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Sammanfattning 

Det är allt vanligare inom tredjepartslogistik att kunder hyr en yta för 

lagring. För den uthyrande parten, i detta fall Delta Terminal, är arean 

den begränsande faktorn för hur stor yta som kan hyras ut. Idag använ-

der sig Delta Terminal av beslutsunderlag i form av lokalernas area och 

erfarenhet vart gods ska placeras och har inget hjälpmedel för att 

beräkna vart och hur mycket gods som kan allokeras för att använda så 

liten yta som möjligt. Studiens syfte har därför varit att ta fram ett 

faktabaserat hjälpmedel som kan användas som beslutsunderlag. För att 

uppnå syftet har en matematisk modell utvecklats för att optimera hur 

gods kan placeras till olika lokaler för att använda så liten area som 

möjligt och även kunna simulera förändringar. Modellen testades 

genom att jämföra den maximala godsvolym som lagrades 2012 mot 

optimeringsmodellens lösning baserat på samma gods- och lokaldata. 

De vanligaste godstyperna hos Delta terminal var bulk, storsäck och pall 

och användes i modellen. För dessa så approximerades den förväntade 

area- och volymåtgång vilket också gav beslutsfattaren en förväntad 

volymkapacitet för respektive lokal och gods. Resultatet i den optime-

rade lösningen visade att ett av godsen skulle kunna flyttas till en annan 

lokal vilket skulle innebära att ungefär 25 procent mindre area används 

jämfört med den area som godsets placering upptar idag. Dessutom 

innebar den optimerade lösningen att tre lokaler frigjordes. Resultatet 

från simulering av volymkapaciteten för respektive gods och lokal kan 

hjälpa till vid en beslutssituation om en viss godsvolym får plats i 

lokalen eller inte och kan därmed hjälpa till att anpassa lokalens kapaci-

tet mot godsets volym. Modellen fungerar teoretiskt och skulle kunna 

implementeras som ett användbart verktyg för beslutsfattaren i frågor 

som rör optimering eller simulering av ytorna. Vid en implementering 

gäller det emellertid att modellen valideras och jämförs mot verkliga 

utfall. 

Nyckelord: matematisk modellering, lagerhantering, optimering, 

platsutnyttjande, Lingo, area, bulk gods 
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Abstract 
An increasingly common part in third party logistics is that customers 

rent an area for storage. For the party that leases out the area, in this 

case Delta Terminal, the area is the limiting factor for the amount of how 

much can be let out to lease. Today Delta Terminal uses decision sup-

port in the form of premises area and experience where goods should be 

placed and have no means to calculate where and how much goods that 

can be allocated to use as small space as possible. The purpose of this 

study was therefore to develop a data based tool that can be used as 

support in the decision process. To achieve the objective a mathematical 

model was developed to optimize how freight can be placed at different 

locations to use as small an area as possible and also be able to simulate 

changes. The model was tested by comparing the maximum amount of 

cargo during 2012 against optimization model solution based on the 

same freight and local data. The most common goods handled at Delta 

Terminal were bulk, big bags and EUR-pallets and were used in the 

optimization model. For those goods an approximation of the expected 

area and volume was made that gave the decision maker an expected 

volume capacity for each local and goods. The result showed with the 

optimized solution that one of the goods could be moved to another 

storage place which would release approximate 25 percent reduction in 

area compared to where the goods are placed today and also three of the 

local spaces were released. The result from simulation of the volume 

capacity of each goods and local can help in a decision situation if a 

given volume of goods will fit in the local space and thus help to adapt 

the local capacity against the goods volume. Theoretically the model 

works and could be implemented as a useful tool for decision-makers 

on issues related to optimization or simulation of surfaces. However, 

when implementing the optimization model it is important to validate 

and compare the model’s result against actual outcomes. 

Keywords: mathematical modeling, inventory management, optimiza-

tion, space utilization, Lingo, area, bulk material 



Beslutsstöd för lagerhantering   

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Förord 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Förord 
Vi vill tacka all personal som vi träffat på Delta Terminal för det trevliga 

bemötandet och för den information som vi fått tagit del av i deras 

arbete. Ett särskilt stort tack till vår kontaktperson hos Delta Terminal, 

Fredrik Berggren.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Leif Olsson på Mittuniversitetet. 
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1 Inledning 
1.1 Företagsfakta och bakgrund 

Delta Terminal AB finns i Söråker som ligger strax norr om Timrå. Ett 

av deras huvudaffärsområden är att erbjuda kunder olika typer av 

logistiktjänster, bland annat förvaring och hantering av gods på deras 

terminalområde som är cirka 12,5 hektar. Deras terminalområde omfat-

tas av både lager- och produktionslokaler som är både inom- och 

utomhus och utgör en yta på 24 000 kvadratmeter. På deras terminalom-

råde finns tillgång till en järnväg som är ansluten till stambanan, en 

hamn med möjlighet till lastning och lossning av gods från sjötrafik och 

transport med lastbil. Några av de olika typer av gods som hanteras hos 

Delta Terminal är bland annat storsäck1, EUR-pall2, bulkgods, projekt-

laster och kemikalier som förvaras i en tankdepå. 

Idag beslutar projektledaren tillsammans med förmannen på terminal-

området vart gods ska placeras och om det får plats. Detta arbetssätt 

bygger på tidigare erfarenhet och kan skapa konsekvenser om allt gods 

inte får plats eller om godset skulle kunna placeras i en annan lokal där 

det går åt mindre area, detta eftersom godset skulle kunna staplas högre 

på varandra. Bild 1 visar på en annan konsekvens om inte godset får 

plats. 

 
                    Bild 1: Konsekvens av överbeläggning (Foto: Daniel Hallberg). 

                                                 
1 Storsäck även kallad big-bag är en förpackningslösning i en säck som kan innehålla 

torrvaror. 
2 En europapall, EUR-pall, är en standardiserad lastpall i trä 2 En europapall, EUR-pall, är en standardiserad lastpall i trä 
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Idag använder sig Delta Terminal av beslutsunderlag i form av lokaler-

nas area men har inget hjälpmedel för att beräkna vart och hur gods kan 

allokeras för att använda så liten yta som möjligt. Idag hanteras stora 

mängder av godstypen bulk, och detta kan inte placeras vart som helst 

utan måste separeras från annat gods på grund av dess sammansätt-

ning. Bulkgods får inte heller kasseras vart som helst, utan kräver en 

kostsam avfallshantering. Dessutom krävs det speciella åtgärder för att 

städa ur en lokal som rymt detta gods. Det är därför viktigt att på 

förhand vara säker på att godset får plats i lokalen före det att godset 

placeras i lokalen, samt att veta om lokalens volym utnyttjas på ett 

effektivt sätt. Detta följer också en av hörnstenarna i offensiv kvalitets-

utveckling3 som är att basera beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, s.34-

43, 2012). 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag som kan 

användas vid beräkning av hur gods ska allokeras till Delta Terminals 

lagerlokaler, så att lagringslokalernas area används så effektivt som 

möjligt. Beslutsunderlaget ska även kunna fungera som ett hjälpmedel 

då beslutsfattare ska fatta beslut om investeringar, prismodeller till 

kunder, och för att säkerställa att gods får plats i lokalen. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att omfatta de inomhuslokaler som 

rödmarkerats i bild 2. Dessa lokaler betecknas i rapporten med lokal-

nummer 1-8. Rapporten är avgränsad till de typerna av gods som är 

vanligast förekommande och som lagras 

inomhus. Detta innebär godstyperna 

storsäckar, EUR-pallar och bulkgods4. 

Delta Terminal har ytterligare ytor inom- 

och utomhus och ytterligare godstyper 

men dessa är inte inkluderade i denna 

rapport.  

                                                 
3 Offensiv kvalitetsutveckling kommer från begreppet total quality management 

(TQM). 
4 Bulkgods lagras utan förpackning eller emballage. Exempel på bulkgods är salt, sten 

eller malm. 

Bild 2: Rödmarkerade lagerlokaler på Delta Terminals 
område ingick i studien (Författarnas illustration). 
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1.4 Problemformulering 

Volymen på det gods som kan lagras i Delta Terminals lokaler begrän-

sas av lokalernas area. För att maximera mängden gods som kan lagras 

hos Delta Terminal är det viktigt att lagerytor används på ett så effektivt 

sätt som möjligt.  

Undersökningen har därför som mål att skapa ett faktabaserat verktyg 

för beräkning av hur lokalernas area kan användas så effektivt som 

möjligt. Detta för att kunna avgöra i vilka lokaler det gods som omfattas 

av undersökningen bör placeras för att optimal användning av lager-

ytorna ska uppnås. 

1.5 Tidigare forskning 

Allokering av utrymmen är ett problem som intresserar allt fler företag 

och forskare, vilket leder till att fler studier görs i samverkan med 

verksamheter med unika problem och mål.  

 

En tidigare studie inom området har exempelvis utförts av Gajjar och 

Adil (2011), som i sin studie behandlade allokering av varor till hyllor i 

en självplockningsbutik med målfunktionen att maximera den totala 

vinsten tack vare en förbättrad exponering av varorna i hyllorna. En 

annan studie inom området har gjorts av Adewumi och Ali (2010) som 

studerade hur allokering av tillgängliga sängplatser på ett 

studentboende kunde optimeras utifrån hårda och mjuka villkor. 

Gemensamt för båda dessa studier är att de involverade begränsade 

utrymmen av olika storlekar vilka skulle rymma en viss kvantitet. 

Studierna skiljer sig åt då det gäller mål och således målfunktionen i 

modellerna. I vår studie är målet är att minimera allokerad area. Detta 

liknar på ett grundläggande sätt de tillvägagångssätt som används i de 

nämnda studierna. Vi är dock tvungna att anpassa modellens 

målfunktion och villkor efter Delta Terminals verksamhet.  

 



Beslutsstöd för lagerhantering -  

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Inledning 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

4 

De två ovan nämnda studierna liknar på många sätt det 

ryggsäcksproblem5 som Aline et al. (2011) i en studie beskriver som ett 

begränsat utrymme i vilket föremål med tilldelad vikt och värde ska 

uppnå så högt totalvärde som möjligt i utrymmet givet att dess maxvikt 

inte överskrids. 

 

Heragu et al. (2005) använder sig av en matematisk optimeringsmodell 

och heuristisk modell för att lösa allokering av gods i ett lager och 

vilken yta som upptas av godsen i de olika zonerna: lastning, lossning 

och lagring. Författarna löste problemet genom att se hantering och 

lagring av gods som kostnader. Måluttrycket blev således att minimera 

kostnaden givet att efterfrågad kvantitet möts tillsammans med andra 

villkor.  

Rosenblatt, Roll och Zyser (1993) menade att optimering och simulering 

av händelser är något som kan och bör göras simultant i ett system. 

Författarna förespråkade liksom Heragu et al. (2005) att koppla 

kostnader till modellen och således modellera ett minimeringsuttryck. 

I vår studie fanns inte intresset att minimera kostnaden. Detta var inte 

relevant eftersom lokalerna och resurserna innebar kostnader även om 

lagerlokalerna är tomma.  

 

I en studie av Hamdan och Rogers (2008) undersöktes effektiviteten hos 

19 tredjepartslogistikföretag. En av parametrarna som de använde sig av 

var att de jämförde effektiviteten baserat på golvarean i lagerlokalerna. 

Vidare tog de hänsyn till att tidigare studier inom detta område använt 

sig av arean. På grund av detta jämfördes även effektiviteten baserat på 

volymen, det vill säga lagerlokalernas höjd togs med i beräkningarna. 

Detta är något som är relevant för vår modell då volymen är en 

parameter som används i vår studie. 

 

Författarnas har inte funnit någon matematisk optimeringsmodell som 

avser att minimera allokerad area med samma förutsättningar som hos 

Delta Terminal. Möjligen beror avsaknaden på en sådan studie på att 

det specifika området är underbeforskat. 

                                                 
5 Från det engelska begreppet knapsack problem som baseras på kombinatoriska 

optimeringsproblem inom optimeringsläran. 
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1.6 Författarnas bidrag 

Författarna har i samma utsträckning varit delaktiga i arbetet kring 

utveckling av modell, resultatet, analys och slutsatserna som arbetet lett 

till.  
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2 Teori 
I kapitel 2.1–2.3 redovisas den teoretiska bakgrunden till arbetet. Inled-

ningsvis presenteras tredjepartslogistik följt av optimeringslära och 

optimeringsprocessen. Vidare redovisas det hur linjär regression kan 

användas. 

2.1 Tredjepartslogistik 

På senare år har tredjepartslogistik (3PL) ökat i popularitet och blivit allt 

vanligare. 3PL innebär att företag kontrakterar/anlitar en extern aktör att 

sköta de logistiska tjänsterna som transport, lagerhållning och 

informationsöverföring. På så vis kan företag lägga större fokus på sin 

kärnverksamhet samtidigt som de bildar ett samarbete med ett 

logistikföretag som är experter på sitt område.  

 

Definitionen av tredjepartslogistik är att logistiktjänsterna utförs av en 

aktör som inte är det första ledet i logistikkedjan (den säljande eller 

tillverkande) och inte heller det sista (köparen eller mottagaren).  3PL-

företaget tillgodoser istället en tjänst som sammanbinder säljaren och 

kunden. (Tompkins & Smith, 1998, s.63) 

 

2.1.1 Tredjepartslagerhållning 

Tredjepartslagerhållning delas huvudsakligen in i två olika kategorier: 

offentlig lagerhållning eller kontraktslagerhållning. Offentlig 

lagerhållning kännetecknas av kortvarig godslagring av olika slag och 

kontraktslagerhållning liknar offentlig lagerhållning men med 

skillnaden att överenskommelsen och samarbetet sträcker sig över en 

längre tid. Detta leder till att riskerna delas mellan aktörerna och att 

vissa exklusiva tjänster utförs. (Tompkins & Smith, 1998, s.65) 

 

2.1.2 Mål för tredjepartsaktörer 

De begränsande faktorer som styr ett 3PL-företags framgång är 

utrymme, utrustning och arbetskraft. Kundens krav är behovet att ha 

rätt produkt i bra skick på rätt ställe vid rätt tid. Målet för det 

lagerhållande företaget blir således att maximera följande punkter:  

 

 Effektivt nyttjande av utrymme 
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 Effektivt nyttjande av utrustning 

 Effektivt nyttjande av arbetskraft 

 Tillgängligheten till godset 

 Skyddandet av godset 

För att ha en effektiv lagerverksamhet krävs kontinuerlig planering. 

Planeringen bör gälla för såväl oförutsägbara händelser som 

prognostisering av framtida tillstånd. För de oförutsägbara händelserna 

är en kvalitativ studie tillvägagångssättet, och den ska till exempel 

besvara vad som händer om en kund går i konkurs. I den andra 

planeringsfasen är ett kvantitativt arbete för att genom en prognos 

förutsäga hur det kommer att se ut i framtiden. (Tompkins & Smith, 

1998, s.10-11) 

2.1.3 Beläggningsgrad 

Ett vanligt misstag enligt Bloomberg m.fl. är att endast använda sig av 

ytan i lokalen istället för att använda sig av den totala volym som finns i 

lokalen. Teoretiskt kan all den volym som finns i lokalen användas. Ett 

sätt att mäta beläggningsgraden är att dela den totala volym som 

används med den totala volym som finns tillgänglig. (Bloomberg m.fl., 

2002, s.191) 

Ett annat sätt att se beläggningsgraden av lokalens volym är att mäta 

den effektiva volymen. Med begreppet effektiva menar vi att jämföra den 

totala volymen som lagras i kubikmeter delat med den maximala volym 

som godset teoretiskt skulle kunna använda i lokalen. 

2.1.4 Scenarioanalys 

Ett hjälpmedel till planering är att simulera olika scenarion. Genom 

simuleringsmetoder kan en beslutsfattare studera och experimentera 

med förändringar i systemet och förutsäga vilka beteenden och 

operativa egenskaper dessa leder till innan de installeras. Målet med att 

simulera är således att besvara frågor av slaget: vad händer om?  

(Tompkins & Smith, 1998, s.319-320) 

 

Även Lundgren m.fl. (2008) menar att det genom simulering går att 

testa olika scenarion och att man på så sätt kan undersöka olika orsak 

och verkan samband när förutsättningar ändras. (Lundgren m.fl., 2008, 
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s.12) 

 

Ett annat sätt att använda sig av simulering är att hitta den bästa lös-

ningen på ett problem. Detta kan vara att ta fram beslutsunderlag som 

är så verklighetsliknande och kvalitetssäkrade som möjligt. (Fredholm., 

2006, s.89-90) 

2.2 Optimeringslära 

Ett ämnesområde som använder sig av tillämpad matematik är 

optimeringslära. Detta område använder sig av matematiska modeller 

och metoder för att i olika beslutssituationer finna det bästa 

handlingsalternativet. 

 

Ett krav för att kunna använda sig av optimeringslära är att det finns 

något i modellen som kan varieras. Detta definieras som modellens 

variabler. Genom att specificera ett mål så söks det bästa möjliga 

handlingsalternativet hos variablerna, och detta mål uttrycks som en 

målfunktion som beror på variablerna och som ska maximeras eller 

minimeras. Genom att använda sig av bivillkor skapas begränsningar i 

vilka värden på variablerna som kan användas. Lundgren m.fl. (2008) 

beskriver att optimeringsmodeller kan tillämpas som analysverktyg 

både operativt och vid taktisk/strategisk planering. (Lundgren m.fl., 

2008, s.1-3) 

 

2.2.1 Optimeringsprocessen 

För att lösa ett verkligt problem med hjälp av en optimeringsmodell så 

följer man en metod som innehåller vissa moment och denna metod 

kallas optimeringsprocess eller arbetsgång och illustreras enligt figur 1.  
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Figur 1: Schematisk bild av optimeringsprocess. (Lundgren m.fl.,2008, s.9) 

Av det verkliga problemet så ska först optimeringsproblemet identifieras. 

Därefter kommer nästa steg som innefattar formulering av problemet. 

Problemet ska då formuleras i matematisk form av en optimeringsmo-

dell i termer av variabler, målfunktion och bivillkor. I detta steg måste 

hänsyn tas till vilken data som finns tillgänglig alternativt är möjlig att 

samla in. När detta är gjort kommer det steg där det såkallade proble-

met ska lösas med hjälp av en optimeringsmetod. Optimeringsmetoden 

innefattar vanligtvis att en kommersiell programvara används alterna-

tivt att en egen utvecklas. Resultatet som erhålls från modellen utvärde-

ras därefter. Ovanstående moment utförs ofta parallellt och omfattning-

en av varje moment kan variera baserat på storleken på problemställ-

ningen, strukturen och komplexiteten. (Lundgren m.fl.,2008, s.9-10) 

Ett krav i optimeringsmodellen är att de relevanta aspekterna i 

problemställningen kan kvantifieras. I modellen ska detaljnivån och 

komplexiteten förenklas med rimlighet och en högre detaljnivå ger en 

bättre realism i modellen men kräver också en större modell med fler 

variabler och bivillkor, och påverkar därför lösningstiden och 

lösbarheten i modellen. Används en alltför enkel detaljnivå så kan 

modellen lösas enklare men detta gör att realismen i modellen inte 

tillåter att resultatet kan användas i verkligheten. (Lundgren m.fl.,2008, 

s.10-11) 
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Ett av huvudsyftena med att använda sig av optimeringsmodeller är att 

utifrån en problemställning ta fram underlag och riktlinjer som kan 

användas i samband med beslutsfattande. Resultatet som fås av 

modellen är emellertid enbart en typ av beslutsunderlag och kan bidra 

till ökade insikter kring det verkliga problemets egenskaper och dess 

samband. (Lundgren m.fl.,2008, s.12) 

 

2.2.2 Linjärprogrammering 

Är målfunktionen och alla bivillkor kontinuerliga linjära funktioner med 

avseende på variablerna så är det ett linjärprogrammeringsproblem, 

även kallat ett LP-problem. (Lundgren m.fl.,2008, s.12-13)  

Den mest kända metoden för att lösa optimeringsproblem är simplex-

metoden som presenterades av George Dantzig 1947. Metoden använ-

des av militären och fick ett stort genombrott som beslutsstöd vid 

komplexa planeringsprocesser. (Lundgren m.fl.,2008, s.2) 

En linjär funktion är både konvex och konkav. Varje LP-problem är 

därför ett konvext problem oavsett om det är ett maximerings- eller 

minimeringsproblem. Detta innebär att varje lokalt optimum även är ett 

globalt optimum, och en sökmetod kan användas för att hitta optimum. 

Att optimallösningen till ett LP-problem alltid finns i en extrempunkt 

gör att simplexmetoden systematiskt endast söker bland extremlösning-

arna (hörnpunkterna) inom det tillåtna området. Tack vare linjäritet kan 

punkten med det målfunktionsvärde som har det högsta värdet anses 

vara det optimala. (Lundgren m.fl.,2008, s.77-87) 

2.2.3 Heltalsproblem 

Om minst en av variablerna som tillhör en delmängd endast kan anta 

diskreta värden är det ett såkallat heltalsproblem. En variant av 

heltalsproblem är när en binär variabel enbart kan anta värdet noll eller 

ett. Detta kan exempelvis användas då en lokal ska nyttjas eller inte. 

Den andra varianten är då variabeln enbart kan anta heltaliga värden. 

(Lundgren m.fl.,2008, s.13)  
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2.3 Linjär regression 

En modell för linjär regression kan användas när det finns ett behov att 

anpassa en funktion till en samling data. En enkel linjär regression kan 

anpassas enligt ekvation i, där   är lutningen och   är ändringen i x-led. 

(Blom m.fl., 2005, s.358-360) 

 

        (i) 
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3 Modell 
I kapitel 3 presenteras den modell som används för att lösa rapportens 

syfte och problemställning.  

3.1 Identifiering 

Målet med den matematiska modellen är att den ska efterlikna verklig-

heten. Följande anpassningar måste därför göras till modellen. 

 Uppmätning av lokaler och gods består av primärdata och har 

utförts på terminalområdet av båda författarna med hjälp av ett 

lasermätningsinstrument och redovisas i bilaga E. 

 Klassificering av lokaler och gods: Godstyperna storsäckar, EUR-

pallar och bulkgods är med i modellen. Data kring dessa godsty-

per presenteras i bilaga E. Gods av typen bulk får inte blandas 

med något annat gods förutom marksten som även det är i bulk-

form. Marksten är godkänd att placera tillsammans med stor-

säckar och pallar, men får däremot inte placeras i samma lokal 

som de övriga bulkgodsen. Eftersom marksten kan blandas med 

andra gods måste en area approximation för hur stor volym som 

lagras användas. Detta för att veta hur stor area som volymen 

upptar. 

 Beräkning hur bulkgods formar sig i lokalerna och hur stor vo-

lym som får plats av denna godstyp. 

 Modellen anger inte en exakt placering i den lokal som föreslås 

användas.  

 Om efterfrågan är högre än den tillgång som finns kan modellen 

inte särskilja vilket gods som ska prioriteras att lagras. Modellen 

kommer då säga att det inte går att lösa modellen. 

 Varje kund har en endast en godstyp. 
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3.2 Matematisk definition 

I följande underkapitel redovisas vilka mängder och notationer som 

används i optimeringsmodellen. 

3.2.1 Mängder 

Följande mängder används i den matematiska modellen: 

L = {L1, L2, …, L8} mängden av lokaler, indexeras med Li där  1  i  8.  

G = {G1, G2, …, G8} mängden av gods, indexeras med Gj där  1  j  8.  

K = L × G, mängden av möjliga kombinationer så att (Li, Gj)  K 

3.2.2 Parametrar 

Följande avsnitt beskriver de olika parametrar som används i modellen 

tillsammans med en kort beskrivning av vilken enhet som används och 

om det är ett heltal eller flyttal.  

Det indexläge (nedsänkt läge) som används i modellen, det vill säga 

med index snett nedåt till höger i förhållande till något, till exempel j i    

talar om vilket j som används. För exponentläge (upphöjt läge) där 

index är snett uppåt till höger, till exempel a i    anger parametern a. 

De parametrar som används i modellen är uppdelade i två tabeller. 

Tabell 1 är parametrar och tabell 2 anger de uträknade parametrar som 

används i modellen.  

 Beteckning Beskrivning Enhet Datatyp 

  
  = Längd l av lokal i m flyttal 
  
  = Höjd h av lokal i m flyttal 

  
  = Bredd b i lokal i m flyttal 

  
  = Klassificering k av lokal i  heltal 

  
   = Plankhöjd ph i lokal i m flyttal 

  
   = Portbredd pb i lokal i m flyttal 

  
   = Maxhöjd mh som får användas i lokal i m flyttal 

  
  = Intercept i vid lagring av bulkgods i lokal i  flyttal 

  
 

 = Gradient g vid lagring av bulkgods i lokal i  flyttal 

  
  = Bredd b av gods j m flyttal 

  
  = Höjd h av gods j m flyttal 
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  = Längd l av gods j m flyttal 

  
   = Kubikmeter per ton, vt, för gods j  m3/ton flyttal 

  
  = Klassificering k för gods j  heltal 

  
  = Efterfråga e av gods j ton heltal 

  
   = Breddbortfall hb vid hantering av gods j m flyttal 

  
   = Längdbortfall lb vid hantering  av gods j m flyttal 

  
   = Rasvinkel rv för gods j grader flyttal 

  
     Maxantal, msh, som kan staplas av gods j antal flyttal 

   
   = Maxhöjd mh för gods j i lokal i m flyttal 

   
 

 = Lås gods j emot lokal i  heltal 

  p = Straffkostnad p  heltal 
Tabell 1: Konstanter som används i modellen. 

3.2.3 Uträknade parametrar 

Beteckning Beskrivning Enhet Datatyp 

  
  = Volymen v i kubikmeter för lokal i m3 flyttal 

  
  = Arean a i lokal i m2 flyttal 

  
   = Total beläggningsgrad lb av volymutnyttjande i 

lokal i 
% flyttal 

    
   

 = Beläggningsgrad lbg per gods av volymutnytt-

jande i lokal i 

% flyttal 

  
   

 = Effektiv beläggningsgrad ebg för lokal i % flyttal 

  
  

 = Verkningsgrad area vg för lokal i % flyttal 

  
   = Använd area an för lokal i  m2 flyttal 

  
  = Kubikmeter v per gods j m3 flyttal 

  
  = Area a för gods j m2 flyttal 

   
   = Breddkapacitet bk av gods j i lokal i m heltal 

   
   = Längdkapacitet lk av gods j i lokal i m heltal 

   
   = Maxhöjden hk som får användas av gods j i 

lokal i 

m flyttal 

   
   = Volymkapacitet vk för lokal i och gods j m3 flyttal 

    
   

 = Effektiv volymbeläggningsgrad ebg för lokal i 

och gods j 

% flyttal 

    
   

 = Area beläggningsgrad bpg för gods j i lokal i % flyttal 
Tabell 2: Uträknade parametrar som används i modellen. 

Uträkningarna för de parametrar som är angivna i tabell 2 redovisas i 

bilaga C. 
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3.2.4 Variabler 

Variablerna som används i modellen definieras som:  

                                                             

        
  
  
  
                          

      
                

        
  
  
  
                              

      
       

 

3.2.5 Efterfråga och tillgång 

Modellen utgår från den godsefterfrågan som varje kund har och avser 

den godsmängd i ton som kunden vill lagra. Modellen tar hänsyn till 

godsets volym per ton samt volymen per gods. Denna omvandling gör 

att allt gods kan jämföras med en och samma enhet som i modellen 

kallas godsenhet. För bulkprodukter är en godsenhet ekvivalent med 

volymen av en kubikmeter. 

Med tillgång avses den kapacitet som varje lokal kan använda för 

lagring, vilket omfattar både lokalernas volym och area. Hänsyn måste 

tas till vilken höjd som maximalt kan användas i varje lokal och hur 

många gods som kan lagras på varandra och detta kallas i modellen för 

staplingshöjd. 

3.3 Staplingshöjd 

En viktig aspekt är den staplingshöjd som teoretiskt kan användas för 

respektive gods och lokal.  

En textförklaring av villkor 1 är att villkoret kontrollerar om antalet 

godsenheter som maximalt får staplas på varandra av gods j kan an-

vändas, annars används det staplingsantal som begränsas av lokalens 

kapacitet. 

För gods av typen storsäck och pall kan lagringsantalet endast ske i 

heltal, därmed avrundas lagringsantalet ned med signifikans ett. För 

gods av typ bulk krävs inte heltal då det inte förpackas inkapslat och 

signifikansen rundas därmed ner med 0.1 enhet, vilket motsvarar 

höjden av 0,1 meter.  
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   ,

  
  

  
 ,

  
om  

  
  

  
      

   

 
     s

    

 

( 1 ) 

3.4 Volymapproximation för bulkgods 

I kapitel 3.4.1–3.4.4 redovisas det hur bulkvolymen har approximerats i 

modellen. Eftersom gods av typen bulk inte är inkapslat i en låda är det 

nödvändigt att göra en area approximation beroende på hur volymen 

förändras.  

3.4.1 Area approximation 

De gods som lagras och hanteras som är av godstyp bulk kräver på 

grund av hanteringsskäl, miljöskäl och dess oregelbundna form oftast 

en egen lokal. Därför antar vi att hela lokalarean blir allokerad eftersom 

lokalen inte kan användas av annat gods samtidigt som det finns gods 

av typen bulk i lokalen. Ett undantag från detta är bulkgodset marksten 

som trots att det är ett bulkbaserat material kan dela lokal med andra 

gods.  

I de fall då bulkgods av typen marksten kan lagras med annat gods är 

det viktigt att hålla reda på vilken area som volymen tar upp så att den 

använda arean inte överstiger lokalens area.  

Med hjälp av en approximativ lösning kan det beräknas hur stor area en 

hög med bulkgods tar upp. För att beräkna detta antas det att en bulk-

hög formas likt en kon, som beroende på materialets egenskaper såsom 

sammansättning och variant (sand, sten etc.) får olika vinklar, även 

kallat rasvinkel. Vi antar även att konen inte har något stöd på sidorna 

trots att detta finns i vissa av lokalerna. 

För att kunna beräkna hur stor area en kon med radie r och rasvinkel   

tar upp används sambandet mellan volym och area enligt formel 2 och 

3.  
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( 2 ) 

 där  

                  

Arean beroende av volymen uttrycks som 
 
 

    
  

     

   

 
 

( 3 ) 

 

Sambandet enligt ekvation 3 gäller så länge höjden på konen inte 

överstiger den maxhöjd som finns i respektive lokal. När maxhöjden är 

uppnådd måste ett tillägg ske på arean. Tillägget motsvarar volymen på 

toppen som överstiger maxhöjden. 

 
Figur 2: Illustration av en kon som motsvarar formationen av bulkgods. 

Som figur 2 visar är htot höjden som en volym kräver och hmax är den 

höjd som lokalen tillåter. Volymen för den geometriska konen som 

överstiger maxhöjden betecknas vtopp och har höjden htot minus hmax. 

Volymen uttrycks följaktligen enligt ekvation 4. 
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( 4 ) 

 

För att komplettera arean som upptas med vtopp approximeras tillägget 

enligt figur 3 och betraktas som ett parallellogram med höjd hmax, längd 

lt och totala bredden 2b1 + b2. 

 

 
Figur 3: Illustration av hur arean påverkas av den volym som adderas på konen. 

 

 
                 

  

 
     ( 5 ) 

 Där  

 
   

    

    
 

 

            

Sambandet mellan volymen av toppen från (vtopp) ekvation 4 och 

volymen av tillägget i ekvation 5 fås genom att båda volymerna ska vara 

lika stora, uttrycket som då erhålls är ekvation 6. 

 

                 

    



Beslutsstöd för lagerhantering -  

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Modell 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

19 

   
         

                 

 
         

    

    
              

    

    
   

 

( 6 ) 

 

Arean som läggs till när maxhöjden är uppnådd uttrycks följaktligen 

enligt ekvation 7. Med tolkningen att lt som är längden på tillägget 

multipliceras med bredden på konen som formats, vilket är två gånger 

radien. I början formas tillägget som ett yttre skal av cirkeln för att 

därefter slätas ut och bli rakare i takt med att volymen växer. 

 

 

     
  
         

     
 

             

         
    

     
 

 

( 7 ) 
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3.4.2 Volymberäkning lokal sju och åtta 

Lokal sju och åtta är formade som ett tält med en stödhöjd på sidorna. 

Vid maxutnyttjande formar sig bulkgodset approximativt enligt figur 4. 

Detta gäller med antagandet att lagringen sker med maximal 

användning av höjden, det vill säga att rasvinkeln uppnås i alla delar. 
 

 

Figur 4: Illustration över lokal sju och åtta. 

Vid beräkning av maxvolymen delas figur 4 upp i tre sektioner 

motsvarande längder l1, l2 och l3.  Maxhöjden beräknas enligt formel 8 

med rasvinkel  . 

 

 

 
   
       

  
 

 
 

 

( 8 ) 

 

Längderna för de respektive tre sektionerna erhålls från ekvation 9, 10 

och 11. 

 

 
   

   
  

    
 

 
( 9 ) 
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( 10 ) 

 

      
          ( 11 ) 

 

Volymen för längden l1 beräknas i ekvation 12 till volymen av den 

triangel som sett från sidan bildas upp till stödhöjden samt den 

vinkelräta pyramid som bildas ovanpå triangeln upp till maxhöjden. 

 

      
  

 

 
    

   
 

 
    

      
  
   
   

 
   

  

    
   

 

( 12 ) 

Ekvation 13 anger volymen för längden l2 som fås genom volymen av ett 

rätblock samt de två trianglar som bildas ovanför. 

 

 
        

    
   

 

 
    

     
     

( 13 ) 

 

Volymen l3 fås genom volymen av ett rätblock samt pyramidens volym 

som formas ovanför enligt ekvation 14. 

 

 
        

    
   

   
     

  

 
  ( 14 ) 

 

Den totala maxvolymen för lagring av bulkgods blir summan av l1, l2 

och l3 enligt ekvation 15. 

 

    
               ( 15 ) 
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För att beräkna den totala volym som lokal sju och åtta rymmer 

betraktas lokalen enligt figur 5. Figuren är ett tvärsnitt av lokalen sett 

framifrån i två dimensioner.  

 
                    Figur 5: Schematisk skiss över lokal sju och åtta. 

För att beräkna volymen i lokalen används formeln för en cirkel som är 

halverad. Sedan beräknas volymen som är från cirkelns mitt till golvet 

ut. Allt multipliceras sedan med hela lagerlängden för att få fram den 

totala volymen. Den slutgiltiga ekvationen för att beräkna den totala 

volymen i lokal sju och åtta blir därför enligt ekvation 16. 

 

 

 

  
 

 

 
 
   
  

  
 

 
   

  
  

  
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 , för lokal i = 7,8 

 

 

( 16 ) 
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3.4.3 Volymberäkning lokal fyra 

Lokal fyra är idag anpassad för den specifika godstypen 

magnesiumsulfat som är i bulkform och har därmed en skiljd 

klassificering gällande hur detta gods får lagras i lokalen. Detta beror på 

att det även tillkommer hanterings ytor som anpassat för den kund som 

lagrar detta gods. Det är installerat en container som har ett tillhörande 

matningsband som går direkt till en lastzon utanför lokalen. Denna 

container måste därför fyllas på allteftersom den tar slut och då måste 

en truck ha tillgång till en körväg i lokalen. Därför krävs det för detta 

gods i denna lokal en anpassning då det försvinner yta på både längden 

och bredden för körvägen. En illustration över hur den befintliga 

körvägen är anpassad idag och hur godset formerar sig presenteras i 

figur 6, i vilken den mörkblå ytan representerar den yta som alltid krävs 

för hantering. 

 

 
Figur 6: Illustration över hur bulkgods formar sig i lokal fyra och med tillhörande 
hanteringsyta. 

Volymberäkningen av denna lokal delas upp i tre sektioner: volymen vl 

som formas längs lokallängden enligt ekvation 17, volymen vb som 

formas längs lokalbredden och anges i ekvation 18 och volymen vh som 

bildas i hörnet mellan längden och bredden och beräknas enligt 

ekvation 18.  
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  ( 17 ) 

 

 
     

      
     

    
    

    
     

   
 

     
 

   
  

     
  

 

( 18 ) 

 

Sista sektionen vh beräknas enligt ekvation 19 som ett rätblock som 

bildas mellan vl och vb, därefter dras det bort en fjärdedels kon enligt 

ekvation 20 och sedan subtraheras ekvation 21 bort som motsvarar den 

triangeln som bildas mellan stödhöjden och maxhöjden. 

 

       
    

      
    

      
   ( 19 ) 

 

 

 
 

 
 
  
   
  

     
    

  

 
  

 

( 20 ) 

 

 
     

    
       

    
      

    
     

   
 

     
 

 

( 21 ) 

 

3.4.4 Volymberäkning övriga lokaler 

Figur 7 är en illustrationen för hur volymen av godstypen bulk formar 

sig och används som en generalisering för volymberäkningen i de 

övriga lokalerna. De övriga lokalerna är lokal ett, två, tre, fem och sex.  

 

Volymkapaciteten ses som ett rätblock baserat av volymen som ges av 

lokalbredden, lokallängden och maxhöjden. Därefter tas de områden 

som bildas där det uppstår en rasvinkel bort från volymen i rätblocket. 

Ett bortfall som motsvarar en halv kon vid lokalens ingång tas även 

bort, med tillägg för den del av konen som hamnar under golvet samt 

bortfall för trianglarna som bildas mellan maxhöjd och plankhöjd6. 

Illustrationen av en approximation presenteras i figur 7. 

                                                 
6 Plankhöjd kan ses som den höjd som en stödmur uppnår.  
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Figur 7: Illustration över volymberäkning för lokal 1-6. 

Den maximala volymkapaciteten av bulkgods i dessa lokaler beräknas 

enligt ekvation 22. 

 

                                    
 
        

 
 ( 22 ) 

 Där volymen för rätblocket ges enligt ekvation 23 enligt formel 

ii (se bilaga B). 

 

 

              
    

   
    

 

( 23 ) 

 Volymen för sidorna blir enligt ekvation 24.  

 
           

    
     

     
    

   
  

    
     

 

 

    
     

  
 

    

 

 ( 24 ) 

 Volymen för sidorna blir enligt ekvation 25.  

 

        
 
 
  
  
  

  
   
  

     
     

 
 

( 25 ) 

Konen som tagits bort är högre än maxhöjden och ska därför läggas till, 

volymen för denna kon blir enligt ekvation 26. 
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( 26 ) 

 

 

3.5 Optimeringsmodell 

I avsnitt 3.5.1–3.5.3 redovisas den matematiska modellen med målfunk-

tion och bivillkor. 

3.5.1 Matematisk formulering 
 

Målfunktion: 

Med hänsyn till följande bivillkor: 

         
 

               (B.1) 

 
      

 

  
  

 

   

    
  

 

 
              

 

(B.2) 

      

 

   

 

   

  
        

  

 

 
              

 

(B.3)  

      
 
   

 

 
                                  

                                              

                     

(B.4.1) 

      
 
   

 

 
                                  

                                              

                      

 

(B.4.2) 
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(B.4.3) 

      
 
   

 

 
                                  

                                              

                      
 

(B.4.4) 

        
 

 

   

 

   

         
   

 

 
               

 

(B.5) 

 
    

    
  

 

   

   
         

 
   

         
  

   

   

 

 
              
          

 

(B.6) 

 
      

 

    
  

 

   

         

 

 
             
          

 

(B.7) 

 
      

 

    
      

  

 

   

     
  

 

 
             
          

 

(B.8) 

 
      

 

    
      

  

 

   

     
     

 

 
             
          

 

(B.9) 

 
      

 

    
      

  

 

   

     
  

 

 
             
          

 

(B.10) 

 

    
     

                 
         

 

(B.11) 
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3.5.2 Förklaring av optimeringsmodell 

I kapitel 3.5.2.1–3.5.2.2 ges en textförklaring av målfunktionen och 

bivillkoren till den matematiska modell som presenterats i kapitel 3.5.1 

3.5.2.1 Målfunktion 

Syftet med målfunktionen är att minimera Z som anger den totala area 

som behövs för att lagra den efterfrågade godsvolymen. 

I lokaler där bulkgods lagras blir beläggningsgraden för lokalens area 

100 procent. För de gods som får lagras tillsammans upptas den area 

som godset beräknas ta upp i lokalen.  

Bulkgods som inte får lagras tillsammans använder den lokal med den 

minsta arean som klarar att lagra den volym som ska lagras, medan de 

gods som får lagras tillsammans använder den lokal där volymen kan 

användas på det mest effektiva sättet.  

För att inte sprida ut gods i flera lokaler används en straffkostnad för 

varje lokal som allokerats gods. Detta för att, om möjligt, frigöra hela 

lokaler. 

3.5.2.2 Bivillkor 

I följande avsnitt ges en textförklaring till varje bivillkor. 

 Villkor B.1 säger att en specifik lokal låses mot ett specifikt gods. 

  

 
Villkor B.2 säger att godsefterfrågan i ton ska omvandlas till antalet 

godsenheter för respektive gods.  

Villkor B.3 anger att godsklassificering ska överensstämma mot lokalens 

klassificering. Lokalens klassificering måste vara samma eller högre än 

godsets klassificering. 

 
Villkor B.4.1–B.4.4 anger att gods av typen bulk inte får lagras i samma 

lokal som något annat gods och tilldelas en egen lokal. 

   
Villkor B.5 kontrollerar att volymen som det antal godsenheter som kan 

lagras i lokalen inte överstiger lokalens totala volym. 
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Villkor B.6 säger att summan av den area som godsmängden för säck, 

pall och marksten måste vara mindre eller lika med lokalarean. 

 Villkor B.7 säger att summan av volymen som ska lagras för respektive 

godsenhet i respektive lokal får inte vara större än volymkapaciteten 

som respektive lokalen kan lagra för respektive gods. 

 
Villkor B.8 säger att lokalens bredd måste vara större än eller lika med 

storleken på bredden av summan av de antal godsenheter som kan 

lagras på bredden gällande godstyp säck eller pall. 

 
Villkor B.9 säger att lokalens höjd måste vara större än eller lika med 

höjden som kan lagras av respektive gods som ska lagras av godstyp 

storsäck och pall. 

 
Villkor B.10 säger att varje lokals längd inte får överstigas av summan 

av den längd som respektive gods tar upp på längden för respektive 

lokal. Detta gäller för godstyp storsäck och pall. 

 
Villkor B.11 säger att för gods fyra kommer volymkapaciteten för alla 

övriga lokaler skiljt från fyra bli ett och därmed tvinga godstyp fyra att 

använda lokal fyra. Detta eftersom lokal fyra är anpassad till gods fyra. 

3.5.3 Icke medtagna aspekter i modellen 

Modellen tar inte hänsyn till kostnader som uppstår om gods ska flyttas 

till en annan lokal. 

 

Modellen tar inte hänsyn till vart i lokalen godset ska placeras utan visar 

endast vilken lokal som godset ska placeras i. 

Om EUR-pallar ställs åt olika håll, modellen tar inte hänsyn till detta 

utan förutsätter att alla pallar står åt i samma riktning. 

Lokal fyra är anpassad för hantering och lagring av gods fyra och därför 

är modellen anpassad efter att låsa denna lokal mot detta gods. Efter-

som det krävs speciella körvägar för hantering i denna lokal så simule-

ras det inte i modellen hur detta gods skulle få plats i andra lokaler. 

Inte tagit hänsyn till om körvägar måste anpassas till respektive gods 

och lokal.  
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Bortfall av yta runtomkring godsen är inte med i modellen. 

När säckar staplas i verkligen så försvinner det ungefär ett gods för 

varje höjd, detta är inte medräknat i modellen.  

3.6 Metod 

I avsnitt 3.6.1–3.6.2 beskrivs vilka verktyg som använts i modellen och 

implementerings kommentarer. 

3.6.1 Verktyg 

3.6.1.1 Modelleringsverktyg 

Det finns programvaror, såkallade lösare 7 som är framtagna för att 

modellera optimeringsproblem med hjälp av olika algoritmer. Ett 

sådant program är Lingo som är ett programmeringsstöd som på ett 

flexibelt och effektivt sätt modellerar optimeringsproblem. Programmet 

hittar den mest gynnsamma lösningen med hjälp av primal eller dual 

simplex metoden beroende på modellens karaktär. Programmet 

modellerar flera typer av problem och funktioner men fungerar bäst och 

är mest robust vid linjära problem, den använder då inbyggda 

funktioner som minskar lösningstiden vilket är en fördel när modellen 

och mängderna blir större. (Anon, 2013) 

 

Lingoprogrammet har inbyggda funktioner som kan anropas i 

programmet för att bland annat exportera och importera data till och 

från exempelvis Microsoft Excel. Denna funktion anropas med hjälp av 

ett såkallat OLE-kommando. (Anon, 2013) 

 

3.6.1.2 Beräkningsprogram 

Datorprogrammet Matlab är ett högnivåspråk och en interaktiv miljö för 

att utföra bland annat numeriska beräkningar, visualisering och pro-

grammering. Bland annat kan linjära regressioner beräknas med hjälp 

av inbyggda funktioner. I samband med den linjära regressionen kan 

residualerna beräknas. (Mathworks)  

                                                 
7 Lösare kommer från det engelska ordet solver och är en mjukvara som är anpassad 

för att lösa optimeringsproblem. (Lundgren m.fl. 2008, s.11) 
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Felet av den linjära regressionen kan redovisas med hjälp av residuala-

nalys och med hjälp av determinationskoefficienten (R2) kan sambandet 

kontrolleras. Determinationskoefficienten förutsätter att sambandet är 

linjärt. 

3.6.2 Implementering 

Staplingshöjdens uträkning är villkorsstyrd enligt villkoret 1 och utförs 

av Excel som sedan används i ytterligare beräkningar i Lingomodellen. 

Detta för att en implementering av denna funktion i den matematiska 

modellen blir ett icke linjärt problem och därför utförs beräkningen 

direkt i Excel som sedan läses in i Lingomodellen. 

Implementering av area approximationen enligt funktion 7 är inte 

önskvärd i programmet Lingo eftersom den innehåller logiska villkor 

samt att volymen ingår i ett kvadratiskt uttryck. För att få en mer robust 

modell söks istället en faktor att multiplicera volymen med. Funktionen 

beräknas därför i programmet Matlab för att se hur arean påverkas av 

volymen, och en ekvation kan tas fram med hjälp av en linjär regression 

för varje lokal. Det erhållna värdet av intercept och gradient tilldelas 

parametern   respektive                     

3.7 Optimeringsmodell kopplat till Excel 

I följande kapitel visas hur kopplingen mellan optimeringsmodellen och 

Excel används för att läsa in data respektive presentera optimeringslös-

ningens resultatet. 

För att använda sig av modellen utgår användaren från ett Excel-

kalkyldokument med följande flikar. 

 Indata 

 Resultat 

3.7.1 Indata 

I fliken indata i Excel-dokumentet anges den ingående data som används 

i modellen. Ingående data är information kring lokaler, gods och om 

användaren vill låsa ett specifikt gods mot en viss lokal. Dessa avsnitt 

beskriv var för sig i följande underkapitel. 
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3.7.1.1 Lokaldata 

Tabell 3 illustrerar den ingående data som varje lokal använder sig av i 

modellen.  

Lokaldata 
       

         

Lokal 
Längd 

(m) 
Bredd 

(m) 
Höjd 
(m) 

Klassifi-
cering 

Plankhöjd 
(m) 

Dörrbredd 
(m) 

Maxhöjd 
(m) 

Total 
Area 

1 105,7 28,2 4 3 0 4,3 3,6 2 981 

2 36 28,2 4 3 2 4 3,6 1 015 

3 47,5 28,2 4 3 2 3,5 3,6 1 340 

4 59 28 5,75 3 2,5 4 4,75 1 652 

5 125 29 6,5 3 0 7,9 5,5 3 625 

6 30 25 6,4 2 0 1 5,4 750 

7 38 14,6 8 3 2 1 7,5 554 

8 30,5 14,6 8 3 2 1 7,5 445 

Tabell 3: Ingående datatabell för respektive lokal. 

I tabell 4 anges en lokalklassificering som beskriver vilka egenskaper 

lokalen har. Lokalens klassificering måste vara samma eller högre än 

godsets klassificering. 

Klassificering Beskrivning 

1 Inomhus 

2 Under tak 

3 Ute 

Tabell 4: Lokalklassificering 

3.7.1.2 Godsdata 

Tabell 5 visar den information som varje gods använder sig av i model-

len. Varje gods är kopplat mot en kund och kolumnen efterfrågan anger 

hur mycket gods respektive kund vill lagra, detta anges i ton oavsett 

vilken typ av gods kunden vill lagra. Kolumnen som benämns max 

stackning anger det maximala antal som kan staplas på varandra för 

respektive gods. För bulkprodukter anges vinkel på sluttningen, med 

detta menas den vinkel som sluttning får då det skapas en hög. 
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Tabell 5: Ingående data som anges för respektive gods. 

I tabell 6 anges en godsklassificering som beskriver vilka egenskaper 

godset kräver och detta ska därefter överensstämma mot lokalens 

klassificering. 

Klassificering Beskrivning 

1 Inomhus 

2 Under tak 

3 Ute 

Tabell 6: Godsklassificering. 

3.7.1.3 Lås lokal emot gods 

Användaren kan låsa gods mot en specifik lokal. Detta kan verkställas i 

tabellen lås lokal emot gods, genom att på den rad som överensstämmer 

mot lokalens nummer och kolumnen som motsvarar det specifika 

godset ändra parametern från noll till ett och därmed låses godset mot 

den valda lokalen.  

Tabell 7 visar ett exempel på hur det blir när godset för kunden kund E 

som har godstyp bulk låses mot lokal åtta, detta innebär att den mate-

matiska modellen kommer se till att detta gods kommer lagras i den 

valda lokalen. För att tydligt indikera att ett gods låsts mot en lokal 

används villkorsstyrning i Excel som gör att det blir en annan färg när 

variabeln är ställt till ett.  
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Tabell 7: Användaren kan låsa ett specifikt gods till en viss lokal. 

3.7.2 Resultat 

I fliken resultat visas den lösning som genererats med hjälp av målopti-

mering i modellen.  

3.7.2.1 Optimerat lagringsförslag 

I tabell 8 redovisas resultatet baserat på lösningen från hur optime-

ringsmodellen valt att fördela godsenheter till olika lokaler för att 

använda så liten area som möjligt. Exemplet i tabell 7 visar exempelvis 

att i lokal 2 kan det lagras 347 godsenheter från kund A, 320 godsenhe-

ter från kund B i lokal 2 och slutligen 977 godsenheter från kund C i 

lokal 8. 

Tabell 8: Resultatet som visas i Excel av ett optimerat lagringsförslag. 
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Tabell 9 ger samma förslag på optimerad lösning som tabell 8 men med 

skillnaden att den anger resultatet i ton istället för godsenheter. 

 Tabell 9: Optimerat förslag i enheten ton. 

3.7.2.2 Beläggningsgraden volym 

I tabell 10 framgår den procentuella summan av volymutnyttjandet i 

respektive lokal. I den första kolumnen jämförs den volym som lagras 

mot lokalens totala volym. I nästa kolumn anges den effektiva belägg-

ningsgraden, då den volym som lagras jämförs med den volym som 

maximalt kan lagras av det godset i den specifika lokalen. 

 
 Tabell 10: Information kring area utnyttjande och volymen. 

I diagram a presenteras för användaren hur fördelningen av gods är 

fördelat i de olika lokalerna och hur stor volym som tas upp. 
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               Diagram a: Graf över hur volymbeläggningsgraden är i varje lokal. 

3.7.2.3 Volymkapacitet 

Den maximala volymkapaciteten per gods och lokal beräknas och visas 

enligt tabell 11.  

  
Tabell 11: Maximal volymkapacitet i godsenheter för respektive gods och lokal. 
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3.7.2.4 Staplingshöjd 

Tabell 12 anger godsantalet som maximalt får staplas på varandra för 

respektive gods och lokal och beräknas enligt villkor 1. Staplingshöjd är 

angett i godsenheter och inte meter. En villkorsstyrning används i Excel 

som gör att färgskalan tydliggör skillnader mellan höjder som kan 

användas för respektive gods och lokal. 

Lokal Kund A Kund B Kund C Kund D Kund E Kund F Kund G Kund H 

1 2 2 4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2 2 2 4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

3 2 2 4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

4 2 3 4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

5 2 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

6 2 4 4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

7 2 4 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

8 2 4 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Tabell 12: Hur många godsenheter som kan staplas för respektive gods och lokal. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1–4.2 redovisas resultatet av modellen. Vidare redovisas 

resultatet kring area approximationen. 

4.1 Resultat modell 

För att utreda den framtagna optimeringsmodellen kommer detta 

kapitel presentera resultat som kommer från optimeringsmodellen. I 

kapitel 4.1.1 redovisas hur godset är fördelat idag och i kapitel 4.1.2 

redovisas resultatet från den lösning som optimerats. 

4.1.1 Allokering av gods idag 

I detta avsnitt presenteras det resultat som erhålls från modellen enligt 

hur fördelningen av gods är allokerat idag. Modellen är baserat på 

datainformation kring gods- respektive lokaldata som är angivet i bilaga 

E och tabell 21-23. 

4.1.1.1 Ockuperad area 

Diagram b visar den beräknade arean av de gods som lagras i respektive 

lokal och hur godsallokeringen är idag för respektive lokal. De gröna 

staplarna indikerar gods av typen bulk som automatiskt allokerar hela 

lokalens area då inget annat gods får placeras i samma lokal. De röda 

staplarna i diagram b är av godstyp som kan blandas i samma lokal. 

 

Diagram b: Hur stor del av respektive lokals area som allokerats.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Area beläggninsgrad % 70,6% 100,0% 100,0% 100,0% 45,5% 133,4% 100,0% 100,0% 
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Tabell 13 anger hur många kvadratmeter som används i respektive 

lokal, beläggningsgraden i procent av arean och summan av allokerad 

area för respektive lokal. Resultatet av den totala area som allokerats av 

alla gods enligt tabell 13 uppgår till 9871 kvadratmeter. För gods som 

kan lagras i samma lokal, det vill säga gods i lokal ett, fem och sex enligt 

diagram b uppgår den allokerade arean till 4865 kvadratmeter. Enligt 

tabell 13 har lokal sex en beläggningsgrad på 133,4 procent. 

Lokal Använd area (m2) Beläggningsgrad area (%) Allokerad area  (m2) 

1 2 214 74,3 2 214 

2 Bulk 100,0 1 015 

3 Bulk 100,0 1 340 

4 Bulk 100,0 1 652 

5 1 650 45,5 1 650 

6 1 000 133,4 1 000 

7 Bulk 100,0 555 

8 Bulk 100,0 445 

 Tabell 13: Hur stor area som tas upp i respektive lokal. 

4.1.1.2 Beläggningsgrad volym 

Diagram c visar beläggningsgraden för volymen i respektive lokal för 

hur godset är allokerat idag. Med effektivt volymutnyttjande avses den 

volym som lagras jämfört med den beräknade volym som är anpassad 

efter godset formationer. I samma diagram går det att utläsa det totala 

kapacitetsutnyttjandet som anger den totala volym som lagras jämfört 

med lokalens volym. Skulle allt kunna lagras utan att någon volym går 

till spillo så skulle det totala kapacitetsutnyttjandet vara 100 procent. 

Enligt diagram c har lokal sex ett effektivt volymutnyttjande på 166,7 

procent och total kapacitetsutnyttjande på 92,6 procent. 
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Diagram c: Den totala volymbeläggningsgraden för respektive lokal. 

Diagram d visar samma beläggningsgrad för respektive lokal som i 

diagram c med tillägg att det även visar vilken kunds gods som är 

placerad i respektive lokal. 

 

Diagram d: Beläggningsgrad volym för respektive lokal och gods med tillägget att det 
även visar vilken kunds gods som lagras i respektive lokal. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Effektiv volymutnyttjande [m3] 84,3% 25,3% 75,2% 76,6% 66,8% 166,7% 87,1% 12,3% 

Total kapacitetsutnyttjande [m3] 60,0% 22,7% 68,8% 39,0% 19,9% 92,6% 45,2% 6,3% 
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4.1.2 Optimerat lagringsförslag 

Baserat på samma godsdata, lokaldata och efterfråga används den 

framtagna målfunktionen i modellen och resultatet presenteras i följan-

de underkapitel. 

4.1.2.1 Allokering av gods 

I tabell 14 presenteras den optimerade lösning som visar hur många ton 

av respektive kunds gods som ska allokeras till respektive lokal. Samma 

lösning som tabell 14 anger men presenterat i antal godsenheter finns i 

tabell 24 (bilaga F).  

Optimerat förslag i ton 

     
         Lokal Kund A Kund B Kund C Kund D Kund E Kund F Kund G Kund H 

1 4 400 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 4 648 0 0 

4 0 0 0 3 430 0 0 0 0 

5 0 4 689 0 0 6 000 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 850 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 14: Godsplacering med hjälp av målfunktionen i modellen. 



Beslutsstöd för lagerhantering -  

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Resultat 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

42 

4.1.2.2 Ockuperad area 

Diagram e visar den beräknade arean av de gods som lagras i respektive 

lokal. De gröna staplarna indikerar gods av typen bulk som automatiskt 

allokerar hela lokalens area då inget annat gods får placeras i samma 

lokal, gods av denna typ har allokerats till lokal tre, fyra och sju. De 

röda staplarna i diagram e är av godstyp som kan blandas i samma lokal 

och är i lokal ett och fem. 

 

Diagram e: Hur stor del av respektive lokals area som allokerats. 

Tabell 15 anger hur många kvadratmeter som används i respektive 

lokal, beläggningsgraden i procent av arean och summan av den alloke-

rade arean för respektive lokal. Resultatet av den totala arean som 

allokerats av alla godsen enligt tabell 15 uppgår till 7894 kvadratmeter. 

För gods som kan lagras i samma lokal, det vill säga gods i lokal ett och 

fem enligt diagram e uppgår den allokerade arean till 4347 kvadratme-

ter.  

 
Lokal Använd area (m2) Beläggningsgrad area (%) Allokerad area (m2) 

 
1 1 833 61,5 1 833 

 
2 0 0,0 0 

 
3 Bulk 100,0 1 340 

 
4 Bulk 100,0 1 652 

 
5 2 514 84,3 2 514 

 
6 0 0,0 0 

 
7 Bulk 100,0 554 

 
8 0 0,0 0 

 
  

Tabell 15: Hur stor area som tas upp av respektive kunds gods i respektive lokal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Area beläggninsgrad % 61,5% 0,0% 100,0% 100,0% 78,3% 0,0% 100,0% 0,0% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

P
ro

ce
n

t 

Lokal 

Beläggningsgrad area 



Beslutsstöd för lagerhantering -  

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Resultat 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

43 

4.1.2.3 Volymbeläggningsgrad 

Diagram f visar den lösning som optimeringsmodellen genererat över 

hur volymen används i respektive lokal. 

 

Diagram f:Beläggningsgrad för varje lokal med en optimerad lösning. 

Diagram g visar beläggningsgraden för respektive lokal som i diagram f 

med tillägg att den även visar vilken kunds gods som är placerat i 

respektive lokal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Effektiv volymutnyttjande [m3] 92,6% 0,0% 94,0% 76,6% 82,3% 0,0% 96,8% 0,0% 

Total kapacitetsutnyttjande [m3] 41,0% 0,0% 86,1% 39,0% 48,9% 0,0% 50,2% 0,0% 
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Diagram g: Beläggningsgrad för varje lokal och gods med en optimerad lösning. 

4.1.3 Volymkapacitet  

I tabell 16 anges volymkapaciteten för respektive kunds gods och lokal 

som generats av modellen. 

Max volymkapacitet m3 gods 
     

 
Godstyp 

       Lokal Kund A Kund B Kund C Kund D Kund E Kund F Kund G Kund H 

1 4 752 5 880 12 672 1 8 000 8 000 8 000 8 000 

2 1 620 2 016 4 320 1 3 281 3 281 3 281 3 281 

3 2 124 2 632 5 616 1 4 414 4 414 4 414 4 414 

4 2 628 4 956 7 056 3 994 6 949 6 949 6 949 6 949 

5 5 928 10 875 15 392 1 12 538 12 538 12 538 12 538 

6 1 184 2 250 3 200 1 1 753 1 753 1 753 1 753 

7 846 1 596 2 356 1 1 706 1 706 1 706 1 706 

8 684 1 260 1 900 1 1 347 1 347 1 347 1 347 

Tabell 16: Volymkapaciteten för respektive kunds gods och lokal. 
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4.1.3.1 Scenarioanalys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av en förändring av plankhöjden 

vilket kan påverka volymkapaciteten. Resultatet baseras på att följande 

parametrar har ändrats och simulerats i modellen: 

 I lokal 2 och 3 ändras plankhöjden från 2 m till 3 m 

 I lokal 7 och 8 ändras plankhöjden från 2 m till 3 m 

De kunder som har bulkgods är kund E-H och som påverkas enligt 

förändringen med en ny volymkapacitet i lokalerna 2, 3, 7 och 8 enligt 

tabell 17. Tabellen anger den ökning som erhölls med den nya plank-

höjden. 

Lokal Kund E Kund F Kund G Kund H 

2 192 192 192 192 

3 233 233 233 233 

7 278 278 278 278 

8 223 223 223 223 

          Tabell 17: Volymkapacitetsförändring vid ändrad plankhöjd. 

4.1.4 Staplingshöjd 

Resultatet i tabell 18 är baserat på den staplingshöjd som används i 

modellen och baseras på resultatet av villkor 12. 

Tabell 18: Staplingshöjden för varje lokal respektive gods. 
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4.2 Area approximation  

4.2.1 Linjär regression 

Resultatet av linjär regression för respektive lokal redovisas i tabell 19 

där arean är en funktion beroende av volymen. De plottade graferna 

redovisas i bilaga G för respektive lokal i figur 8-15.  

Lokal Funktion 

1                   

2                

3                

4                  

5                     

6               

7                

8                

Tabell 19: Resultatet av linjär approximation för respektive lokal. 

Lokal Min (residual) Max (residual) R2 

1 -108,4 16,60 0,9940 

2 -71,2 11,70 0,9985 

3 -81,9 13,40 0,9989 

4 -101,4 16,50 0,9993 

5 -176,0 28,20 0,9986 

6 -52,8 9,00 0,9973 

7 -52,1 8,90 0,9973 

8 -46,4 8,10 0,9966 

Tabell 20: Resultat kring felet i area approximationen. 
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5 Analys 
I kapitel 5.1–5.5 presenteras en analys baserat på rapportens resultat 

kring area, volymbeläggningsgrad, volymkapacitet, area approximation 

och avslutningsvis modellens lösbarhet. 

5.1 Area 

Summan av den totalt allokerade arean som används idag är 9871 

kvadratmeter enligt tabell 12. Detta kan jämföras med att modellens 

optimerade lösning allokerar en total area på 7894 kvadratmeter enligt 

tabell 15, vilket innebär att 1977 kvadratmeter frigörs. Detta resultat 

kommer främst från att bulkgods från kund F och kund G som 2012 

lagrades i fyra lokaler, i den optimerade lösningen har placerats i två 

lokaler då godset kan samlagras. Därmed frigörs lokal två och åtta, 

vilket innebär att en lokalarea på 1460 kvadratmeter frigörs i den 

optimerade lösningen. 

Vid en analys baserat på gods som idag kan lagras tillsammans, det vill 

säga gods av typen storsäck, pall och marksten som idag lagras i loka-

lerna ett, fem och sex enligt diagram b, uppgår arean för godsen till 4865 

kvadratmeter enligt tabell 12. Den optimerade lösningen visar att 

samma gods kan lagras i lokal ett respektive fem, och beräknas då ta 

upp en area på 4347 kvadratmeter, vilket innebär 518 kvadratmeter 

mindre jämfört med hur godset lagras idag. Detta resultat analyseras 

mer ingående nedan. 

Gods som idag är lagrat i lokal ett (gods av typen marksten tillhörande 

kund E) med en volym på 6000 kubikmeter beräknas använda en area 

på 2031 kvadratmeter. Storleken på arean som denna volym tar upp i 

lokalen har beräknats med hjälp av area approximationen enligt tabell 

19. I den optimerade lösningen är godstypen marksten flyttad till lokal 

fem och beräknas ta upp 1514 kvadratmeter. Detta är en skillnad på 517 

kvadratmeter vilket innebär att ungefär 25 procent mindre area upptas 

då godset placeras i lokal fem jämfört med dagens placering av godset i 

lokal ett. Anledningen till att mindre area används i och med den nya 

placeringen är att lokal fem är högre än lokal ett, vilket innebär att en 
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högre verkningsgrad för arean uppnås. Detta tydliggörs i tabell 18, i 

vilken den maximala höjden för respektive gods och lokal anges. 

Den optimerade lösningen visade att godset som idag lagras i lokal fem 

(gods av typen pall tillhörande kund A) kan flyttas till lokal ett. Godset 

tar i den optimerade lösningen fortsatt upp lika stor area som tidigare. 

Anledningen till att godset fortsatt upptar en lika stor area är att godsets 

staplingshöjd är densamma i alla lokalerna enligt tabell 18. Skillnaden 

som uppnås genom att flytta godset är att placeringen av godset i den 

tidigare lokalen innebar att en lägre volymbeläggningsgrad uppnåddes 

på grund av att lokalen var mycket högre än den höjd som godsets 

staplingshöjd krävde, vilket innebar att stor volym var outnyttjad. 

Genom att flytta godset till en lokal med en lägre takhöjd så uppnås en 

högre volymbeläggningsgrad. 

Godset som idag är lagrat i lokal sex (gods av typen storsäck tillhörande 

kund B) tar upp en area på ungefär 1000 kvadratmeter. Detta gods är i 

optimeringsmodellen flyttat till lokal fem och tar upp en lika stor area 

som tidigare. Därmed kunde lokal sex även frigöras enligt optime-

ringsmodellen och innebär att det totalt frigjorts tre lokaler enligt 

optimeringsmodellens resultat. Det som kan anmärkas på, enligt tabell 

13, är att godset egentligen inte får plats i lokal sex där det idag lagras 

eftersom godset tar upp en större area än lokalens area. I bild 3 visas det 

på att detta gods inte får plats inne i lokal sex, utan att delar av godset 

lagras utanför lokalen. Optimeringsmodellen gör det möjligt att på 

förhand avgöra om godsets volym kommer få plats i en lokals area, och 

scenarion likt detta kan därmed undvikas. 

 

                    Bild 3: Konsekvens av överbeläggning (Foto: Daniel Hallberg). 
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I den optimerade lösningen lagras samtligt gods tillhörande kund A i 

lokal ett. Detta gods skulle kunna placeras i flera av de mindre lokalerna 

för att på så sätt frigöra den större lokalen (lokal ett). Men optimerings-

modellen premierar att placera allt gods i en och samma lokal istället för 

att sprida ut godset, för att på så sätt frigöra flera lokaler.  

5.2 Volymbeläggningsgrad 

Först och främst ska det påpekas att samma godsvolym lagras före som 

efter optimeringsmetoden använts. Optimeringsmodellen påverkar inte 

volymmängden som ska lagras, däremot kan arean som godset lagras 

på påverkas.  

Resultatet från diagram c gällande volymbeläggningsgrad visar att 

godset tillhörande kund B egentligen inte får plats i lokal sex, eftersom 

det effektiva volymutnyttjandet uppgår till 166 procent. Att godset inte 

får plats i lokalen visar även resultatet i tabell 13 gällande beläggnings-

graden av arean.  

Eftersom det totala kapacitetsutnyttjandet i lokal sex uppgår till 92,6 

procent antyds det att godset borde få plats i lokalens volym. Dessa 

siffror kan dock vara missvisande. Detta på grund av att godsets stap-

lingsvillkor anger att godset maximalt får staplas med tre godsenheter 

på varandra, vilket anges i tabell 22. Godsets volym skulle kunna 

rymmas i lokalens volym, men på grund av godsets staplingsvillkor så 

kan lokalens volym inte utnyttjas till fullo. Konsekvensen av detta blir 

att godset inte får plats i lokalen eftersom godset kräver en större area 

än lokalens area. 

Exemplet visar att en beräkning av om ett gods får plats i en lokal inte 

enbart kan baseras på siffror gällande det totala kapacitetsutnyttjandet 

(hela lokalens volym). Detta eftersom beräkningen av det totala kapaci-

tetsutnyttjandet inte tar hänsyn till det specifika godsets staplingshöjd. 

Genom att beräkna den effektiva volymbeläggningsgraden visas det 

tydligare hur lokalens volym används av det specifika godset eftersom 

hänsyn även tas till vilken maxvolym som kan användas med det 

godset. 
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5.3 Volymkapacitet 

Volymkapaciteten är beräknad på hur stor godsvolym av de olika 

godstyperna som angivits i modellen som maximalt får plats i respekti-

ve lokal. Optimeringsmodellen har dessutom anpassats efter hur 

godstypen bulk i verkligheten formar sig i lokalerna. 

Resultatet från optimeringsmodellens beräkning av volymkapacitet 

baseras på fakta om godsvolymen, och kan hjälpa beslutsfattaren att 

avgöra om gods får plats i en lokal. 

Scenarioanalysen visar att en förändring av plankhöjden med en meter 

för de angivna lokalerna ger en uppskattad ökning av volymkapaciteten 

med 926 kubikmeter. Resultatet som fås av en scenarioanalys i optime-

ringsmodellen kan användas som ett faktabaserat underlag då beslut 

ska fattas av om det är lönsamt att genomföra en investering för att på 

så sätt öka volymkapaciteten för lagring av bulkgods. 

5.4 Area approximation 

Det linjäriserade sambandet mellan volymen och arean visar alltid vid 

små godsvolymer att en större area tas upp än vad det skulle göra i 

verkligheten. Detta beror på att arean växer i avtagande takt och har 

således högst förändringstakt i början, vilket i dessa fall leder till att den 

linjäriserade modellen använder en högre area än det ursprungliga 

sambandet. Felet i det linjära sambandet visas i figur 8-15 som den röda 

grafen under respektive lokals linjära approximation. Eftersom funktio-

nen är konkavt avtagande är den mest felaktig vid den lägsta volymen, 

alltså interceptet. Resultatet av R2 anger att det finns ett starkt samband 

mellan det linjäriserade sambandet då de är väldigt nära 1 för alla 

lokaler. 

 

Resultatet i tabell 20 visar hur stort största respektive minsta felet i area 

approximation är. Den första kolumnen kallad min visar det största 

missvisande värdet för varje lokal där det ser ut som att godset tar upp 

en större area än vad godset i verkligheten gör. Denna missvissning 

gäller vid små godsvolymer. Kolumnen som kallas max redovisar även 

den ett största missvisande värde för varje lokal där det ser ut som att 

godset tar upp en mindre area än vad godset gör i verkligheten. Detta 

innebär att om det exempelvis lagras en godsvolym mellan 2000-9500 
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kubikmeter i lokal fem använder modellen maximalt 28 kvadratmeter 

mer än vad godsets area i verkligheten upptar (se figur 12). 

 

Sambandet mellan volym och area har inte validerats mot verkligheten 

så det går därför inte att verifiera hur noggrann approximationen är. För 

att få en mer precis skattning av osäkerheten kan kontinuerliga tester av 

hur stor area en viss bulkvolym i verkligheten upptar utföras.  

 

5.5 Modellens lösbarhet 

För att säkerhetsställa optimeringsmodellens robusthet krävs 

kontinuerliga observationer och justeringar, så att modellen blir så 

verklighetsförankrad som möjligt. Detta kan till exempel göras genom 

att kontrollera om volymkapaciteten vid maxbeläggning antas stämma 

överens med volymen som anges i optimeringsmodellen. Observationer 

kring godsets lagringsegenskaper kan antingen förändra villkoren eller 

sätta maxkapaciteten till en specifik volym. Rasvinkeln för bulkgods 

påverkar volymkapaciteten och bör därför kontrolleras. 

 

Det är inte säkert att resultatet av optimeringsmodellens allokering av 

gods alltid är praktiskt genomförbart. Resultatet gäller under rådande 

premisser, tolkningar och antaganden som angivits till 

optimeringsmodellen. Till exempel räknar modellen inte med några 

körvägar i lokalerna för hantering av gods, med undantag för i lokal 

fyra där körvägar tas i beaktande i modellen.  



Beslutsstöd för lagerhantering -  

Matematisk optimeringsmodell för 

godsplanering och simulering 

Daniel Hallberg  

Klas Gustavsson 

Slutsatser 

2013-06-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

52 

6 Slutsatser 
För att uppnå studiens syfte har en matematisk modell utvecklats som 

kan användas för att beräkna och optimera hur gods allokeras till olika 

lokaler samtidigt som så lite area som möjligt används, vilket innebär att 

lagerlokalers area används så effektivt som möjligt. 

Den framtagna optimeringsmodellen har använts för att beräkna den 

area som gods idag lagras på hos Delta Terminal. Siffrorna som använ-

des vid beräkningen är baserade på uppgifter från Delta Terminal 

gällande varje enskilt gods maxvolym och placering under 2012. Däref-

ter har modellen använts till att beräkna hur samma volym gods kan 

allokeras på ett sätt som innebär att lokalernas area används på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Vid en jämförelse av resultatet från de båda 

beräkningarna framgick följande: 

Genom att flytta gods från de lokaler som godset lagrades i under 2012 

till nya placeringar, vilket exempelvis innebar samlagring av olika gods, 

kunde lokalerna två, sex och åtta frigöras. Anledningen till detta var att 

beräkningarna i optimeringsmodellen visade att de aktuella godsen 

både var lämpade att samlagras samt att den totala volymen inte 

översteg de aktuella lokalernas area.  

Genom att flytta ett av bulkgodsen av typen marksten till en annan lokal 

än den lokal som godset lagrades i under 2012, kunde dessutom 25 

procent av den area som det aktuella godset tog upp frigöras. Optime-

ringsmodellens förslag till placering av godset innebar således en 

minskning av godsarean med 25 procent jämfört med den godsarea som 

placeringen av godset under 2012 innebar. Anledningen till att arean 

kan användas på ett bättre sätt i den optimerade lösningen är att den 

föreslagna lokalen tillåter en högre godshöjd. 

Genom att beräkna och planera godsplacering med hjälp av optime-

ringsmodellen skulle Delta Terminal dessutom kunna ha undvikit den 

placering av ett gods som innebar att 133,4 procent av lokalens area 

användes. Optimeringsmodellen kan därmed förutsäga om ett gods får 

plats i en viss lokal och därmed användas som ett hjälpmedel vid beslut 

av vart ett gods ska placeras. 
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Optimeringsmodellens resultat tillåter användaren att se i vilken/vilka 

lokaler det är effektivast att placera gods baserat på den area som 

volymen av godset tar upp. 

Modellen visar vidare det totala kapacitetsutnyttjandet, vilket innebär 

den beläggningsgrad som godsets volym upptar av den valda lokalens 

volym. Det totala kapacitetsutnyttjandet tar inte hänsyn till begränsande 

faktorer såsom tillåten staplingshöjd. Detta kan innebära att siffrorna i 

praktiken kan vara missvisande eftersom den inte tar hänsyn till volym 

som på grund av det specifika godsets lagringsvillkor inte kan använ-

das. Denna problematik belyses inte i någon av de teorier vi tagit del av. 

För att kringgå denna problematik togs en ny volymberäkning fram som 

vi kallar effektivt volymutnyttjande.  

Det effektiva volymutnyttjandet visar den maxvolym som kan uppnås 

med den specifika godstypen i den aktuella lokalen.  Detta innebär att 

yta som inte kan utnyttjas, på grund av det specifika godsets lagrings-

villkor, inte tas med i beräkningen av lokalens beläggningsgrad av 

lokalens volym som används.  

Syftet med denna studie var att ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag 

som kan användas vid beräkning av hur gods allokeras till Delta Termi-

nals lagerlokaler, så att lagringslokalernas area används så effektivt som 

möjligt. Studiens syfte anses uppnått i och med att optimeringsmodellen 

visat sig framgångsrik då det gäller att allokera gods i de olika lokalerna 

på ett sätt som gör att arean används så effektivt som möjligt.  

Studien har också visat att optimeringsmodellen kan användas för att ta 

fram ett faktabaserat beslutsunderlag för såväl godsallokering som 

simulering av olika situationer. Detta innebär att beslutsfattaren med 

hjälp av optimeringsmodellen kan grunda sina beslut gällande alloke-

ringen av gods baserat på fakta. En förutsättning är att modellens 

teoretiska beräkningar för hur gods ska lagras överensstämmer med hur 

gods lagras i praktiken. Därför rekommenderas vid en implementering 

av optimeringsmodellen kontinuerlig validering mot verkligheten. 

Detta för att ständigt arbeta mot en mer robust optimeringsmodell som 

efterliknar verkligheten. Det går även att utöka modellen så den omfat-

tar fler ytor både inom- och utomhus samt ytterligare gods. Modellen 
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kan ses som generaliserad i grundutförandet men är anpassad till Delta 

Terminals förutsättningar. 

En fördel med optimeringsmodellen är att den kvantifierar gods- och 

lokaldata som sedan kan simuleras för att säkerställa att en så liten area 

som möjligt används samtidigt som modellen dessutom premierar att 

frigöra hela lokaler. Detta innebär att modellen inte enbart strävar efter 

att minska den area som används, utan även ser ett värde i att lagra 

gods i samma lokal för att på så sätt eventuellt kunna hyra ut en hel 

lokals kapacitet. Modellen kan även simulera vilken volymkapacitet 

som uppnås för respektive gods och lokal. Detta kan hjälpa till vid en 

beslutssituation av hur godsvolymen får plats i lokalen. 

En möjlig brist med modellen är att den enbart använder sig av en 

momentan volym vid ett visst tillfälle. Det är därför viktigt att den 

volym och data kring godset som anges i modellen är aktuell och 

uppdateras vid förändringar i den volym som ska lagras. En annan 

nackdel är modellen med undantag för lokal fyra inte tar hänsyn till 

körvägar, men detta är dock faktorer som kan läggas in i modellen i 

samband med vidareutveckling av modellen. 

Ytterligare ett förslag till vidareutveckling av optimeringsmodellen är 

att den kan utökas så att den visar användaren vart i lokalen godset ska 

placeras. Vidareutvecklingen skulle även kunna innefatta att modellen 

visar vart körvägarna ska placeras i lokalerna beroende på den godstyp 

som lagras. 
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Bilaga A: Programkod 
Kod i Lingo 

model: 

sets: 

lokaler/1..8/:lagerLangd,lagerhojd,z , areafaktor, mfaktor, lager-

bredd,kubikPerLokal,lagerklass,lokalarea, belaggningsgrad, verkningsgradArea, 

plankhojd, portbredd, maxhojd, lokalbelaggning, AreaUtnyttjande; 

pro-

dukt/1..8/:volymton,godsklass,demand,godsbredd,godshojd,godslangd,kubikPerProdu

kt,stackning,breddbortfall,langdbortfall, bulkvinkel; 

kapacitetproduktlokal(lokaler,produkt):x, y, ylock, breddkapacitet, 

belaggninglokal, produktarea, belaggninglokalbulk, volymkapaci-

tet,q,langdkapacitet, hojdbulk, bulkkapacitet, faktisk-

hojd,lokalbelaggningPerProdukt,belaggningsgradPerProduktOchLokal; 

endsets 

 

data: 

breddbortfall= 0 0 0 14 0 0 0 0; !Bortfall på bredden för respektive lokal; 

langdbortfall= 0 0 0 40 0 0 0 0; !Längbortfall på bredden för respektive  

lokal; 

penalty=445; !Straffkostnad p; 

 

 

! Export till Excel med resultat från modellen; 

@OLE( 'F:\optimeringsmodell.xlsx', 'Resultat') = 

@WRITEFOR(kapacitetproduktlokal ( i,j)| 

j#EQ#1:x(i,j),x(i,j+1),x(i,j+2),x(i,j+3),x(i,j+4),x(i,j+5),x(i,j+6),x(i,j+7)); 

!Resultat för hur många antal godsenheter som lagras i respektive lokal;  

@OLE( 'F:\optimeringsmodell.xlsx', 'lokalbelaggning', 'AreaUtnyttjande', 

'verkningsgradArea', 'belaggningsgrad') = @WRITEFOR(lokaler(i): 

lokalbelaggning(i), AreaUtnyttjande(i), verkningsgradArea(i), belaggningsg-

rad(i));  

@OLE( 'F:\optimeringsmodell.xlsx', 'belaggningsgradPerProduktOchLokal', 

'Volymkapacitet', 'lokalbelaggningPerProdukt') = 

@WRITEFOR(kapacitetproduktlokal(i,j): belaggningsgradPerProduktOchLokal(i,j), 

volymkapacitet(i,j), lokalbelaggningPerProdukt(i,j)); 

 

!Inläsning av data från Exceldokument; 

maxhojd, ylock, bulkvinkel, faktiskhojd, plankhojd, portbredd, stackning, 

areafaktor, mfaktor, volymton, demand, godsklass, volymton, godslangd, 

godshojd, godsbredd, lagerklass,lagerbredd, lagerhojd, lagerlangd= 

@OLE('F:\optimeringsmodell.xlsx'); 

enddata 

 

!uträkningar; 

@for(produkt(j):godsbredd(j)*godshojd(j)*godslangd(j)=kubikPerProdukt(j)); 

!volym/produktenhet; 

@for(lokaler(i)|i#LT#7:lagerLangd(i)*lagerhojd(i)*lagerbredd(i)=kubikPerLokal(i

)); !volymkapacitet lokal 1 tom 6; 
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@for(lokaler(i)|i#GT#6:lagerLangd(i)*((lagerhojd(i)-

lager-

bredd(i)/2)*lagerbredd(i)+(@pi()*(lagerbredd(i)/2)^2)/2)=kubikPerLokal(i)); 

!volymkapacitet lokal 7&8 p.g.a. av cirkelformighet; 

@for(lokaler(i):lagerbredd(i)*lagerLangd(i)=lokalarea(i));   !area lokal; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#NE#5:godsbredd(j)*godslangd(j)=produktarea(i,

j));  !area gods; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#5:areafaktor(i)=produktarea(i,j));  !area 

produkt; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@floor(lagerbredd(i)/godsbredd(j))=breddkapacit

et(i,j));!hur många antal godsenheter som kan lagras på bredden; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@floor(lagerLangd(i)/godslangd(j))=langdkapacit

et(i,j));!hur många godsenheter som kan lagras på längden; 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPerProdukt(j))/kub

ikperlokal(i))=lokalbelaggning(i));!Total volymutnyttjande per lokal i procent; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPe

rProdukt(j))/kubikperlokal(i))=lokalbelaggningPerProdukt(i,j)); !Samma villkor 

som ovan fast med total volymutnyttjande i procent per lokal och produkt ; 

 

!För godstyperna 1-3 gäller volymkapacitet enl. följande villkor; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#LT#4:breddkapacitet(i,j)*faktiskhojd(i,j)*lan

gdkapacitet(i,j)=volymkapacitet(i,j)); !total volymkapacitet (med hänsyn till 

hanteringsyta och ej lastbar yta); 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPerProdukt(j))/vol

ymkapacitet(i,j))=belaggningsgrad(i)); !beläggningsgrad/lokal. Endast 

uträkning; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPe

rProdukt(j))/volymkapacitet(i,j))=belaggningsgradPerProduktOchLokal(i,j)); 

!beläggningsgrad per produkt/lokal. Endast uträkning; 

 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#NE#5:((x(i,j)/faktiskhojd(i,j

))*produktArea(i,j))/lokalarea(i))+@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#5:(x(i,

j)*produktArea(i,j))/lokalarea(i))=verkningsgradArea(i)); 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#NE#5:((x(i,j)/faktiskhojd(i,j

))*produktArea(i,j)))+@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#5:mfaktor(i)*y(i,j)+

x(i,j)*produktArea(i,j))=AreaUtnyttjande(i)); 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#LT#4:((x(i,j)/faktiskhojd(i,j))*produktArea(i

,j))/lokalarea(i)=belaggninglokal(i,j)); 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#5:(x(i,j)*produktArea(i,j))/lokalarea(i)=b

elaggninglokal(i,j)); 

 

!Kapacitet bulkgods, lokalerna 7 och 8; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#GT#4 #AND# 

i#gt#6:@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)*(lagerbredd(i)/2)=hojdbulk(i,j)); 

!Räknar ut höjd som kan användas; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#GT#4 #AND# 

i#gt#6:lagerbredd(i)*(1/2*hojdbulk(i,j)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)*plankho

jd(i)+1/3*((plankhojd(i)^2+(hojdbulk(i,j)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))^2)^(

1/2)*(hojdbulk(i,j)-(1/2)*plankhojd(i))/@cos((bulkvinkel(j)*@pi())/180)))!VL1; 

+((hojdbulk(i,j)-

plankhojd(i))/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))*lagerbredd(i)*(plankhojd(i)+(hoj

dbulk(i,j)-plankhojd(i))/3)!Vl3; 

+(lagerlangd(i)-(hojdbulk(i,j)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)+(hojdbulk(i,j)-

plankhojd(i))/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)))!lagerlängd L2; 

*(lagerbredd(i)*(plankhojd(i)+1/2*(hojdbulk(i,j)-plankhojd(i))))!Vl2; 

=volymkapacitet(i,j)); 
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!Kapacitet gods 4, lokal 4 = VK4; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#4 #AND# i#EQ#4:(langdbortfall(j))  

*(maxhojd(i)*(lagerbredd(i)-breddbortfall(j)) 

-((maxhojd(i)-plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)) 

-(maxhojd(i)^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))) 

+breddbortfall(j)*(maxhojd(i)*(lagerlangd(i)-langdbortfall(j)) 

-((maxhojd(i)-plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)) 

-(maxhojd(i)^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))) 

+((lagerlangd(i)-langdbortfall(j))*(lagerbredd(i)-breddbortfall(j))*maxhojd(i) 

-(1/4)*(@pi()*(maxhojd(i)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))^2*maxhojd(i))/3) 

-(lagerlangd(i)-langdbortfall(j)-maxhojd(i)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))*  

((maxhojd(i)-plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)) 

-(lagerbredd(i)-breddbortfall(j)-maxhojd(i)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))* 

((maxhojd(i)-

plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))=volymkapacitet(i,j)); 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#4 #AND# i#NE#4:volymkapacitet(i,j)=1); 

!Sätt volymen till 1 i övriga lokaler då gods fyra är anpassat för lokal fyra; 

 

!Bulkkapacitet för övriga lokaler, VK1; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#GT#4 #AND# 

i#LT#7:lagerbredd(i)*lagerlangd(i)*maxhojd(i)-  !Total volym utan vinkelbortfall  

=bulkhöjd*lagerbredd*lagerlängd; 

((2*lagerlangd(i)+2*lagerbredd(i)-4)*(maxhojd(i)-

plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))-   

(@pi()*((portbredd(i)/2+maxhojd(i)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))^3)*@tan((bu

lkvinkel(j)*@pi())/180))/6+  

(@pi()*(portbredd(i)^3)*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))/48+           !plus toppen på konen som hamnar under golvet; 

(portbredd(i)+2*maxhojd(i)/@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180))*(((maxhojd(i)-

plankhojd(i))^2)/(2*@tan((bulkvinkel(j)*@pi())/180)))=volymkapacitet(i,j));  

 

!---------------------------------------------------------------------------- 

!Målfunktion (objective function); 

min=@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):belaggninglokalbulk(i,j)*lokalarea(i))+@sum

(kapacitetproduktlokal(i,j):(belaggninglokal(i,j))*lokalarea(i)+y(i,j)*penalty)

;  

 

!villkor; !Där x(i,j)är en godsenhet med dimensionen given under godsinfo; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j): @BIN(y(i,j))); 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j): @BIN(z(i))); 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):y(i,j)>=ylock(i,j)); !Låser produkt mot lokal; 

@for(produkt(j):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPerProdukt(j))/vol

ymton(j))=demand(j));  !konvertering från godsenhet till volym och sedan till 

vikt - för att matcha kundens efterfråga; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):x(i,j)*lagerkla

ss(i))>=x(i,j)*godsklass(j)); !Matcha produktens klassificering mot lokalens; 

  

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#4:@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):y(i,j))<

=1/7*((1-y(i,j-1))+(1-y(i,j-2))+(1-y(i,j-3))+(1-y(i,j+1))+(1-y(i,j+2))+(1-

y(i,j+3))+(1-y(i,j+4)))); !Bulkprodukter (j=4) kräver egen lokal; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#6:@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):y(i,j))<

=1/7*((1-y(i,j-1))+(1-y(i,j-2))+(1-y(i,j-3))+(1-y(i,j-4))+(1-y(i,j-5))+(1-

y(i,j+1))+(1-y(i,j+2)))); !Bulkprodukter (j=6) kräver egen lokal; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#7:@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):y(i,j))<

=1/7*((1-y(i,j-1))+(1-y(i,j-2))+(1-y(i,j-3))+(1-y(i,j-4))+(1-y(i,j-5))+(1-

y(i,j-6))+(1-y(i,j+1)))); !Bulkprodukter (j=7) kräver egen lokal; 
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@for(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#8:@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):y(i,j))<

=1/7*((1-y(i,j-1))+(1-y(i,j-2))+(1-y(i,j-3))+(1-y(i,j-4))+(1-y(i,j-5))+(1-

y(i,j-6))+(1-y(i,j-7)))); !Bulkprodukter (j=8) kräver egen lokal; 

 

!Matcha gods- mot lagerdimensioner; 

@for(kapacitetproduktlokal(i,j):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):x(i,j)*kubikPer

Produkt(j))<=y(i,j)*volymkapacitet(i,j)); !y=1 ifall lokalen används av 

produkten; 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|J#LT#4:(x(i,j)/faktiskhojd(i,j)

)*produktarea(i,j))+@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#EQ#5:mfaktor(i)*y(i,j)+x(

i,j)*areafaktor(i))<=z(i)*lokalarea(i));  

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j):(x(i,j)*kubikPerProdukt(j))/vol

ymkapacitet(i,j))<=1); !beläggningsgrad/lokal. Summerar varje produkts kubik 

mot dess volymkapacitet och ser till så att det max blir 1; 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#LT#4:((x(i,j)*godsbredd(j))/(

langdkapacitet(i,j)*faktiskhojd(i,j))))<=lagerbredd(i)); !breddvillkor för 

respektive lokal och gods; 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#LT#4:((x(i,j)*godshojd(j))/(l

angdkapacitet(i,j)*breddkapacitet(i,j))))<=lagerhojd(i));  !höjdvillkor för 

respektive lokal och gods; 

@for(lokaler(i):@sum(kapacitetproduktlokal(i,j)|j#LT#4:((x(i,j)*godslangd(j))/(

faktiskhojd(i,j)*breddkapacitet(i,j))))<=lagerlangd(i)); !längdvillkor för 

respektive lokal och gods; 

 

Kod i programmet Matlab 
iterationer= X; % X byts ut mot lokalens maxkapacitet 
area=zeros(1, iterationer); 
area2=zeros(1, iterationer); 
radie=zeros(1, iterationer); 
hojd=zeros(1, iterationer); 
volym=zeros(1, iterationer); 
lokalbredd= X; % X byts ut mot lokalens bredd 
lokalhojd= X; % X byts ut mot lokalens höjd 
rasvinkel= X; % X byts ut mot rasvinkel för den specifika 

godstypen 
i=1; 
while i<iterationer  
      volym(1,i)=i; 
        area2(1, i) = pi*((3*i)/(tand(rasvinkel)*pi))^(2/3); 
        radie(1,i) = sqrt(area2(1,i)/pi); 
        hojd(1,i)= tand(rasvinkel)*radie(1,i); 
    if lokalhojd>hojd(1,(i))   
            area(1, i) = area2(1, i); 
            else                  
            area(1,i)=area2(1,i)+(pi*((hojd(1,i)-

lokalhojd)/tand(rasvinkel))^2*(hojd(1,i)-

lokalhojd)*(2*radie(1,i)))/(3*lokalhojd*((2*radie(1,i))-

lokalhojd/tand(rasvinkel))); 
    end 
                i=i+1; 
end 
 plot(volym, area, '.') % Plotta graf 
xlabel('Volym'); % Volym pa x-axel 
ylabel('Area'); % Area pa y-axel 
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Bilaga B: Formler  
 

Regelbunden hexaeder, kub Volymen=a3 , där a anger sidans längd (ii) 

Area för en cirkel  A =     (iii) 

Area för en triangel A = 
          

 
 (iv) 

Area parallellogram       , där a är sidan och höjden h med 

den vinkelräta längden mot a 

(v) 

 

Volym pyramid   
   

 
 , där B är bottenarean och h för 

höjden 

(vi) 

Volym cirkulär kon   
 

 
    

 

 
     , där B är arean för en 

cirkel, h för höjden och basradien r 

(vii) 
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Bilaga C: Uträkningar 
Parametrar 

Volymen beräknas enligt formel ii (bilaga B)  för 

gods j. 

  
   

   
    

   

 
 
 

              

Areaberäkning enligt ekvation v (bilaga B) för 

gods j. 

  
   

    
   

 

 
              

Beräkning för hur många godsenheter som kan 

lagras på bredden av gods j i lokal i. Lokalbredd 

i och godsbredd j avrundas ned till närmaste 

heltal. 

  
 

  
      

    

 
 
 
 
 
 

                     
     Z 

Beräkning för hur många godsenheter som kan 

lagras på längden av gods j i lokal i. Lokallängd 

i och godslängd j avrundas ned till närmaste 

heltal. 

  
 

  
      

    

 

 

 

 

               ,     
     Z 

För godstyp säck och pall beräknas den volym 

som används i respektive lokal i. Hänsyn tas till 

hur många godsenheter som kan lagras på 

längd, bredd och höjd för varje produkt j i 

respektive lokal i. 

    
      

      
       

   

 

 

 

 

 

 

 
                      

Volymberäkning över lokal i enligt ekvation ii  
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som ger volymen för lokal i som motsvarar 1-6. 

  
   
   
    

  

 

 

 
              

Volymberäkning för lokal i som motsvarar lokal 

7 och 8, lokal sju och åtta inte är fyrkantig som 

övriga lokaler och får därför en annan volym-

formel. 

  
 

 

 
 
 
   
  

  
 

 
   

  

  
  
 

  

 

 

 

 
 
 
   

  

 

 

 

 

            

Areaberäkning enligt ekvation v för lokaler i. 

  
   
    

   

 
 

              

Procentuell använd volym för lokal i. 

     
  
 

  
    

  
 

 

   

 

 

 

 
                

Procentuell använd volym för lokal i och för 

respektive gods j. 

      
  
 

  
      

   
 

 

   

 

   

 

 

 

 

                

           en effektiva beläggningsgrad för 

lagrade gods j i lokal i. 
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Den effektiva beläggningsgrad som uppnås för 

respektive gods j i varje lokal i. 

      
  
 

    
       

   
 

 

   

 

   

 

 

 

                

Verkningsgrad för den area som tas upp i lokal i. 

 
 

  
  
    

    
  
    
    

 

  
 

   

       
 
   

 
        

  
 

 

   

                                   

Summan av den area som används i lokal i. 

 
    

    
  
    
         

 
   

 
    

   

   
  
 

 

   

 

 

 
             
        

                                          

    
    
      

 

  
      

   
 

        
 

  
      

   
 

 

 
           
        

          
        

Beräknar den bulkhöjd som kan användas i lokal i 

för gods j 
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Bilaga D: Volymberäkning lokaler 
 
Volymkapacitet för lokal fyra och gods fyra: 
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Bulkkapacitet för övriga lokaler  

 

     
     

   
     
                   

 
 
    

     
         

     
   

 

      
   

 

 

 

 

  
  
 

  
    
  

     
   

 

     
  

 
 

 

 

 
 
   
       

  

  
 

 

 

 
    

  
     

  

     
   

     
     

    

      
   

 

 

 

Volymkapacitet för bulkgods i lokal sju och åtta 
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Bilaga E: Insamlad data 
Lokaldata och godsdata 

Lokaldata 
       Lokal Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Klassificering Plankhöjd (m) Dörrbredd (m) Maxhöjd (m) Total Area 

1 105,7 28,2 4,6 3 0 4,3 3,6 2 981 

2 36 28,2 4,6 3 2 4 3,6 1 015 

3 47,5 28,2 4,6 3 2 3,5 3,6 1 340 

4 59 28 5,75 3 2,5 4 4,75 1 652 

5 125 29 6,5 3 0 7,9 5,5 3 625 

6 30 25 6,4 2 0 1 5,4 750 

7 38 14,6 8,8 3 2 1 7,5 555 

8 30,5 14,6 8,8 3 2 1 7,5 445 

Tabell 21: Insamlad data angående de undersökta lokalerna. 

Godsdata 
     Kund Godstyp   Bredd (m) Höjd (m) Längd (m) Area (m2) 

Kund A Pall 1,5 1,2 0,8 1,2 

Kund B Säck 1 1,25 1 1 

Kund C Säck 0,768 0,8 1,2 0,9216 

Kund D Bulk Magnesiumsulfat 1 1 1 1 

Kund E Bulk Marksten 1 1 1 1 

Kund F Bulk salt 1 1 1 1 

Kund G Bulk salt 1 1 1 1 

Kund H Bulk salt 1 1 1 1 

Tabell 22: Insamlad data angående olika gods. 

Fortsättning tabell 21: godsdata 

    

m3/ton Godsklassificering m3/gods 
Max 

stapling (st) 
Bulkvinkel 
(grader)  

Efterfråga 
(ton) 

1,00 2 1,44 2 0 4 400 

0,80 2 1,25 3 0 4 689 

0,80 2 0,73728 4 0 0 

0,89 3 1 10 35 3 430 

1,00 3 1 10 32 6 000 

0,89 3 1 10 32 4 648 

0,89 3 1 10 32 1 850 

0,89 3 1 10 32 0 

Tabell 23: Insamlad data angående olika gods. 
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Bilaga F: Resultat 
Resultat från modellen 

          

 

Optimerat förslag i antal godsenheter 

   

          Lokal Kund A Kund B Kund C Kund D Kund E Kund F Kund G Kund H 

 
1 3 056 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3 0 0 0 0 0 4 150 0 0 

 
4 0 0 0 3 060 0 0 0 0 

 
5 0 3 001 0 0 6 000 0 0 0 

 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
7 0 0 0 0 0 0 1 652 0 

 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Tabell 24: Lösningsförslag för godsplacering i antal godsenheter skapat av 
optimeringsmodellen 
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Bilaga G: Linjär regression 
Resultat från Matlab 

 
Figur 8: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 1 maxkapacitet 8000 m3 

 

 
Figur 9: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 2 maxkapacitet 3281 m3 
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Figur 10: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 3 maxkapacitet 4414 m3 

 

 
Figur 11: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 4 maxkapacitet 6949 m3 
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Figur 12: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 5 maxkapacitet 12538 m3 

 
Figur 13: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 6 maxkapacitet 1753 m3 
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Figur 14: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 7 maxkapacitet 1706 m3 

 

 
Figur 15: Plottad linjär regression och residualer i Matlab för lokal 8 maxkapacitet 1347 m3 


