 bärande	 pelare	 som	 längs	med	 väggen	

återfinns	var	sjätte	meter.	Vidare	har	det	i	Figur	19	antagits	att	0,2	m	gått	förlorat	längs	varje	vägg	i	

																																																													
9
	Eriksson,	T.	(2016).	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-03-29)	
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det	nya	kyllagret	till	följd	av	de	isolerande	väggar	som	måste	slås	upp	för	att	temperaturen	ska	kunna	

hållas.	

5.3.2	Utformning	av	lageryta	
Enligt	direktiv	från	Bring	Frigo	skulle	den	ombyggda	terminalens	layout	för	lageryta	vara	densamma	

varje	 dag	 vilket	 innebar	 att	 det	 skulle	 finnas	 en	 fastställd	 layout	 över	 placering	 av	 lagerplatser	

respektive	 transportgångar.	 Avsnitt	 3.3	 Terminallayout	 i	 den	 teoretiska	 referensramen	 belyser	

befintlig	teori	kring	hur	lagerytor	bäst	utformas	varför	layouten	över	terminalens	lagerytor	fastställdes	

utifrån	denna	befintliga	teorin	för	att	uppfylla	direktivet,	men	även	för	att	besvara	frågeställning	3:	

  Hur	ska	den	ombyggda	terminalens	lageryta	utformas?	

Vis	 &	 Roodbergen	 (2011)	 beskriver	 tre	 faser	 för	 hur	 en	 terminals	 layout	 kan	 tas	 fram:	 Fas	 1	 -	

Övergripande	layout,	Fas	2	-	Detaljerad	layout	och	Fas	3	-	Principer	för	användning	av	layout.	Då	den	

första	fasen	innefattar	att	fastställa	var	exempelvis	lageryta	och	lastkajer	ska	placeras	i	lokalen,	vilket	

på	förhand	var	givet,	behandlades	inte	denna	fas	i	studien	mer	än	konstaterandet	av	att	terminalen	

har	vad	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	benämner	som	ett	U-flöde	och	att	detta	är	ett	bra	flöde	för	att	

minimera	transportsträckan	av	gods	inom	lokalen,	samt	att	hänsyn	enligt	Richards	(2011)	måste	tas	

till	att	det	finns	tillräckligt	med	yta	framför	lastkajerna	för	att	kunna	lossa	och	lasta.	Fas	2	kommer	att	

behandlas	nedan	medan	fas	3	tas	upp	i	avsnitt	5.4	Princip	för	inlagring.	

Fas	 2	 innefattar	 som	 bekant	 hur	 den	 avsatta	 lagerytan	 ska	 utformas	 vilket	 innebär	 placering	 av	

lagerplatser	respektive	transportgångar	och	om	samt	hur	lokalens	höjd	ska	användas.	I	avsnitt	3.3.3	

Fas	2	-	Detaljerad	layout	återfinns	sju	layouter	med	olika	egenskaper.	Öztürkoğlu	et	al.	(2012)	och	Gue	

&	Meller	 (2009)	har	 i	 sina	studier	kommit	 fram	till	att	otraditionella	 layouter	kan	användas	 för	att	

minska	transportsträcka	för	hanteringsutrustning	vid	 inlagring	och	uttag	men	att	detta	bekostas	av	

lägre	lagringskapacitet	per	yta.	Dock	anser	Öztürkoğlu	et	al.	(2012)	att	en	otraditionell	layout	inte	bör	

användas	i	mindre	lager	eller	verksamheter	som	inte	hanterar	så	mycket	gods.	Då	författarna	till	denna	

studie	 anser	 att	 Bring	 Frigo:s	 verksamhet	 i	 Linköping,	 trots	 utökad	 kapacitet	 i	 och	 med	

ombyggnationen,	 är	 liten	 i	 jämförelse	 med	 många	 av	 Bring	 Frigo:s	 andra	 terminaler	 avslogs	 en	

otraditionell	layout.	

Som	beskrivits	i	avsnitt	4.2.3	Lagring	används	idag	till	största	del	djup-	och	fristapling	på	de	avsatta	

lagerytorna	i	terminalen.	Enligt	Vis	&	Roodbergen	(2011)	är	det	vanligt	förekommande	att	terminaler	

använder	sig	av	just	djup-och	fristapling,	det	vill	säga	att	gods	staplas	direkt	på	varandra	på	golvet,	då	

det	innebär	ökad	flexibilitet	i	hur	lagerytan	kan	användas.	Lumsden	(2012)	menar	dock	på	att	det	bästa	

är	att	använda	både	djup-	och	fristapling	och	ställage	då	respektive	metods	fördelar	kan	utnyttjas.	I	

och	med	att	många	olika	typer	av	lastbärare	passerar	genom	terminalen,	och	i	kombination	med	den	

lägre	 flexibilitet	 som	 användning	 av	 ställage	 innebär,	 förkastades	 att	 fler	 ställage,	 utöver	 det	 som	

redan	existerade	på	 terminalen,	 skulle	användas.	 Istället	bestämdes	att	djup-	och	 fristapling	 skulle	

användas	vilket,	utöver	de	tidigare	nämnda	orsakerna,	också	berodde	på	att	ställage	bidrar	till	sämre	

utnyttjande	 av	 lageryta	 än	 djup-	 och	 fristapling	 samt	 att	 ställage	 måste	 införskaffas	 om	 det	 ska	

användas	vilket	blir	en	merkostnad	som	undviks	med	djup-	och	fristapling.				

Utifrån	beslutet	om	att	använda	traditionell	layout	och	djup-och	fristapling	utformades	en	layout	över	

den	ombyggda	terminalens	lagerytor.	Layouten	illustreras	nedan	i	Figur	20.	



Föranalys	

	 36	

	
Figur	20.	Utformad	layout	för	terminalen,	ej	skalenlig.	

	I	Figur	20	går	det	att	se	att	layouten	för	lageryta	för	den	befintliga	terminalen,	det	vill	säga	frys	och	

befintlig	 kyl,	 liknar	 den	 layout	 som	 idag	 används	 och	 presenterades	 i	 nulägesbeskrivningen.	

Anledningen	till	att	denna	layout	har	behållits	grundar	sig	i	att	det	är	en	naturlig	layout;	dels	för	att	

det	via	korsgången	som	delar	den	befintliga	kylen	i	två	delar	går	att	ta	sig	från	den	nya	kylen	till	frysen	

på	kortast	möjliga	sträcka	och	dels	för	att	den	ger	ett	högt	antal	lagerplatser	i	både	frys	och	befintlig	

kyl.	 Att	 hålla	 antalet	 lagerplatser	 högt	 i	 den	 befintliga	 kylen	 anses	 vara	 av	 stor	 vikt	 eftersom	

författarna,	 under	 sina	 observationer	 på	 terminalen,	 observerat	 att	 de	 flesta	 lastbilar	 ofta	

transporterar	både	frysta	och	kylda	livsmedel.	Genom	att	ha	många	lagerplatser	i	den	befintliga	kylen	

undviks	i	största	möjliga	mån	att	livsmedel	behöver	transporteras	från	den	vänstra	sidan	av	terminalen	

till	den	högra	eller	vice	versa.		

Målet	med	layout	är	enligt	Lumsden	(2012)	att	en	hög	fyllnadsgrad	ska	hållas	samtidigt	som	mängden	

transportarbete	minimeras	och	åtkomsten	till	godset	hålls	god.	Att	hålla	åtkomsten	till	gods	hög	är	

något	som	Jonsson	&	Mattsson	(2011)	hävdar	är	viktigare	än	att	fyllnadsgraden	hålls	hög.	Fördelen	

med	 att	 i	 största	 möjliga	 mån	 slippa	 transportera	 livsmedel	 tvärs	 genom	 terminalen	 anses	 dock	

överväga	 den	 nackdel	 som	uppstår	med	 att	 antalet	 lagerplatser	 hålls	 så	 högt	 som	möjligt:	 att	 allt	

livsmedel	inte	kan	kommas	åt	direkt.	I	den	nya	kylen	valdes	dock	hög	åtkomst	före	hög	fyllnadsgrad	

då	det	här	ansågs	finnas	gott	om	yta	för	att	kunna	klara	av	den	mängd	livsmedel	som	förväntas	passera	

terminalen	i	och	med	affären	med	den	stora	svenska	matgrossisten.	Denna	bedömning	gjordes	utifrån	

att	det	är	beräknat	att	mängden	livsmedel	kommer	att	öka	med	som	max	30	%	men	att	terminalens	

kylyta	tredubblas.			

Storleken	på	respektive	lageryta	i	Figur	20	anpassades	efter	måtten	på	en	Europapall	(1,2x0,8	meter)	

då	 det	 är	 den	 vanligast	 förekommande	 lastbäraren	 och	 det	 förutsattes	 här	 att	 lastbärarna	 kunde	

placeras	alldeles	intill	varandra	utan	mellanrum	då	författarna	under	sina	observationer	inte	noterat	

att	 livsmedel	packats	 så	 att	de	 stack	ut	utanför	 lastbäraren.	 För	 att	 två	 truckar	 ska	 kunna	mötas	 i	

transportgångarna	 behövde	 dess	 bredd	 vara	 minst	 1,6	 meter	 (2*0,8	 meter)	 men	 för	 att	 ha	 lite	

säkerhetsmarginal	bestämdes	det	i	samråd	med	logistikkoordinatorn10	att	gångarna	som	minst	skulle	

vara	två	meter	breda.	På	begäran	av	logistikkoordinatorn	lämnades	även	utrymme	längs	med	väggen	

mellan	 lastkajerna	 i	 det	nya	kyllagret	 för	 att	möjliggöra	direkt	 förflyttning	mellan	 lastbilar	på	olika	

lastkajer	och	snabbare	åtkomst	till	rader	som	är	belägna	vid	andra	lastkajer.	Under	förutsättning	att	

det	står	livsmedel	närmast	lastkajen	är	denna	passage	endast	1,2	meter	brett	vilket	motiveras	som	en	
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	Eriksson,	T.	(2016).	Logistikkoordinator,	Bring	Frigo.	[Intervju]	(2016-04-14)	
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försiktighetsåtgärd	för	att	undvika	kollisioner	till	följd	av	den	döda	vinkel	som	finns	mellan	passagen	

och	lastkajen.					

5.4 Principer	för	lagring	
Slutligen	 behövde	 en	 princip	 för	 lagring	 på	 de	 tilltänkta	 lagerytorna	 i	 den	 ombyggda	 terminalen	

fastställas.	 Enligt	 Jonsson	 &	 Mattsson	 (2011)	 kan	 en	 lageryta	 delas	 upp	 i	 olika	 zoner	 där	

hanteringsmässigt	lika	artiklar	placeras	inom	samma	zon.	Med	hanteringsmässigt	lika	artiklar	menar	

de	artiklar	med	liknande	egenskaper	vilket	för	terminaler,	enligt	Moen	(2013),	exempelvis	kan	vara	att	

artiklar	som	ska	transporteras	tillsammans	lagras	tillsammans.	Lumsden	(2012)	menar	på	att	en	god	

placering	 av	 artiklar	 kan	bidra	 till	minskat	 hanteringsarbete	 varför	 detta	 är	 viktigt.	Någon	 generell	

metod	för	att	finna	en	god	placering	finns	dock	inte	enligt	Lumsden	(2012)	men	menar	på	att	ett	antal	

principer	kan	användas	som	vägledning.		

I	avsnitt	3.3.4	Fas	3	-	Principer	för	användning	av	layout	i	den	teoretiska	referensramen	beskrivs	ett	

antal	 av	de	principer	 för	 inlagring	 som	 finns.	 En	av	de	principer	 som	presenterats	 i	 den	 teoretiska	

referensramen	är	familjegruppsprincipen.	Enligt	Lumsden	(2012)	innebär	denna	princip	bland	annat	

att	artiklar	som	kräver	speciella	lagringsmiljöer	ska	lagras	tillsammans.	Detta	kan	liknas	med	att	frysta	

livsmedel	 lagras	med	varandra	 i	ett	fryslager	och	kylda	 livsmedel	med	varandra	 i	ett	kyllager	då	de	

enligt	FFKM	(2016)	måste	hålla	angiven	produkttemperatur	genom	hela	 försörjningskedjan.	Vidare	

presenteras	en	princip	vid	namn	likhetsprincipen	som	innebär	att	artiklar	som	ofta	skickas	tillsammans	

ska	 lagras	 bredvid	 varandra.	 På	 terminalen	 skulle	 detta	 kunna	 liknas	 med	 att	 livsmedel	 som	 ska	

transporteras	 till	 samma	 ort	 lagras	 bredvid	 varandra.	 Ytterligare	 exempel	 från	 den	 teoretiska	

referensramen	 är	 storleksprincipen	 där	 artiklar	 med	 samma	 storlek	 eller	 tyngd	 är	 placerade	

tillsammans	 vilket	 på	 terminalen	 skulle	 kunna	 liknas	 med	 att	 livsmedlen	 lagras	 utifrån	 typ	 av	

lastbärare.		

För	att	säkerställa	att	gällande	riktlinjer	för	livsmedels	produkttemperatur	uppfylls	var	det	självklart	

att	familjegruppsprincipen,	där	frysta	livsmedel	lagras	i	fryslagret	och	kylda	lagras	i	något	av	de	två	

kyllagren,	 även	 fortsättningsvis	 skulle	 tillämpas	 på	 terminalen.	 Att	 tillämpa	 familjegruppsprincipen	

ansågs	 dock	 inte	 besvara	 frågeställning	 4,	 “Enligt	 vilken	 lagringsprincip	 ska	 livsmedel	 lagras	 på	

terminalen?”,	 utan	 sågs	 endast	 på	 som	 en	 nödvändighet	 varför	 vidare	 resonemang	 kring	 lämplig	

lagringsprincip	krävdes.	För	att	minska	hanteringsarbetet	på	terminalen	bör	risken	för	att	livsmedel	

blir	 instängda	bakom	andra	livsmedel	minimeras.	Genom	att	använda	likhetsprincipen,	det	vill	säga	

lagra	livsmedel	som	ska	transporteras	tillsammans,	reduceras	risken	för	att	detta	inträffar	jämfört	med	

om	livsmedlen	exempelvis	placeras	utifrån	typ	av	lastbärare.	Vidare	medför	likhetsprincipen	även	att	

det	blir	lättare	för	lastbilschaufförer	att	lokalisera	de	livsmedel	som	ska	lastas	eftersom	livsmedlen	är	

koncentrerade	 till	 specifika	 lagerytor	 vilket	 kan	 inbringa	 kortare	 lasttider.	 Utifrån	 dessa	 fördelar	

beslutades	det	att	likhetsprincipen	skulle	tillämpas	för	lagring	inom	frys-	respektive	kyllager.	

Att	 enbart	 tillämpa	 likhetsprincipen	 säkerställer	 dock	 inte	 att	 livsmedel	 inte	 blir	 instängda.	 Som	

tidigare	nämnts	är	en	god	placering	viktigt	för	ett	minskat	hanteringsarbete	och	hur	uppdelningen	av	

lagerytan	i	olika	zoner	sker	påverkar	detta.	Nedan	i	Figur	21	presenteras	två	exempel	på	hur	en	och	

samma	lageryta	kan	zonindelas.	
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Figur	21.	Illustration	av	djupa	respektive	breda	zoner.	

Som	illustreras	av	Figur	21	är	zon	C	instängd	bakom	zon	B	och	zon	B	är	i	sin	tur	instängd	bakom	zon	A	

då	breda	zoner	tillämpas.	Detta	medför	att,	för	att	onödig	hantering	med	att	komma	åt	gods	som	är	

instängt	ska	undvikas,	behöver	lastbilen	som	ska	lasta	gods	från	zon	A	ankomma	innan	lastbilen	som	

ska	lasta	gods	från	zon	B	och	så	vidare;	omvänt	måste	lastbilen	som	lossar	gods	till	zon	C	ankomma	

innan	lastbilen	som	ska	lossa	gods	till	zon	B	och	så	vidare.	Om	djupa	zoner	tillämpas	kan	detta	problem	

undvikas	 då	 zonernas	 åtkomst	 här	 inte	 är	 beroende	 av	 varandra	 vilket	 är	 önskvärt.	 Utifrån	 detta	

resonemang	har	zonindelningen	som	presenteras	nedan	i	Figur	22	tagits	fram	på	den	lagerlayout	som	

presenterades	tidigare	i	Figur	20.		

	
Figur	22.	Illustration	av	zonindelningen	av	terminalens	lagerytor,	ej	skalenlig.	

Notera	dock	att	det	maximala	antalet	zoner	som	terminalen	delats	in	i	presenteras	i	Figur	22;	antal	

zoner	som	faktiskt	kommer	att	användas	i	den	dagliga	verksamheten	kan	komma	att	variera	beroende	

på	mängd	 livsmedel	som	passerar	genom	terminalen	den	aktuella	veckodagen	och	bestäms	av	det	

fortsatta	arbetet	i	studien.	Notera	även	att	ingen	zon	återfinns	direkt	“norr”	om	den	svartmarkerade	

pelaren	i	den	befintliga	kylen	då	det	ansågs	vara	svårt	att	komma	åt	att	placera	livsmedel	bakom	denna	

pelare.	Vidare	bedömdes	risken	för	att	livsmedel	skulle	kunna	bli	inlåst	bakom	pelaren	som	hög	varför	

det	även	av	denna	anledning	tycktes	rimligt	att	inte	placera	livsmedel	direkt	“norr”	om	denna	pelare.	

De	 två	 pelare	 som	 återfinns	 i	 lagerzoner	 i	 den	 nya	 kylen	 bedömdes	 inte	 ha	 någon	 inverkan	 då	

transportgångarna	i	denna	del	av	terminalen	är	tillräckligt	breda	för	att	lastbärare	skulle	tillåtas	sticka	

ut	i	gången	till	följd	av	att	de	placerats	intill	dessa	pelare.	

Sammanfattningsvis	beslutades	alltså	att	terminalen	lageryta	skulle	delas	upp	i	olika	zoner	enligt	Figur	

22	 och	 att	 likhetsprincipen	 (samt	 familjeprincipen)	 skulle	 tillämpas	 för	 lagring	 i	 frys-	 och	 kyllager.	

Frågeställning	4,	“Enligt	vilken	 lagringsprincip	ska	 livsmedel	 lagras	på	terminalen?”,	ansågs	därmed	

besvarad.		
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6 Datainsamling	till	optimering	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 inledningsvis	 den	 typ	 av	 data	 som	 var	 nödvändig	 att	 ta	 fram	 till	

optimeringen.	 Därefter	 följer	 ett	 avsnitt	 om	 hur	 erhållen	 historiska	 data	 från	 Bring	 Frigo	 först	

avgränsades	 och	 generaliserades	 för	 att	 göra	 de	 hanterbara	 innan	 de	 slutligen	 bearbetades	 och	

analyserades	för	att	framställa	de	nödvändiga	indata.	

6.1 Typ	av	data	
För	att	kunna	ta	fram	riktlinjer	behövde	historiska	data	över	mängden	livsmedel	som	passerar	genom	

terminalen	samt	tidpunkter	för	när	fjärr-	respektive	distributionsbilar	ankommer	och	avgår	samlas	in.	

Mer	exakt	behövdes	nedanstående	data	gällande	detta:	

  Mängd	livsmedel	som	passerar	terminalen		

! varav	mängd	kylt	respektive	fryst	

! på	en	viss	typ	av	lastbärare	

! med	en	viss	lastort	och	en	viss	lossort.	

  Avgångs-	och	ankomsttider	för	fjärr-	och	distributionsbilar.	

Vidare,	 då	 hanteringsarbete	 i	 avsnitt	 5.1	 Definition	 av	 hanteringsarbete	 definierats	 som	 den	

transportsträcka	som	truckarna	behöver	förflytta	sig	inne	på	terminalen	behövde	transportavstånden	

inne	på	terminalen	tas	fram.	

För	att	ta	fram	mängden	livsmedel	som	passerar	genom	terminalen	erhölls	historiska	data	från	Bring	

Frigo:s	affärssystem	över	allt	livsmedel	som	passerat	under	tidsperioden	2015-10-01	-	2016-03-31	i	en	

Excel-fil.	Erhållen	data	innefattade	bland	annat	information	kring		

  avsändningsort	och	slutdestination	

  last-	och	lossterminal	

  transportfordon	

  lagringstemperatur	

  lastbärare.	

Ett	exempel	på	formatet	av	de	erhållna	historiska	data	presenteras	nedan	i	Figur	23.	

	
Figur	23.	Exempeldata	från	affärssystem.	

Då	distributionen	av	den	stora	svenska	matgrossistens	livsmedel	inte	hade	kommit	igång	när	denna	

del	av	studien	genomfördes	återfanns	inte	dennes	mängd	livsmedel	bland	de	erhållna	historiska	data.	

Vidare	fanns	inte	heller	data	över	de	tidpunkter	för	när	dessa	livsmedel	ankommit	samt	gått	ut	från	

terminalen.	 På	 grund	 av	 detta	 fick	 Bring	 Frigo	 uppskatta	 mängd	 livsmedel	 och	 ankomst-	 och	

avgångstider	för	varje	bil	för	respektive	veckodag.			

Beträffande	 när	 fjärr-	 och	 övriga	 distributionsbilar	 utgår	 från	 respektive	 ankommer	 till	 terminalen	

finns,	som	tidigare	nämnt	i	nulägesbeskrivningen,	tilltänkta	tidpunkter	för	detta.	Data	angående	dessa	

tidpunkter	 erhölls	 från	 historiska	 dagliga	 produktionsrapporter	 för	 samma	 tidsperiod,	 det	 vill	 säga	

2015-10-01	 -	 2016-03-31,	 där	 både	planerade	och	 faktiska	 ankomst-	 respektive	 avgångstider	 finns	
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noterade	 för	 samtliga	 fordon	 den	 aktuella	 dagen.	 Produktionsrapporterna	 erhölls	 även	 de	 i	 Excel-

format	och	ett	exempel	på	hur	de	såg	ut	presenteras	nedan	i	Figur	24.	

	
Figur	24.	Exempeldata	från	produktionsrapport.	

Kolumnvis	 från	 vänster	 till	 höger	 i	 Figur	 24	 återfinns	 önskad	 avgångs-	 eller	 ankomsttid,	 faktiskt	

avgångs-	eller	ankomsttid,	vilken	linje	tiderna	gäller,	vilket	åkeri	som	kör	linjen,	vilket	unikt	fordon	som	

kört	linjen	den	aktuella	dagen	samt	om	det	är	distributions-	eller	fjärrtrafik.	

Data	för	att	ta	fram	transportavstånden	i	terminalen	togs	från	den	datainsamling	som	skedde	i	avsnitt	

5.3	Layout	för	terminalens	lageryta.		

6.2 Framställning	av	indata	
För	att	ta	fram	de	till	optimeringen	nödvändiga	indata	behövde	en	signifikant	mängd	bearbetning	av	

de	erhållna	historiska	data	genomföras.	I	detta	avsnitt	beskrivs	de	avgränsningar	och	generaliseringar	

som	genomfördes	för	att	de	historiska	data	skulle	bli	hanterbart	och	således	kunna	användas	innan	

det	 slutligen	presenteras	 hur	 data	bearbetades	och	 analyserades	 för	 att	 framställa	 de	nödvändiga	

indata.		

6.2.1 Avgränsning	och	generalisering	av	data	
För	 att	 kunna	 ta	 fram	 de	 indata	 som	 krävdes	 till	 optimeringen	 var	 vissa	 avgränsningar	 och	

generaliseringar	nödvändiga	att	genomföra.	De	avgränsningar	och	generaliseringar	som	genomfördes	

på	de	historiska	data	presenteras	nedan.	

Extern	inleverans	till	terminal	
Bland	 de	 historiska	 data	 som	 erhållits	 återfanns	 livsmedel	 som	 transporterats	 till	 terminalen	 av	

avsändarna	 själva	 för	 att	 Bring	 Frigo	 från	 terminalen	 ska	 transportera	 livsmedlen	 vidare	 till	

slutmottagarna.	Då	det	i	de	historiska	data	inte	fanns	angivet	vilket	fordon	dessa	livsmedel	kommit	in	

med	och	när,	generaliserades	livsmedlen	till	att	inkomma	till	terminalen	på	en	gemensam	lastbil	en	

timme	efter	ankomsttiden	 för	den	sista	 fjärrbil	på	natten.	Att	göra	denna	generalisering	ansågs	av	

författarna	vara	bättre	än	att	avgränsa	bort	dessa	livsmedel	helt	då	de	utgjorde	en	signifikant	del	av	

det	totala	antalet	livsmedel	som	passerar	genom	terminalen.			

Temperatur	
Bland	de	livsmedel	som	transporteras	av	Bring	Frigo	återfinns	livsmedel	som	varken	behöver	förvaras	

i	frys	eller	kyl.	Dessa	livsmedel	klassificeras	av	Bring	Frigo	på	två	olika	sätt	varvid	det,	i	samråd	med	

logistikkoordinator,	 beslutades	 att	 den	 ena	 klassificeringen	 skulle	 bortses	 från	 för	 att	 förenkla	

hanteringen	av	de	historiska	data.	Den	andra	klassificeringen	uteslöts	dock	inte	utan	omklassificerades	

till	kylt	i	enlighet	med	givet	direktiv	från	Bring	Frigo	att	icke	kylda	livsmedel	ska	betraktas	som	kylda.			

Lastbärare	
Idag	 hanterar	 Bring	 Frigo	 en	 mängd	 olika	 lastbärare	 i	 sitt	 transportsystem;	 exempel	 från	

nulägesbeskrivningen	är	pallar,	halvpallar,	kvartspallar,	pallcontainrar,	rullburar	och	styckegods,	men	

i	 de	 historiska	 data	 återfanns	 fler	 exempel.	 Att	 betrakta	 alla	 dessa	 lastbärare	 skulle	 medföra	 att	



Datainsamling	till	optimering	

	 41	

framtagandet	av	de	nödvändiga	indata	till	optimeringen,	och	optimeringen	i	sig,	blir	komplext.	Med	

anledning	av	detta	beslutades	det	i	samråd	med	logistikkoordinator	att	denna	studie	skulle	avgränsas	

till	att	endast	fokusera	på	pall,	halvpall	samt	rullbur,	vilka	är	de	vanligast	förekommande	lastbärarna,	

och	 att	 pallcontainer	 skulle	 generaliseras	 som	 en	 vanlig	 pall.	 I	 och	 med	 denna	 avgränsning	

negligerades	alltså	bland	annat	styckegods	och	kvartspallar	från	studien.	

Antal	fordon	
I	de	historiska	data	som	erhölls	från	Bring	Frigo:s	affärssystem	återfanns	hundratalet	olika	fordon	som	

lossat	eller	lastat	livsmedel	på	terminalen	under	den	aktuella	tidsperioden.	Att	ta	hänsyn	till	alla	dessa	

fordon	 ansågs	 av	 både	 författarna	 och	 logistikkoordinatorn	 inte	 vara	 hanterbart.	 För	 att	 förenkla	

databearbetningen	ansåg	logistikkoordinatorn	att	de	fordon	som	endast	lossat	eller	lastat	en	gång	på	

terminalen	under	den	aktuella	tidsperioden	samt	de	fordon	som	totalt	lossat	eller	lastat	mindre	än	15	

pallar	kunde	negligeras	vilket	så	gjordes.	Därtill	avgränsade	författarna	studien	från	de	fjärrbilar	som	

på	oregelbunden	basis	har	gått	som	“extrabilar”	på	olika	linjer.	Livsmedel	som	transporterades	med	

dessa	 extrabilar	 flyttades	 istället	 över	 på	 de	 “normala”	 fjärrbilarna	 som	 enligt	 det	 fastslagna	

tidsschemat	skulle	trafikera	linjen.		

Antal	lossorter	
Från	svaret	på	frågeställning	fyra	i	avsnitt	5.4	Principer	för	lagring	stod	det	klart	att	likhetsprincipen	

skulle	tillämpas	för	placering	av	 livsmedlen	på	terminalen,	det	vill	säga	att	de	 livsmedel	som	skulle	

transporteras	 tillsammans	 ska	 lagras	 tillsammans.	Med	 anledning	 av	 detta	 behövde	 de	 orter	 som	

oftast	ingick	i	samma	distributionslinje	identifieras.	För	att	underlätta	denna	identifiering	samt	göra	

placeringen	 på	 terminalen	 enklare	 avgränsades	 studien	 från	 de	 orter	 inom	 Östergötland	 som	

livsmedel,	utifrån	de	historiska	data,	endast	hade	levererats	till	ett	fåtal	gånger	eller	i	en	liten	mängd.	

Denna	avgränsning	skedde	inte	utifrån	en	tillhandahållen	eller	fastslagen	gräns	utan	genomfördes	av	

författarna	 genom	manuell	 handpåläggning	 vilken	 baserades	 på	 antal	 gånger,	 och	 i	 vilken	mängd,	

livsmedel	lossats	på	orten	och	detta	i	förhållande	till	de	andra	orterna.		

Palldepå	
Som	tidigare	nämnts	i	nulägesbeskrivningen	används	terminalen	idag	som	en	palldepå	för	returer	av	

pallar	 mellan	 godsavsändare	 och	 godsmottagare.	 På	 grund	 av	 detta	 innehöll	 de	 historiska	 data	

transporter	med	tompallar	till	och	från	terminalen.	Då	terminalens	funktions	som	palldepå	ska	läggas	

ned	i	och	med	ombyggnationen	av	terminalen	avgränsades	studien	från	de	transporter	av	tompall	som	

återfanns	i	de	historiska	data.	

Distribution	för	den	stora	svenska	matgrossisten	
Som	tidigare	nämnts	återfanns	inte	den	mängd	livsmedel	som	den	stora	svenska	matgrossistens	skulle	

få	distribuerat	av	Bring	Frigo	bland	de	historiska	data.	Med	anledning	av	detta	är	därför	de	indata	som	

använts	 för	 mängden	 livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 åt	 den	 stora	 svenska	 matgrossisten	 högst	

generaliserade.	Gällande	distributionen	av	matgrossistens	livsmedel	gjordes	även	avgränsningen	att	

dennes	 livsmedel	 aldrig	 samkörs	 med	 Bring	 Frigo:s	 andra	 kunders	 livsmedel.	 Denna	 avgränsning	

gjordes	främst	på	grund	av	det	när	detta	skrivs	inte	var	fastställt	vilket	livsmedel	samkörningen	i	så	fall	

skulle	ske	med,	men	också	av	det	faktum	att	Bring	Frigo	planerat	för	att	endast	5	%	av	matgrossistens	

livsmedel	kommer	att	samköras	med	andra	kunders.	
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Tom	terminal	
Utifrån	de	erhållna	historiska	data	kunde	författarna	konstatera,	vilket	tidigare	också	nämnts	i	avsnitt	

4.2.1	Transporter	till	och	från	terminalen,	att	 livsmedel	 ibland	står	på	terminalen	 i	upp	till	ett	dygn	

innan	de	transporteras	vidare.	Detta	medför	att	det	som	står	kvar	i	terminalen	från	föregående	dag	

har	en	direkt	inverkan	på	var	livsmedel	kan	placeras	följande	dag	som	i	sin	tur	påverkar	nästkommande	

dag	och	så	vidare.	Denna	problematik	återfinns	även	på	en	ännu	kortare	tidshorisont	 inom	samma	

dygn.	För	att	exemplifiera	kan	det	under	natten	komma	in	livsmedel	med	fjärrbil	till	terminalen	som	

ska	lastas	om	till	en	annan	fjärrbil	som	avgår	följande	kväll;	placeringen	av	dessa	livsmedel	påverkar	

då	både	hur	andra	livsmedel	som	kommer	in	under	natten	och	som	ska	ut	på	morgonen	kan	placeras	

men	även	var	det	som	distributionsbilarna	hämtat	in	under	eftermiddagen	kan	placeras.		

Med	hänsyn	 till	denna	problematik,	och	det	 faktum	att	erhållen	data	påvisat	att	merparten	av	allt	

livsmedel	som	passerar	genom	terminalen	har	Östergötland	som	destination	och	övriga	Sverige	som	

avsändare	eller	vice	versa,	avgränsade	författarna	de	data	som	var	kopplat	till	omlastning	av	livsmedel	

mellan	olika	fjärrbilar	och	omlastning	mellan	olika	distributionsbilar	från	optimeringen.	Detta	betyder	

att	optimeringen	kommer	att	utgå	från	en	tom	terminal,	men	riktlinjer	kommer	dock	att	formuleras	

även	för	de	livsmedel	som	avgränsats	ovan.	

Synpunkter	från	studiens	författare	
Författarna	vill	poängtera	att	de,	när	ovanstående	avgränsningar	genomfördes,	var	medvetna	om	att	

korrelationen	mellan	de	historiska	data	som	erhölls	kan	ha	påverkat	avgränsningens	storlek.	För	att	

exemplifiera:	genom	att	en	viss	avgränsning	av	data	genomfördes	kan	annan	data	ha	påverkats	så	att	

dessa	data	i	sin	tur	avgränsades	vilket	betyder	att	den	ursprungliga	avgränsningen	fick	större	inverkan	

än	vad	 som	ursprungligen	var	 tänkt.	 I	och	med	de	erhållna	datas	komplexa	natur	ansågs	det	dock	

nödvändigt	 att	 genomföra	 de	 ovanstående	 avgränsningarna	 för	 att	 nödvändiga	 data	 skulle	 kunna	

framställas.		

6.2.2 Bearbetning	av	data	
Efter	 att	 de	 avgränsningar	 och	 generaliseringar	 som	 beskrivits	 i	 avsnitt	 6.2.1	 Avgränsning	 och	

generalisering	av	data	genomförts	på	de	erhållna	historiska	data	bearbetades	kvarvarande	data	för	

att	 ta	 fram	 nödvändig	 indata	 över	 mängden	 livsmedel	 som	 passerar	 genom	 terminalen	 samt	

tidpunkter	för	när	in-	och	utgående	lastbilar	ankommer	respektive	avgår.		

Mängd	livsmedel	
För	att	ta	fram	de	nödvändiga	data	som	listades	 i	början	av	detta	kapitel	användes	Excel-verktyget	

pivottabell.	Bearbetningen	av	den	kvarvarande	historiska	data	fokuserade	inledningsvis	på	ta	fram	den	

mängd	livsmedel	som	kommit	in	samt	gått	ut	med	respektive	fjärrlinje.	Då	de	data	som	erhölls	från	

Bring	Frigo	inte	beskrev	på	vilken	fjärrlinje	utan	med	vilket	unik	fordon	som	livsmedlen	transporterats	

låg	fokus	här	på	att	para	 ihop	fordon	och	fjärrlinje,	det	vill	säga	 identifiera	vilka	fordon	som	under	

tidsperioden	kört	fjärrtrafik	och	då	på	vilken	fjärrlinje,	för	att	kunna	ta	fram	önskad	data.	När	detta	

hade	åstadkommits	var	det	möjligt	att	för	varje	fjärrlinje	och	datum	ta	fram	hur	mycket	livsmedel,	per	

lastbärare	och	temperatur,	som	lossats	för	omlastning	till	distributionsbil	eller	annan	fjärrlinje	samt	

hur	mycket	livsmedel	som	lastats	på.	I	Figur	25	nedan	exemplifieras	detta.	
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Figur	25.	Exemplifiering	över	framställd	data	för	fjärrlinjer	på	terminalen.	

Från	Figur	25	går	det	att	utläsa	att	den	fjärrbil	som	trafikerar	fjärrlinje	Stockholm	-	Helsingborg	den	

tredje	april	har	lossat	15	pallar	med	fryst	livsmedel	på	terminalen	som	ska	lastas	om	för	distribution	

inom	Östergötland	 och	 tre	 pallar	 som	 ska	 lastas	 om	 för	 vidare	 transport	 till	 Kalmar.	 Vidare	 lastar	

samma	fjärrbil	på	sex	pallar	med	fryst	livsmedel	som	ska	transporteras	till	Jönköping.	Att	den	fjärrbil	

som	 trafikerar	 fjärrlinje	 Linköping	 -	 Kalmar	 lastar	 på	 17	 pallar	 med	 tillområde	 Kalmar	 som	

slutdestination	 och	 inte	 bara	 de	 tre	 pallar	 som	 enligt	 Figur	 25	 lossats	 grundar	 sig	 i	 att	

distributionsbilarna	denna	dag	hämtat	in	14	pallar	från	Östergötland	som	ska	till	Kalmar,	vilket	inte	

visar	sig	i	denna	figur.		

Efter	 detta	 riktades	 fokus	 på	 distributionsbilarna.	 Arbetet	 bestod	 här	 av	 att	 identifiera	 vilka	

distributionsbilar	 som	 distribuerar	 och	 hämtar	 in	 livsmedel	 till	 och	 från	 vilka	 orter.	 Från	 erhållna	

produktionsrapporter	 kunde	 information	 kring	 vilket	 specifikt	 fordon	 som	 kört	 en	 viss	

distributionslinje	 ett	 specifikt	 datum	 inhämtas,	 men	 från	 denna	 information	 framgick	 enbart	

linjenamn	 och	 inte	 vilka	 orter	 som	 besökts.	 Genom	 att	 kombinera	 information	 från	

produktionsrapporter	 och	 historiska	 data	 kunde	 de	 orter	 som	 per	 dag	 oftast	 ingick	 i	 samma	 linje	

kartläggas.	När	detta	hade	åstadkommits	var	det	möjligt	att	för	varje	distributionslinje	och	datum	ta	

fram	hur	mycket	 livsmedel,	per	 lastbärare	och	temperatur,	som	 lossats	 för	omlastning	till	 fjärrlinje	

eller	annan	distributionsbil	samt	hur	mycket	livsmedel	som	lastats	på	för	distribution	i	sitt	område.	I	

Figur	26	nedan	exemplifieras	detta.	

	
Figur	26.	Exemplifiering	över	framställd	data	för	distributionslinjer	på	terminalen.	

Från	exemplet	i	Figur	26	går	det	att	utläsa	att	linje	Norrköping	på	terminalen	har	lastat	på	åtta,	tre	

respektive	 fyra	pallar	med	 fryst	 livsmedel	 som	ska	distribueras	 till	Norrköping,	Finspång	samt	Åby.	

Samma	 bil	 har	 på	 sin	 distributionsrutt	 hämtat	 in	 11	 pallar	med	 fryst	 livsmedel	 som	 ska	 lossas	 på	

terminalen	 för	att	där	 lastas	om	 till	 fjärrtrafiken	 som	 transporterar	 livsmedlen	vidare	 till	 ett	 annat	

tillområde	än	Östergötland.	

Vidare	var	det	i	och	med	att	denna	kartläggning	färdigställts	möjligt	att	identifiera	vilka	livsmedel	som,	

i	 och	 med	 användandet	 av	 likhetsprincipen,	 skulle	 placeras	 tillsammans	 i	 terminalen	 respektive	

veckodag.	Från	exemplet	i	Figur	26	innebar	det	exempelvis	att	de	livsmedel	som	skulle	distribueras	i	

Norrköping,	Finspång	och	Åby	skulle	placeras	tillsammans	i	terminalen.		

Ankomst-	och	avgångstider	
Som	nämnts,	och	även	visats	tidigare,	erhölls	historiska	produktionsrapporter	över	de	planerade	och	

faktiska	ankomst-	och	avgångstider	 som	samtliga	 in-	och	utgående	 fordon	haft	under	 tidsperioden	
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2015-10-01	 -	 2016-03-31.	 Enligt	 direktiv	 från	 Bring	 Frigo	 skulle	 riktlinjerna	 utgå	 från	 de	 planerade	

ankomst-	och	avgångstiderna	varför	dessa	använts.	Då	tidpunkterna	inte	skiljde	sig	under	tidsperioden	

behövde	ingen	bearbetning	av	dessa	göras	utan	de	kunde	användas	rakt	av.	

6.2.3 Analys	av	data	
När	 analysen	 av	 de	 bearbetade	 data	 påbörjades	 upptäckte	 författarna	 att	 det	 fanns	 en	 betydlig	

variation	 i	 mängden	 livsmedel	 som	 under	 tidsperioden	 passerat	 genom	 terminalen	 respektive	

måndag,	tisdag,	onsdag,	torsdag	och	fredag.	I	Figur	27	nedan	illustreras	antal	lastbärare	som	passerat	

terminalen	varje	måndag	under	de	23	veckorna	som	tidsperioden	innefattar.		

	
Figur	27.	Antal	lastbärare	som	passerat	terminalen	under	tidsperiodens	måndagar.	

I	 Figur	 27	 kan	 det	 urskiljas	 att	 det	 uppstår	 en	 signifikant	 ökning	 av	 antal	 lastbärare	 som	 passerar	

terminalen	på	måndagar	 inför	 jul	och	nyår	samt	till	påskhelgen	(vecka	10-12).	Som	mest	skiljer	det	

ungefär	140	lastbärare	från	toppen	vid	vecka	48	och	den	“normalnivå”	av	antal	lastbärare	som	kan	

urskiljas	infinna	sig	mellan	vecka	41-46	och	vecka	52-9.	Ett	liknande	mönster	med	höga	toppar	av	antal	

lastbärare	över	jul	och	nyår	samt	påsk	insprängt	mellan	en	normalnivå	kunde	skönjas	även	för	tisdagar,	

onsdagar,	torsdagar	och	fredagar.	Nedan	i	Figur	28	illustreras	antal	lastbärare	som	passerat	terminalen	

på	tisdagar.	

	
Figur	28.	Antal	lastbärare	som	passerat	terminalen	under	tidsperiodens	tisdagar.	
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Med	grund	i	denna	variation,	och	det	faktum	att	riktlinjer	som	tar	hänsyn	till	avvikelser	skulle	tas	fram,	

bestämde	författarna	att	riktlinjerna	för	respektive	arbetsdag	skulle	delas	upp	i	två	nivåer,	hög	nivå	

respektive	 normal	 nivå,	 baserat	 på	 hur	 krävande	 den	 aktuella	 dagen	 förväntas	 bli	 beträffande	

hanteringsarbete.			

Då	författarna	ansåg	att	det	i	huvudsak	är	antal	lastbärare	som	påverkar	hanteringsarbetet,	det	vill	

säga	hur	mycket	truckarna	behöver	förflytta	sig	inne	på	terminalen,	valdes	att	de	två	nivåerna	skulle	

baseras	på	antal	inkommande	lastbärare.	En	annan	möjlig	parameter	som	hade	kunnat	användas	som	

mått	 för	 en	 hög	 respektive	 en	 normal	 dag	 beträffande	 mängd	 hanteringsarbete	 är	 antal	 in-	 och	

utgående	lastbilar,	men	då	det	tordes	finnas	en	korrelation	mellan	antal	lastbärare	och	antal	lastbilar	

som	passerar	terminalen	bör	denna	parameter	fångas	upp	då	nivåerna	baseras	på	antal	lastbärare.		

Gränsen	för	då	hanteringsarbetet	klassificerades	som	hög	nivå	kontra	normal	nivå	för	varje	arbetsdag	

drogs	 individuellt	 för	 respektive	 arbetsdag.	 Gränsvärdet	 baserades	 på	 summan	 av	 det	 statistiska	

medelvärdet	av	antalet	 inkommande	lastbärare	för	arbetsdagen	från	de	historiska	data	och	den	av	

Bring	Frigo	uppskattade	mängden	lastbärare	som	tillkommer	från	den	stora	svenska	matgrossisten.	

Denna	metodik	resulterade	exempelvis	för	måndagar	i	att	gränsen	drogs	vid	500	lastbärare	då	Bring	

Frigo	uppskattat	att	140	 lastbärare	tillkommer	under	måndagar;	360	 lastbärare	enligt	medelvärdet	

som	kan	 ses	 i	 Figur	27	och	140	 lastbärare	 för	matgrossisten	 summerar	 till	 just	 500	 lastbärare.	Att	

använda	 denna	 metodik	 för	 att	 ta	 fram	 gränsvärden	 saknar	 teoretisk	 förankring,	 men	 då	 ett	

gränsvärde	behövde	dras	någonstans	ansåg	författarna	att	det	kunde	göras	på	detta	vis	så	att	samma	

metodik	kunde	användas	för	alla	fem	arbetsdagar.	Gränserna	mellan	hög	och	låg	nivå	för	respektive	

arbetsdag	presenteras	nedan	i	Tabell	2.	

Tabell	2.	Gränsvärde	mellan	hög	och	normal	hanteringsnivå	för	varje	arbetsdag.	

 Måndag Tisdag Onsdag	 Torsdag	 Fredag	

Medelvärde	historiska	data 360 388 396	 318	 470	

Uppskattad	mängd	lastbärare	för	den	stora		

svenska	matgrossisten 

140 140 100	 110	 130	

Gränsvärde	 500	 528	 496	 428	 600	

I	Tabell	2	går	det	att	se	att	gränsvärdena	för	måndagar,	tisdagar	och	onsdagar	nästan	är	de	samma.	

Detta	betyder	dock	inte	att	livsmedelsflödet	genom	terminalen	dessa	dagar	ser	likadant	ut	då	olika	

områden	kring	terminalen	försörjs	olika	dagar	varför	riktlinjerna	för	dessa	dagar	inte	nödvändigtvis	

behöver	vara	de	samma.		

De	gränsvärden	som	presenteras	i	Tabell	2	användes	därefter	för	att	ta	fram	de	indata	över	mängd	

livsmedel	som	användes	i	optimeringen	för	en	arbetsdag	med	normal	respektive	hög	hanteringsnivå.	

Författarna	hade	 länge	förhoppningen	att	en	arbetsdag	med	hög	respektive	normal	hanteringsnivå	

skulle	kunna	baseras	på	samtliga	datum	ovan	respektive	under	gränsvärdet	då	detta	tordes	spegla	

livsmedelsflödet	 genom	 terminalen	 bättre	 än	 ett	 enskild	 datum,	men	 trots	 de	 avgränsningar	 och	

generaliseringar	som	genomfördes	var	data	fortfarande	för	komplex	för	att	kunna	ta	fram	en	sådan	

dag.		

Med	grund	i	detta	beslutades	istället	att	enskilda	datum	skulle	användas	som	indata	för	hög	och	låg	

hanteringsnivå	för	respektive	arbetsdag	vilket	krasst	sätt	inte	nödvändigtvis	behöver	vara	en	sämre	

representation.	De	enskilda	datumen	som	användes	togs	fram	genom	att	ett	statistiskt	medelvärde	

över	antalet	lastbärare	först	togs	fram	för	de	datum	som	för	respektive	arbetsdag	återfanns	ovan	samt	
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under	 arbetsdagens	 gränsvärde	 varpå	 det	 datum	med	 minst	 differens	 från	 medelvärdet	 därefter	

valdes	som	representation	för	hög	respektive	normal	hanteringsnivå	för	varje	arbetsdag.		

6.2.4 Transportavstånd	inne	i	terminalen	
Då	hanteringsarbete	definierats	 som	den	 transportsträcka	 som	 truckarna	 förflyttar	 sig	och	 att	 det	

således	är	truckarnas	totala	transportsträcka	som	ska	hållas	så	kort	som	möjligt	ansåg	författarna	att	

det	var	essentiellt	att	denna	baserades	på	så	exakta	och	verkliga	avstånd	som	möjligt.	Till	följd	av	att	

lagring	sker	direkt	på	golvet	i	terminalen	och	inte	i	ställage	är	det	möjligt	för	truckarna	att	snedda	över	

tomma	lagringsytor	och	inte	bara	förflytta	sig	via	transportgångarna	om	det	innebär	en	kortare	väg.	

Då	det	är	högst	troligt	att	genvägar	tas	i	verkligheten	om	så	är	möjligt	ville	författarna	beakta	detta	

varför	en	statisk	avståndsmatris	över	avstånden,	baserad	på	förflyttning	via	transportgångar,	mellan	

varje	 lastkaj	och	 lagringsplats	 inte	ansågs	kunna	representera	denna	flexibilitet	utan	att	dynamiska	

avstånd	var	tvunget	att	tillämpas.	Exakt	hur	detta	genomfördes	presenteras	i	avsnitt	7.3.2	Beräkning	

av	 transportavstånd	 inne	 i	 terminalen	 men	 grunden	 till	 de	 dynamiska	 avstånden	 ligger	 i	 ett	

tvådimensionellt	koordinatsystem	över	terminalen	som	användes	som	indata	och	togs	fram	från	den	

layout	som	tidigare	presenterats	i	Figur	20	i	avsnitt	5.3	Layout	för	terminalens	lageryta.	Koordinater	

som	återfinns	i	indata	är	koordinater	för	varje	lastkaj,	koordinater	för	början	och	slut	av	varje	lagerzon	

och	koordinater	för	dörren	som	försluter	frysen	samt	de	två	dörrarna	som	försluter	respektive	kyl	från	

transportkorridoren	dem	emellan.	De	punkter	i	terminalen	som	koordinater	tagits	fram	för	illustreras	

nedan	i	Figur	29.		

	
Figur	29.	Illustration	över	de	punkter	i	terminalen	vars	koordinater	användes	som	indata	[meter].	

Som	kan	ses	av	Figur	29	placerades	koordinaten	(0,0)	i	det	“sydvästra”	hörnet	av	terminalen,	det	vill	

säga	i	det	nedre	vänstra	hörnet	av	terminalen	i	figuren.	I	koordinatsystemet	representeras	respektive	

lastkaj	 av	 en	 koordinat	 i	 dess	 centrum	och	 varje	 lagerzon	 av	 två	 koordinater	 för	 att	 beskriva	 dess	

storlek.		
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7 Optimering	
Detta	 kapitel	 följer	 i	 huvudsak	 den	 optimeringsprocess	 som	 återgivits	 från	 Lundgren	 et	 al.	 (2008).	

Inledningsvis	presenteras	de	antaganden,	avgränsningar	och	generaliseringar	som	genomförts	för	att	

förenkla	det	verkliga	problemet.	Därefter	klargörs	vilken	optimeringsmetod	som	ska	tillämpas	varpå	

problemet	formuleras	och	beskrivs.		

7.1 Identifiering,	avgränsning	och	förenkling	av	verkligt	problem	
Det	 första	 momentet	 i	 den	 optimeringsprocess	 som	 Lundgren	 et	 al.	 (2008)	 presenterar	 är	 att	

identifiera,	avgränsa	och	förenkla	det	verkliga	problemet.	Det	verkliga	problemet	var	på	förhand	givet	

av	Bring	Frigo	och	bestod	av	hur	omlastning	skulle	ske	givet	de	nya	förutsättningarna	på	den	ombyggda	

terminalen	så	att	hanteringsarbetet	minimeras.	De	komponenter	som	skulle	optimeras	utifrån	detta	

problem	var	var	olika	livsmedel	temporärt	ska	lagras	inne	i	terminalen	under	omlastningsprocessen	

och	vilka	lastkajer	vilka	lastbilar	ska	använda.		

För	att	göra	det	möjligt	att	optimera	dessa	komponenter	genomfördes,	utöver	de	avgränsningar	och	

generaliseringar	 som	 gjordes	 i	 föregående	 kapitel	 kring	 indata,	 även	 följande	 antaganden,	

avgränsningar	och	generaliseringar:	

  Då	det	inte	finns	någon	data	kring	huruvida	en	pall	med	livsmedel	är	ömtålig	eller	är	paketerad	

på	ett	sådant	sätt	att	det	inte	går	att	stapla	en	annan	pall	ovanpå	gjordes	generaliseringen	att	

det	alltid	är	möjligt	att	stapla	två	pallar	av	samma	typ	ovanpå	varandra.	

  Beroende	på	hur	livsmedlen	är	paketerade	på	en	pall	varierar	dess	höjd	vilket	påverkar	hur	

många	pallar	som	kan	staplas	ovanpå	varandra.	Då	det	inte	finns	någon	historiska	data	över	

hur	hög	varje	pall	och	halvpall	som	passerat	terminalen	varit	antas	dessa	alltid	ha	en	höjd	av	

1,25	meter.	

  Från	 de	 historiska	 data	 framgår	 inte	 hur	 livsmedlen	 varit	 stuvade	 under	 transporten	 till	

terminalen	varför	det	i	optimeringen	generaliserats	att	livsmedlen	står	slumpmässigt	stuvade	

och	att	endast	en	lastbärare	kan	lossas	åt	gången.	

  Då	det	i	de	historiska	data	inte	framgick	i	vilken	ordning	olika	orter	besökts	på	en	rutt	togs	

ingen	hänsyn	till	 inbördes	sortering	av	livsmedlen	vid	inlagring	så	att	det	livsmedel	som	ska	

lastas	längst	in	i	lastbilen	finns	direkt	åtkomligt	för	pålastning.	

  För	att	ta	hänsyn	till	hur	truckarna	påverkar	varandra	hade	alltför	många	parametrar	behövts	

inkluderas	 i	 optimeringen.	 Med	 anledning	 av	 detta	 antogs	 det	 därför	 att	 truckarna	 inte	

påverkar	varandra	vilket	medförde	att	de	alltid	antogs	kunna	åka	önskad	väg.		

  De	 ungefärliga	 lossnings-	 och	 lastningstiderna	 som	 presenterades	 i	 nulägesbeskrivningen	

tillämpades	 då	 författarna	 från	 sina	 egna	 observationer	 inte	 observerat	 något	 annat	

oberoende	av	hur	mycket	livsmedel	som	lossas	och	lastas.	

  I	och	med	att	djup-	och	fristapling	tillämpas	på	terminalen	kan	truckarna	förflytta	sig	genom	

lagerzoner	om	inget	finns	placerat	där.	För	att	underlätta	estimeringen	av	transportavståndet	

antas	 att	 truckarna	 alltid	 gör	 rätvinkliga	 svängar	 och	 således	 alltid	 kör	 parallellt	 med	

terminalens	väggar.	
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7.2 Val	av	optimeringsmetod	
Nästa	moment	i	optimeringsprocessen	är	enligt	Lundgren	et	al.	(2012)	att	formulera	det	förenklade	

problemet	som	en	matematisk	modell	och	därefter	i	nästa	moment	fastställa	vilken	optimeringsmetod	

som	ska	tillämpas	för	att	finna	en	lösning.	I	denna	studie	har	dessa	två	moment	genomförts	i	omvänd	

ordning	då	val	av	optimeringsmetod	ansågs	påverka	och	överlappa	formuleringen	av	det	förenklade	

problemet.	Nedan	beskrivs	valet	av	optimeringsmetod.	

Som	finns	beskrivet	i	den	teoretiska	referensramen	har	Shuib	et	al.	(2012)	i	sin	studie	sammanställt	de	

studier	som	idag	finns	kring	tilldelning	av	lastkajer	till	lastbilar	på	cross-docking	terminaler.	Av	deras	

sammanställning	 framgår	 att	 många	 av	 de	 optimeringsmodeller	 som	 idag	 tagits	 fram	 för	 detta	

ändamål	utgår	från	den	ursprungliga	modell	som	formulerats	av	Tsui	&	Chang	(1990).	Då	Tsui	&	Chang	

(1990)	föreslog	att	deras	modell	skulle	lösas	heuristiskt	använder	många	av	de	studier	som	bygger	på	

deras	en	heuristisk	optimeringsmetod.		

Även	för	optimerad	placering	av	gods	i	lager	har	heuristiker	påvisats	vara	en	vanligt	förekommande	

optimeringsmetod.	Exempel	som	tagits	upp	i	den	teoretiska	referensramen	är	Lai	et	al.	(2002)	som	i	

sin	studie	tillämpar	metaheuristiken	simulated	annealing	för	att	optimera	placeringen	av	pappersrullar	

i	ett	lager	och	Leilin	et	al.	(2009)	som	tagit	fram	en	heuristik	som	finner	en	placering	av	gods	så	att	

transportsträckan	minimeras.	 Ett	 exempel	 på	optimerad	 godsplacering	 i	 en	 cross-docking	 terminal	

presenteras	av	Vis	&	Roodbergen	(2008).	

Från	litteraturen	finns	det	alltså	stöd	för	att	tillämpa	en	heuristisk	optimeringsmetod	för	tilldelning	av	

lastkajer	och	för	placering	av	gods	i	lager.	Därtill	finns	det	i	och	med	studien	av	Yu	och	Egbelu	(2008),	

som	 presenterats	 i	 den	 teoretiska	 referensramen,	 stöd	 för	 att	 kunna	 använda	 en	 heuristisk	

optimeringsmetod	för	att	optimera	tilldelningen	av	lastkajer	till	lastbilar	med	temporär	godslagring	på	

en	cross-docking	terminal.		

Att	det	från	litteraturen	i	huvudsak	finns	stöd	för	att	tillämpa	den	heuristiska	optimeringsmetoden	för	

optimerad	tilldelning	av	lastkajer	och	godsplacering	ansågs	vara	skäl	nog	för	att	optimeringen	i	denna	

studie	 också	 skulle	 tillämpa	 en	 heuristisk	 optimeringsmetod.	 Författarna	 har	 dock	 övervägt	

möjligheten	att	tillämpa	en	optimerande	optimeringsmetod	men	kommit	fram	till	att	problemet	är	

alltför	 komplext	 för	det	 vilket	också	 styrks	av	att	merparten	av	de	 studier	 som	gjorts	 inom	ämnet	

tillämpar	just	heuristiker.		

När	det	hade	fastställts	att	en	heuristisk	optimeringsmetod	skulle	tillämpas	stod	författarna	vid	ett	

vägskäl	angående	vilket	programmeringsspråk	heuristiken	skulle	implementeras	i.	De	som	kom	på	tal	

var	Java	och	MATLAB	då	författarna	tidigare	implementerat	heuristiker	i	dessa	språk	och	därför	visste	

att	det	var	möjligt.	Av	dessa	två	alternativ	beslutades	att	heuristiken	skulle	implementeras	i	MATLAB.	

Detta	beslut	baserades	dels	på	att	inget	verktyg	skulle	tas	fram	och	att	det	således	inte	var	av	vikt	att	

använda	det	kostnadsfria	Java	för	att	inte	medföra	någon	merkostnad	för	Bring	Frigo,	och	dels	för	att	

författarna	 ansåg	 att	 MATLAB:s	 användarvänlighet,	 inbyggda	 funktioner	 och	 möjlighet	 till	 enkel	

felsökning	övervägde	den	kortare	körtid	som	Java	hade	kunnat	medföra.	
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7.3 Formulering	av	förenklat	problem	
Som	 tidigare	 nämnts	 ansågs	 valet	 av	 optimeringsmetod	 påverka	 formuleringen	 av	 det	 förenklade	

problemet	och	att	problemet	enligt	optimeringsprocessen	ska	formuleras	som	en	matematisk	modell.	

Då	studien	inte	ämnade	till	att	ta	fram	en	modell	över	problemet	utan	endast	tillhandahålla	riktlinjer	

för	placering	av	livsmedel	och	tilldelning	av	lastkajer	ansåg	författarna	att	en	matematisk	modell	inte	

skulle	bidra	med	något	värde	till	studien.	Därtill	hade	det	troligen	varit	tidskrävande	och	svårt	att	ta	

fram	en	matematisk	modell	och	samtidigt	 lyckas	presentera	den	på	ett	begripligt	 sätt	 i	 rapporten.	

Utifrån	detta,	och	baserat	på	att	en	heuristik	skulle	implementeras,	beslutades	istället	att	pseudokod	

var	ett	bättre	val	för	att	formulera	det	förenklade	problemet.		

Nedan	beskrivs	och	formuleras	de	olika	delarna	som	tillsammans	utgör	hela	heuristiken	var	och	en	för	

sig	innan	en	sammanfattande	beskrivning	och	formulering	av	heuristiken	slutligen	presenteras.		

7.3.1 Hantering	av	olika	lastbärare	
Som	 tidigare	 nämnts	 i	 avsnitt	 5.3.2	 Utformning	 av	 lageryta	 baserades	 lagerzonernas	 storlek	 på	

storleken	 av	 vanliga	 pallar	 (1,2x0,8m)	 då	 det	 är	 den	 vanligast	 förekommande	 lastbäraren	 på	

terminalen.	 I	 och	 med	 att	 studien	 skulle	 beakta	 de	 tre	 lastbärartyperna	 pall	 (1,2x0,8m),	 halvpall	

(0,6x0,8m)	 och	 rullbur	 (0,7x0,8m)	 var	 en	 väsentlig	 del	 av	 heuristiken	 att	 behandla	 hur	 de	 tre	

lastbärarna	påverkar	varandra	vid	lagring	i	en	och	samma	lagerzon.	I	heuristiken	förutsätts	att	 inga	

pallar	eller	halvpallar	kan	ställas	ovanpå	en	rullbur	eller	vice	versa	och	att	rullburar	alltid	placeras	med	

långsidan	mot	lastkajerna	för	att	utnyttja	lagerytan	bäst.	Vidare	tas	ingen	hänsyn	till	att	rullburarna	är	

mer	krävande	att	hantera	då	förflyttning	av	dessa	inte	sker	med	truck	utan	fokus	är	endast	på	att	hålla	

transportsträckan	så	låg	som	möjligt.	

Vad	beträffar	 stapling	 av	pallar	 och	halvpallar	 ovanpå	 varandra	 kan	detta	 ske	på	många	olika	 sätt	

beroende	på	 i	 vilken	ordning	 lastbärarna	 lossas	och	hur	många	 lastbärare	 som	ska	 staplas	ovanpå	

varandra.	Som	nämnts	i	nulägesbeskrivningen	staplas	pallar	idag	i	terminalen	vanligtvis	till	en	höjd	av	

2,5	meter	men	högre	än	så	kan	förekomma	längs	med	väggarna.	På	grund	av	säkerhetsrisken	att	pallar	

kan	välta	om	de	staplas	för	högt	kommer	heuristiken	endast	att	tillåta	att	pallar	staplas	till	en	höjd	av	

2,5	meter	överallt	i	terminalen.	Utifrån	antagandet	att	varje	pall	och	halvpall	har	en	höjd	av	1,25	meter	

innebär	detta	att	som	max	två	pallar	eller	halvpallar	kan	staplas	ovanpå	varandra.	I	Figur	30	nedan	

illustrerar	fyra	olika	varianter	för	hur	stapling	kan	ske,	sett	från	sidan.	

	
Figur	30.	Illustration	över	hur	pallar	och	halvpallar	kan	staplas	ovanpå	varandra.	

Då	det	antagits	att	livsmedlen	står	slumpmässigt	stuvade	i	de	lastbilar	som	lossar	och	att	endast	en	

lastbärare	 lossas	 åt	 gången	 påverkar	 detta	 hur	 väl	 pallar	 och	 halvpallar	 kan	 placeras	 och	 staplas	 i	

terminalens	lagerzoner.	Om	exempelvis	en	halvpall	lossas	först	och	placeras	längst	in	i	en		lagerzon	i	

frysen	varpå	en	vanlig	pall	följer	kan	den	vanliga	pallen	inte	placeras	ovanpå	halvpallen	utan	måste	

ställas	utanför	halvpallen	på	golvet.	I	och	med	detta	har	det	utrymmet	som	finns	ovanpå	halvpallen	

gått	förlorat	då	truckens	räckvidd	inte	är	tillräcklig	för	att	nå	utrymmet	ovanför	halvpallen.	Utifrån	de	
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observationer	som	författarna	genomförde	noterades	att	detta	problem	nästintill	aldrig	uppstår	på	

terminalen	 idag	 då	 terminalarbetarna	 istället	 för	 att	 placera	 halvpallen	 längst	 in	 i	 lagerzonen	

temporärt	hade	placerat	den	på	ett	annat	ställe	i	närheten	tills	en	annan	halvpall	lossats	och	därefter	

placerat	de	bägge	halvpallarna	enligt	Figur	30a	eller	Figur	30b.		

För	att	den	slumpmässiga	ordningen	inte	ska	spela	 in	på	hur	pallar	och	halvpallar	kan	placeras	och	

således	påverka	användandet	av	lagerutrymmet	kommer	detta	att	beaktas	i	heuristiken.	Heuristiken	

kommer	dock	inte	att,	likt	beskrivet	ovan,	temporärt	placera	en	halvpall	i	väntan	på	att	en	annan	ska	

lossas,	utan	istället	har	förenklingen	gjorts	att	det	alltid	går	att	placera	en	pall	eller	halvpall	ovanpå	en	

annan	trots	att	det	kanske	egentligen	inte	är	möjligt	att	komma	åt	för	att	göra	så	enligt	Figur	31	nedan.	

För	att	förtydliga;	i	heuristiken	sker	stapling	likt	Figur	30a	och	Figur	31,	det	vill	säga	pall	på	pall	och	

halvpall	på	halvpall.	

	
Figur	31.	Illustration	över	hur	pallar	och	halvpallar	förenklas	till	att	staplas	ovanpå	varandra.	

Vidare,	beroende	på	i	vilken	ordning	lastbärare	lossas	och	därmed	placeras	i	en	lagerzon	får	olika	antal	

lastbärare	plats	i	zonen	då	lastbärarna	som	bekant	har	olika	storlekar.	Relaterat	till	detta	är	också	att	

avståndet	till	nästa	lagerplats	i	zonen	beror	av	storleken	på	de	lastbärare	som	tidigare	ställts	i	zonen.	

För	 att	 förenkla	 förklaringen	 av	 hur	 heuristiken	 hanterar	 detta	 presenteras	 återigen	 terminalens	

layout	nedan	i	Figur	32.	

	
Figur	32.	Utformad	layout	för	terminalen	inklusive	zonindelning.	

I	heuristiken	har	det	antagits	att	varje	lagerzon	börjar	fyllas	på	närmast	väggen	och	därefter	fylls	på	

mot	den	korsgång	som	delar	terminalen	i	två	delar	i	Figur	32,	det	vill	säga	i	de	lagerzoner	som	återfinns	

“norr”	 om	 korsgången	 fylls	 på	 från	 den	 “norra”	 väggen	 och	 de	 “södra”	 lagerzonerna	 fylls	 på	 från	

lastkajerna	och	 in	mot	 korsgången.	Utifrån	 att	 pallar	 staplas	 på	 pallar	 och	halvpallar	 på	 halvpallar	

kontrollerar	heuristiken	innan	en	av	dessa	lastbärare	placeras	i	en	lagerzon	om	det	sedan	tidigare	finns	

en	motsvarande	lastbärare	placerad	på	golvet	i	zonen	som	denne	kan	placeras	ovanpå.	Om	så	är	fallet	

blir	avståndet	detsamma	som	till	den	lastbärare	som	den	aktuella	lastbäraren	ställs	på,	annars	placeras	

lastbäraren	på	närmsta	golvyta	i	lagerzonen	under	förutsättning	att	den	får	plats.		
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Kontrollen	om	en	lastbärare	får	plats	att	placeras	på	golvet	i	en	lagerzon	är	i	heuristiken	uppdelad	i	

två	fall;	ett	fall	för	lagerzonerna	i	den	nya	kylen	samt	den	nedersta	högra	lagerzonen	i	den	befintliga	

kylen	 i	 Figur	 32	 där	 lastbärarna	 placeras	med	 långsidan	mot	 lastkajerna,	 och	 ett	 fall	 för	 de	 övriga	

lagerzonerna	 i	 den	 befintliga	 kylen	 samt	 frysen	 där	 lastbärarna	 placeras	 med	 kortsidan	 mot	

lastkajerna.	Gemensamt	för	de	bägge	fallen	är	att	det	med	hjälp	av	de	två	koordinaterna	som	togs	

fram	 för	 varje	 lagerzon	 går	 att	 beräkna	 om	 lagerzonen	 inrymmer	 ytterligare	 lastbärare	 på	 golvet.	

Storleken	av	respektive	lagerzon	motsvarar	skillnaden	i	y-led	för	de	två	koordinaterna	som	är	kopplade	

till	 lagerzonen.	Om	differensen	mellan	 lagerzonens	 storlek	 och	 summan	av	 bredden	 (fall	 ett)	 eller	

längden	(fall	två)	på	de	lastbärare	som	återfinns	på	golvet	i	lagerzonen	är	större	än	bredden	respektive	

längden	på	den	lastbärare	som	är	tilltänkt	att	placeras	i	zonen	får	den	plats	på	golvet;	om	inte	så	får	

lastbäraren	placeras	i	en	annan	lagerzon,	och	detta	oavsett	om	den	“sticker	ut”	10	eller	110	centimeter	

utanför	zonen	vilket	säkerligen	hade	tummats	på	i	verkligheten. 

7.3.2 Beräkning	av	transportavstånd	inne	i	terminalen	
Som	tidigare	beskrivits	i	avsnitt	6.2.4	Transportavstånd	inne	på	terminalen	ansåg	författarna	att	det	

var	av	stor	vikt	att	transportavstånden	inne	i	terminalen	hölls	så	exakta	och	verkliga	som	möjligt	då	

det	 är	 truckarnas	 totala	 transportsträcka	 som	 ska	 hållas	 så	 kort	 som	 möjligt	 och	 således	 är	

beslutsvariabeln	i	heuristiken.	Att	erhålla	de	avstånd	som	truckarna	med	högsta	sannolikhet	förflyttar	

sig	 i	 verkligheten	 mellan	 lastkajer	 och	 lagerplatser,	 och	 vice	 versa,	 visade	 sig	 under	 studien	 vara	

komplicerat	och	den	största	svårigheten	med	heuristiken.	Problematiken	med	avstånden	illustreras	

nedan	i	Figur	33.	

	

Figur	33.	Illustration	över	hur	truckar	kan	tänkas	snedda	över	lagerzoner	om	de	ges	möjlighet.	

Som	 kan	 ses	 i	 Figur	 33	 finns	 två	 olika	 vägar	 markerade	 från	 lastkaj	 6	 till	 lagerplats	 1	 respektive	

lagerplats	2.	Vid	förflyttning	från	lastkajen	till	lagerplats	1	är	det	högst	troligt	att	trucken	sneddar	över	

lagerzonerna	under	 förutsättning	att	det	är	möjligt	 för	att	nå	 lagerplatsen	och	 inte	kör	den	 längre	

sträckan	via	transportgångarna.	Samma	sak	bör	rimligtvis	även	gälla	vid	förflyttning	från	lastkaj	6	till	

lagerplats	2,	det	vill	 säga	att	 trucken	 istället	 för	att	åka	via	 transportgångarna	korsar	 lagerzonerna	

närmast	 lastkajerna	 om	 det	 är	 möjligt.	 I	 och	 med	 att	 lastbärare	 placeras	 i	 terminalens	 lagerytor	

kommer	möjligheten	för	en	truck	att	snedda	över	dessa	att	begränsas	mer	och	mer	vilket	illustreras	

nedan	i	Figur	34.		
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Figur	34.	Illustration	över	hur	truckarnas	möjlighet	till	att	snedda	begränsas	av	lagrade	livsmedel.	

Hur	begränsningen	sker	korrelerar	 till	 i	vilken	ordning	 livsmedlen	 lossas	från	 lastbilarna	och	hur	de	

ställs	 i	 terminalen.	 Detta	 betyder	 att	 den	 generalisering	 kring	 att	 livsmedlen	 under	 optimeringen	

kommer	 att	 stå	 slumpmässigt	 stuvade	 i	 de	 lastbilar	 som	 lossar	 spelar	 roll	 för	 truckarnas	

transportsträcka.	Författarna	vill	dock	hävda	att	denna	generalisering	är	mer	verklig	än	att	livsmedlen	

exempelvis	skulle	vara	stuvade	efter	lossort	i	lastbilen	och	att	det	är	troligt	att	slumpen	i	ena	fallet	gör	

att	ett	avstånd	blev	längre	än	i	verkligheten	men	i	ett	annat	fall	kortare.	Det	är	alltså	rimligt	att	tro	att	

den	slumpmässiga	ordningen	totalt	sett	representerar	verkligheten	genom	att	de	längre	avstånden	

kompenseras	av	de	kortare.	

Som	illustrerats	i	Figur	33	och	Figur	34	är	det	kortaste	avståndet	mellan	två	punkter	att	förflytta	sig	

euklidiskt	om	det	är	möjligt	vilket	kan	liknas	med	förflyttning	längs	med	hypotenusan	på	en	triangel	

istället	för	längs	de	bägge	kateterna.	Att	ta	hänsyn	till	sådana	förflyttningar,	det	vill	säga	icke	parallellt	

med	 terminalens	 väggar,	 ansågs	 av	 författarna	 vara	 för	 komplext	 att	 implementera	 i	 heuristiken.	

Författarna	ansåg	dock	att	det	var	möjligt	att	ta	hänsyn	till	att	truckarna	kan	gena	över	 lagerzoner	

parallellt	med	väggarna	och	att	detta	 representerade	verkligheten	bättre	än	att	 inte	 ta	hänsyn	 till	

denna	möjlighet	överhuvudtaget.	Baserat	på	situationen	 i	Figur	34	medför	detta	att	 förflyttning	av	

livsmedel	från	lastkaj	6	till	lagerplats	1	respektive	lagerplats	2	sker	som	i	Figur	35	nedan.	

	

Figur	35.	Illustration	över	hur	truckarnas	möjlighet	att	snedda	över	lagerzoner	tas	hänsyn	till.	

Utifrån	detta	utvecklades	en	metodik	för	att	estimera	avståndet	som	en	truck	behövde	köra	mellan	

terminalens	olika	lastkajer	och	lagerplatser.	Avstånden	som	användes	i	metodiken	hade	utgångspunkt	

i	de	koordinater	som	togs	fram	i	avsnitt	6.2.4	Transportavstånd	inne	i	terminalen.	Metodiken	för	att	

beräkna	 avståndet	 mellan	 varje	 lastkaj	 och	 varje	 lagerzon	 skiljer	 sig	 mellan	 respektive	 kyllagers	
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lastkajer	 och	 har	med	 anledning	 av	 detta	 delats	 upp	 i	 två	 avsnitt	 där	 varje	 avsnitt	 innehåller	 hur	

avstånden	från	respektive	kyllagers	lastkajer	till	de	olika	lagerzonerna	i	terminalen	har	beräknats.		

Notera	att	metodiken	inte	 innefattar	någon	estimering	av	avstånd	från	 lastkajer	till	det	pallställage	

som	finns	i	den	befintliga	kylen.	Detta	berodde	främst	på	att	författarna	ansåg	att	ställaget	var	ett	av	

de	bästa	 ställena,	om	 inte	det	bästa,	att	placera	de	kylda	 livsmedel	 som	blir	 kvar	en	“längre”	 tid	 i	

terminalen	och	som	tidigare	avgränsats	från.	Motivet	till	att	placera	dessa	livsmedel	i	ställaget	är	för	

att	 livsmedel	med	olika	destinationer	här	kan	placeras	tillsammans	utan	att	en	viss	destination	blir	

inlåst	eftersom	det	finns	direkt	åtkomst	till	varje	lastbärare.	En	annan	mindre	bidragande	orsak,	men	

än	dock	en	orsak,	till	att	ställaget	bortsågs	från	var	att	det	är	tre	våningar	högt	och	att	ett	“specialfall”	

för	 ställaget	 i	 heuristiken	 således	 skulle	 behöva	 göras	 för	 att	 betrakta	 att	 det	 ovanför	 de	 undre	

lagerplatserna	 på	 golvet	 finns	 inte	 bara	 en	 utan	 två	 till	 på	 höjden.	Med	detta	 sagt	 har	 den	 första	

riktlinjen	 tagits	 fram	 -	 kylda	 livsmedel	 som	 omlastas	 mellan	 olika	 fjärrbilar,	 mellan	 olika	

distributionsbilar	 eller	 av	 annan	 anledning	 står	 kvar	 en	 “längre”	 tid	 på	 terminalen	 ska	 placeras	 i	

pallställaget.	

Lastkajer	ny	kyl		
Metodiken	för	att	beräkna	transportavstånden	från	de	fem	lastkajerna	i	den	nya	kylen	till	lagerplatser	

i	 frysen	 var	 relativt	 rättfram	 och	 kunde	 ses	 som	 fyra	 delsträckor;	 första	 delsträckan	 motsvarar	

förflyttning	från	aktuell	lastkaj	till	den	nya	kylens	port	(P1);	andra	delsträckan	från	P1	till	den	befintliga	

kylens	port	(P2);	tredje	delsträckan	från	P2	till	frysens	port	(P3);	fjärde	och	avslutande	delsträckan	från	

P3	till	lagerplatsen	i	frysen.		

Vid	förflyttning	från	lastkaj	till	P1	kan	olika	vägar	tas,	men	då	det	råder	manhattangeometri	motsvaras	

transportavståndet	av	summan	av	förflyttning	i	x-led	och	y-led	oavsett	vald	väg.	Transportavståndet	

för	denna	delsträcka	blir	alltså	summan	av	skillnaden	mellan	(x,y)-koordinaterna	för	P1	och	lastkajen	

(L),	det	vill	säga	enligt	Ekvation	2.		

;<=>å@A = BCD − BF + HCD − HF 	 	 	 	 	 	 (2)	

Ekvation	2	kan	även	tillämpas	till	delsträcka	två,	det	vill	säga	för	att	beräkna	avståndet	mellan	P1	och	

P2,	men	även	för	transportavståndet	mellan	P2	och	P3	i	delsträcka	tre.	I	dessa	fall	används	dock	givetvis	

korresponderande	koordinater.	Vidare	kan	ekvationen	tillämpas	rakt	av	för	den	första	lastbäraren	som	

placeras	i	varje	lagerzon	i	frysen	om	zonens	koordinat	vid	väggen	används;	för	den	andra,	tredje,	fjärde	

lastbäraren	och	så	vidare	behöver	däremot	längden,	alternativt	bredden	som	tidigare	diskuterats,	för	

de	lastbärare	som	står	placerade	i	lagerzonen	(Z)	subtraheras	då	avståndet	här	inte	blir	till	väggen,	se	

Ekvation	3	nedan.	

;<=>å@A = BCI − BJ + HCI − HJ − Kä@MAK;=>NäO;OP	 	 	 (3)	

Transportavståndet	från	lastkajerna	i	den	nya	kylen	till	lagerzoner	i	befintlig	kyl	delades	i	metodiken	

in	 i	 två	 fall	 varav	 det	 första	 fallet	 berörde	 de	 lagerzoner	 som	 återfanns	 närmast	 lastkajerna	 i	 den	

befintliga	kylen	och	det	andra	fallet	de	lagerzoner	som	fanns	ovanför	korsgången.	Gemensamt	för	de	

två	fallen	var	att	avståndet	från	lastkaj	till	P2	beräknades	på	samma	sätt	som	beskrivits	ovan.	För	det	

förstnämnda	fallet,	det	vill	säga	för	de	lagerzoner	som	ligger	närmast	lastkajerna	i	den	befintliga	kylen,	

tillämpades	Ekvation	3	för	att	beräkna	avståndet	från	P2	till	lagerplatsen.	I	det	andra	fallet	behövde	

hänsyn	tas	till	möjligheten	att	snedda	över	lagerzoner,	se	Figur	36	nedan.	
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Figur	36.	Illustration	av	möjlighet	att	snedda	över	lagerzoner	vid	förflyttning	från	lastkajer	i	ny	kyl	till	lagerplatser	i	“norra”	

delen	av	befintlig	kyl.	

Som	illustreras	i	Figur	36	erhålls	en	kortare	transportsträcka	från	den	P2	till	lagerplats	1	om	förflyttning	

sker	över	lagerzonerna	och	inte	via	transportgången	och	sen	rakt	in	till	lagerplatsen.	Möjligheten	att	

gena	över	lagerzoner	beror	i	detta	fall	av	två	parametrar;	dels	hur	mycket	livsmedel	som	redan	står	

placerat	 i	 den	 zon	 som	 livsmedlet	 ska	 placeras	 i	 och	 dels	 hur	 långt	 ut	 från	 väggen	 livsmedel	 står	

placerade	i	de	lagerzoner	som	återfinns	mellan	P2	och	den	aktuella	lagerzonen	dit	avståndet	beräknas.	

Därtill,	som	kan	ses	i	Figur	36,	återfinns	även	en	pelare	som	påverkar	möjligheten	att	snedda	till	de	

lagerzoner	som	återfinns	“öster”	om	denna.	 I	 fallet	 i	 figuren	sker	både	den	kortare	och	den	 längre	

förflyttningen	 “söder”	 om	 pelaren,	 men	 en	 ännu	 kortare	 förflyttning	 skulle	 kunna	 ske	 “norr”	 om	

pelaren.	Att	beakta	förflyttning	“norr”	om	denna	pelare	kändes	i	det	stora	hela	som	överflödigt	varför	

möjligheten	att	passera	pelaren	begränsades	till	att	endast	kunna	ske	till	“söder”	om	pelaren.		

För	de	fyra	första	lagerzonerna	närmast	kylporten	i	Figur	36	kunde	Ekvation	3	tillämpas	för	att,	 likt	

“södra”	halvan	av	det	befintliga	kyllagret,	beräkna	avståndet	från	P2	 till	 lagerplatsen.	Vad	beträffar	

avståndet	till	en	lagerplats	i	de	två	större	lagerzonerna	direkt	till	vänster	om	pelaren	behövde	hänsyn	

tas	till	de	två	parametrar	som	lyfts	fram	ovan;	ett	scenario	om	livsmedel	i	den	aktuella	lagerzonen	eller	

i	den	till	vänster	(gäller	enbart	om	den	högra	av	de	två	lagerzonerna	är	den	“aktuella”)	står	så	pass	

långt	 ut	 från	 väggen	 att	 nästa	 lagerplats	 återfinns	 nedanför	 centrum	 av	 kylporten	 och	 ett	 annat	

scenario	om	så	 inte	är	 fallet.	En	pseudokod	över	hur	detta	hanteras	 i	heuristiken	återfinns	nedan	 i	

Figur	37.	
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Figur	37.	Pseudokod	över	avståndet	från	P2	till	de	två	lagerzonerna	till	vänster	om	pelaren	i	befintliga	kylen.		

Notera	från	pseudokoden	i	Figur	37	att	ett	“extra”	avstånd	har	lagts	till	i	det	förstnämnda	scenariot,	

det	 vill	 säga	 om	 lagerplatsen	 återfinns	 “söder”	 om	 centrum	 av	 kylporten.	 Detta	 för	 att	 trucken	

rimligtvis	 behöver	 hålla	 ett	 säkerhetsavstånd	 från	 de	 livsmedel	 som	 ska	 rundas	 alternativt	 för	 att	

komma	in	mot	lagerplatsen	nedanifrån.	Det	extra	avståndet	sattes	till	en	meter	då	det	ansågs	vara	

tillräckligt	och	är	detsamma	i	de	fortsatta	pseudokoderna.	

För	de	återstående	lagerzonerna	i	den	“norra”	delen	av	den	befintliga	kylen	inverkar	pelaren	och	att	

förflyttning	till	dessa	lagerzoner	måste	ske	“söder”	om	denna	pelare.	Med	grund	i	detta	behövde	det	

för	inlagring	till	någon	av	dessa	lagerzoner	kontrolleras	huruvida	pelaren	eller	någon	av	zonerna	till	

vänster	om	den	aktuella	lagerzonen	hade	lägst	y-koordinat	för	att	erhålla	hur	långt	söderut	förflyttning	

behövde	ske.	Detta	gjordes	på	ett	liknande	sätt	som	i	Figur	37	ovan	med	skillnaden	att	pelaren	här	

behövde	beaktas,	se	pseudokod	i	Figur	38	nedan.		

	

Figur	38.	Pseudokod	över	avståndet	från	P2	till	lagerzoner	till	höger	om	pelaren	i	befintliga	kylen.	

Från	lastkajerna	i	den	nya	kylen	kan	livsmedel	givetvis	också	förflyttas	till	lagerzoner	i	denna	kyl.	I	Figur	

39	nedan	illustreras	möjligheten	att	placera	livsmedel	på	en	lagerplats	från	två	olika	håll;	dels	från	den	

angränsande	lagerzonen	och	dels	från	den	angränsande	transportgången.		
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Figur	39.	Illustration	av	möjlighet	att	snedda	över	lagerzoner	vid	förflyttning	från	lastkajer	i	ny	kyl	till	lagerplatser	i	

densamma.	

I	 Figur	 39	 går	 det	 att	 se	 att	 ett	 kortare	 transportavstånd	 kan	 erhållas	 när	 placering	 sker	 från	 den	

angränsade	 lagerzonen	under	 förutsättning	att	det	är	möjligt.	För	att	detta	ska	vara	möjligt	måste	

summan	av	 lastbärarnas	bredd	 i	den	 lagerzon	som	placering	ska	ske	 ifrån	understiga	motsvarande	

summa	för	den	lagerzon	dit	lastbäraren	ska	placeras.	Om	detta	villkor	inte	uppfylls	behöver	den	längre	

sträckan	via	den	närliggande	transportgången	avverkas	för	att	placera	livsmedel	i	lagerzonen.	Nedan	

i	Figur	40	presenteras	en	pseudokod	över	hur	transportavståndet	beräknas	beroende	på	om	villkoret	

uppfylls	eller	ej.		

 
Figur	40.	Pseudokod	över	avstånd	från	lastkajer	i	nya	kyllagret	till	lagerzoner	i	nya	kyllagret.	

I	mitten	av	den	nya	kylen	återfinns	två	pelare	som	kan	ses	i	Figur	39.	I	verkligheten	hindrar	dessa	pelare	

truckarna	från	att	placera	livsmedel	från	den	närliggande	lagerzonen	vilket	dock	inte	har	beaktats	då	

inverkan	från	dessa	specialfall	ansågs	försumbara.		 	
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Lastkajer	befintlig	kyl	
För	att	beräkna	transportavstånden	från	de	tre	lastkajerna	i	det	befintliga	kyllagret	och	lagerplatserna	

i	frysen	kunde	Ekvation	2	och	Ekvation	3	tillämpas	för	avståndet	mellan	lastkaj	och	P3	respektive	för	

avståndet	från	P3	till	aktuell	lagerplats	i	frysen.		

Vid	 förflyttning	 från	någon	av	de	tre	 lastkajerna	till	en	 lagerplats	 i	den	nya	kylen	kunde	Ekvation	2	

användas	för	att	beräkna	avståndet	från	lastkajen	till	P2	samt	för	avståndet	mellan	P1	och	P2.	Det	tredje	

och	sista	delavståndet	från	nya	kylens	port	till	lagerplats	var	beroende	av	möjligheten	att	gena	eller	

inte	över	den	angränsande	lagerzonen	varför	en	liknande	formulering	som	tidigare	presenterats	i	Figur	

40	kunde	tillämpas	för	att	beräkna	avståndet,	se	Figur	41	nedan.	

	

	
Figur	41.	Pseudokod	över	avstånd	från	P1	till	lagerzoner	inom	ny	kyl.		

Likt	för	transportavståndet	mellan	lastkajer	i	nya	kylen	och	lagerzoner	i	befintlig	kyl	delades	metodiken	

för	 att	 beräkna	 transportavståndet	 mellan	 lastkajer	 i	 den	 befintliga	 kylen	 och	 lagerzoner	 inom	

densamma	in	i	två	olika	fall.	Det	första	fallet	berörde	lagerzoner	“norr”	om	korsgången	och	det	andra	

de	“södra”	lagerzonerna	närmast	lastkajerna.	För	förflyttning	till	de	nordliga	lagerzonerna	användes	

Ekvation	3	då	det	hit	råder	manhattangeometri.	I	fallet	att	lagerplatsen	återfanns	i	en	lagerzon	“söder”	

om	korsgången	behövde	hänsyn	 tas	 till	möjligheten	att	kunna	snedda	över	 lagerzoner,	 se	Figur	42	

nedan.	

	

Figur	42.	Illustration	över	möjlighet	att	snedda	över	lagerzoner	vid	förflyttning	från	lastkajer	i	befintlig	kyl	till	lagerplatser	i	

“södra”	delen	av	befintlig	kyl.	

Som	 illustreras	 i	 Figur	 42	 erhålls	 en	 kortare	 transportsträcka	 från	 lastkaj	 6	 till	 lagerplats	 1	 om	

förflyttning	sker	över	lagerzonerna	och	inte	via	transportgången.	Möjligheten	att	gena	över	lagerzoner	

beror	i	detta	fallet	på	hur	livsmedel	står	placerat	i	de	lagerzoner	som	återfinns	mellan	lastkajen	och	

den	 zon	 som	 lagerplats	 1	 återfinns	 i.	 Transportavståndet	mellan	 en	 lastkaj	 och	 en	 lagerplats	 i	 en	
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lagerzon	på	“södra”	sidan	av	det	befintliga	kyllagret	beräknades	enligt	pseudokoden	som	återfinns	

nedan	i	Figur	43.		

	

Figur	43.	Pseudokod	över	avståndet	mellan	lastkajer	och	de	“södra”	lagerplatserna	i	den	befintliga	kylen.	

7.3.3 Villkor	för	tilldelning	av	lagerplatser	och	lastkajer	
För	att	heuristiken	ska	kunna	ta	fram	en	tillåten	lösning	behöver	ett	antal	villkor	och	kriterier	ställas	

upp	som	den	måste	förhålla	sig	till;	exempelvis	att	en	lastkaj	inte	kan	användas	samtidigt	av	två	olika	

lastbilar.	 Utöver	 detta	 ansågs	 det	 nödvändigt	 att	 ställa	 upp	 ett	 antal	 villkor	 och	 kriterier	 som	

reducerade	antalet	möjliga	lösningar,	det	vill	säga	minska	lösningsrummet,	då	det	finns	en	ofantligt	

mängd	kombinationer	för	tilldelning	av	lagerplatser	och	lastkajer.		

Med	grund	i	detta	förs	nedan	ett	logiskt	resonemang	kring	hur	tilldelning	av	lagerplatser	i	frys	och	kyl	

rimligtvis	bör	ske	för	att	transportsträckan	inne	i	terminalen	ska	hållas	så	kort	som	möjligt	och	ett	antal	

villkor	och	kriterier	ställs	därför	upp	utifrån	detta.	Ett	motsvarande	resonemang	genomförs	också	för	

tilldelning	av	lastkajer.		

Lagerplatser	i	frys	
Som	bekant	återfinns	 frysen	på	ena	 sidan	av	 terminalen	och	kan	endast	nås	genom	den	port	 som	

skiljer	denne	från	den	befintliga	kylen,	P3.	Oberoende	av	vilken	lastkaj	livsmedlen	kommer	in	på	måste	

samtliga	alltså	passera	denna	port.	Med	anledning	av	detta	kan	placering	av	frysta	livsmedel	i	frysen	

behandlas	oberoende	av	resterande	terminal.	

För	att	 transportsträckan	 från	P3	till	 lagerplatser	 inne	 i	 frysen	ska	hållas	 så	 kort	 som	möjligt	är	det	

önskvärt	att	det	som	ska	transporteras	tillsammans	och	utgör	flest	lastbärare	placeras	närmast	porten.	

Detta	förklaras	enklast	genom	en	illustration	vilken	återfinns	nedan	i	Figur	44.	

	
Figur	44.	Illustration	över	hur	det	totala	transportavståndet	förändras	beroende	på	lagerplats.	

I	Figur	44	är	livsmedlen	zonindelade	enligt	likhetsprincipen	vilket	betyder	att	de	“gula”	rektanglarna	

är	 lastbärare	 som	 ska	 transporteras	 tillsammans,	 “blåa”	 rektanglarna	 andra	 lastbärare	 som	 ska	
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transport	tillsammans	och	så	vidare.	Beroende	på	vilken	lagerzon	respektive	färg	placeras	i	förändras	

det	totala	transportavståndet	i	x-led:	

  I	Figur	44a	blir	transportavståndet,	enkel	väg,		3*1	+	2*2	+	1*3	=		10.		

  Motsvarande	transportavstånd	i	Figur	44b	blir	1*1	+	3*2	+	2*3	=	13.	

  I	Figur	44c	blir	transportavståndet	2*1	+	1*2	+	3*3	=	13.	

Figur	44	 illustrerar	dock	endast	 tre	av	nio	möjliga	kombinationer	 för	hur	 färgerna	kan	placeras	ut.	

Ingen	av	de	sex	kombinationer	som	inte	illustrerats	erhåller	dock	ett	kortare	transportavstånd	i	x-led	

än	Figur	44a	vilket	påvisar	att	det	är	optimalt	att	den	största	grupp	av	lastbärare	som	ska	transporteras	

tillsammans	placeras	närmast	porten,	att	den	näst	största	gruppen	placeras	näst	närmast	porten	och	

så	vidare.		

Med	grund	i	detta	exempel	beslutades	att	i	heuristiken	tillämpa	placering	av	livsmedel	i	frysen	utifrån	

antal	lastbärare	i	respektive	grupp	av	lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans.	Notera	dock	att	

frysen	har	två	 lagerytor	och	att	“närmast	porten”	således	kan	vara	antingen	till	vänster	eller	höger	

från	frysporten	sett.	För	att	bestämma	vilken	sida	av	korsgången	livsmedlen	ska	placeras	på	beräknas	

transportavståndet	för	att	placera	livsmedlen	på	respektive	sida	av	korsgången.	Utifrån	dessa	avstånd	

placeras	 livsmedlen	 på	 den	 sida	 av	 korsgången	 dit	 det	 lägsta	 transportavståndet	 erhållits.	 En	

pseudokod	över	detta	presenteras	nedan	i	Figur	45.	

	
Figur	45.	Pseudokod	för	placering	av	livsmedel	i	frys.	
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Lagerplatser	i	kyl	
Vad	beträffar	placering	av	livsmedel	i	de	två	kyllagren	går	det	inte	att	rättfram,	likt	för	frysen	tidigare,	

“härleda”	en	placering	som	garanterar	kortast	möjliga	transportsträcka	vilket	betyder	att	flera	olika	

lösningar	måste	testas	mot	varandra	för	att	finna	den	bästa.	Detta	grundar	sig	i	att	förutsättningarna	

för	kyllagren	är	annorlunda,	och	då	främst	med	avseende	på	att	livsmedlen	inte	kommer	in	till	dessa	

på	 ett	 och	 samma	 ställe	 utan	 genom	 åtta	 olika	 lastkajer.	 Placering	 i	 kyllagren	 har	 alltså	 en	 direkt	

relation	till	vilken	lastkaj	de	lossas	vid.		

För	 att	 finna	 den	 lösning	 som	minskar	 transportsträckan	 mest	 kan	 tilldelning	 av	 lagerplatser	 och	

lastkajer	 med	 största	 sannolikhet	 inte	 ske	 oberoende	 av	 varandra;	 rimligtvis	 beror	 tilldelning	 av	

lastkajer	av	vart	livsmedlen	ska	placeras	alternativt	hämtas	från	och	åt	andra	hållet	beror	placering	av	

livsmedel	på	vart	de	lossas	eller	lastas.	I	den	heuristik	som	tagits	fram	i	denna	studie	sker	tilldelningen	

av	lastkajer	utifrån	livsmedlens	placering	i	terminalen.	

Utifrån	de	framtagna	indata	och	de	observationer	som	författarna	genomfört	på	terminalen	kan	det	

konstateras	att	det	är	vanligt	 förekommande	att	 in-	och	utgående	 lastbilar	 lossar	 respektive	 lastar	

både	kylda	och	frysta	livsmedel.	Med	anledning	av	detta,	och	frysens	placering	i	terminalen,	är	det	

rimligt	att	hävda	att	de	kylda	livsmedlen	ska	placeras	så	nära	frysen	som	möjligt	för	att	undvika	att	

livsmedel	behöver	transporteras	från	den	vänstra	sidan	av	terminalen	till	den	högra	sidan	eller	vice	

versa.		

Vidare	är	det	rimligt	att	anta	att	den	största	möjligheten	till	minskad	transportsträcka	finns	att	hämta	

bland	de	största	grupper	av	antalet	 lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans.	Detta	kan	 liknas	

med	 det	 som	 tidigare	 påvisades	 för	 placering	 i	 frysen,	 det	 vill	 säga	 att	 den	 grupp	med	 flest	 antal	

lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans	ska	placeras	närmast	frysporten.	Därtill	kan	det	liknas	

med	att	placering	sker	utifrån	det	Lumsden	(2012)	kallar	popularitetsprincipen:	att	artiklar	som	står	

för	mest	hantering	placeras	närmast	lastkajen	och	de	med	mindre	hantering	längre	bort.		

Ovanstående	resonemang	har	resulterat	i	att,	för	att	hålla	transportsträckan	så	kort	som	möjligt,	de	

kylda	 livsmedlen	 bör	 placeras	 så	 nära	 frysen	 som	 möjligt	 och	 att	 de	 största	 grupperna	 av	 antal	

lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans	bör	placeras	så	nära	en	 lastkaj	som	möjligt.	Vilket	av	

dessa	två	kriterier,	om	något,	som	väger	tyngst	och	såldes	bör	prioriteras	för	att	transportsträckan	ska	

bli	så	kort	som	möjligt	är	svårt,	om	inte	omöjligt,	att	logiskt	resonera	sig	fram	till.	Detta	betyder	att	

alla	möjliga	olika	kombinationer	för	placering	av	de	kylda	livsmedlen	behöver	testas	för	att	finna	den	

placering	 som	minskar	 transportsträckan	mest.	 Att	 testa	 alla	möjliga	 kombinationer,	 det	 vill	 säga	

genomföra	en	uttömmande	sökning,	ansågs	som	kommenterades	i	inledningen	av	detta	avsnitt	inte	

vara	möjligt	varför	författarna	beslutade	att	i	denna	studie	fokusera	på	att	placera	de	kylda	livsmedlen	

så	nära	frysen	som	möjligt	och	detta	utifrån	tre	olika	scenarier.	Detta	betyder	alltså	att	de	grupper	

med	flest	antal	lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans	inte	nödvändigtvis	kommer	att	placeras	

på	de	lagerytor	som	återfinns	närmast	de	tre	lastkajerna	i	den	befintliga	kylen.	Författarna	tror	dock	

att	en	längre	transportsträcka	kan	sparas	in	genom	att	i	största	möjliga	utsträckning	försöka	undvika	

förflyttning	från	vänster	sida	av	terminalen	till	höger	sida	eller	vice	versa	än	att	koncentrera	de	stora	

grupperna	av	antal	lastbärare	till	lastkajerna.		

Vilken	grupp	av	lastbärare	som	ska	transporteras	tillsammans	som	ska	placeras	närmast	frysen,	näst	

närmast	 frysen	och	så	vidare	kan	baseras	på	en	mängd	olika	 faktorer.	Nedan	presenteras	 tre	olika	

scenarier	som	testats	i	heuristiken	för	att	rangordna	närheten	till	frysen	för	de	kylda	livsmedlen.	
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Scenario	1	-	Mängd	kylda	livsmedel	

Det	är	inte	omöjligt	att	tänka	sig	att	ett	område	med	hög	efterfrågan	av	kylda	livsmedel	även	har	en	

hög	efterfrågan	av	frysta	livsmedel.	Detta	behöver	dock	givetvis	inte	vara	fallet	men	det	går	heller	inte	

att	utesluta	att	så	inte	är.	Faktum	är	att	de	insamlade	indata	till	heuristiken	påvisar	att	det	finns	en	

korrelation	mellan	mängden	kylda	och	frysta	livsmedel;	till	ett	område	dit	mycket	kylda	livsmedel	ska	

transporteras	ska	även	mycket	frysta	livsmedel	transporteras.	Baserat	på	detta	är	det	alltså	rimligt	att	

tro	att	transportsträckan	kan	hållas	så	kort	som	möjligt	genom	att	de	största	grupperna	av	lastbärare	

som	ska	transporteras	tillsammans	placeras	så	nära	frysen	som	möjligt	i	den	befintliga	kylen.	I	detta	

scenario	rangordnas	de	kylda	livsmedlens	närhet	till	frysen	således	efter	hur	många	lastbärare	som	

ska	transporteras	till	samma	område.		

Scenario	2	-	Kvot	mellan	kylda	och	frysta	livsmedel	

En	annan	faktor	att	basera	placeringen	av	de	kylda	livsmedlen	på	är	kvoten	mellan	mängden	kylda	och	

mängden	frysta	livsmedel	som	ska	transporteras	till	ett	område.	Är	kvoten	stor	är	det	lite	mängd	frysta	

livsmedel	per	mängd	kylda;	är	kvoten	istället	liten	är	det	mycket,	eller	mer,	frysta	livsmedel	per	kylt	

livsmedel.	 På	detta	 sätt	 fångas	 således	 förhållandet	mellan	mängd	kylda	och	 frysta	 livsmedel	upp.	

Kvoten	kan	dock	vara	vilseledande;	exempelvis	är	10/5	lika	med	2/1	vilket	medför	att	dessa	i	så	fall	

skulle	 få	 samma	 rangordning	 trots	 att	 det	 rimligtvis	 är	 bättre	 att	 placera	 de	 tio	 kylda	 lastbärarna	

närmare	 frysen	 än	de	 två	 för	 att	 hålla	 transportsträckan	 så	 kort	 som	möjligt.	 Trots	 detta	 testades	

kvoten	 mellan	 antalet	 lastbärare	 med	 kylda	 och	 frysta	 livsmedel	 som	 rangordning	 för	 placering	

närmast	frysen	där	minsta	kvoten	placeras	närmast	frysen.	

Scenario	3	-	Kombination	av	mängd	och	kvot	

Det	tredje	och	sista	scenariot	som	testades	i	heuristiken	för	placering	av	de	kylda	livsmedlen	var	en	

kombination	av	de	två	tidigare.	Genom	att	multiplicera	kvoten	med	summan	av	antalet	lastbärare	kan	

problematiken	som	påvisades	ovan	med	att	samma	kvot	erhålls	undvikas.	På	detta	sätt	fångas	både	

förhållandet	mellan	de	kylda	och	frysta	livsmedlen	upp	och	mängden	kylda	livsmedel	vilket	medför	en	

faktor	i	två	dimensioner.	Rangordning	sker	i	detta	scenario	alltså	efter	det	största	talet	och	nedåt.		

I	de	fall	där	fler	än	en	grupp	kylda	livsmedel	rangordnas	på	samma	plats	användes	följande	utslagsrutin	

för	att	ta	fram	inbördes	ordning:	

  Scenario	1.	Den	grupp	av	livsmedel	som	ska	ut	först	placeras	närmast	frysen.		

  Scenario	2.	Störst	summa	av	antalet	lastbärare	med	kylda	livsmedel.	Om	inga	frysta	livsmedel	

finns	så	att	kvoten	blir	odefinierad	ses	den	som	oändligt	stor.			

  Scenario	3.	Störst	summa	av	antalet	lastbärare	med	kylda	livsmedel	

Därtill	sattes	villkoret	att	placering	av	de	kylda	livsmedlen	som	ska	transporteras	tillsammans	måste	

ske	på	samma	sida	av	den	korsgång	som	delar	terminalen	horisontellt.		

I	Figur	46	nedan	illustreras	ett	exempel	på	hur	närheten	till	frysen	för	fyra	olika	områden	rangordnas	

utifrån	de	tre	scenarierna.	Den	fetmarkerade	siffran	anger	rangordningen	där	ett	är	närmast	frysen,	

två	näst	närmast	och	så	vidare,	medan	siffran	inom	parentes	anger	värdet	på	faktorn	som	tillämpas	i	

scenariot.	



Optimering	

	 62	

	
Figur	46.	Illustration	över	hur	närhet	till	frysen	rangordnas	enligt	de	tre	scenarierna.	

Tilldelning	av	lastkajer	
Som	tidigare	nämnts	kommer	tilldelning	av	lastkajer	i	heuristiken	att	ske	efter	att	livsmedlen	tilldelats	

lagerplatser.	I	och	med	frysens	placering	i	ena	sidan	av	terminalen	och	det	faktum	att	det	är	vanligt	

förekommande	att	lastbilar	lossar	och	lastar	både	frysta	och	kylda	livsmedel	är	det	rimligt	att	tro	att	

de	tre	lastkajerna	i	den	befintliga	kylen	är	mest	attraktiva	och	således	kommer	vara	de	mest	använda.		

Utifrån	detta,	och	att	det	inte	ansågs	vara	möjligt	att	testa	alla	möjliga	kombinationer	av	lastkaj	och	

lastbil,	 beslutades	 att	 en	 girig	 tilldelning	 av	 lastkajer	 skulle	 ske.	Med	 girig	menas	 i	 detta	 fallet	 att	

tilldelningen	av	 lastkajer	 till	 lastbilarna	sker	utifrån	vad	som	är	bäst	 för	 respektive	 lastbil	under	de	

rådande	förutsättningarna	den	aktuella	tidpunkten	och	inte	vad	som	är	bäst	ur	ett	helhetsperspektiv.	

För	att	exemplifiera:		

Två	 lastbilar	 ankommer	 till	 terminalen	 för	 att	 lossa	 livsmedel;	 Lastbil	 1	 ankommer	 till	

terminalen	03:00	och	står	dockad	till	03:30	medan	lastbil	2	ankommer	terminalen	03:15	och	

står	dockad	till	03:45.	När	lastbil	1	ankommer	till	terminalen	är	samtliga	lastkajer	lediga	varför	

lastbil	1	tilldelas	den	lastkaj	som	ger	lägst	transportsträcka	för	att	lossa	dess	livsmedel,	i	detta	

fall	lastkaj	8	och	en	sträcka	på	1	km.	Eftersom	lastbil	1	står	vid	lastkaj	8	när	lastbil	2	ankommer	

kan	 lastbil	 2	 inte	 tilldelas	 denna	 lastkaj	 utan	 lastbil	 2	 tilldelas	 istället	 den	 av	 de	 andra	 sju	

lastkajerna	som	ger	 lägst	transportsträcka	vilket	 i	detta	fall	är	 lastkaj	7	som	resulterar	 i	en	

sträcka	på	1,4	km.	Totalt	har	då	en	sträcka	på	2,4	km	avlagts.	Om	lastbil	1	istället	hade	använt	

lastkaj	 7	 så	 att	 lastbil	 2	 hade	 kunnat	 använda	 lastkaj	 8	 hade	 transportsträckan	 blivit	 1,1	

respektive	1,2	km,	det	vill	 säga	totalt	2,3	km.	Ur	ett	helhetsperspektiv	hade	det	alltså	varit	

bättre	om	lastbil	1	använt	lastkaj	7	och	lastbil	2	lastkaj	8	istället	för	tvärtom.		

Ovanstående	 problematik	 ansågs	 inte	 vara	 möjligt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 då	 allt	 för	 många	 olika	

kombinationer	hade	behövt	processats	vilket	då	medför	att	tilldelning	av	lastkaj	till	respektive	lastbil	

kan	ses	på	som	suboptimering.	I	de	fall	där	flera	lastbilar	har	samma	ankomst-	eller	avgångstid	och	

den	minsta	 transportsträckan	 för	 att	 lossa	 eller	 lasta	 dessa	 lastbilarna	 erhålls	 från	 en	 och	 samma	

lastkaj	tilldelas	den	lastbil	som	ska	lossa	eller	lasta	flest	antal	lastbärare	sin	“bästa”	lastkaj,	den	andra	

lastbilen	sin	nästbästa	och	så	vidare.	

I	exemplet	ovan	har	det	triviala	förutsatts,	det	vill	säga	att	samma	lastkaj	inte	kan	tilldelas	till	mer	än	

en	 lastbil	 samtidigt	 vilket	 givetvis	 var	 ett	 villkor	 som	 tillämpades	 i	 heuristiken.	 Därtill	 tillämpades	

villkoret	att	en	lastbil	endast	får	använda	en	lastkaj	oavsett	om	den	har	släp	eller	inte.		
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7.3.4 Framtagen	heuristik	
Som	kanske	framgått	av	tidigare	avsnitt	i	detta	kapitel	var	det	komplicerat	att	omvandla	det	verkliga	

problemet	till	ett	förenklat	problem	som	kunde	hanteras	i	heuristiken.	Det	som	framförallt	ställde	till	

problem	var	den	ofantliga	mängden	kombinationer	för	tilldelning	av	 lagerplatser	och	 lastkajer	som	

existerar	 och	 att	 transportavstånden	 inne	 i	 terminalen	 påverkas	 av	 livsmedlens	 placering.	 Utifrån	

detta	behövde	en	 rad	 förenklande	beslut	 fattas	 för	att	en	heuristik	 som	överhuvudtaget	 finner	en	

lösning	till	problemet,	och	detta	inom	en	rimlig	tid,	skulle	kunna	utvecklas	och	implementeras.		

Att	veta	vilka	beslut	som	skulle	fattas	för	att	kunna	erhålla	en	så	kort	transportsträcka	som	möjligt	var	

en	av	de	största	svårigheterna.	Därtill	behövde	en	signifikant	mängd	bearbetning	och	analys	göras	av	

de	erhållna	historiska	data	för	att	kunna	ta	fram	indata	till	heuristiken.	Denna	bearbetning	och	analys	

var	även	den	en	svårighet	innan	heuristiken	kunde	utvecklas.	Vidare,	innan	fokus	ens	kunde	läggas	på	

heuristiken	behövde	det	klargöras	vilken	beslutsvariabel	som	skulle	tillämpas	genom	att	besvara	hur	

hanteringsarbete	skulle	definieras	och	således	mätas;	vad	för	slags	riktlinjer	som	skulle	tas	fram,	vilken	

layout	för	den	ombyggda	terminalen	och	vilken	lagringsprincip	för	placering	som	skulle	användas	som	

utgångspunkt	i	heuristiken	behövde	också	fastställas.		

Allt	som	allt	var	det	mycket	förarbete	innan	den	heuristik	som	togs	fram	kunde	implementeras	och	

svårigheten	 låg	 framförallt	 i	det	 förarbetet	som	föregick	 implementeringen	av	heuristiken	och	 inte	

själva	 programmeringen	 av	 denne	 i	 MATLAB.	 Givetvis	 fanns	 det	 även	 svårigheter	 under	

implementeringsfasen	 men	 inte	 av	 samma	 dignitet	 som	 förarbetet.	 Nedan	 presenteras	 en	

sammanfattande	beskrivning	av	heuristiken	tillsammans	med	en	pseudokod.		

Den	 framtagna	 heuristiken	 är	 implementerad	 så	 att	 en	 körning	 för	 respektive	 arbetsdag	 och	

hanteringsnivå	 måste	 göras.	 Detta	 betyder	 att	 enbart	 indata	 för	 den	 aktuella	 arbetsdagen	 och	

hanteringsnivån	läses	in	vilket	sker	från	textfiler	och	är	den	inledande	delen	av	heuristiken.	Därefter	

tilldelades	 varje	 område,	 som	 terminalen	 distribuerar	 till,	 tillräckligt	 med	 zoner	 i	 frysen	 för	 att	

tillgodose	dagens	behov	av	lagerutrymme.	Efter	att	detta	gjorts	genomfördes	en	körning	för	varje	av	

de	 tre	 scenarier	 som	 presenterats	 för	 hur	 zonindelningen	 i	 kylen	 skulle	 ske.	 Varje	 körning	 för	

respektive	 scenario	 inleddes	med	 att	 varje	 område	 som	 terminalen	 ska	 distribuera	 till,	 likt	 frysen,	

tilldelas	tillräckligt	med	lagerzoner	i	kylen	för	att	tillgodose	dagens	behov	av	lagerutrymme.	När	varje	

område	tilldelats	lagerzoner	sorteras	bilarna	efter	den	tid	som	de	förväntas	ankomma	och	avgå	från	

terminalen.		

Efter	detta	 testas	 varje	 lastbil,	 i	 den	ordning	 som	de	 sorterats,	 att	 ankomma	varje	 ledig	 lastkaj	på	

terminalen.	För	de	lastbilar	som	ankommer	terminalen	med	livsmedel	placeras	varje	livsmedel	i,	den	

från	lastkajen,	närmsta	lediga	lagerzon	som	är	tilldelad	det	området	som	livsmedlet	ska	distribueras	

till.	I	och	med	att	varje	livsmedel	placeras	i	terminalen	beräknas	transportavståndet	på	terminalen	för	

att	 placera	 alla	 lastbilens	 livsmedel.	 Omvänt	 för	 de	 lastbilar	 som	 avgår	 terminalen	med	 livsmedel	

hämtas	dessa	livsmedel	från,	den	från	lastkajen,	närmsta	lagerzonen	som	innehåller	de	livsmedel	som	

ska	distribueras	av	denna	 lastbil	och	 transportavståndet	 för	att	hämta	alla	 livsmedel	 som	ska	med	

denna	 lastbil	 beräknas.	 När	 detta	 är	 gjort	 tilldelas	 den	 ankommande	 eller	 avgående	 lastbilen	 den	

lediga	lastkaj	där	livsmedlen	som	antingen	lämnas	eller	hämtas	behöver	transporteras	så	kort	avstånd	

som	möjligt	inne	på	terminalen.	Denna	process	upprepas	därefter	av	nästa	bil	i	schemat	tills	dess	att	

alla	bilar	tilldelats	en	lastkaj	på	terminalen.		
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När	 detta	 genomförts	 för	 alla	 scenarier	 väljs	 den	 tilldelning	 av	 lastkajer	 och	 lagerzoner	 från	 det	

scenario	som	resulterat	i	den	kortaste	transportavståndet	inne	på	terminalen	som	den	bästa	lösningen	

för	problemet.	En	pseudokod	över	den	framtagna	heuristiken	presenteras	nedan	i	Figur	47.	

	
Figur	47.	Pseudokod	för	den	framtagna	heuristiken.	
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7.4 Erhållna	lösningar	från	heuristiken	
Innan	 de	 erhållna	 lösningarna	 från	 heuristiken	 för	 respektive	 arbetsdag	 och	 hanteringsnivå	

presenteras	behöver	det	 klargöras	hur	dessa	 ska	 tolkas.	 I	 heuristiken	 tilldelades	 varje	 lagerzon	ett	

nummer.	Totalt	sett	omvandlades	den	ombyggda	terminalens	lageryta	som	utformades	i	avsnitt	5.3.2	

Utformning	av	lageryta	till	75	olika	lagerzoner.	Av	dessa	75	lagerzoner	återfinns	20	stycken	i	den	nya	

kylen,	31	stycken	i	den	befintliga	kylen	och	24	stycken	i	frysen	varav	de	20	lagerzonerna	i	den	nya	kylen	

numrerades	1-20	i	heuristiken,	lagerzonerna	i	den	befintliga	kylen	21-51	och	lagerzonerna	i	frysen	52-

75.	I	Figur	48	nedan	illustreras	detta	övergripande.		

	
Figur	48.	Illustration	över	numrering	av	lagerzoner.	

För	att	förtydliga	Figur	48;	lagerzon	1-10	och	11-20	återfinns	i	den	“norra”	respektive	“södra”	delen	

av	den	nya	kylen,	lagerzon	21-39	och	40-51	återfinns	i	den	“norra”	respektive	“södra”	delen	av	den	

befintliga	kylen	och	lagerzon	52-63	samt	64-75	i	den	“norra”	respektive	“södra”	delen	av	frysen.	

Som	tidigare	nämnts	testades	tre	olika	scenarier	i	heuristiken	för	hur	det	skulle	rangordnas	vilka	kylda	

livsmedel	 som	 skulle	 placeras	 närmast	 frysen,	 näst	 närmast	 frysen	 och	 så	 vidare	 för	 respektive	

arbetsdag	och	hanteringsnivå.	Av	dessa	tre	scenarier	var	det	inget	som	varken	stack	ut	som	det	bästa	

eller	som	det	sämsta	utan	det	varierade	mellan	dag	och	hanteringsnivå.	För	respektive	arbetsdag	och	

hanteringsnivå	valdes	sonika	det	scenario	som	resulterade	i	lägst	transportsträcka.	För	att	kontrollera	

och	tillse	att	den	slump	som	introducerades	i	heuristiken	i	och	med	den	generalisering	som	gjordes	

kring	 att	 livsmedlen	 stod	 slumpmässigt	 stuvade	 i	 de	 ingående	 lastbilarna	 inte	 inverkade	 på	 de	

lösningar	som	erhölls	från	heuristiken	kördes	flera	“replikationer”.		

Nedan	 presenteras	 lösningen	 som	 erhölls	 från	 heuristiken	 för	 respektive	 arbetsdag	 och	

hanteringsnivå.	
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7.4.1 Lösning	för	måndagar	
Nedan	 i	 Tabell	 3	 presenteras	 för	måndagar	 och	 respektive	 hanteringsnivå	 hur	 de	 frysta	 och	 kylda	

livsmedlen	ska	placeras	i	terminalen	och	vilka	lastbilar	som	ska	använda	vilka	lastkajer.	På	måndagar	

går	gränsen	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	vid	500	lastbärare.		

	
Tabell	3.	Tilldelning	av	lagerzoner	och	lastkajer	för	måndagar.	

	

	

	

Normal	hanteringsnivå	 Hög	hanteringsnivå	

Placering	i	zon	 Lastkajer	 Placering	i	zon	 Lastkajer	

Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	 Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	

Göteborg	 45	 54	 Extern	 7	 Göteborg	 43	 66	 Extern	 6	

Jönköping	 44	 66	 FJ04B	 7	 Jönköping	 39	 52	 FJ04B	 6	

Kisa	 41	 71	 FÅ39S	 8	 Kisa	 22-23	 60	 FÅ39S	 7	

Kumla	 47-48	 53	 GÖ01B	 8	 Kumla	 48-51	 53	 GÖ01B	 8	

Linköping	 47-51	 57-58	 Göteborg_in	 7	 Linköping	 46-51	 70-74	 Göteborg_in	 7	

Mantorp	 20	 59	 Göteborg_ut	 7	 Mantorp	 19-20	 59	 Göteborg_ut	 7	

Matgrossist	 24-39	 64-69	 Helsingborg_in2	 8	 Matgrossist	 24-39	 64-69	 Helsingborg_in1	 8	

Motala	 42	 70	 Jönköping_in	 6	 Motala	 18	 58	 Helsingborg_in2	 8	

Norrköping	 43-46	 52-56	 Jönköping_ut	 8	 Norrköping	 41-45	 52-57	 Jönköping_in	 6	

Skåne	 46	 64	 Kisa_in	 4	 Skåne	 42	 -	 Jönköping_ut	 8	

Stockholm	 49-51	 52	 Kisa_ut	 6	 Stockholm	 44-47	 65	 Kisa_in	 6	

Valdemarsvik	 23	 -	 Kumla_in	 7	 Valdemarsvik	 21	 -	 Kisa_ut	 6	

Västerås	 42	 65	 Kumla_ut	 7	 Västerås	 38	 64	 Kumla_in	 7	

Östersund	 43	 -	 Linköping_in	 3	 Östersund	 41	 -	 Kumla_ut	 8	

	   Linköping_ut	 8	 	  		 Linköping_in	 4	

	   Mantorp_in	 7	 	  		 Linköping_ut	 8	

	   Mantorp_ut	 5	 	  		 Mantorp_in	 5	

	   Matgrossist_in	 7	 	   Mantorp_ut	 5	

	   Matgrossist_ut	 7	 	   Matgrossist_in	 7	

	   Motala_in1	 6	 	   Matgrossist_ut	 7	

	   Motala_in2	 5	 	   Motala_in	 8	

	   Motala_ut	 6	 	   Motala_ut	 4	

	   Norrköping_in	 8	 	   Norrköping_in	 8	

	   Norrköping_ut	 8	 	   Norrköping_ut	 7	

	   Skåne	 8	 	   Skåne	 6	

	   Stockholm_in	 8	 		 	  Stockholm_in	 8	

	   Stockholm_ut	 8	 		 	  Stockholm_ut	 7	

	   Valdemarsvik_ut	 8	 		 	  Valdemarsvik_ut	 8	

	   Västerås	 8	 		 	  Västerås	 8	

	   Östersund	 6	 		 	  Östersund	 6	
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De	 totala	 transportsträckorna	 som	erhölls	 för	 att	 lasta	 om	 livsmedlen	 på	 en	måndag	med	normal	

respektive	hög	hanteringsnivå	var:	

  Transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	29,3	km.	

  Transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	35,8	km.	

För	att	kunna	sätta	dessa	sträckor	i	relation	till	något	implementerades	även	en	heuristik	som	tog	fram	

en	optimistisk	lösning.	Med	optimistisk	lösning	menas	den	lägsta	transportsträcka	som,	i	den	bästa	av	

världar,	måste	avverkas	för	att	lasta	om	de	livsmedel	som	passerar	genom	terminalen.	Detta	betyder	

att	samtliga	 lastbilar	som	 lossar	 livsmedel	kan	placera	 livsmedlen	 i	 terminalen	på	det	det	sätt	som	

medför	minimal	transportsträckan,	att	de	livsmedlen	som	ska	lastas	på	lastbilar	står	placerat	så	att	

transportsträckan	minimeras	och	att	lastbilarna	utifrån	detta	alltid	kan	välja	den	lastkaj	som	medför	

minimal	 transportsträcka.	 Detta	 betyder	 att	 den	 optimistiska	 transportsträckan	 är	 orealistisk	men	

åtminstone	 en	 siffra	 som	 de	 andra	 transportsträckorna	 kan	 jämföras	 och	 verifieras	 mot.	 De	

optimistiska	transportsträckorna	för	normal	och	hög	hanteringsnivå	på	måndagar	presenteras	nedan:	

  Optimistisk	transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	15	km.	

  Optimistisk	transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	17,2	km.	

Som	kan	ses	är	de	optimistiska	transportsträckorna	kortare	vilket	är	rimligt	då	dessa	som	sagt	är	den	

lägsta	transportsträcka	som	måste	avverkas	för	att	lasta	om	de	livsmedel	som	passerar	terminalen.	

Att	de	faktiska	och	optimistiska	transportsträckorna	är	av	samma	storleksordning,	det	vill	säga	att	de	

bägge	är	på	kilometernivå	och	inte	att	den	ena	är	på	hundratals	meter	och	den	andra	på	mil,	kan	ses	

på	 som	 att	 de	 sinsemellan	 verifierar	 varandras	 resultat.	 I	 de	 kvarvarande	 lösningarna	 kommer	 de	

optimistiska	transportsträckorna	för	respektive	hanteringsnivå	att	presenteras	inom	parentes	bredvid	

den	faktiska.	
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7.4.2 Lösning	för	tisdagar	
I	Tabell	4	nedan	presenteras	hur	de	kylda	och	frysta	 livsmedlen	ska	placeras	 i	 terminalen	och	vilka	

lastbilar	som	ska	använda	vilka	 lastkajer	på	tisdagar	 för	 respektive	hanteringsnivå.	För	 tisdagar	går	

gränsen	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	vid	528	lastbärare.		

Tabell	4.	Tilldelning	av	lagerzoner	och	lastkajer	för	tisdagar.	

Normal	hanteringsnivå	 Hög	hanteringsnivå	

Placering	i	zon	 Lastkajer	 Placering	i	zon	 Lastkajer	

Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	 Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	

Göteborg	 45	 -	 CA08B	 5	 Göteborg	 45-46	 -	 CA08B	 6	

Jönköping	 51	 -	 Extern	 7	 Jönköping	 47-51	 53	 Extern	 7	

Kisa	 -	 72	 FJ04B	 7	 Kumla	 41-42	 -	 FJ04B	 7	

Kumla	 49-50	 64	 FÅ39S	 7	 Linköping	 32-39	 58-61	 FÅ39S	 7	

Linköping	 41-46	 57-59	 GÖ01B	 8	 Mantorp	 27-31	 71	 GÖ01B	 8	

Mantorp	 17-18	 71	 Göteborg_in	 6	 Matgrossist	 13-20	 64-69	 Göteborg_in	 7	

Matgrossist	 24-39	 52-56	 Göteborg_ut	 6	 Motala	 42-44	 70	 Göteborg_ut	 7	

Motala	 19-20	 69-70	 Helsingborg_in1	 4	 Norrköping	 46-51	 52-57	 Helsingborg_in1	 6	

Norrköping	 47-51	 64-68	 Helsingborg_in2	 6	 Norrland	 38-39	 52	 Helsingborg_in2	 7	

Norrland	 44	 65	 Jönköping_in	 6	 Skåne	 36	 64	 Jönköping_in	 8	

Skåne	 46-47	 52	 Jönköping_ut	 8	 Stockholm	 43-44	 66	 Jönköping_ut	 8	

Stockholm	 48	 53	 Kisa_in	 6	 Västerås	 37	 65	 Kisa_in	 3	

Västerås	 -	 66	 Kisa_ut	 8	 	  		 Kumla_in	 8	

	   Kumla_in	 8	 	   Kumla_ut	 6	

	   Kumla_ut	 8	 	  		 Linköping_in	 4	

	   Linköping_ut	 6	 	  		 Linköping_ut	 8	

	   Linköping_in	 4	 	  		 Mantorp_in	 8	

	   Mantorp_in	 3	 	   Mantorp_ut	 7	

	   Mantorp_ut	 4	 	   Matgrossist_in	 4	

	   Matgrossist_in	 7	 	   Matgrossist_ut	 4	

	   Matgrossist_ut	 7	 	   Motala_in1	 6	

	   Motala_in1	 5	 	   Motala_in2	 5	

	   Motala_in2	 8	 	   Motala_ut	 6	

	   Motala_ut	 5	 	   Norrköping_in	 8	

	   Norrköping_in	 8	 	   Norrköping_ut	 8	

	   Norrköping_ut	 8	 		 	  Norrland	 8	

	   Norrland	 6	 		 	  Skåne	 8	

	   Skåne	 7	 		 	  Stockholm_in	 8	

	   Stockholm_in	 8	 		 	  Stockholm_ut	 7	

	   Stockholm_ut	 7	 		 	  Västerås	 8	

	   Västerås	 8	 		 	  		 	

De	 totala	 transportsträckorna	 som	 erhölls	 för	 att	 lasta	 om	 livsmedlen	 på	 en	 tisdag	 med	 normal	

respektive	hög	hanteringsnivå	var:	
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  Transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	34,5	km	(14,3	km).	

  Transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	38,2	km	(17	km).	

Jämfört	med	måndagar	är	transportsträckorna	något	längre	vilket	är	rimligt	då	fler	antal	lastbärare	är	

beräknat	 att	 passera	 genom	 terminalen	 på	 tisdagar	 då	 gränsvärdet	 mellan	 normal	 och	 hög	

hanteringsnivå	är	större.		

7.4.3 Lösning	för	onsdag	
Hur	de	kylda	och	frysta	livsmedlen	ska	placeras	i	terminalen	och	vilka	lastbilar	som	ska	använda	vilka	

lastkajer	 på	 onsdagar	 vid	 normal	 respektive	 hög	 hanteringsnivå	 framgår	 av	 Tabell	 5	 nedan.	 På	

onsdagar	går	gränsen	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	vid	496	lastbärare.		
Tabell	5.	Tilldelning	av	lagerzoner	och	lastkajer	för	onsdagar.	

Normal	hanteringsnivå	 Hög	hanteringsnivå	

Placering	i	zon	 Lastkajer	 Placering	i	zon	 Lastkajer	

Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	 Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	

Göteborg	 48-49	 52	 Extern	 7	 Göteborg	 45-47	 52	 Extern	 7	

Jönköping	 47	 53	 FJ04B	 6	 Jönköping	 43	 53	 FJ04B	 5	

Kumla	 50-51	 66	 FÅ39S	 8	 Kumla	 50-51	 -	 FÅ39S	 7	

Linköping	 44-51	 69-71	 GÖ01B	 8	 Linköping	 44-51	 64-67	 GÖ01B	 8	

Mantorp	 19-20	 -	 Göteborg_in	 6	 Mantorp	 19-20	 -	 Göteborg_in	 6	

Matgrossist	 29-39	 64-68	 Göteborg_ut	 8	 Matgrossist	 29-39	 68-72	 Göteborg_ut	 7	

Motala	 43	 58	 Helsingborg_in1	 7	 Motala	 41-43	 60	 Helsingborg_in1	 6	

Norrköping	 22-28	 52-57	 Helsingborg_in2	 8	 Norrköping	 21-28	 52-59	 Helsingborg_in2	 8	

Skåne	 45	 -	 Jönköping_in	 7	 Skåne	 44	 -	 Jönköping_in	 7	

Stockholm	 46	 64-65	 Jönköping_ut	 7	 Stockholm	 42	 64-65	 Jönköping_ut	 6	

Valdemarsvik	 42	 59	 Kumla_in	 8	 Valdemarsvik	 18	 73	 Kisa_in	 6	

	   Kumla_ut	 7	 Västerås	 48-49	 -	 Kumla_in	 8	

	   Linköping_ut	 8	 	  		 Kumla_ut	 8	

	   Mantorp_in	 6	 	   Linköping_ut	 7	

	   Mantorp_ut	 5	 	  		 Mantorp_in	 5	

	   Matgrossist_in	 8	 	  		 Mantorp_ut	 5	

	   Matgrossist_ut	 7	 	  		 Matgrossist_in	 8	

	   Motala_in	 7	 	   Matgrossist_ut	 8	

	   Motala_ut	 6	 	   Motala_in	 8	

	   Norrköping_in	 8	 	   Motala_ut	 6	

	   Norrköping_ut	 8	 	   Norrköping_in	 8	

	   Skåne	 6	 	   Norrköping_ut	 8	

	   Stockholm_in	 8	 	   Skåne	 6	

	   Stockholm_ut	 8	 	   Stockholm_in	 7	

	   Valdemarsvik_ut	 6	 	   Stockholm_ut	 6	

	   		 		 	   Valdemarsvik_ut	 4	

	   		 		 	   Västerås	 8	
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De	 totala	 transportsträckorna	 som	 erhölls	 för	 att	 lasta	 om	 livsmedlen	 på	 en	 onsdag	med	 normal	

respektive	hög	hanteringsnivå	var:	

  Transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	28,6	km	(13,6	km).	

  Transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	32,6	km	(15,0	km).	

Onsdagens	transportsträckor	är	något	kortare	än	under	måndagar	och	tisdagar	vilket	dock	är	rimligt	

eftersom	färre	antal	lastbärare	är	beräknat	att	passera	genom	terminalen	på	onsdagar	-	gränsvärdet	

mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	är	lägre	för	onsdagar	än	för	måndagar	och	tisdagar.		
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7.4.4 Lösning	för	torsdag	
I	Tabell	6	nedan	presenteras	hur	de	kylda	och	frysta	 livsmedlen	ska	placeras	 i	 terminalen	och	vilka	

lastbilar	som	ska	använda	vilka	lastkajer	på	torsdagar	för	respektive	hanteringsnivå.	För	torsdagar	går	

gränsen	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	vid	428	lastbärare.		

Tabell	6.	Tilldelning	av	lagerzoner	och	lastkajer	för	torsdagar.	

Normal	hanteringsnivå	 Hög	hanteringsnivå	

Placering	i	zon	 Lastkajer	 Placering	i	zon	 Lastkajer	

Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	 Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	

Göteborg	 48	 -	 Extern	 6	 Göteborg	 46	 -	 Extern	 7	

Jönköping	 46-47	 65	 FJ04B	 7	 Jönköping	 48	 66	 FJ04B	 7	

Kisa	 21	 69	 FÅ39S	 3	 Kisa	 23	 70	 GÖ01B	 8	

Kumla	 43-45	 -	 GÖ01B	 8	 Kumla	 49-51	 53	 Göteborg_in	 8	

Linköping	 31-39	 68	 Göteborg_in	 6	 Linköping	 32-39	 56-57	 Göteborg_ut	 6	

Mantorp	 19-20	 -	 Göteborg_ut	 7	 Mantorp	 19-20	 -	 Helsingborg_in1	 8	

Matgrossist	 41-51	 52-55	 Helsingborg_in1	 5	 Matgrossist	 41-51	 64-68	 Helsingborg_in2	 5	

Motala	 18	 56	 Helsingborg_in2	 5	 Motala	 18	 69	 Jönköping_in	 6	

Norrköping	 22-30	 64-67	 Jönköping_in	 7	 Norrköping	 24-31	 52-55	 Jönköping_ut	 8	

Norrland	 49	 -	 Jönköping_ut	 8	 Norrland	 41	 52	 Kisa_in	 6	

Skåne	 50	 64	 Kisa_in	 5	 Skåne	 47	 -	 Kisa_ut	 6	

Stockholm	 51	 52-53	 Kisa_ut	 6	 Stockholm	 44-45	 64-65	 Kumla_in	 7	

	   Kumla_in	 7	 Västerås	 42	 -	 Kumla_ut	 8	

	   Kumla_ut	 7	 Östersund	 43	 -	 Linköping_in	 5	

	   Linköping_in	 7	 	  		 Linköping_ut	 8	

	   Linköping_ut	 8	 	  		 Mantorp_in	 7	

	   Mantorp_in	 8	 	  		 Mantorp_ut	 5	

	   Mantorp_ut	 5	 	   Matgrossist_in	 7	

	   Matgrossist_in	 7	 	   Matgrossist_ut	 7	

	   Matgrossist_ut	 7	 	   Motala_in	 8	

	   Motala_in1	 6	 	   Motala_ut	 4	

	   Motala_in2	 4	 	   MÅ08S	 4	

	   Motala_ut	 4	 	   Norrköping_in	 8	

	   MÅ08S	 2	 	   Norrköping_ut	 7	

	   Norrköping_in	 8	 	   Norrland	 6	

	   Norrköping_ut	 6	 	   Skåne	 7	

	   Norrland	 8	 	   Stockholm_in	 7	

	   Skåne	 8	 	   Stockholm_ut	 7	

	   Stockholm_in	 8	 	   Västerås	 6	

		 		 		 Stockholm_ut	 8	 		 		 		 Östersund	 6	
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De	 totala	 transportsträckorna	 som	 erhölls	 för	 att	 lasta	 om	 livsmedlen	 på	 en	 torsdag	med	 normal	

respektive	hög	hanteringsnivå	var:	

  Transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	26,5	km	(10,8	km).	

  Transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	29,1	km	(12,2	km).	

Jämfört	med	måndagar,	tisdagar	och	onsdagar	är	transportsträckorna	kortast	på	torsdagar	vilket	är	

rimligt	 då	 minst	 antal	 lastbärare	 är	 beräknat	 att	 passera	 genom	 terminalen	 under	 denna	 dag	 -	

torsdagens	gränsvärde	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	är	 lägre	än	gränsvärdet	 för	måndag,	

tisdag	och	onsdag.	
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7.4.5 Lösning	för	fredagar	
Av	Tabell	7	nedan	framgår	det	hur	de	kylda	och	frysta	livsmedlen	ska	placeras	i	terminalen	och	vilka	

lastbilar	som	ska	använda	vilka	lastkajer	på	fredagar	för	de	två	hanteringsnivåerna.	På	fredagar	går	

gränsen	mellan	normal	och	hög	hanteringsnivå	vid	600	lastbärare.		

Tabell	7.	Tilldelning	av	lagerzoner	och	lastkajer	för	fredagar.	

Normal	hanteringsnivå	 Hög	hanteringsnivå	

Placering	i	zon	 Lastkajer	 Placering	 Lastkajer	

Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	 Område	 Kyl	 Frys	 Fordon	 Kaj	

Göteborg	 38	 -	 CA08B	 7	 Göteborg	 43-45	 -	 CA08B	 6	

Jönköping	 41	 66	 Extern	 4	 Jönköping	 41-42	 53	 Extern	 7	

Kisa	 47	 71	 FJ04B	 5	 Kisa	 43-44	 70	 FJ04B	 8	

Kumla	 42	 -	 FÅ04S	 5	 Kumla	 38	 67	 FÅ04S	 4	

Linköping	 18-20	 57-59	 FÅ39S	 7	 Linköping	 30-39	 64-67	 FÅ39S	 8	

Mantorp	 17	 -	 GÖ01B	 7	 Mantorp	 21-24	 71	 GÖ01B	 7	

Matgrossist	 25-39	 64-69	 Göteborg_in	 6	 Matgrossist	 14-20	 56-59	 Göteborg_in	 8	

Motala	 42-45	 70	 Göteborg_ut	 7	 Motala	 25-29	 68-69	 Göteborg_ut	 7	

Norrköping	 48-51	 52-56	 Helsingborg_in1	 5	 Norrköping	 45-51	 52-55	 Helsingborg_in1	 7	

Norrland	 45-51	 54-55	 Helsingborg_in2	 6	 Norrland	 46-51	 54	 Helsingborg_in2	 7	

Skåne	 39	 -	 Jönköping_in	 5	 Skåne	 39	 66	 Jönköping_in	 7	

Stockholm	 43-44	 52-53	 Jönköping_ut	 6	 Stockholm	 36-37	 64-65	 Jönköping_ut	 6	

Valdemarsvik	 46	 72	 Kisa_ut	 8	 Valdemarsvik	 42	 72	 Kisa_ut	 6	

Västerås	 -	 64-65	 Kumla_in	 8	 Västerås	 35	 52	 Kumla_in	 8	

	  		 Kumla_ut	 6	 		 	 		 Kumla_ut	 7	

	  		 Linköping_in	 6	 		 	 		 Linköping_in	 5	

	  		 Linköping_ut	 5	 		 	 		 Linköping_ut	 8	

	  		 Mantorp_in	 4	 		 	 		 MA09S	 2	

	  		 Mantorp_ut	 4	 		 	 		 MA19S	 6	

	  		 Matgrossist_in	 7	 		 	 		 Mantorp_in	 1	

	  		 Matgrossist_ut	 7	 		 	 		 Mantorp_ut	 6	

	  		 Motala_in1	 3	 		 	 		 Matgrossist_in	 4	

	  		 Motala_in2	 8	 		 	 		 Matgrossist_ut	 4	

	  		 Motala_ut	 6	 		 	 		 Motala_in1	 3	

	  		 Norrköping_ut	 8	 		 	 		 Motala_in2	 7	

	  		 Norrland	 8	 		 	 		 Motala_ut	 7	

	  		 Skåne	 8	 		 	 		 Norrköping_ut	 8	

	  		 Stockholm_in	 8	 		 	 		 Norrland	 8	

	  		 Stockholm_ut	 7	 		 	 		 Skåne	 8	

	  		 Valdemarsvik_ut	 6	 		 	 		 Stockholm_in	 7	

	  		 Västerås	 8	 		 	 		 Stockholm_ut	 8	

	  		 		 		 		 	 		 Valdemarsvik_ut	 7	

	  		 		 		 		 	 		 Västerås	 8	
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De	 totala	 transportsträckorna	 som	 erhölls	 för	 att	 lasta	 om	 livsmedlen	 på	 en	 fredag	 med	 normal	

respektive	hög	hanteringsnivå	var:	

  Transportsträcka	normal	hanteringsnivå:	43,1	km	(16,6	km).	

  Transportsträcka	hög	hanteringsnivå:	45,6	km	(17,2	km).	

Jämfört	med	de	 fyra	 andra	arbetsdagarna	är	 transportsträckorna	klart	 längre	på	 fredagar	 vilket	 är	

rimligt	 då	 det	 är	 beräknat	 att	 flest	 antal	 lastbärare	 passerar	 genom	 terminalen	 på	 fredagar	 -	

gränsvärdet	mellan	de	två	hanteringsnivåerna	går	som	bekant	vid	600	på	fredagar	vilket	är	störst.		

7.4.6 Verifiering	och	validering		
För	att	verifiera	att	de	erhållna	lösningarna	låg	i	linje	med	hur	det	verkliga	problemet	formulerats,	det	

vill	 säga	att	 heuristiken	hade	 implementerats	 korrekt,	 genomfördes	en	 rad	olika	 kontroller.	Under	

implementeringen	genomfördes	bland	annat	kontinuerligt	 testkörningar	av	koden	 för	att	upptäcka	

och	 kunna	 rätta	 till	 eventuella	 fel.	 Därtill	 byggdes	 heuristiken	 upp	 i	 olika	 segment,	 exempelvis	 ett	

segment	för	tilldelning	av	lagerplatser	i	frysen	och	ett	annat	för	kylen,	för	att	fristående	från	ett	annat	

segment	kunna	verifiera	att	dessa	fungerade	som	de	skulle	innan	de	kopplades	samman.		

En	 annan	 verifikation	 av	 heuristiken	 som	 genomfördes	 var	 att	 bägge	 författarna	 individuellt	 utan	

inverkan	från	den	andre	gick	igenom	och	kontrollerade	så	att	koden	gjorde	det	förväntade	utifrån	det	

förenklade	 problemet.	 Vidare	 genomfördes	 även	 stickprovskontroller	 där	 olika	 avstånd	 inne	 i	

terminalen	 beräknades	 manuellt	 och	 sedan	 jämfördes	 med	 motsvarande	 avstånd	 beräknade	 av	

heuristiken	för	att	verifiera	att	dessa	överensstämde	eller	åtminstone	inte	hade	en	markant	skillnad.	

Det	sistnämnda	kan	även	ses	på	som	en	 form	av	validering	då	det	kontrollerats	att	det	beräknade	

avståndet	i	heuristiken	tillräckligt	väl	representerar	det	verkliga	avståndet.	Att	kvantitativt	validera	att	

lösningarna	representerar	verkligheten	är	svårt	då	heuristiken	bygger	på	ett	framtida	scenario	som	

inte	existerar	i	dagsläget	i	och	med	affären	med	den	stora	svenska	matgrossisten.	Testkörningar	av	

heuristiken	har	dock	skett	utan	de	livsmedel	som	ska	distribueras	åt	matgrossisten	vilka	resulterade	i	

att	 den	 befintliga	 kylens	 kapacitet,	 likt	 det	 som	 uppgetts	 av	 Bring	 Frigo	 i	 problembakgrunden,	

nyttjades	till	fullo	för	att	kunna	lasta	livsmedlen	som	idag	passerar	terminalen.	
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8 Riktlinjer	
I	detta	kapitel	presenteras	de	 riktlinjer	 som	tagits	 fram	för	 tilldelning	av	 lagerplatser	och	 lastkajer.	

Inledningsvis	presenteras	först	generella	riktlinjer	som	Bring	Frigo	bör	tillämpa	på	terminalen	oavsett	

arbetsdag	och	hanteringsnivå	varpå	dagsspecifika	riktlinjer	följer.	

Genom	detta	kapitel	ämnas	frågeställning	fem	och	sex,	det	vill	säga	var	livsmedel	ska	placeras	i	den	

ombyggda	terminalen	under	omlastningsprocessen	samt	vilka	lastkajer	som	vilka	lastbilar	ska	tilldelas	

för	lossning	och	lastning	av	livsmedel,	besvaras.		

I	avsnitt	7.3.3	Villkor	 för	tilldelning	av	 lagerplatser	och	 lastkajer	påvisades	att	den	största	grupp	av	

frysta	livsmedel	som	ska	transporteras	tillsammans,	sett	från	antal	lastbärare,	bör	placeras	närmast	

frysporten,	 den	 näst	 största	 gruppen	 näst	 närmast	 porten	 och	 så	 vidare.	 För	 att	 minska	 den	

transportsträcka	som	truckarna	förflyttar	sig	i	frysen	bör	detta	tillämpas	i	största	möjliga	utsträckning	

oavsett	 arbetsdag	och	hanteringsnivå	 varför	 detta	 kan	 ses	 på	 som	en	 generell	 riktlinje.	Utifrån	de	

erhållna	historiska	data	och	den	uppskattade	mängden	livsmedel	för	den	stora	svenska	matgrossisten	

har	det	konstaterats	att	Linköpingsområdet,	Norrköpingsområdet	och	matgrossisten	står	 för	 störst	

mängd	frysta	livsmedel	och	således	bör	placeras	på	de	lagerzoner	som	återfinns	närmast	frysporten.	

Hur	de	bör	placeras	inbördes	kan	dock	inte	generellt	sägas	då	den	mängd	frysta	livsmedel	som	ska	

lastas	om	till	dessa	varierar	från	dag	till	dag.	

Ovanstående	riktlinjer	är	oberoende	av	de	avgränsningar,	generaliseringar	och	förenklingar	som	gjorts	

i	 studien.	 Det	 är	 dock	 viktigt	 att	 poängtera	 att	 nedanstående	 riktlinjer	 däremot	 bygger	 på	 de	

avgränsningar,	generaliseringar	och	förenklingar	som	gjorts	varför	dessa	riktlinjer	inte	nödvändigtvis	

kan	tillämpas	i	alla	situationer.	Då	det	i	och	med	detta	finns	en	viss	osäkerhet	kring	hur	mycket	lageryta	

i	terminalen	som	behövs	till	respektive	område	har	författarna	valt	att	inte	presentera	vilka	specifika	

zoner	 respektive	 område	bör	 använda	då	 det	 kan	 ge	 en	 falsk	 bild.	 Istället	 presenteras	 hur	 de	 bör	

placeras	i	förhållande	till	varandra.	För	att	erhålla	en	ungefärlig	bild	av	vilka	och	antal	zoner	som	är	

aktuella	 hänvisas	 läsarna	 till	 de	 lösningar	 som	 presenterats	 i	 avsnitt	 7.4	 Erhållna	 lösningar	 från	

heuristiken.	

Vad	beträffar	de	 livsmedel	 som	 lastas	om	mellan	olika	 fjärrbilar	och	mellan	olika	distributionsbilar	

samt	livsmedel	som	står	kvar	över	ett	dygn	på	terminalen	som	avgränsades	från	i	heuristiken,	men	

som	det	ändå	skulle	tas	fram	riktlinjer	för,	har	som	bekant	en	riktlinje	för	detta	tidigare	presenterats:	

att	de	kylda	av	dessa	livsmedel	bör	placeras	i	pallställaget.	De	frysta	av	dessa	livsmedel	bör	placeras	

så	långt	in	i	frysen	som	möjligt	där	de	förhoppningsvis	är	i	vägen	så	lite	som	möjligt	utifrån	tidigare	

resonemang	om	att	de	andra	frysta	livsmedlen	som	lastas	om	fortare	bör	placeras	så	nära	frysporten	

som	möjligt.	Gemensamt	för	de	kylda	livsmedlen	i	pallställaget	och	de	frysta	längst	in	i	frysen	är	att	de	

bör	placeras	om	till	rätt	ställe	i	terminalen,	det	vill	säga	dit	livsmedlen	som	ska	till	samma	område	finns	

placerade,	 innan	 de	 ska	 gå	 ut.	 Detta	 kan	 liknas	 med	 det	 som	 Lumsden	 (2012)	 kallar	

omstruktureringsprincipen.		

En	annan	generell	riktlinje	är,	baserat	på	att	de	historiska	data	och	observationer	visat	att	det	är	ytterst	

vanligt	att	både	in-	och	utgående	lastbilar	transporterar	både	kylda	och	frysta	livsmedel,	att	de	kylda	

livsmedlen	i	största	möjliga	mån	bör	placeras	i	den	befintliga	kylen.	För	de	livsmedel	som	lastas	om	

från	fjärrbil	till	distributionsbil	bör	fokus	vara	att	försöka	få	plats	med	de	kylda	livsmedlen	som	ska	till	

Linköpingsområdet	 och	 Norrköpingsområdet	 samt	 de	 som	 ska	 distribueras	 åt	 den	 stora	 svenska	

matgrossisten	i	den	befintliga	kylen	då	dessa	som	tidigare	sagt	också	har	mycket	frysta	livsmedel.	För	
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de	kylda	livsmedel	som	ska	lastas	om	från	distributionsbil	till	fjärrbil	bör	fokus	läggas	på	att	placera	

alla	dessa	 livsmedel	 i	den	befintliga	kylen	och	då	framförallt	 i	de	 lagerzoner	som	återfinns	närmast	

lastkajerna	 i	 denna	 kyl,	 det	 vill	 säga	 på	 södra	 sidan	 av	 den	 korsgång	 som	 horisontellt	 delar	 den	

befintliga	kylen,	då	dessa	livsmedel	alltid	bör	få	plats	på	denna	kylyta.	Om	så	inte	är	fallet	bör	i	första	

hand	lagerzonerna	i	den	nordöstra	delen	av	den	befintliga	kylen	användas.		

I	 de	 lösningar	 som	 erhölls	 från	 heuristiken	 och	 som	 återfinns	 i	 Tabell	 3-7	 framgår	 det	 att	

distributionsbilar	bör	använda	sig	av	lastkajer	i	den	nya	kylen	för	att	lossa	livsmedel	som	hämtats	in.	

Detta	grundar	sig	i	att	den	planerade	ankomsttiden	för	de	flesta	distributionsbilarna	är	densamma	och	

att	 heuristiken	 därför	 måste	 tilldela	 dem	 olika	 lastkajer.	 Att	 distributionsbilarna	 ankommer	 till	

terminalen	samtidigt	är	dock	 inte	 fallet	 i	verkligheten,	men	då	ett	av	direktiven	 för	studien	var	att	

riktlinjerna	 skulle	 utgå	 från	 de	 planerade	 ankomsttiderna	 blev	 detta	 utfallet	 från	 heuristiken.	

Författarna	menar	dock	på	att	det,	med	utgångspunkt	 i	 att	distributionsbilarna	 faktiskt	ankommer	

terminalen	vid	olika	tidpunkter,	bör	vara	rimligt	för	dessa	att	använda	sig	av	de	tre	lastkajerna	i	den	

befintliga	kylen.	Baserat	på	detta	resonemang	och	ovanstående	riktlinjer	kan	det	generellt	sägas	att	

samtliga	lastbilar	som	ska	lossa	livsmedel	i	första	hand	bör	använda	sig	av	de	lastkajer	som	återfinns	i	

den	befintliga	kylen	innan	någon	av	de	nya	lastkajerna	i	den	nya	kylen	används.		

8.1 Riktlinjer	för	måndagar	
Av	 lösningarna	 från	 heuristiken	 som	presenterades	 i	 Tabell	 3	 för	måndagens	 två	 hanteringsnivåer	

återfanns,	trots	skillnaden	i	antalet	lastbärare	som	passerar	terminalen,	ett	antal	likheter	mellan	de	

två	lösningarna	men	också	ett	antal	tydliga	skillnader.	Gemensamt	för	de	bägge	nivåerna	är	att	det	

kylda	 livsmedlen	 som	 ska	 distribueras	 i	 Linköpingsområdet,	 Norrköpingsområdet	 och	 åt	 den	 stora	

svenska	matgrossisten	bör	placeras	i	den	befintliga	kylen;	Linköping	och	Norrköping	på	lagerzonerna	

närmast	lastkajerna	och	matgrossistens	livsmedel	nordost	om	korsgången.		

Vad	beträffar	lagerplatser	i	frysen	åt	de	livsmedel	som	ska	distribueras	ut	i	Östergötland	bör	de	frysta	

livsmedlen	som	ska	distribueras	till	Norrköpingsområdet	och	åt	matgrossisten	placeras	på	varsin	sida	

om	korsgången	närmast	frysporten.	Därefter	bör	frysta	livsmedel	till	Linköpingsområdet	placeras	följt	

av	de	frysta	livsmedlen	som	ska	till	andra	områden	i	storleksordning	utifrån	antal	lastbärare.	

Ytterligare	en	likhet	som	identifierats	mellan	de	två	nivåerna	är	att	GÖ01B	och	de	nattliga	fjärrbilarna	

från	Stockholm	 respektive	Helsingborg	 i	 bägge	 fallen	bör	använda	 lastkaj	 åtta,	 att	 fjärrbilarna	 från	

Kumla	respektive	Göteborg	bör	använda	lastkaj	sju	och	fjärrbilen	från	Jönköping	lastkaj	sex.	Vidare	

bör	 lossning	av	den	stora	svenska	matgrossistens	 livsmedel	ske	från	 lastkaj	sju	och	 lossning	av	den	

externa	 inleveransen	 respektive	 FJ04B	 från	 lastkaj	 sex	 respektive	 sju	 vid	 normal	 respektive	 hög	

hanteringsnivå.	

8.1.1 Normal	hanteringsnivå	
Specifikt	 för	måndagar	med	 normal	 hanteringsnivå	 tyder	 resultaten	 från	 heuristiken	 på	 att	 för	 de	

livsmedel	 som	kommer	 in	under	natten	med	 fjärrbilar	och	 ska	distribueras	 inom	Östergötland	bör	

livsmedlen	till	de	olika	områdena	placeras	i	följande	ordning	från	frysporten	(P3)	i	respektive	lageryta	

och	distributionsbilarna	som	ska	distribuera	dessa	använda	den	lastkaj	som	återfinns	inom	parentes:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp	(5).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7)	-	Valdemarsvik	(8).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Norrköping	(8)	-	Motala	(6)	-	Kisa	(6).	
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  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Linköping	-	Mantorp.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	-	Motala	-	Kisa.	

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	 korsgång:	 Stockholm	 (8)	 -	 Kumla	 (7)	 -	 Skåne	 (8)	 -	 Göteborg	 (7)	 -	

Jönköping	(8)	-	Östersund	(6)	-	Västerås	(8).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Stockholm	-	Kumla	-	Göteborg.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Skåne	-	Västerås	-	Jönköping.	

8.1.2 Hög	hanteringsnivå	
Vid	 hög	 hanteringsnivå	 bör	 de	 livsmedel	 som	 kommer	 in	 under	 natten	 med	 fjärrbilar	 och	 ska	

distribueras	inom	Östergötlands	olika	områden	placeras	i	följande	ordning	från	P3	i	respektive	lageryta	

och	distributionsbilarna	som	ska	distribuera	dessa	använda	lastkaj:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp	(5)	-	Motala	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7)	-	Kisa	(6)	-	Valdemarsvik	

(7).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Norrköping	(7).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Motala	-	Mantorp	-	Kisa.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	-	Linköping.	

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Jönköping	(8)	-	Västerås	(8).	

  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	 korsgång:	 Kumla	 (8)	 -	 Stockholm	 (7)	 -	 Göteborg	 (7)	 -	 Skåne	 (6)	 -	

Östersund	(6).		

  Frys,	norr	om	korsgång:	Jönköping	-	Kumla.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Västerås	-	Stockholm	-	Göteborg.		

8.2 Riktlinjer	för	tisdagar	
I	de	 lösningar	som	presenterats	 i	Tabell	4	för	normal	och	hög	hanteringsnivå	på	tisdagar	finns	 inga	

tydliga	 likheter	 för	 tilldelning	 av	 lagerplatser	 och	 lastkajer	 likt	 för	måndagen.	 Dock	 följer	 tisdagen	

samma	mönster	som	för	måndagar	för	tilldelning	av	lagerplatser	i	frysen	åt	de	livsmedel	som	kommer	

in	 under	 natten	 och	 ska	 distribueras	 ut	 under	 dagen,	 det	 vill	 säga	 att	 de	 frysta	 livsmedlen	 till	

Norrköpingsområdet	och	den	stora	svenska	matgrossisten	bör	placeras	närmast	 frysporten	 följt	av	

livsmedlen	till	Linköpingsområdet	och	därefter	till	de	andra	områdena.		
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8.2.1 Normal	hanteringsnivå	
Enligt	 heuristiken	 bör	 de	 fjärrbilar	 som	 ankommer	 terminalen	 under	 natten	 använda	 följande	

lastkajer:	

  Kumla	 (8)	 -	 Stockholm	 (8)	 -	 Den	 stora	 svenska	matgrossisten	 (7)	 -	 Extern	 inleverans	 (7)	 -	

Jönköping	(6)	-	Helsingborg2	(6)	-	Göteborg	(6)	-	CA08B	(5)	-	Helsingborg1	(4).	

De	 livsmedel	 som	 fjärrbilarna	 lossar	 under	 natten	 och	 ska	 distribueras	 till	 olika	 områden	 inom	

Östergötland	bör	placeras	 från	P3	 i	 respektive	 lageryta	och	motsvarande	distributionsbilar	 tilldelas	

lastkajer	enligt:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Motala	(5)	-	Mantorp	(4).			

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Norrköping	(8)	-	Linköping	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	-	Linköping.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Norrköping	-	Motala	-	Mantorp	-	Kisa.		

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	 korsgång:	 Jönköping	 (8)	 -	 Kumla	 (8)	 -	 Stockholm	 (7)	 -	 Skåne	 (7)	 -	

Göteborg	(6)	-	Norrland	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Skåne	-	Stockholm.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Kumla	-	Norrland	-	Västerås	(8).	

8.2.2 Hög	hanteringsnivå	
Enligt	 heuristiken	 bör	 de	 fjärrbilar	 som	 ankommer	 terminalen	 under	 natten	 använda	 följande	

lastkajer:	

  Stockholm	(8)	-	Kumla	(8)	-	GÖ01B	(8)	-	Helsingborg2	(7)	-	Göteborg	(7)	-	Extern	inleverans	(7)	

-	Helsingborg1	(6)	-	CA08B	(6)	-	Den	stora	svenska	matgrossisten	(4).	

Vid	 hög	 hanteringsnivå	 bör	 de	 livsmedel	 som	 kommer	 in	 under	 natten	 med	 fjärrbilar	 och	 ska	

distribueras	inom	Östergötlands	olika	områden	placeras	i	följande	ordning	från	P3	i	respektive	lageryta	

och	distributionsbilarna	som	ska	distribuera	dessa	använda	lastkaj:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Mantorp	(7).		

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Norrköping	(8)	-	Motala	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Linköping.	

  Frys	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	-	Motala	-	Mantorp.	

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	
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  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Norrland	(8)	-	Västerås	(8)	-	Skåne	(8).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Jönköping	(8)	-	Göteborg	(7)	-	Stockholm	(7)	-	Kumla	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrland	-	Jönköping.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Skåne	-	Västerås	-	Stockholm.		

8.3 Riktlinjer	för	onsdagar	
Gemensamt	 för	 normal	 och	 hög	 hanteringsnivå	 på	 onsdagar	 är	 att	 de	 kylda	 livsmedel	 som	 ska	

transporteras	 till	 Mantorp	 placeras	 i	 den	 nya	 kylen.	 Vidare	 är	 placeringen	 i	 den	 befintliga	 kylen	

snarlika;	i	den	södra	halvan	placeras	livsmedlen	till	Linköpingsområdet	närmast	frysen	följt	av	Motala	

och	på	den	norra	halvan	den	stora	svenska	matgrossistens	närmast	frysen	följt	av	Norrköping.	Den	

egentliga	skillnaden	på	placeringen	i	kylen	av	de	livsmedel	som	ska	distribueras	i	Östergötland	är	att	

vid	normal	hanteringsnivå	placeras	livsmedlen	till	Valdemarsvik	i	den	befintliga	kylen,	i	följdordning	

efter	Motala,	medan vid	hög	hanteringsnivå	placeras	dessa	livsmedel	i	den	nya	kylen	efter	livsmedlen	

till	Mantorp.	

En	annan	likhet	mellan	de	två	hanteringsnivåerna	är	att	merparten	av	de	ingående	fjärrbilarna	under	

natten	har	blivit	tilldelade	samma	lastkajer.	Fjärrbilen	från	Göteborg	bör	använda	sig	av	lastkaj	sex;	

fjärrbilen	 från	 Jönköping	och	den	externa	 inleveransen	 lastkaj	 sju;	 fjärrbilarna	 från	Kumla	och	den	

andra	fjärrbilen	från	Helsingborg	samt	fjärrbilen	GÖ01B	lastkaj	åtta;	även	inleverans	av	matgrossistens	

livsmedel	bör	ske	via	lastkaj	åtta.	Fjärrbilen	FJ04B	bör	vid	normal	hanteringsnivå	använda	lastkaj	sex	

och	 vid	 hög	 lastkaj	 fem;	 första	 fjärrbilen	 från	 Helsingborg	 lastkaj	 sju	 respektive	 åtta	 vid	 normal	

respektive	hög	hanteringsnivå;	och	fjärrbilen	från	Stockholm	lastkaj	åtta	vid	normal	samt	lastkaj	sju	

vid	hög	hanteringsnivå.		

Även	i	frysen	återfinns	likheter	mellan	normal	och	hög	nivå	vid	placeringen	av	de	livsmedel	som	ska	

transporteras	från	Östergötland	med	fjärrbilar.	De	bägge	nivåerna	har	gemensamt	är	att	i	bägge	fallen	

placeras	livsmedlen	som	ska	till	Göteborg	och	Jönköping	i	följd	från	frysporten	på	den	norra	sidan	av	

korsgången	 medan	 på	 den	 södra	 sidan	 placeras	 livsmedel	 till	 Stockholm	 närmast	 frysporten.	

Skillnaden	mellan	normal	och	hög	nivå	är	att	vid	normal	nivå	placeras	livsmedel	som	ska	transporteras	

till	Kumla	innanför	de	livsmedel	som	ska	transporteras	till	Stockholm.	

8.3.1 Normal	hanteringsnivå	
De	livsmedel	som	ska	distribueras	i	Östergötland	bör	enligt	heuristiken	placeras	i	följande	ordning	från	

P3	i	respektive	kylyta	och	motsvarande	distributionsbilar	tilldelas	lastkajer:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7)	-	Norrköping	(8).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Motala	(6)	-	Valdemarsvik	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Motala	-	Valdemarsvik.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Matgrossisten	-	Linköping.	

Enligt	heuristiken	bör	de	kylda	livsmedlen	som	hämtas	in	i	Östergötland	och	ska	transporteras	vidare	

till	övriga	Sverige	placeras	på	följande	sätt	 i	 terminalen	från	P3	och	motsvarande	fjärrbilar	 tilldelas	

lastkajerna:		

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	
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  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Kumla	(7)	 -	Göteborg	(8)	 -	 Jönköping	(7)	 -	Stockholm	(8)	 -	

Skåne	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Göteborg	-	Jönköping.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Stockholm	-	Kumla.	

8.3.2 Hög	hanteringsnivå	
De	livsmedel	som	ska	distribueras	i	Östergötland	bör	enligt	heuristiken	placeras	i	följande	ordning	från	

P3	i	respektive	kylyta	och	motsvarande	distributionsbilar	tilldelas	lastkajer:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp	(5)	-	Valdemarsvik	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(8)	-	Norrköping	(8).		

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Linköping	(7)	-	Motala	(6).		

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Motala.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Linköping	-	Den	stora	svenska	matgrossisten	-	Valdemarsvik.	

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	 dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	 ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	 korsgång:	 Kumla	 (8)	 -	 Västerås	 (8)	 -	 Göteborg	 (7)	 -	 Skåne	 (6)	 	 -	

Jönköping(6)	-	Stockholm	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Göteborg	-	Jönköping.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Stockholm.	

8.4 Riktlinjer	för	torsdagar	
Av	 den	 lösning	 som	 presenteras	 för	 respektive	 hanteringsnivå	 i	 Tabell	 6	 går	 det	 att	 utläsa	 att	

placeringen	av	de	kylda	livsmedlen	som	kommer	in	under	natten	och	ska	distribueras	ut	i	Östergötland	

under	dagen	i	princip	är	densamma.	Närmast	lastkajerna	i	den	befintliga	kylen	bör	enligt	heuristiken	

de	 kylda	 livsmedel	 som	 ska	 distribueras	 åt	 den	 stora	 svenska	 matgrossisten	 placeras	 oavsett	

hanteringsnivå.	Vidare	bör	placering	i	den	norra	delen	av	befintliga	kylen	från	frysen	ske	i	ordningen	

Linköping	-	Norrköping	-	Kisa	och	de	kylda	livsmedlen	till	Mantorp	och	Motala	bör	placeras	i	zonerna	

närmast	lastkaj	fem	respektive	fyra	i	den	nya	kylen,	oavsett	normal	eller	hög	hanteringsnivå.	

Utifrån	ovanstående	bör,	enligt	heuristiken,	 lastkaj	 fem	användas	 för	att	 lasta	Mantorps	 livsmedel,	

lastkaj	fyra	för	Motala,	lastkaj	åtta	för	Linköping,	lastkaj	sex	för	Kisa	och	lastkaj	sju	för	matgrossistens.	

Lastning	av	livsmedel	till	Norrköping	bör	vid	normal	hanteringsnivå	ske	vid	lastkaj	sex	och	vid	lastkaj	

sju	vid	hög	hanteringsnivå.	

8.4.1 Normal	hanteringsnivå		
De	 fjärrbilar	 som	 är	 schemalagda	 att	 ankomma	 terminalen	 under	 natten	 till	 torsdagen	 bör	 enligt	

heuristiken	tilldelas	följande	lastkajer:	

  Stockholm	(8)	-	GÖ01B	(8)	-	Kumla	(7)	-	Jönköping	(7)	-	FJ04B	(7)	-	Göteborg	(6)	-	Helsingborg	

(5).		
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Vidare	 bör	 lastkaj	 sex	 tilldelas	 till	 de	 externa	 leveranser	 som	 förväntas	 ankomma	 terminalen	 och	

lastkaj	sju	bör	tilldelas	till	leveransen	från	den	stora	svenska	matgrossisten.		

Enligt	heuristiken	bör	de	kylda	livsmedlen	som	hämtas	in	i	Östergötland	och	ska	transporteras	vidare	

till	övriga	Sverige	placeras	på	 följande	sätt	 i	 terminalen	 från	P3	och	motsvarande	 fjärrbilar	 tilldelas	

lastkajerna:		

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp	(5)	-	Motala	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Norrköping	(6)	-	Kisa	(6).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Matgrossist	-	Motala.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Norrköping	-	Linköping	-	Kisa.	

Enligt	heuristiken	bör	de	kylda	livsmedlen	som	hämtas	in	i	Östergötland	och	ska	transporteras	vidare	

till	 övriga	Sverige	placeras	på	 följande	 sätt	 i	 terminalen	 från	P3	och	motsvarande	 fjärrbilar	 tilldelas	

lastkajerna:		

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	korsgång:	 Stockholm	 (8)	 -	 Skåne	 (8)	 -	Norrland	 (8)	 -	Göteborg	 (7)	 -	

Jönköping	(8)	-	Kumla	(7).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Stockholm.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Skåne	-	Jönköping.	

8.4.2 Hög	hanteringsnivå		
De	fjärrbilar	som	ankommer	till	terminalen	på	natten	bör	enligt	heuristiken	använda	följande	lastkajer:	

  Göteborg	(8)	-	GÖ01B	(8)	-	Helsingborg1	(8)	-	Kumla	(7)	-	Stockholm	(7)	-	FJ04B	(7)	-		Jönköping	

(6)	-	Helsingborg2	(5).	

Därtill	 bör	 den	 externa	 inleveransen	 av	 livsmedel	 ske	 vid	 lastkaj	 sex	 och	 inleverans	 av	 den	 stora	

svenska	matgrossistens	vid	lastkaj	sju.	Vad	beträffar	placering	av	de	livsmedel	som	inkommer	under	

natten	bör	de	placeras	från	P3	sett	och	motsvarande	distributionsbilar	tilldelas	lastkajer	enligt:		

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:		Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Mantorp	(5)	-	Motala	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Norrköping	(7)	-	Kisa	(6).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(7).	

  Frys,	norr	om	korsgången:	Norrköping	-	Linköping.	

  Frys,	söder	om	korsgången:	Den	stora	svenska	matgrossisten		-	Motala	-	Kisa.	

Det	livsmedel	som	distributionsbilarna	hämtar	in	under	dagen	och	som	ska	gå	ut	med	fjärrbilar	under	

kvällen	bör	enligt	heuristiken	placeras	enligt	 följande	från	P3	 i	 lagerytorna	de	utgående	fjärrbilarna	

använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	
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  Befintlig	 kyl,	 söder	 om	 korsgång:	 Kumla	 (8)	 -	 Jönköping	 (8)	 -	 Skåne	 (7)	 -	 Göteborg	 (6)	 -	

Stockholm	(7)	-	Östersund	(6)	-	Västerås	(6)	-	Norrland	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrland	-	Kumla.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Stockholm	-	Jönköping.	

8.5 Riktlinjer	för	fredagar	
I	de	lösningar	som	presenterats	i	Tabell	7	för	normal	och	hög	hanteringsnivå	på	fredagar	finns	inga	

tydliga	likheter	för	tilldelning	av	lagerplatser	och	lastkajer.	

8.5.1 Normal	hanteringsnivå		
De	fjärrbilar	som	ankommer	terminalen	för	att	lämna	de	livsmedel	som	ska	distribueras	i	Östergötland	

ska	till	följd	av	tilldelad	placering	av	respektive	område	tilldelas	de	följande	lastkajerna:		

  Stockholm	 (8)	 -	 Kumla	 (8)	 -	 CA08B	 (7)	 -	 GÖ01B	 (7)	 -	 Göteborg	 (6)	 -	 Helsingborg2	 (6)	

Helsingborg1	(5)	-	Jönköping	(5).	

De	livsmedel	som	ska	distribueras	i	Östergötland	bör	enligt	heuristiken	placeras	i	följande	ordning	från	

P3	i	respektive	kylyta	och	motsvarande	distributionsbilar	tilldelas	lastkajer:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Linköping	(5)	-	Mantorp	(4).	

  Befintlig,	norr	om	korsgång:	Matgrossist	(7).	

  Befintlig,	söder	om	korsgång:	Norrköping	(8)	-	Kisa	(8)	-	Valdemarsvik	(6)	-	Motala	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Linköping.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Matgrossist	-	Motala	-	Kisa	-	Valdemarsvik.	

För	de	 livsmedel	 som	hämtas	 in	under	dagen	med	distributionsbilar	 och	 ska	 transporteras	ut	 från	

Östergötland	bör	 livsmedlen	 till	 de	olika	områdena	placeras	 i	 följande	ordning	 från	P3	 i	 respektive	

lageryta	och	fjärrbilarna	som	ska	transportera	dessa	använda	lastkajerna:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Skåne	(8)	-	Göteborg	(7).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Norrland	(8)	-	Stockholm	(7)	-	Kumla	(6)	-	Jönköping	(6).		

  Frys,	norr	om	korsgång:	Stockholm	-	Norrland.		

  Frys,	söder	om	korsgång:	Västerås	-	Jönköping.			

8.5.2 Hög	hanteringsnivå		
Fjärrbilarna	som	kommer	in	under	natten	med	de	kylda	och	frysta	livsmedel	som	distribueras	under	

dagen	i	Östergötland	bör	enligt	heuristiken	tilldelas	dessa	lastkajer:	

  Göteborg	(8)	-	Kumla	(8)	-	FJ04B	(8)	-	Extern	(7)	-	GÖ01B	(7)	-	Helsingborg	(7)	-	Jönköping	(7)	-	

Stockholm	(7)	-	CA08B	(6).	

Dessa	 livsmedel	bör	placeras	 från	P3	 sett	 i	 de	olika	 lagerytorna	och	motsvarande	distributionsbilar	

tilldelas	lastkajer	enligt:		

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl,	söder	om	korsgång:	Den	stora	svenska	matgrossisten	(4).	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Linköping	(8)	-	Motala	(7)	-	Mantorp	(6).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Norrköping	(8)	-	Kisa	(6)	-	Valdemarsvik	(7).	
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  Frys,	norr	om	korsgång:	Norrköping	-	Den	stora	svenska	matgrossisten.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Linköping	-	Motala	-	Kisa	-	Mantorp	-	Valdemarsvik.	

För	de	livsmedel	som	under	dagen	hämtats	in	av	distributionsbilar	och	som	sedan	ska	skickas	iväg	med	

fjärrbilar	bör	dessa	livsmedel,	från	P3	sett,	placeras	och	fjärrbilarna	tilldelas	lastkajer	enligt:	

  Ny	kyl,	norr	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Ny	kyl	söder	om	korsgång:	Behöver	ej	användas.	

  Befintlig	kyl,	norr	om	korsgång:	Skåne	(8)	-	Kumla	(7)	-	Stockholm	(8)	-	Västerås	(8).	

  Befintlig	kyl,	söder	om	korsgång:	Norrland	(8)	-	Göteborg	(7)	-	Jönköping	(6).	

  Frys,	norr	om	korsgång:	Västerås	-	Jönköping	-	Norrland.	

  Frys,	söder	om	korsgång:	Stockholm	-	Skåne	-	Kumla.	
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9 Känslighetsanalys	
Med	utgångspunkt	i	att	Bring	Frigo,	som	tidigare	nämnts	i	problembakgrunden,	bygger	om	terminalen	

för	att	delvis	ha	möjlighet	att	kunna	expandera	sin	verksamhet	i	Linköping	genom	att	ta	in	fler	kunder	

utöver	 matgrossisten,	 ansåg	 författarna	 att	 det	 borde	 vara	 av	 intresse	 för	 Bring	 Frigo	 att	 erhålla	

information	om	hur	mycket	livsmedel	terminalen	kan	inrymma	innan	ytterligare	förändringar	måste	

till.	I	och	med	att	enbart	kylkapaciteten	utökas	tordes	det	vara	essentiellt	för	Bring	Frigo	att	erhålla	

information	om	hur	många	fler	kunder	de	kan	ta	in	innan	frysens	kapacitet	är	uppnådd.	

Av	samtliga	lösningar	från	heuristiken	som	presenterats	i	Tabell	3-7	var	frysens	maximala	kapacitet	

inte	uppnådd	i	någon.	Som	ett	första	steg	för	att	kontrollera	om	frysen	fylls	upp	redan	när	den	svenska	

matgrossistens	frysta	livsmedel	temporärt	ska	lagras	där	beslutade	författarna	att	testa	den	dag	i	de	

historiska	data	då	flest	antal	lastbärare	skulle	lagras	in	i	frysen.	Denna	fredag	visade	sig	även	vara	den	

dag	då	flest	antal	lastbärare	totalt	sett,	det	vill	säga	både	kylt	och	fryst,	passerade	genom	terminalen;	

totalt	handlade	det	om	667	lastbärare	varav	208	med	fryst	livsmedel.	Genom	att	använda	indata	från	

denna	 dag	 kan	 det	 även	 kontrolleras	 hur	 robusta	 de	 framtagna	 riktlinjerna	 är	 för	 den	 aktuella	

arbetsdagen.	

Med	hjälp	 av	 den	 framtagna	 heuristiken	 kunde	det	 konstateras	 att	mängden	 frysta	 livsmedel	 den	

“värsta	dagen”	tillsammans	med	matgrossistens	inte	får	plats	i	frysen	enligt	den	layout	som	tagits	fram	

och	de	villkor	och	kriterier	som	ställts	upp	för	hur	dessa	får	placeras.	Däremot,	om	de	frysta	livsmedlen	

som	ska	transporteras	tillsammans	inte	behöver	stå	tillsammans	på	ena	sidan	av	korsgången	i	frysen	

och	 att	 kan	 dela	 på	 en	 zon	 med	 andra	 livsmedel	 som	 ska	 transporteras	 någon	 annanstans,	 får	

livsmedlen	plats	i	frysen.	I	detta	fall	användes	de	tio	zonerna	närmast	frysporten	på	respektive	sida	

om	korsgången,	det	vill	säga	20	av	24	zoner.		

Vad	 beträffar	 de	 riktlinjer	 som	 formulerats	 för	 hög	 hanteringsnivå	 på	 fredagar	 för	 placering	 av	

livsmedel	av	de	kylda	 livsmedlen	så	överensstämde	dessa	 i	 stor	utsträckning	med	den	 lösning	som	

erhölls	för	den	“värsta	dagen”.	Den	huvudsakliga	skillnaden	var	att	den	stora	svenska	matgrossistens	

kylda	 livsmedel	och	de	kylda	 livsmedlen	som	skulle	distribueras	 i	Linköpingsområdet	skiftade	plats,	

det	 vill	 säga	 matgrossistens	 livsmedel	 placerades	 i	 den	 norra	 delen	 av	 det	 befintliga	 kylen	 och	

Linköpings	i	den	sydöstra	delen	av	nya	kylen.	Som	följd	av	detta	skedde	ett	fåtal	förändringar	gällande	

tilldelningen	 av	 lastkajer,	 men	 överlag	 var	 tilldelningen	 av	 lagerplatser	 och	 lastkajer	 den	 “värsta	

dagen”	densamma	som	de	formulerade	riktlinjerna	vilket	tordes	tyda	på	att	dessa	 inte	är	helt	 icke	

robusta,	i	alla	fall	inte	för	fredagar.	

För	att	undersöka	när	frysen	blev	helt	full	användes	återigen	den	“värsta	dagen”	som	inträffat	som	

indata	till	heuristiken.	Skillnaden	mot	föregående	analys	var	dock	att	den	värsta	dagen	skalats	upp	för	

att	representera	en	ny	framtida	“värsta	dag”	som	kan	kan	tänkas	inträffa	när	Bring	Frigo	åtagit	sig	att	

distribuera	livsmedel	åt	fler	kunder	än	deras	nuvarande.	Vid	denna	uppskalning	togs	ingen	hänsyn	till	

att	mer	livsmedel	rimligtvis	borde	innebära	att	flera	lastbilar	måste	ankomma	och	avgå	till	och	från	

terminalen,	utan	antalet	lastbärare	ökades	enbart	procentuellt.	Från	denna	analys	konstaterades	det	

att	 en	 livsmedelsökning	 på	 20	%	 resulterar	 i	 att	 alla	 de	 avsedda	 lagerytorna	 i	 frysen	 fylldes,	 dock	

återfinns	fortfarande	lageryta	i	frysens	transportgång	vilken	skulle	kunna	användas	då	alla	lagerzoner	

fyllts	 upp.	 Risken	med	 att	 använda	 transportgången	 för	 att	 lagra	 livsmedel	 är	 dessvärre	 att	 detta	

kommer	leda	till	att	mer	livsmedel	stängs	in	och	blir	svåråtkomligt	varför	det	i	detta	fall	är	viktigt	att	

det	som	ska	ut	sist	från	frysen	placeras	längst	in.	
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Vad	gäller	lageryta	i	kylen	givet	den	föreslagna	layouten	och	de	villkor	och	kriterier	som	ställts	upp	

kommer	detta	inte	vara	en	bristvara	vid	en	livsmedelsökning	på	20	%	över	den	tidigare	värsta	dagen	

som	inträffat.	Detta	tyder	på	att	det	är	frysen,	som	tidigare	anats,	som	är	flaskhalsen	och	således	den	

resurs	som	kommer	att	begränsa	hur	många	fler	kunder	Bring	Frigo	kan	ta	in.	En	utbyggnad	av	frysen	

är	alltså	nödvändig	om	hela	kylkapaciteten	ska	kunna	nyttjas,	under	förutsättning	att	affärer	med	fler	

kunder	kan	genomföras	och	att	dessa	har	frysta	livsmedel.	

För	 att	 även	 estimera	 när	 kyllagrens	 kapacitet	 förväntas	 vara	 uppnådd	 skalades	 mängden	 kylda	

livsmedel	upp	ytterligare.	Vid	denna	analys	uppnåddes	kyllagrets	maxkapacitet,	så	som	de	utformats	

i	 studien,	 vid	en	 livsmedelsökning	på	 cirka	70	%	 från	den	hittills	 värsta	dagen	 som	 inträffat.	Detta	

betyder	dock	inte	att	mer	kylda	livsmedel	går	in	då	det	i	studien,	som	tidigare	resonerats	kring	i	avsnitt	

5.3.2	 Utformning	 av	 lageryta,	 valdes	 hög	 åtkomst	 till	 lastbärarna	 när	 den	 nya	 kylens	 layout	

utformades.	 En	 livsmedelsökning	 på	 70	 %	 bör	 snarare	 ses	 som	 den	 gräns	 för	 när	 den	 föreslagna	

layouten	i	den	nya	kylen	bör	förändras	till	en	layout	som	innebär	att	antalet	transportgångar	reduceras	

och	antalet	lagerzoner	ökas	i	det	nya	kyllagret.	
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10 Slutsats	
Mot	bakgrund	av	att	Bring	Frigo	åtagit	sig	att	distribuera	en	stor	svensk	matgrossists	livsmedel	i	sitt	

befintliga	transportnätverk	inom	Östergötland	behöver	terminalens	kapacitet	utökas	och	Bring	Frigo	

önskar	i	samband	med	denna	förändring	erhålla	riktlinjer	för	hur	omlastning	bör	ske	i	den	ombyggda	

terminalen	 så	 att	 erfordrat	 hanteringsarbete	 hålls	 så	 lågt	 som	möjligt.	Med	 grund	 i	 detta	 har	 en	

heuristik	tagits	fram	i	studien	som,	med	avseende	på	transportsträcka,	bestämmer	var	olika	livsmedel	

ska	placeras	i	terminalen	under	omlastningsprocessen	och	vilka	lastkajer	vilka	lastbilar	ska	använda.		

Med	 hjälp	 av	 heuristiken	 har	 riktlinjer	 för	 två	 olika	 hanteringsnivåer	 tagits	 fram	 för	 respektive	

arbetsdag.	Givet	de	generaliseringar,	avgränsningar	och	förenklingar	som	genomförts	 i	studien	kan	

slutsatsen	dras	att	genom	att	följa	dessa	riktlinjer	bör	den	erfordrade	transportsträckan	för	omlastning	

minimeras	 och	 att	 omlastningsprocessen	 således	 bör	 effektiviseras	 på	 terminalen.	 I	 och	 med	 att	

historiska	data	användes	som	indata	till	heuristiken,	och	det	faktum	att	en	heuristisk	lösningsmetod	

använts,	går	det	dock	inte	med	säkerhet	att	säga	att	dessa	riktlinjer	är	de	bästa	för	den	aktuella	dagen.		

Med	mindre	modifikationer	skulle	den	framtagna	heuristiken	kunna	användas	för	att	dagligen	planera	

den	 bästa	 tilldelningen	 av	 lagerplatser	 och	 lastkajer	 om	 den	 aktuella	 dagens	 förväntade	 mängd	

livsmedel	och	lastbilar	hade	kunnat	tagits	fram	och	använts	som	indata.	Slutsatsen	av	detta	är	att	med	

tillgång	till	dagsaktuell	data	hade	omlastningsprocessen	kunnat	effektiviserats	ytterligare.		
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11 Diskussion	
I	detta	kapitel	kommer	fokus	 inledningsvis	 ligga	på	att	diskutera	andra	metodval	som	hade	kunnat	

genomföras	i	studien.	Därefter	följer	en	diskussion	kring	hur	de	avgränsningar,	generaliseringar	och	

antagandet	som	gjorts	tros	ha	påverkat	studiens	resultat.	Vidare	diskuteras	vad	som	möjliggörs	med	

heuristiken	men	även	hur	studien	förhåller	sig	till	etiska	och	samhälleliga	villkor.		

11.1 Gjorda	metodval	
I	 och	 med	 att	 Bring	 Frigo	 önskade	 hjälp	 med	 att	 optimera	 hur	 omlastning	 bör	 ske	 givet	 de	 nya	

förutsättningarna	i	terminalen	blev	studiens	huvudsakliga	metod	som	följd	av	detta	tidigt	utpräglad,	

det	vill	säga	att	problemet	skulle	lösas	med	hjälp	av	optimering.	Användning	av	optimering	som	metod	

i	denna	studie	bör	dock	ses	som	ett	bra	metodval	då	uppgiften	faktiskt	kunnat	lösas	med	optimering.	

Därtill	 har	 litteraturstudien	 påvisat	 att	 optimering	 är	 ett	 vanligt	 tillvägagångssätt	 vid	 lösandet	 av	

liknande	problem	vilket	styrker	detta	val.	Vidare	är	optimering	en	effektiv	metod	i	en	beslutsprocess	

då	den	“bästa”	lösningen	kan	finnas	utifrån	de	rådande	förutsättningarna	och	kraven	vilket	är	precis	

det	studien	syftat	till.		

Ett	 alternativt	metodval	hade	exempelvis	 kunnat	 vara	att	 försöka	 ”benchmarka”	 verksamheten	på	

terminalen	i	Linköping	mot	en	annan	terminal	inom	samma	bransch	för	att	på	så	sätt	få	fram	vad	som	

idag	görs	bra	och	vad	som	kan	förbättras	på	terminalen.	Förslagsvis	hade	benchmarking	inledningsvis	

skett	mot	en	av	Bring	Frigo:s	andra	 terminaler	då	 studiebesök	dit	 säkerligen	hade	varit	möjligt	att	

genomföra,	men	om	möjlighet	finns	hade	studiebesök	även	kunnat	göra	på	konkurrenters	terminaler	

om	denna	metod	valts.	Detta	var	dock	inget	som	kom	på	tals	då	författarna	inte	tidigare	genomfört	

benchmarking	men	däremot	optimering	som	genomsyrat	författarnas	utbildning.	 

En	annan	metod	som	säkerligen	hade	kunnat	använts	bortsett	från	verktyget	optimering	är	verktyget	

simulering.	Författarna	förknippar	dock	 inte	simulering	med	ett	verktyg	för	att	optimera	någonting	

utan	snarare	som	ett	verktyg	för	att	testa	olika	scenarier	för	att	exempelvis	besvara	“vad	händer	om”	

frågor.	Dock	återfinns	det	i	simuleringsverktyget	Arena	exempelvis	funktionalitet	för	att	genomföra	

viss	typ	av	optimering	genom	tilläggsprogrammet	OptQuest.	I	denna	studie	valde	dock	författarna	att	

inte	använda	simulering	som	tillvägagångssätt	för	att	uppfylla	syftet	med	studien.	

Som	 bekant	 användes	 en	 heuristisk	 lösningsmetod	 vilken	 implementerades	 i	 MATLAB.	 Ett	 annat	

metodval	 hade	 teoretiskt	 sett	 kunnat	 vara	 att	 tillämpa	 en	 optimerande	 lösningsmetod	 för	 att	

exempelvis	 lösa	 problemet	 i	 AMPL.	 Dock	 är	 författarna	 inte	 helt	 övertygade	 om	 att	 det	 verkliga	

problemet	hade	kunnat	formulerats	matematiskt	som	ett	optimeringsproblem	enligt	den	syntax	som	

AMPL	kräver	inom	tidsramen	för	denna	studie.	Vidare	är	författarna	osäkra	på	om	problemet	faktiskt	

ens	hade	gått	att	lösa	med	en	optimerande	lösningsmetod	i	och	med	att	det	är	ett	så	pass	komplext	

kombinatoriskt	problem.		

Den	i	studien	utvecklade	heuristiken	implementerades	med	hjälp	av	programmeringsspråket	MATLAB,	

men	heuristiken	hade	likväl	kunnat	implementeras	med	hjälp	av	något	annat	programmeringsspråk	

såsom	exempelvis	Java.	Den	huvudsakliga	fördelen	med	om	heuristiken	hade	implementerats	i	Java	

är,	som	tidigare	nämnts,	är	att	viss	tidsvinst	hade	kunnat	erhållas	på	heuristikens	körtid,	men	då	varje	

körning	av	heuristiken	i	MATLAB	inte	tog	mer	än	ett	par	sekunder	på	en	vanlig	 laptop	finns	inte	så	

mycket	tid	att	spara	genom	att	använda	Java	istället	för	MATLAB.		
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11.2 Faktorer	som	påverkat	studiens	resultat	
För	att	göra	det	möjligt	att	optimera	problemet	behövde	en	rad	avgränsningar,	generaliseringar	och	

antaganden	relaterat	till	omlastningsprocessen	genomföras.	Den	faktor	som	tros	ha	påverkat	studiens	

resultat	mest	är	att	historiska	data	fick	användas	som	indata	till	heuristiken.	Kopplat	till	detta	behövde	

en	rad	avgränsningar,	generaliseringar	och	antaganden	genomföras	för	att	kunna	ta	fram	indata	till	

heuristiken	vilka	inte	hade	behövt	genomföras	om	istället	tillgång	till	dagsaktuella	data	hade	funnits	

och	 därmed	 kunnat	 användas	 som	 indata.	 Som	 indata	 till	 heuristiken	 användes	 som	 bekant	 en	

medeldag	över	antalet	 lastbärare	 för	 respektive	arbetsdag	och	hanteringsnivå	vilken	nödvändigtvis	

inte	 är	 en	 bra	 representation	 över	 hur	 livsmedelsflödet	 genom	 terminalen	 ser	 ut	 då	 det	 finns	 en	

variation	 inom	 hanteringsnivåerna	 som	 illustrerats	 i	 Figur	 27	 och	 Figur	 28.	 Att	 använda	 antalet	

lastbärare	 som	 ett	mått	 för	 en	medeldag	 kan	 vara	 farligt	 då	 två	 dagar	 där	 lika	många	 lastbärare	

passerar	genom	terminalen	kan	se	helt	olika	ut	vad	gäller	antal	 lastbärare	till	olika	områden.	Detta	

medför	 således	 att	 riktlinjerna	 inte	 nödvändigtvis	 är	 de	 bästa	 för	 respektive	 arbetsdag	 och	

hanteringsnivå.	

Som	 indata	 till	 heuristiken	 för	 ankomst-	 och	 avgångstider	 för	 de	 olika	 lastbilarna	 användes	 enligt	

direktiv	från	Bring	Frigo	det	planerade	tidsschemat	som	finns.	Att	dessa	tider	alltid	hålls	i	verkligheten	

är	dock	inte	troligt	vilket	även	har	bekräftats	av	författarna	via	de	produktionsrapporter	som	erhölls	

för	studien.	Eftersom	tidsschemat	inte	alltid	hålls	innebär	det	att	riktlinjerna	för	tilldelning	av	lastkajer	

till	 lastbilar	 vid	vissa	 tillfällen	 inte	är	möjliga	att	 följa	då	exempelvis	 två	 lastbilar	 som	bör	använda	

samma	lastkaj	kan	tänkas	befinna	sig	på	terminalen	samtidigt.	Som	heuristiken	är	 implementerad	i	

dagsläget	kan	den	inte	hantera	eventuella	förändringar	av	förväntade	ankomst-	och	avgångstider	som	

uppkommer	under	arbetsdagen	då	den	är	utformad	att	köras	vid	arbetsdagens	start.	Det	går	alltså	

inte	att	korrigera	indata	efter	halva	dagen	och	erhålla	en	ny	lösning	för	de	kvarvarande	timmarna	den	

dagen	 utan	 heuristiken	 genererar	 i	 så	 fall	 en	 ny	 lösning	 för	 hela	 dagen	 och	 inte	 enbart	 för	 de	

kvarvarande	timmarna.		

Så	 som	heuristiken	 är	 implementerad	 idag	 är	 den	 girig	 och	utan	 framförhållning	 i	 sin	 placering	 av	

livsmedlen.	Av	de	lagerzoner	som	ett	visst	områdes	livsmedel	ska	placeras	i	beräknar	heuristiken,	för	

varje	enskild	lastbärare,	avståndet	till	nästkommande	lediga	lagerplats	från	väggen	sett	i	varje	av	dessa	

lagerzoner	och	placerar	 livsmedlet	på	den	 lagerplats	 som	det	är	 kortast	avstånd	 till	 från	 lastkajen.	

Detta	resulterar	 i	att	den	närmsta	lagerzonen	från	respektive	lastkaj	av	de	lagerzoner	som	ett	visst	

område	tilldelats	fylls	på	först	innan	någon	av	de	lagerzoner	längre	bort	används	vilket	i	vissa	fall	skulle	

kunna	betyda	att	en	längre	transportsträcka	måste	avläggas	än	om	lagerzonerna	fyllts	på	uniformt	så	

att	längden	av	lastbärarna	i	varje	zon	bland	de	tilldelade	zonerna	hålls	så	lika	som	möjligt.	Konceptet	

för	respektive	metod	för	att	fylla	på	lagerzoner	presenteras	nedan	i	Figur	49.	

	
Figur	49.	Illustration	av	uniform	och	girig	placering.	

Det	går	dock	inte	att	säga	om	det	är	bättre	att	fylla	på	lagerzonerna	uniformt	eller	bättre	att	fylla	på	i	

den	 närmsta	 nästkommande	 lediga	 lagerplatsen,	 men	 valet	 av	 att	 fylla	 på	 i	 den	 närmsta	
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nästkommande	 lediga	 lagerplatsen	 kan	 ha	 påverkat	 de	 erhållna	 lösningarna	 från	 heuristiken	 som	

riktlinjerna	är	formulerade	utifrån.		

I	 studien	 tilldelas	 varje	 område	 som	 livsmedel	 ska	 distribueras	 till	 lagerzoner	 oberoende	 av	 vilken	

lastkaj	 som	 respektive	 lastbil	 tilldelas	 att	 använda.	 Detta	 leder	 till	 att	 tilldelningen	 av	 lagerzoner	

suboptimeras	då	denna	tilldelning	säkerligen	hade	kunnat	förändras	och	lett	till	en	bättre	lösning	om	

lastbilarnas	tilldelning	av	lastkajer	beaktats.	Här	finns	således	förbättringspotential.	

Det	som	lyfts	fram	och	diskuterats	ovan	är	det	som	författarna	tror	ha	påverkat	studiens	resultat,	det	

vill	 säga	 riktlinjerna,	 mest.	 Författarna	 är	 dock	 medvetna	 att	 det	 finns	 andra	 faktorer	 såsom	

möjligheten	att	alltid	kunna	stapla	 två	pallar	ovanpå	varandra	haft	 inverkan	på	studien	men	dessa	

lämnas	därhän.		

11.3 Heuristikens	möjligheter	
Den	 framtagna	 heuristiken	 kan	 användas	 som	 ett	 verktyg	 för	 att	 möjliggöra	 att	 den	 erfordrade	

transportsträckan	 inne	 på	 terminalen	 under	 omlastningsprocessen	 hålls	 låg.	 En	 lägre	 sträcka	 bör	

rimligtvis	 ta	 kortare	 tid	 att	 avlägga	 vilket	 medför	 att	 tiderna	 för	 lossning	 och	 lastning	 bör	 kunna	

reduceras.	 Med	 kortare	 lossnings-	 och	 lastningstider	 kan	 exempelvis	 förlorad	 tid	 hämtas	 in	 hos	

försenade	lastbilar.	För	att	exemplifiera;	en	fjärrbil	som	går	mellan	Jönköping	och	Stockholm	och	som	

avgått	försent	från	Jönköping	har	svårt	att	köra	ikapp	tiden,	men	genom	att	spara	in	tid	på	det	stopp	

fjärrbilen	gör	i	Linköping	kan	den	kanske	trots	allt	ändå	ankomma	till	Stockholm	enligt	utsatt	tid.	Vidare	

kan	 heuristiken	 exempelvis	 användas	 som	 ett	 verktyg	 för	 att	 experimentera	 med	 hur	

hanteringsarbetet	 på	 terminalen	 påverkas	 då	 det	 tidsschemat	 för	 ankomst-	 och	 avgångstider	 för	

lastbilarna	förändras.		

Vad	gäller	heuristikens	möjligheter	till	vidareutveckling	bedömer	författarna	att	det	bör	finnas	en	stor	

potential	att	ytterligare	effektivisera	omlastningsprocessen	på	terminalen	genom	vidare	utveckling	av	

heuristiken.	Några	av	de	funktioner	som	hade	kunnat	tänkas	adderas	till	heuristiken	skulle	exempelvis	

kunna	vara	att	den	tar	hänsyn	till	de	livsmedel	som	redan	återfinns	på	terminalen	innan	arbetsdagen	

börjar	och	utifrån	dessas	placering	bestämmer	vart	dagens	livsmedel	ska	placeras.	Utöver	föregående	

funktion	skulle	även	funktionalitet	för	att	under	arbetsdagen	förändra	den	förväntade	ankomsttiden	

för	en	 lastbil	kunna	 implementeras	 i	heuristiken	 för	att	under	arbetsdagen	kunna	 förändra	dagens	

plan.	Därtill	kan	heuristiken	utvecklas	så	att	den	tar	hänsyn	till	att	rullburarna	förflyttas	manuellt	och	

att	dessa	därmed	kanske	bör	prioriteras	närmare	lastkajerna	än	pallar	som	kan	förflyttas	med	truck.		

11.4 Etiska	och	samhälleliga	villkor		
Studien	 har	 presenterat	 riktlinjer	 för	 placering	 av	 livsmedel	 och	 tilldelning	 av	 lastkajer	 så	 att	 den	

erfordrade	 transportsträckan	 inne	 på	 terminalen	 ska	 bli	 så	 låg	 som	 möjligt	 under	

omlastningsprocessen.	 Ur	 ett	 ekonomiskt	 perspektiv	 är	 detta	 följaktligen	 hållbart	 för	 Bring	 Frigo.	

Vidare	 bör	 en	minskad	 transportsträcka	 rimligtvis	 innebära	 en	 lägre	 risk	 för	 att	 livsmedlen	 skadas	

under	omlastningsprocessen	vilket	på	så	sätt	bör	minska	matsvinnet.	Detta	är	alltså	utöver	ekonomiskt	

hållbart	även	hållbart	ur	ett	ekologiskt	perspektiv.		

Att	positionera	studien	inom	social	hållbarhet	är	inte	lika	självklart	som	ekonomiskt	och	ekologiskt.	

Potentiellt	 sett	 skulle	 den	 sociala	 hållbarheten	 kunna	påverkas	negativt	 för	 terminalarbetarna	och	

lastbilschaufförerna	i	och	med	att	den	makt	som	de	tidigare	haft	vad	gäller	placeringen	av	livsmedel	i	

terminalen	och	vilken	lastkaj	de	ska	använda	elimineras.	Dock	kan	det	ifrågasättas	huruvida	detta	är	

något	som	bör	ligga	på	deras	bord	överhuvudtaget.		
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De	riktlinjer	som	presenterats	utgår	från	att	kylda	och	frysta	livsmedel	alltid	placeras	i	kylen	respektive	

frysen.	Detta	grundar	sig	i	det	är	etiskt	korrekt	att	så	görs	då	kunderna	som	köper	livsmedlen	förväntar	

sig	att	livsmedlen	hanterats	enligt	de	temperaturkrav	som	finns	fastställda	från	Livsmedelsverket.	Ur	

ett	etiskt	perspektiv	är	det	alltså	viktigt	att	temperaturkraven	följs	även	om	det	kanske	är	ekonomiskt	

hållbart	för	Bring	Frigo	att	exempelvis	placera	vissa	frysta	 livsmedel	 i	kylen	under	en	kortare	tid	då	

frysens	placering	som	bekant	är	i	ena	änden	av	terminalen.		 	
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12 Rekommendationer	till	Bring	Frigo	
Utöver	de	riktlinjer	som	formulerats	i	kapitel	8	Riktlinjer	har	författarna	följande	rekommendationer	

till	Bring	Frigo:	

Det	har	i	diskussionen	lyfts	fram	att	möjligheten	till	att	formulera	riktlinjer	för	omlastningsprocessen	

på	 terminalen	 varit	 hämmad	 av	 de	 historiska	 data	 som	 behövt	 användas	 i	 och	 med	 bristen	 av	

dagsaktuell	 data.	 Med	 grund	 i	 detta	 rekommenderar	 författarna	 Bring	 Frigo	 till	 att	 utveckla	 sitt	

datasystem	så	att	dagsaktuell	digital	data	kan	hämtas	ut	och	därmed	användas	för	att	kunna	planera	

och	optimera	varje	 individuell	dags	omlastningsprocess	 för	att	 tillse	att	erfordrat	hanteringsarbete	

alltid	hålls	så	lågt	som	möjligt.	

Baserat	på	att	historiska	data	ligger	till	grund	för	de	riktlinjer	som	formulerats	rekommenderas	Bring	

Frigo	att	se	dessa	för	vad	de	faktiskt	är,	det	vill	säga	just	riktlinjer,	och	att	dessa	används	därefter.	De	

är	alltså	inget	facit	för	hur	omlastning	bör	ske	på	terminalen.		

Utifrån	den	känslighetsanalys	som	utfördes	i	studien	framgick	det	att	terminalens	frys	är	den	resurs	

som	 kommer	 att	 begränsa	 Bring	 Frigo:s	 möjlighet	 till	 expansion.	 Med	 anledning	 av	 detta	

rekommenderar	författarna	Bring	Frigo	att	ha	detta	 i	åtanke	om	och	när	nya	kunder	tas	 in.	För	att	

slippa	bygga	om	terminalen	ännu	en	gång	rekommenderas	Bring	Frigo	även	att	se	över	möjligheterna	

att	förändra	de	planerade	tidscheman	som	finns	för	de	in-	och	utgående	lastbilarna	så	att	omlastning	

kan	 ske	 direkt	 mellan	 lastbilar	 utan	 mellanlagring	 inne	 i	 terminalen.	 I	 detta	 fall	 bör	 dock	 ett	

helhetsperspektiv	användas	så	att	en	förbättring	för	terminalen	i	Linköping	inte	medför	en	alltför	stor	

försämring	på	annat	håll	i	transportnätverket	eller	försörjningskedjan.		
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