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Abstract 
 

The Master Thesis has been performed at ICA Sverige AB’s warehouse unit in Västerås. The unit is a 

central warehouse unit, distribution unit and distribution point. It delivers among others pantry and 

non-food products. 

 

The main part of ICA’s goods is distributed in mobile cages called RC (Rolling Cage) which result in a 

daily demand of approximately 7000 RC. Hence, the flow of RC to and within the warehouse is an 

important part of ICA’s operations. For each picking order a warehouse employee collects four 

empty RCs from a RC area. Today there are two RC areas. Both placed close to the loading areas for 

outgoing goods. RC areas are used for storing of empty RC. 

 

The purpose of the Master Thesis is to evaluate the most optimal solution of combinations (quantity 

and location) of RC areas based on minimizing distances and costs. According to the optimization 

process the problem was charted and simplified. By formulating an optimization model the 

warehouse employees’ anticipated driving distances are calculated based on given assumptions of 

combinations of RC areas. The optimization model provides the information needed in order to 

compare the driving distances and the incurred related costs for different combinations of RC areas. 

The optimization model was implemented in the programming language Python. 

 

The optimization model has been tested for combinations of two, three, four and dynamic RC areas. 

The conclusions that have been made are based upon minimizing the driving distances, lessen the 

congestions and to pursue the usage of appropriate areas. The result shows that today’s placement 

of RC areas is a good solution for a combination of two RC areas. The most beneficial combination of 

three RC areas gives cost savings of approximately 750 000 SEK/year. A combination of four RC 

areas results in cost increase and is therefore not preferred. Dynamic RC areas gives cost savings of 

approximately 112 000 SEK/year for the optimal combination of two fixed RC areas and one 

dynamic area, and approximately 210 000 SEK/year for a combination of two fixed areas and two 

dynamic RC areas. Dynamic RC areas require thorough planning. 

 

Based on the result, ICA is recommended to evaluate implementing three RC areas in the warehouse 

unit. To enable three RC areas ICA need to evaluate the overall layout of the warehouse areas and 

available space. 

 

A tool for planning the internal deliveries of empty RC has been created from the result of the 

optimization model. The tool has the purpose to level the flow of RC to the warehouse unit which 

could ultimately lead to reduced transports and buffer areas as well as to better control and demand 

on external deliveries. The tool has been implemented in Microsoft Excel.  

 

Title: Optimization of the Store Location and Numbers of Areas for Empty Rolling Cages 
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet är utfört på ICA Sverige AB:s lagerenhet i Västerås. Lagerenheten är centrallager, 

distributionsenhet och spridningspunkt och levererar bland annat kolonial- och specialvaror. 

 

Huvuddelen av ICAs varor distribueras på rullcontainrar (RC), vilket resulterar i ett dagligt behov av 

ca 7000 RC. Således är flödena av RC i och till lagret viktiga delar av ICAs verksamhet. Inför varje 

plockorder hämtar expeditörerna fyra RC från en RC-yta. Idag finns det två RC-ytor i lagret som är 

placerade i anslutning till utlastningsportar och används för lagerhållning av tomma RC.  

 

Examensarbetets syfte är att undersöka vilken kombination (antal och placering) av RC–ytor som är 

mest optimal, sett ur minimering av körsträckor och kostnader. Utifrån optimeringsprocessen har 

problemet kartlagts och förenklats. Genom att formulera en optimeringsmodell beräknas 

expeditörernas förväntade körsträckor utifrån givna kombinationer av RC-ytor. Detta har 

möjliggjort jämförelse av körsträckor och tillhörande kostnader för olika kombinationer av RC-ytor. 

Optimeringsmodellen har implementerats i programspråket Python. 

 

Optimeringsmodellen har testats för kombinationer av två, tre, fyra samt dynamiska RC-ytor. De 

slutsatser som gjorts baseras på minimerade körsträckor, minskad trängsel samt användning av 

lämplig yta. Resultatet visar på att dagens placering av RC-ytor är fördelaktig vid en kombination av 

två RC-ytor. Den mest gynnsamma kombinationen av tre RC-ytor ger en kostnadsbesparing på ca 

750 000 kr/år. Fyra RC-ytor innebär ökade kostnader och är därför inte aktuellt att införa i lagret. 

Dynamiska RC-ytor innebär kostnadsbesparingar på ca 112 000 kr/år vid den bästa kombinationen 

av två fasta ytor och en dynamisk yta, samt 210 000 kr/år vid den bästa kombinationen av två fasta 

och två dynamiska RC-ytor. Dynamiska RC-ytor förutsätter noggrann planering.  

 

Baserat på resultatet rekommenderas ICA att se över möjligheten att placera tre fasta RC-ytor på 

lagret istället för dagens kombination av två RC-ytor.  

 

Utifrån optimeringsmodellens resultat har även ett inleveransverktyg skapats för att möjliggöra 

styrning och planering av interna inleveranser av RC till lagret. Inleveransverktyget skapar 

möjlighet att utjämna flödet av RC till lagret som på sikt kan leda till minskade transporter och 

behov av buffertytor samt till bättre styrning och kravställande av externa inleveranser. Verktyget 

har implementerats i Microsoft Excel.
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Terminologi 
 

Lastbärare En anordning som bär och håller samman kollin, exempel på 
lastbärare är RC och EUR-pall. 
 

RC Förkortning av rullcontainer som är en typ av lastbärare se figur 
1. Används i huvudsak av expeditörerna för lastning av kollin vid 
plockorder.  
 

RC-yta Yta i lagret som används för lagerhållning av tomma RC. RC-
ytorna är placerade i anslutning till utlastningsportar. 
 

Expeditörer 
 
 
Expeditionstruck 

Personer som arbetar med att lasta RC med varor utifrån angivna 
uppdrag, så kallade plockorder.  
 
Den truck expeditörerna kör. Trucken är designad så att den 
rymmer totalt 4 RC.  
 

Lastbärarpersonal En arbetsgrupp bestående av fyra personer som arbetar varje 
skift med hantering av tomma lastbärare på lagret. Styraren är en 
av dessa personer. 
 

Tom lastbärare 
 
Fullastad lastbärare 

Lastbärare som inte innehåller något kolli.  
 
Lastbärare innehållande alla kollin i en plockorder och som 
därmed är färdig för utleverans till en lagerenhet eller butik. 
 

Styrare En person under varje arbetsskift som koordinerar 
inleveranserna av RC till lagret. 
 

Ytbokare En person under varje arbetsskift som ansvarar för den operativa 
bokningen av lagrets utlastningsytor. Den operativa bokningen 
utgår från port- och plockplanen. 
 

CL – Centrallager Distribuerar varor med låg säljfrekvens till andra lagerenheter.  
 

DE – Distributionsenhet Distribuerar varor med hög säljfrekvens inom ett visst geografiskt 
distributionsområde. 
 

SPR-Spridningspunkt  Samlastningscentral där varor från olika lagerenheter, både 
interna och externa, packas om och skickas till butiker inom 
spridningspunktens geografiska distributionsområde. 
 

Plockområde En expeditör arbetar normalt endast på ett plockområde under 
ett arbetsskift. På lagret i Västerås finns flera plockområden, de 
som är aktuella för detta examensarbete är CL, DE och Special. 
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Plockområde-CL Området där lågfrekventa kolonialvaror plockas. 
 

Plockområde-DE Området där högfrekventa kolonialvaror plockas. 
 

Plockområde-Special Området där specialvaror plockas. Exempel på varor är lego, 
pulkor, skyfflar och glödlampor. 
 

Kolli En detaljistförpackning, dvs. en förpackning butiken köper. Den 
innehåller i sin tur flera konsumentförpackningar. 
 

Utlastningsport En port som används för utlastning av fullastade lastbärare. 
 

Limpa På limporna ställer expeditörerna fullastade lastbärare. Varje 
utlastningsyta består av ett antal limpor. 

  
Utlastningsytor Ligger i anslutning till utlastningsportarna. Utlastningsytorna 

består av limpor. 
  
Port och plockplan Den taktiska planen över en vecka som anger vilka 

utlastningsportar som skall användas för vilka utleveranser.   
 

Frisläppningstid Den tid då en order “släpps” i systemet och kan sättas samman 
med andra frisläppta order för att bilda en plockorder. 
 

Plocktid Den tid det tar för expeditören att färdigställa plockordern. 
 
Plockorder   
 

 
En sammansättning av frisläppta order. Expeditörerna plockar 
varor utifrån plockordern. 

  

Figur 1 Rullcontainer (RC) 
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1 Introduktion 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren för ICA följt av en problembakgrund som leder fram till 

examensarbetets syfte och mål. 

1.1 Om ICA 

1.1.1 ICA Gruppen 

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. De 

omsätter 87 miljarder kronor, har ca 19 000 anställda och finns idag 

representerade i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, se figur 1.1.1.1. 

ICA Gruppen har 1556 egna och handlarägda dagligvarubutiker och ca 

370 apotek. Kärnan i ICAs verksamhet är dagligvaror men verksamhet 

bedrivs även inom ICA banken, ICA försäkring samt hel- och delägda 

portföljbolag (ICA Gruppen, (u.å.)a). 

1.1.2 ICA Sverige AB 

Grunden till ICA lades redan 1917 då entreprenören Hakon Swenson 

bildade Aktiebolaget Hakon Swenson i Västerås. ICA har utvecklats 

mycket sedan dess men ICA-idén, enskilda handlare i samverkan, är 

fortfarande densamma. Idén bygger på att ICA-handlarna, som äger och driver sina butiker som 

egna företagare, samverkar inom exempelvis inköp och logistik för att nå stordriftsfördelar. Det är 

alltså kombinationen av lokal anpassning, storskalighet och effektivitet som har varit ICAs 

framgångsfaktor sedan 1917. ICA Sverige är huvudleverantör till ICA-handlarna och ansvarar för 

bland annat logistikdriften. ICA är idag Sveriges ledande dagligvaruhandelsföretag och varje vecka 

har de drygt 1300 ICA-butikerna 11,5 miljoner kundbesök. (ICA Gruppen, (u.å.)b)  

 

ICA har centrallager och distributionsenheter fördelade 

på sex orter i Sverige; Arlöv, Borlänge, Helsingborg, 

Kallhäll, Kungälv, Stockholm och Västerås. Centrallagren 

lagerhåller och förser distributionsenheterna med 

lågfrekventa varor. Distributionsenheterna lagerhåller 

högfrekventa varor och distribuerar till butiker inom 

enhetens geografiska distributionsområde. Se figur 

1.1.2.1 för vilken typ av enhet som finns på de olika 

orterna. (Rickardsson, 2015) 

 

ICA har även spridningspunkter på flera orter i Sverige. 

Här sampackas varor från både interna och externa 

lagerenheter som sedan skickas till butiker. Exempelvis 

sampackas färskvaror, kall frukt och grönt och blommor 

på ett lass som skickas direkt till butik. (Thapper, 

2015)  

Figur 1.1.1.1 Karta över de 
länder där ICA Gruppen bedriver 
verksamhet.  

Figur 1.1.2.1 Karta över ICAs centrallager och 
distributionsenheter. 
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1.1.3 ICA Västerås DE 

ICAs lager i Västerås är både centrallager, distributionsenhet och spridningspunkt. 

Centrallagret hanterar kolonial- och specialvaror och distributionsenheten hanterar kolonialvaror. I 

en del av lagret hanteras även frysvaror och i anslutning till lagret finns en sorteringsanläggning för 

ICAs konsumentpackade kött. Distributionen från Västerås sker till butiker i närområdet, till andra 

centrallager och till spridningspunkter runt om i Sverige. Enheten är 105 000 kvm och har ca 1100 

medarbetare som arbetar strategiskt, taktiskt och operativt inom olika logistikflöden. På ICAs 

lagerenhet i Västerås utförs operativ verksamhet alla dagar i veckan. (Thapper, 2015) 

1.2 Problembakgrund 

Huvuddelen av ICAs varor distribueras på rullcontainrar (RC) vilket resulterar i ett dagligt behov av 

ca 7000 RC. Således är flödena av RC i och till lagret viktiga delar av ICAs verksamhet. I lagret 

hämtar expeditören i regel fyra tomma RC på en RC-yta inför varje plockorder. Expeditören kör en 

slinga i lagergångarna och fyller varje RC med kollin för att sedan lämna dem vid en eller flera 

utlastningsportar. Expeditören påbörjar sedan en ny plockorder med fyra nya RC. Idag optimerar 

ICA slingan expeditören kör i lagergångarna medan sträckorna mellan RC-yta och lagergång där 

första varan plockas samt sträckan mellan utlastningsport och RC-yta inte ingår i optimeringen. 

(Thapper, 2015) 

 

Idag finns två RC-ytor i lagret samt en buffertyta från vilka expeditörerna hämtar tomma RC. Genom 

åren har både placering och antal RC-ytor varierat med målet att finna den bästa lösningen utifrån 

minimering av körsträckor och kostnader. Skillnader mellan olika kombinationer av RC-ytor har 

inte dokumenterats vilket har försvårat uppföljningen av den möjliga effekt olika kombinationer av 

RC-ytor har på verksamheten. (Thapper, 2015) 

1.3 Problemformulering 

Vilken kombination(antal och placering) av RC–ytor är mest optimal, sett ur minimering av 

körsträckor och kostnader? 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att hitta en optimal kombination av RC-ytor i lagret. Lösningen 

ska ta hänsyn till kostnader för expeditörernas körsträckor och hantering av RC-ytorna. Målet är att 

genom en matematisk modell minimera expeditörernas körsträckor för att möjliggöra analys av 

tillhörande kostnader. Examensarbetets resultat ska leda till en rekommendation till ICA för hur den 

mest optimala kombinationen av RC-ytor ser ut. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att behandla RC-flödet i ICAs centrallager, distributionsenhet och 

spridningspunkt i Västerås. Frysen och sorteringsanläggningen för ICAs konsumentpackade kött 

kommer inte att behandlas. I lagret är vissa delar automatiserade med intilliggande mindre RC-ytor.  

Dessa RC-ytors placering kommer inte att utvärderas.  De avgränsningar som gjorts för 

optimeringsmodellen presenteras i kapitel 4.1.1. 

 

Examensarbetet har en tidsmässig begränsning på 20 veckor, 19 januari till 5 juni 2015. 
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1.6 Rapportens disposition 

För att ge läsaren förståelse för projektrapportens struktur och på så sätt underlätta läsningen 

presenteras projektrapportens uppbyggnad nedan. 

 

1. Introduktion - I det inledande kapitlet introduceras läsaren för ICA följt av en 

problembakgrund som leder fram till examensarbetets syfte och mål.  

 

2. Nulägesanalys - Nulägesanalysen ger läsaren helhetsförståelse för logistikflödena i Västerås 

lagerenhet.  Detta kapitel skapar god förutsättning för läsaren att förstå 

optimeringsmodellens uppbyggnad.  

 

3. Teori - I kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för metodiken och den 

efterföljande diskussionen.  

 

4. Metodik - I kapitlet presenteras den metod som använts för att angripa 

problemformuleringen. Detta innefattar matematisk formulering av problemet samt 

inleveransverktygets matematiska uppbyggnad.  

 

5. Resultat - I kapitlet presenteras resultatet från optimeringsmodellen.  

 

6. Diskussion - I diskussionskapitlet förs resonemang kring för och nackdelar av olika 

kombinationer av RC-ytor och inleveransverktyget.  

 

7. Rekommendation - Läsaren kan i det avslutande kapitlet ta del av rekommendationen som ges 

till ICA.  
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Figur 2.1.1  Lagerlayouten för ICAs lagerenhet i Västerås 
inom ramen för avgränsningarna 

2 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen ger läsaren helhetsförståelse för logistikflödena i Västerås lagerenhet.  Detta kapitel 

skapar god förutsättning för läsaren att förstå optimeringsmodellens uppbyggnad.  

2.1 ICAs lagerenhet i Västerås 

För att skapa förståelse för hur ICAs lagerenhet i 

Västerås är uppbyggd illustreras lagret i figur 2.1.1. 

Figur 2.1.1 exkluderar frysen och de automatiserade 

delarna av lagret då dessa delar inte ligger inom 

ramen för projektets frågeställning.  

 

I figur 2.1.1 är de utlastningsportar som används för 

utleverans av varor till butiker, lagerenheter och 

spridningspunkter markerade ljusgrå. Det streckade 

området i figuren är portar som används för 

inleveranser. Det mörkgrå området visar lagergångar 

med de varutyper som ligger inom avgränsningarna, 

det vill säga CL-, DE- och Specialvaror. (Thapper, 

2015) 

 

2.2 Plockområde 

ICA-lagret levererar och lagrar en rad olika varutyper och för att underlätta expeditionen av varor 

är lagret uppdelat i olika plockområden. Kolonial- och specialvaror är de varor som omsätter den 

största andelen RC och är därför de varutyper som behandlas i detta arbete. Specialvaror tillhör ett 

plockområde medan kolonialvarorna är indelade i två plockområden CL och DE, se figur 2.2.1. 

Vidare tillhör plockområdena antingen lagerenhetens distributionsenhet eller centrallager. Nedan 

följer en beskrivning över detta samt exempel på varor från de olika plockområdena. 

 

 CL-varor tillhör centrallagret och är 

kolonialvaror med låg säljfrekvens. Exempel på 

varor är diskmedel och krossade tomater.  

 

 DE-varor tillhör distributionsenheten och är 

kolonialvaror med hög säljfrekvens. Exempel på 

varor är chips, kaffe och tacovaror.  

 

 Special-varor tillhör centrallagret och är ett eget 

plockområde som hanteras separat i lagret. 

Exempel på specialvaror är lego, pulkor, skyfflar 

och glödlampor.  

 

 
Figur 2.2.1 Illustrerar lagrets indelning i de tre plockområdena 
CL, Special och DE. 
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Varje plockområde består av ett antal lagergångar där lagring och expedition av varor sker. 

Expeditörerna arbetar i regel endast på ett plockområde under ett arbetsskift. Eftersom varje 

plockområde består av olika typer av varor skiljer sig snittvikten per kolli mellan de olika 

plockområdena. Även lagerytan för de tre plockområdena skiljer sig vilket resulterar i att snittiden 

för en expeditörs order beror på plockområdet. (Thapper, 2015) 

2.3 Utlastningsområde 

För att möjliggöra planering av utleveranserna från ICAs lager är lagrets utlastningsportar indelade 

i tre utlastningsområden; CL, DE och Spridningspunkten enligt figur 2.3.1. Planeringen görs i ett 

verktyg kallat port- och plockplanen som beskrivs mer detaljerat i kapitel 2.5. Som nämndes i 

kapitel 2.2 arbetar expeditörerna endast på ett plockområde medan en sådan uppdelning inte finns 

för utlastningsområdena. Expeditörer som arbetar på plockområde CL och Special kan lämna RC på 

samtliga utlastningsområden CL, DE och Spridningspunkten. Expeditörer som arbetar på 

plockområde DE kan lämna RC på utlastningsområde DE och Spridningspunkten. Varje 

utlastningsområde levererar varor från bestämda plockområden till ICAs andra lagerenheter, 

spridningspunkter och/eller butiker. En beskrivning av detta ges i tabell 2.3.1. 

 
Tabell 2.3.1 Beskrivning över utlastningsområdenas mottagande enhet och distribuerade varutyper. 

Utlastningsområde Mottagande enhet 
Distribuerade 

varutyper 

CL 
ICAs lagerenheter 
ICAs spridningspunkter 

CL-varor 
Specialvaror 

DE 
ICAs spridningspunkter 
Butiker i Västerås distributionsområde 

CL-varor 
DE-varor 
Specialvaror 

Spridningspunkten Butiker i Västerås distributionsområde 
CL-varor 
DE-varor 
Specialvaror 

 

 

Utlastningsområdena CL och DE ligger i anslutning till 

plockområdena med samma namn. 

Spridningspunkten skiljer sig från de andra 

utlastningsområdena på så sätt att det är en 

samlastningscentral. RC och pallar från Västerås 

lagerenhet distribueras tillsammans med varor från 

både interna och externa lagerenheter. Exempel på 

sortiment är färskvaror, blommor och kolonialvaror. 

Syftet med spridningspunkten är att skapa lass som 

kan levereras direkt till butiker i Västerås 

distributionsområde (Thapper, 2015). 

 

 

 
Figur 2.3.1 Illustration över hur lagrets utlastningsportar är 
indelade i respektive utlastningsområde. 
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Med anledning av att det vissa dagar och tidpunkter kan uppstå brist på yta i lagret varierar 

indelningen av de utlastningsportar som tillhör utlastningsområde CL och DE. Det betyder att lass 

som tillhör DE kan placeras på utlastningsportar tillhörande utlastningsområde CL och tvärtom. 

Dock hanterar utlastningsområde CL en större volym kollin vilket innebär att det är mer vanligt att 

lass från utlastningsområde CL placeras på utlastningsområde DE. På grund av ompackning och 

specialhantering (eg. temperaturkrav) av varor från Spridningspunkten, levereras alltid lass 

tillhörande Spridningspunkten från ett bestämt antal utlastningsportar enligt figur 2.3.1. I och med 

att expeditörer kan lämna RC på olika utlastningsområden ger vissa utlastningsområden upphov till 

längre körsträckor. Som exempel, en expeditör som arbetar på plockområde DE har längre till 

utlastningsytan som tillhör Spridningspunkten än den som tillhör DE. (Faxe, 2015) 

 

Utlastningsportarna är även indelade i 13 

utlastningszoner enligt figur 2.3.2. Eftersom 

utlastningsportarna kan tillhöra olika 

utlastningsområden varierar även användningen av 

utlastningszonerna. Dock används 

utlastningszonerna 1-5 framförallt för 

utlastningsområde CL och utlastningszonerna 6-12 

framförallt för utlastningsområde DE. Utleveranser 

från Spridningspunkten sker alltid från 

utlastningszon 13. (Krüger, 2015) 

 

 

2.4 Expeditörernas arbetsuppgifter 

Expeditörerna börjar varje skift vid en 

truckparkering där de tilldelas en plockorder. 

För varje ny plockorder hämtar expeditören 

fyra tomma RC på en RC-yta. Sedan plockas 

första kollit i en lagergång som tillhör det 

plockområde expeditören arbetar på under 

skiftet. Expeditören följer en bestämd orderrutt 

tills sista kollit är plockat. När alla kollin är 

plockade får expeditören information om vid 

vilken utlastningsport varje fullastad RC skall 

placeras. När expeditören lämnat sin sista 

fullastade RC vid en utlastningsport får 

expeditören en ny plockorder och besöker då en 

RC-yta för att hämta fyra RC, se figur 2.4.1. 

(Thapper, 2015) 

 

 

 

Figur 2.4.1 Illustration över expeditörernas körsträckor 

Figur 2.3.2 Illustration över lagrets 13 utlastningszoner. 
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Expeditörerna arbetar på ackord vilket innebär att deras lön är prestationsbaserad. Varje 

plockorder har en ackordtid som är beräknad utifrån flera parametrar bland annat storlek på 

plockorder och tid för hämtning av RC. Ackordtiden är även anpassad till plockområdet då vikt och 

storlek på kollin varierar mellan plockområdena. Expeditörerna får ackordstillägg på lönen om de 

slutför ordern innan ackordtidens beräknade avslut, således belönas hög arbetseffektivitet i lagret 

(Löfgren, 2015).   

2.5 Styrning av utleveranser 

ICA använder ett verktyg kallat port- och plockplanen för planering av utleveranser. Port- och 

plockplanen är en taktisk plan och ligger till grund för den operativa verksamheten. I planen går 

bland annat att utläsa vilka portar som är bokade under vilka tider för vilka lass och hur många RC:n 

respektive lass beräknas innehålla under en vecka. Port- och plockplanen används i den operativa 

verksamheten av ytbokaren som har till uppgift att utifrån den taktiska planen verkställa bokningen 

av utlastningsportarna i lagret. Trots att port- och plockplanen innehåller all planering över 

utleveranserna kan verkligheten se annorlunda ut och därför är det ytbokarens uppgift att se till att 

alla lass kan färdigställas och skickas iväg i rätt tid (Faxe, 2015).  

 

Hur länge en utlastningsport är bokad beror på frisläppningstid, plocktid, komprimeringstid och 

utlastningstid. En utförlig beskrivning följer nedan: 

 

 Frisläppningstid - tiden då en order “släpps” i systemet och kan sättas samman med andra 

frisläppta order och bilda en plockorder. Frisläppning av order sker dygnet runt och en 

utlastningsport måste vara bokad i lagret från det att ordern frisläpps.  

 Plocktid - den tid det tar för expeditörerna att färdigställa de lastbärare som tillhör ett lass. 

 Komprimeringstid - I port- och plockplanen är komprimeringstiden en planerad timme efter 

avslutad plocktid då lasset komprimeras. Komprimeringen innebär att personalen som 

arbetar vid utlastningen minimerar antalet RC genom att flytta kollin mellan RC:n. 

 Utlastningstid - den tid det tar för lasset att lastas på lastbilen. I port- och plockplanen är 

denna tid planerad till en timme efter komprimeringstiden. 

 

(Faxe, 2015) 

2.6 Styrning av plockorder 

Expeditörerna tilldelas en plockorder som anger vilka kollin som ska plockas i vilken turordning. 

Figur 2.6.1 och figur 2.6.2 illustrerar exempel för hur en plockorder kan se ut. Expeditören får 

information om från vilken lagergång respektive kolli i plockordern skall plockas. Plockorder 

tilldelas expeditörerna löpande så snart de plockat klart en order. 

 

Varje plockorder planeras utifrån en optimeringsalgoritm som skapar plockorder baserat på ett 

antal frisläppta kundorder. Algoritmen tar hänsyn till en rad olika parametrar som inte är relevanta 

för detta examensarbete. Därför har fokus lagts på att kartlägga de delar som berör expeditörernas 

körsträckor. Varje ICA-butik får sina kollin i en eller flera egna RC.  Hur många RC:n det blir beror på 

hur stor volym butiken beställt från respektive plockområde. Optimeringsalgoritmens syfte är att 

skapa plockorder som genererar så korta körsträckor i lagergångarna som möjligt.  Det innebär att 
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en kunds olika RC:n kan plockas av olika expeditörer. Ju större mängd orderrader som frisläpps 

desto bättre är förutsättningen för algoritmen att skapa plockorder med korta körsträckor. 

(Thelenius, 2015) Figur 2.6.2 illustrerar en optimerad plockorder med samma antal kollin som i 

figur 2.6.1. Den optimerade plockordern resulterar i en kortare körsträcka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enkelt förklarat optimerar algoritmen alltså körsträckorna i lagergångarna, det vill säga sträckan 

som expeditören kör från det första plockade kollit till det sista plockade kollit. Detta innebär att 

optimeringsalgoritmen inte inkluderar: 

 

 Den sträcka expeditören kör från lagergången där sista kollit plockas till 

utlastningsportarna. 

 Sträckan mellan den utlastningsport där expeditören lämnar den sista fullastade RC:n till en 

RC-yta. 

 Sträckan från den RC-yta där expeditören hämtar fyra tomma RC till lagergången där första 

kollit plockas i nästa plockorder. 

 

Eftersom algoritmen endast tar hänsyn till optimering av körsträckan i lagergångarna kan 

plockordern innebära att expeditörerna måste åka till fyra olika utlastningsportar, se figur 2.6.3. 

Dock innehåller algoritmen en begränsning över avståndet mellan de utlastningsportar där 

expeditören lämnar fullastade RC för att se till att dessa körsträckor inte blir alltför långa 

(Thelenius, 2015).  

 

Figur 2.6.2  Illustration över en optimerad 
plockorder. 

Figur 2.6.1  Illustration över en icke optimerad 
plockorder. 
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Figur 2.6.3 Illustration över att expeditörer kan lämna RC på olika utlastningsytor 

2.7 RC-ytor 

För att möjliggöra smidig inleverans och tillgänglighet är RC-ytorna placerade vid lagrets 

utlastningsportar. Detta medför att de limpor som används till RC-ytor inte kan användas till 

utlastning och således får inte antalet RC-ytor begränsa möjligheten till utlastning. Expeditörerna 

besöker en RC-yta inför varje plockorder vilket medför att RC-ytorna bör placeras i lagret så att 

expeditörernas körsträckor blir så korta som möjligt. Med RC-ytor uppstår kostnader för hantering 

som ökar med antalet RC-ytor. Exempel på hanteringskostnader är personalkostnader samt 

transportkostnader för inleveranser av RC.  

 

Eftersom expeditörerna i regel lämnar RC vid olika utlastningsportar kan det medföra att 

expeditörerna rör sig över plockområdenas gränser. Detta innebär att expeditörerna inte 

nödvändigtvis hämtar RC på den yta som ligger i expeditörens plockområde. Vilken yta expeditören 

väljer att hämta RC på beror snarare på var nästa plockorder startar och vilken RC-yta som då ligger 

närmst och resulterar i kortast körsträcka. (Jarrolf, 2015) 

 

I figur 2.7.1 illustreras ett exempel över två val, streckad linje och heldragen linje, som en expeditör 

kan göra vid hämtning av nya RC.  Om expeditören endast skulle ta hänsyn till vart den närmaste 

RC-ytan ligger skulle expeditören köra enligt den streckade linjen eftersom RC-yta 2 ligger närmare 

än RC-yta 1. Däremot om expeditören tar hänsyn till den totala körsträckan, alltså att hämta RC och 

sedan köra till första kollit i nästa plockorder, går valet av RC-yta istället på RC-yta 1 och körsträcka 

enligt den heldragna linjen.  
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Figur 2.7.1 Illustrerar ett exempel över expeditörens val av RC-yta 

2.7.1 Dagens kombination av RC-ytor 

I lagret finns idag två RC-ytor som används frekvent av expeditörerna samt en buffertyta som ska 

säkerställa att det alltid finns RC i lagret. De frekvent använda ytorna är placerade i utlastningszon 3 

och 10. Buffertytan ligger i anslutning till RC-ytan i utlastningszon 3. Se figur 2.7.1.1 för översiktlig 

bild och tabell 2.7.1.1 för hur många RC respektive yta rymmer.  

 

 
 

Figur 2.7.1.1 Illustrerar RC-ytornas placering i lagret 
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Kombinationen av dagens RC-ytor har både för- och nackdelar. Hanteringen av RC-ytorna ökar med 

mängden ytor vilket innebär att dagens antal, två RC-ytor, är fördelaktigt ur ett 

hanteringsperspektiv. Hanteringen av ytorna innebär underhåll och säkerställande av rätta 

lagernivåer. Nackdelen med dagens kombination av RC-ytor är att färre RC-ytor resulterar i trängsel 

för expeditörerna vid hämtning av tomma RC. Detta kan leda till köbildning vid ytorna och även en 

säkerhetsrisk då trängsel leder till en högre skaderisk för expeditörerna. Utlastningszon 3 är 

fördelaktig att använda som RC-yta då delar av utlastningsytan saknar utlastningsportar och därför 

inte är lämplig som utlastningsyta. (Jarrolf, 2015) 

2.7.2 Tidigare kombination av RC-ytor 

Genom åren har placering och antal RC-ytor varierat med syfte att finna den bästa lösningen ur ett 

säkerhets- och kostnadsperspektiv. Före dagens kombination av RC-ytor fanns det tre fasta RC-ytor 

i utlastningszon 3 och 6 samt mellan utlastningszon 11 och 12. En buffertyta låg även i anslutning 

till RC-ytan i utlastningszon 3 (Jarrolf, 2015). För översiktlig bild se figur 2.7.2.1. 

 

 

 
Figur 2.7.2.1  Illustrerar tidigare placering av RC-ytor 

 

 

 

 

Tabell 2.7.1.1 Maxkapaciteten för lagring av RC för respektive RC-yta och buffertyta. 

Utlastningszon Antal RC 

10 1000 

3 500 

Buffert 1500 
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ICA valde att ändra från tre till två RC-ytor på grund av flera anledningar. Vid tiden för tre RC-ytor 

upplevdes inte behovet av RC vara så pass stort att det var nödvändigt med tre ytor utan nyttan av 

att använda ytan till utlastning var större. Dessutom hade ytan i utlastningszon 6 låg omsättning på 

RC jämfört med de andra två ytorna och därför beslutades det att minska antalet RC-ytor. RC-ytan 

mellan utlastningszonerna 11 och 12 flyttades då upp till utlastningszon 10 för att göra ytan mer 

centraliserad i lagret och på så sätt göra den tillgänglig för fler expeditörer (Jarrolf, 2015). 

2.7.3 Dynamiska RC-ytor 

Samtliga kombinationer av RC-ytor har inneburit fasta ytor som endast använts för placering och 

hantering av tomma RC. Dock varierar efterfrågan på RC över dag och tid vilket innebär att 

omsättningen på ytorna inte alltid är lika stor. Exempelvis är efterfrågan på RC ofta större vid 

skiftstart eftersom många expeditörer då startar plockorder samtidigt. Med anledning av detta har 

det förts diskussioner om att implementera dynamiska RC-ytor i lagret. Dynamiska ytor innebär att 

ytor på utlastningszonerna kan användas som RC-ytor då efterfrågan på RC är hög och annars 

användas som utlastningsytor. Detta skulle bidra till större flexibilitet i användning av begränsad 

yta men kräver också noggrann planering. Exempelvis skulle det få stora konsekvenser om 

omsättningen på RC är lägre än beräknat och ytan inte är tom då den är ämnad för utlastning. En 

fördel med dynamiska ytor är att lagret kan ta in fler leveranser av tomma RC direkt till lagret och 

placera dem på en utlastningsyta. Dock kräver även detta att ytan är tom när den ska användas till 

utlastning. (Jarrolf, 2015) 

 

En särskild efterfrågan av dynamiska ytor kommer från de som ansvarar för plockområde DE. 

Anledningen är att de anser att det idag uppstår långa körsträckor till RC-ytan i utlastningszon 10 

och att det på grund av hög omsättning av RC uppstår trängsel och säkerhetsrisker för 

expeditörerna.   

2.7.4 Hantering av RC 

På RC-ytorna står RC:n hopfällda i rader. Vid hämtning fäller expeditören ut RC:n och kontrollerar 

att den är hel och korrekt. Om RC:n är godkänd ställs den på trucken annars placeras den på anvisad 

yta avsedd för icke godkända RC. Vid enklare fel lagas de på plats annars skickas de iväg för 

reparation. Inkorrekta RC, det vill säga RC som inte tillhör ICA, skickas iväg.  

 

Hanteringen av trasiga och inkorrekta RC sköts av lastbärarpersonalen som under varje skift består 

av fyra personer. En av dessa har rollen som styrare vilket innebär ansvar för planering av in- och 

utleveranser av tomgods. Styraren transporterar även tompall från lagergångarna till områdena för 

tompallsuppställning vilket gör att styraren rör sig i hela lagret och får en god överblick över 

lagernivåerna av tomma RC. Två personer i lastbärarpersonalen har ansvar för att hålla rent kring 

RC-ytorna och att hjälpa chaufförerna med lossning av RC samt lastning av trasiga och inkorrekta 

RC. Deras ansvarsområde innefattar även att fylla på mellanlägg vid RC-ytorna, ordna 

blomcontainrar på Spridningspunkten och i mån av tid reparera trasiga RC. Den fjärde personen i 

lastbärarpersonalen ansvarar för att hålla ordning på områdena kring tompallsuppställningarna.  
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Det finns även mindre RC-ytor i lagret som används till kollin från de automatiserade delarna av 

lagret. Omsättningen av RC på dessa ytor är lägre än på de större ytorna och därför hanteras 

påfyllningen av lastbärarpersonalen genom att de transporterar RC från de större ytorna till de 

mindre ytorna. (Jarrolf, 2015) 

2.7.5 Inleveranser av RC 

ICA har två typer av inleveranser av tomma RC, interna och externa inleveranser. De interna 

inleveranserna kommer från någon av ICA-lagrets tomgodsenheter och då de planeras av styraren 

är dessa inleveranser anpassade efter verksamheten. De externa inleveranserna kommer dels från 

ICA-butiker och dels från andra lagerenheter i Sverige och sker dygnet runt. De externa 

inleveranserna styrs inte av ICA i Västerås och då det idag inte finns en inleveransplan för tomgods 

är det svårt att styra de externa inleveranserna.  

2.7.5.1 Interna inleveranser av RC 

ICA-lagret har tre tomgodsenheter; M4, Sjöhagen och Tältet. På M4 lagerhålls tomgods och enklare 

reparationer utförs. Sjöhagen och Tältet är tomgodsenheter som används till lagerhållning. För 

interna inleveranser hämtas i första hand RC från M4 då den ligger närmast ICA-lagret. Sjöhagen och 

Tältet används då det är brist på RC på M4. 

 

Mellan M4 och ICA-lagret åker idag två lastbilar med tomgods. Den ena lastbilen, kallad slingbilen, 

transporterar RC till lagret och tar med tom EUR-pall tillbaka till M4. Den andra bilen, kallad 

direktbilen, åker dels med RC men också med andra typer av tomgods. Det är dessa bilar som i 

första hand förser lagret med RC.  

2.7.5.2 Externa inleveranser av RC 

Från butiker och lagerenheter skickas dagligen tomgods tillbaka till ICA i Västerås. Om leveranserna 

består av endast RC är det önskvärt att de sker direkt till lagret. I de fall det inte finns plats i ICA-

lagret eller om lassen består av blandat tomgods lossas det vanligtvis på M4. Om det råder platsbrist 

på M4 lossas tomgodset på Sjöhagen eller i Tältet. 

2.8 Ledande Logistik 

ICAs logistikfunktion arbetar efter Ledande Logistik, vilket är ICAs anpassning till arbetssättet Lean 

production. ICAs arbete utgår från en pyramid där toppen, alltså målet, är Ledande Logistik. 

Pyramidens sidor består av principer, metoder samt strukturer och verktyg, vilka beskrivs nedan. 

Kapitel 2.8.1 presenterar kopplingen mellan Ledande Logistik och kombinationer av RC-ytor.   

 

 Principer – Hur vi ska tänka 

Med ICAs kärnvärden som grund består principerna av en vägledning om hur medarbetarna 

ska tänka för att nå målet Ledande Logistik. Principerna består bland annat av stabilitet, 

samarbete och engagemang samt rätt från mig. Principerna omges av ständiga förbättringar 

vilket är ett ledord i hur medarbetarna ska tänka i Ledande Logistik. 

 

 Metoder – Hur vi ska göra 

Metoderna är ett hjälpmedel för det dagliga arbetet och genom att följa metoderna kommer 

verksamheten att leva efter principerna. Metoderna består av bland annat visualisering, 
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standardiserat arbetssätt, utjämnat flöde samt ordning och reda. Metoderna omges av 

eliminering av slöserier och grundorsaksanalys som leder till ständiga förbättringar. 

 

 

 Strukturer och verktyg – Vad vi ska arbeta med 

Genom konkreta strukturer och verktyg såsom daglig styrning och standardiserade 

arbetsblad kommer arbetet att leda mot målet Ledande Logistik. Strukturer och verktyg 

består också av exempelvis 5 varför och fiskbensdiagram vilket är hjälpmedel för 

eliminering av slöserier och grundorsaksanalys vilket i sin tur leder till ständiga 

förbättringar.  (Magnusson, 2015) 

 

2.8.1 Ständiga förbättringar och kombinationer av RC-ytor 

Ständiga förbättringar innebär att synliggöra sådant som kan förbättra verksamheten och kan vara 

allt ifrån små till stora förändringar i exempelvis arbetsmoment eller i utformning av arbetsmiljön. 

En metod för att arbeta med ständiga förbättringar är eliminering av slöserier vilket innebär att ta 

bort de steg i en process som inte är värdeskapande för kunden. (Magnusson, 2015) Det finns sju 

slöserier och de som kopplas till RC-ytor beskrivs nedan: 

 

 Väntetid – slöseriet uppkommer om en person måste vänta på en annan person för att 

utföra ett arbetsmoment. 

 

I fallet med RC-ytor uppkommer slöseriet om det uppstår köbildning vid en RC-yta. Detta 

betyder att antalet RC ytor måste vara sådant att expeditörerna har god tillgänglighet till 

ytorna och inte behöver vänta på att hämta RC. 

 

 Lager – Ju större volymer i lager desto mer yta behöver användas till lagerhållning. Slöseriet 

medför kostnader för lagerhållning samt outnyttjad effektivitet i användning av yta.   

 

Varje RC-yta innehåller ett antal tomma RC och det är viktigt att RC-ytorna kan täcka 

efterfrågan på RC. Dock bör inte RC-ytorna innehålla en för stor mängd tomma RC eftersom 

RC-ytorna och utlastningszonerna konkurrerar om samma yta. För stort lager av RC innebär 

att yta används till RC medan nyttan av att använda ytan som utlastningszon skulle vara 

större. Detta slöseri knyts alltså an till både intern och extern inleverans av RC eftersom 

kontrollerade inleveranser av RC till lagret kan frigöra yta i lagret. 

 

 Transport – Transport av produkter och människor över stora ytor är sammankopplat med 

kostnader i tid, pengar och miljöpåverkan och är inte värdeskapande. 

 

De sträckor expeditörerna kör för att hämta RC samt sträckan från RC-yta till lagergång där 

första plock sker är inte värdeskapande för kunden och bör därför vara så korta som möjligt. 

Var RC-ytorna placeras, utifrån minimerade körsträckor, är således viktigt i att reducera 

slöseriet transport. 
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3 Teori 
I kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för metodiken och den efterföljande diskussionen.  

3.1 Optimeringslära 

Optimeringslära är ett område inom den 

tillämpade matematiken som innebär att 

hitta bästa handlingsalternativ i olika 

beslutssituationer genom användning av 

matematiska modeller och metoder. För 

att kunna använda en optimeringsmodell 

krävs att något i problemställningen kan 

varieras, vilket är problemets variabler. 

Det måste även finnas en målfunktion 

som beror på variablerna och ett antal 

bivillkor som begränsar valet av 

variablernas värden. Genom att 

minimera eller maximera målfunktionen 

så bestäms de bästa värdena på 

variablerna. Optimeringslära används inom en rad olika tillämpningsområden, bland annat 

produktionsplanering och trafikplanering.  

 

Optimeringsproblem är ofta förknippade med stora datamängder vilket gör det omöjligt att lösa 

många optimeringsproblem utan tillgång till datorresurser. En speciell metodik kallad 

optimeringsprocessen tillämpas ofta vid lösning av optimeringsproblem. Optimeringsprocessens 

delar illustreras i figur 3.1.1.   

 

Vid formulering av en optimeringsmodell av verkliga problem krävs det att avgränsningar och 

förenklingar görs så att komplexiteten och detaljnivån för modellen hamnar på en rimlig nivå. Figur 

3.1.1 illustrerar det verkliga problemet som en luddig box, eftersom det oftast är mycket komplext 

sammansatt. Det är viktigt att göra en avvägning vid förenklingen av problemet och vara medveten 

om att en hög detaljnivå ger en större realism i lösningen men kan försämra lösningsbarheten. En 

matematisk formulering bör sedan skapas för det förenklade problemet i termer av variabler, 

målfunktion och bivillkor. Genom att implementera den matematiska formuleringen för 

optimeringsmodellen i en programvara kan lösningen till problemet hittas. Lösningen bör valideras 

och verifieras för att kunna omsättas till användbart beslutsunderlag. Olika typer av 

känslighetsanalyser kan användas i denna del av optimeringsprocessen.  

 

Optimerande metod och heuristisk metod är två olika angreppssätt för att lösa ett 

optimeringsproblem beroende på komplexiteten på problemet. En optimerande metod finner alltid 

en optimal lösning som är möjlig att kontrollera. Heuristiska metoder används oftast för problem 

med en hög komplexitet där det inte finns datakapacitet för att lösa problemet genom en 

optimerande metod. Heuristiska metoder kan användas som ett delmoment i lösningen av 

Figur 3.1.1 Illustration över optimeringsprocessen (Lundgren et al., 2003, s.9) 
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problemet för att hitta tillåtna lösningar.  För mer detaljerad information hänvisas till lämplig 

lärobok i optimeringslära, till exempel Lundgren et al. (2003).   

3.2 Lagen om total sannolikhet 

Lagen om total sannolikhet är en grundläggande sats inom sannolikhetsteorin. Lagen säger att den 

totala sannolikheten för en händelse relaterar till den betingade sannolikheten för en mängd 

händelser som utgör hela utfallsrummet.  

 

Låt        vara oförenliga händelser sådana att                    och anta att händelserna 

tillsammans utgör hela utfallsrummet (dvs.             och     
     ). Då gäller: 

 

                  

 

   

 

 

där         betecknar den betingade sannolikheten. 

 

(Alm & Britton, 2008, s. 29)  

3.3 P-medianproblem 

Inom diskret lokaliseringsteori finns det fyra områden; p-medianproblem, p-center problem, 

okapaciterat anläggningslokaliseringsproblem samt kvadratiska tillordningsproblem. Dessa typer 

av problem kallas även platstilldelningsproblem vilket innebär att de bestämmer placeringen av 

anläggningar och fördelar efterfrågepunkter till en eller flera anläggningar. (Reese, 2006, s.125)  

 

P-medianproblemet är det område inom lokaliseringsteori som är aktuellt för examensarbetet. 

Problemet tillhör en större klass kallad minisum platstilldelningsproblem och går ut på att finna 

medianer bland existerande punkter (Reese, 2006, s.125). P-medianproblemet används ofta vid 

modellering av verkliga problem såsom vid placering av industrianläggningar och lager (Hansen & 

Mladenovic’, 1997, s. 207). P-center problem tillhör klassen av problem kallade minimax 

platstilldelningsproblem och går ut på att finna centrum bland punkter (Reese, 2006, s.125).  

Okapaciterade anläggningslokaliseringsproblem har samma mål som p-medianproblem dock med 

några undantag. Detta problem går ut på att lokalisera platser för anläggningar och minimera 

distanser och kostnader. Skillnaden i jämförelse med p-medianproblem är att en fast kostnad 

tillkommer för att placera en anläggning på en nod (öppna anläggningar). Kvadratiska 

tillordningsproblem är teoretiskt svårare att lösa än p-medianproblem. Skillnaden mellan 

problemen är att kvadratiska tillordningsproblem använder kostnad och flödesinformation som 

resultat av distanser. (Reese, 2006, s.126) 

 

I p-medianproblemet ska   anläggningar placeras i en graf så att summan av avstånden mellan 

noderna i grafen och den närmst belägna anläggningen minimeras.(Klose & Drexl, 2005, s.7) P-

medianproblemet definieras enligt följande. 
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Låt   vara mängden noder,   mängden av potentiella anläggningar,       det viktade avståndet 

mellan noderna  och  ,   en binär beslutsvariabel lika med 1 om nod   väljs som anläggning (0 

annars), och     en binär beslutsvariabel som återspeglar tilldelningen av efterfrågenoden     till 

potentiell anläggning  . Formellt beskrivs p-medianproblemet (PMP) enligt: 

 

                      
      

                                                  

så att 

    
   

                                                                                          

                                                                                         

   
   

                                                                                                   

                                                                                               

 

där (1) är p-medianproblemets målfunktion och (2)-(5) dess begränsningar. Begränsning (2) 

garanterar att efterfrågan uppfylls, olikheten (3) knyter ihop placeringen och tilldelningsbeslutet, 

och begränsning (4) fixerar antalet valda anläggningar till   (Klose & Drexl, 2005, s.7). 

3.4 Komplexitet 

Komplexitetsteori består av algoritmkomplexitet och problemkomplexitet och används för att 

avgöra hur svåra olika typer av problem är att lösa. Algoritmkomplexitet, som ligger till grund för 

analys av problemkomplexitet, används för jämförelse av olika algoritmers beräkningstid beroende 

på problemets storlek. Problemkomplexitet är ett hjälpmedel för att analysera hur svårt, eller lätt, 

ett problem är att lösa. Med problem avses ett optimeringsproblem där syftet är att finna det 

optimala målfunktionsvärdet (Lundgren et al., 2003, s.39). 

 

Med hjälp av en transformation av problemet, kallat igenkänningsproblem, kan 

optimeringsproblemets problemkomplexitet analyseras och klassificeras. Igenkänningsproblemet 

är formulerat som en fråga som endast kan besvaras med ja eller nej. Optimeringsproblemet är 

generellt sett inte svårare att lösa än igenkänningsproblemet men klassificeringen utförs på 

igenkänningsproblemet och överförs sedan till optimeringsproblemet. (Lundgren et al., 2003, s.41) 

 

Det finns olika typer av klassificeringar av ett optimeringsproblems problemkomplexitet; P, NP, NP-

fullständig samt NP-svåra problem. De lättaste problemen vars igenkänningsproblem kan lösas med 

en polynomiell algoritm betecknas P, dessa problem ingår i klassen NP. Lundgren et al (2003, s.41) 

formulerar NP enligt “klassen NP består av alla igenkänningsproblem med egenskapen att för varje 

given lösning och ett tillhörande ja-svar existerar det en polynomiell algoritm som kan användas för 

att verifiera att ja-svaret är korrekt”. I klassen NP finns även NP-fullständiga problem som består av 

mycket svåra optimeringsproblem. Om det finns en polynomiell algoritm för något problem 

tillhörande NP-fullständiga kommer alla problem i NP gå att lösa med en polynomiell algoritm.  
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P-medianproblemet är ett så kallat NP-svårt problem vilket innebär att det har ett 

igenkänningsproblem som tillhör klassen NP-fullständiga problem (Reese, 2006, s.127). Enligt 

Hansen & Mladenovic’ (1997, s. 209) är det välkänt att instanser av p-medianproblemet med 

      och      kan lösas exakt inom rimlig tid. P-medianproblem är tidskrävande att lösa när 

både p och n är stora men genom goda heuristiker kan även större problem lösas exakt. Hansen & 

Mladenovic’ ger exempel på att problem med n = 500, p = 167 och n = 1000, p = 10 kunnat lösas 

exakt. 

3.5  Lean production 

Lean production bygger på att synliggöra och eliminera slöseriet. Genom värderingar, principer och 

metoder upptäcks avvikelser i verksamheten som kan elimineras och på så sätt bidra till positivt 

resultat för verksamheten. Företagets värderingar är vägvisare för hur organisationen ska styras. 

Värderingarna öppnar upp för medarbetarna att ta egna beslut och på så sätt engageras alla i 

verksamhetens framgång. Företagets principer är mer konkreta än värderingarna och fungerar som 

en strategi och anger tankesätt för hur verksamheten ska bedrivas inom ramarna för värderingarna. 

För att göra tankesätten applicerbara i verkligheten krävs metoder. Metoderna måste anpassas till 

varje unik situation och då ska principerna vara ett stöd för att välja rätt metod. (Petersson et al., 

2009, s. 31-32, 63-64)  

 

En viktig del i Lean är att arbeta med ständiga förbättringar. Förbättringsarbete inom Lean handlar 

ytterst om att förbättra värdeflödet genom eliminering av icke värdeskapande tid. Tid då inget 

värde tillförs produkten är icke värdeskapande tid och därmed ett slöseri. Enligt Yang et al. (2015, 

s.73) är väntan den vanligaste formen av icke värdeskapande tid.  

 

Enligt Warnecke et. (1995,40) al finns det fyra aktivitetsområden som kan identifieras inom Lean; 

produktutveckling, leveranskedjan, ledning på verkstadsgolvet samt minskning av 

eftermarknadsservice. För examensarbetet är ledning på verkstadsgolvet en viktig faktor avseende 

inleveranser då Warnecke et al. menar att ledning på verkstadsgolvet har utgångspunkt i att 

eliminera sådant som inte är värdeskapande för verksamheten. 
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4 Metodik 
I kapitlet presenteras den metod som använts för att angripa problemformuleringen. Detta innefattar 

matematisk formulering av problemet samt inleveransverktygets matematiska uppbyggnad.  

 

Genomförandet av examensarbetet har utgått från optimeringsprocessen, som finns beskriven i 

kapitel 3.1. Det verkliga problemet har kartlagts och för att förenkla problemet till en rimlig 

komplex nivå har avgränsningar införts, se kapitel 4.1.1 och 4.4.  Genom att formulera en 

optimeringsmodell beräknas expeditörernas förväntade körsträckor utifrån en given kombination 

av RC-ytor under en vecka. Detta har möjliggjort jämförelse av körsträckor och kostnader för olika 

kombinationer av RC-ytor. Optimeringsmodellen har implementerats i programspråket Python.  

 

Utifrån optimeringsmodellens resultat har ett verktyg för styrning av interna inleveranser av RC 

skapats. Verktyget är menat som hjälpmedel i den dagliga operativa styrningen och har på grund av 

användarvänlighet skapats i Microsoft Excel. 

4.1 Optimeringsmodell 

Optimeringsmodellen beräknar och summerar 

expeditörernas förväntade körsträckor över 

timme, dag och vecka för olika kombinationer av 

RC-ytor. En kombination av RC-ytor påverkar två 

av expeditörernas körsträckor. Körsträckan från 

att expeditören lämnar den sista RC:n på en 

utlastningszon till en RC-yta samt körsträckan från 

RC-ytan till lagergången där första kollit plockas i 

nästa plockorder. Körsträckorna illustreras av de 

streckade pilarna i figur 4.1.1. För att möjliggöra 

beräkning av expeditörernas förväntade 

körsträckor krävs således att två positioner 

identifieras: 

 

 Den lagergång där expeditören plockar första kolli.  

 Den utlastningszon där expeditören lämnar den sista fullastade RC:n. 

 

Optimeringsmodellen beräknar utifrån de två positionerna expeditörernas förväntade körsträcka 

från att de lämnar sista fullastade RC:n på en utlastningszon till en RC-yta och till lagergången för 

första plock. En kombination av RC-ytor består av minst två RC-ytor och då expeditören själv väljer 

vilken RC-yta att hämta RC från väljer optimeringsmodellen den RC-yta som genererar den kortaste 

körsträckan. Detta grundas på att expeditörerna arbetar på ackord och således vill köra så korta 

körsträckor som möjligt. Skillnader som kan uppstå i körsträcka vid hämtning av RC på två olika RC-

ytor exemplifieras i figur 4.1.2. I detta fall väljer optimeringsmodellen den helfärgade linjen och 

därmed RC-yta 1 eftersom den resulterar i en totalt kortare körsträcka än RC-yta 2.  

 

Figur 4.1.1 Illustration över expeditörernas körsträckor. 
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För att beräkna körsträckorna används en avståndstabell som anger avstånd i meter. 

Avståndstabellen är framtagen av ICA och används vid optimering av plockorder (Krüger, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att identifiera positionerna har empiriskt bestämda betingade sannolikhetsfördelningar tagits 

fram vilket beskrivs närmre i kapitel 4.2. Efterfrågan på RC per skifttimme och dag är känd vilket 

innebär att antalet expeditörer som färdigställer plockorder under varje skifttimme och dag kan 

beräknas. Optimeringsmodellen beräknas på skifttimmarna 06:00 till 23:00. För en given 

kombination av RC-ytor genomförs följande steg i optimeringsmodellen för att beräkna den 

förväntade totala körsträckan för varje expeditör: 

 

1. Expeditören tilldelas ett utlastningsområde.  

2. Beroende på utlastningsområdet tilldelas expeditören en utlastningszon och en lagergång 

där första plock sker.  

3. För den tilldelade utlastningszonen och lagergången beräknas sträckan till varje RC-yta i 

kombinationen.  

4. Optimeringsalgoritmen väljer den RC-yta som resulterar i den kortaste körsträckan från 

utlastningszon till RC-yta till lagergång för första plock enligt figur 4.1.2.  

 

Den matematiska formuleringen av optimeringsmodellen och sannolikhetsfördelningarna 

presenteras i kapitel 4.2. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.2 Illustration över skillnaden i körsträckan för expeditören att 
hämta RC på RC-yta 1 respektive RC-yta 2. 



 23 

4.1.1 Avgränsningar optimeringsmodellen  

 Modellen antar att varje expeditör hämtar fyra RC varje gång de besöker en RC-yta. I 

verkligheten kör en expeditör normalt fyra RC men har även order som består av färre RC. 

 

 Modellen antar att expeditörerna hämtar fyra RC direkt efter en färdigställd plockorder.  

 

 Modellen tar inte hänsyn till expeditörernas raster, lunch etc. Exempelvis tas inte 

körsträckan mellan truckparkering och RC-yta tas med i beräkningarna.  

 

 Antagandet har gjorts att expeditören väljer att hämta RC från den RC-yta som resulterar i 

den kortaste körsträckan. Vilken RC-yta expeditören hämtar RC från kan dock inte styras i 

verkligheten. 

 

4.2 P-medianproblem över par av noder 

Optimeringsmodellen som implementerats och beskrivs i kapitel 4.1 kan formuleras enligt: 

 

                            
      

          

            

 

 

     

   

 

     

 

Mängden av potentiella anläggningar, RC-ytor, betecknas   och      är beslutsvariablerna som 

aktiverar RC-ytor i den valda kombinationen. Antalet RC-ytor i kombinationen betecknas  . 

Målfunktionen f(y) är den förväntade körsträckan över en vecka, för expeditörerna efter att de 

lämnat den sista RC:n på en utlastningszon väljer den RC-yta som ger kortast total körsträcka till 

första lagergång i nästa plockorder. Parametern      betecknar antalet expeditörer på dag d och tid t, 

och           är sannolikheten att en expeditör lämnar sista RC på utlastningszon u och sedan gör 

första plock i lagergång v, betingat på dag d och tid t. Parametrarna         är avstånden från 

utlastningszon u respektive lagergång v till RC-yta j.  

 

Formuleringen ovan kan härledas till ett p-medianproblem enligt:   

 

Låt 

                      , 

 

vara mängden av alla par av utlastningszoner och lagergångar. Observera att 
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vilket ger 

   
    

                   
      

         

            

 

     
             

                               
            

 

 

     
             

                     
      

  

där  

           
      

         

 

enligt lagen om total sannolikhet är förväntat antal expeditörer som lämnar sista RC på 

utlastningszon u som följs av första plock i lagergång v under en vecka. Om vi betecknar 

 

            

            

                

                

 

så fås p-medianproblemet på formen (1)-(5):  

 

                      
      

                                                  

 

    
   

                                                                                          

                                                                                         

   
   

                                                                                                   

                                                                                               

 

Statistik har inte samlats från den simultana fördelningen          utan endast från 

marginalfördelningarna,       ,       , och därför antas att u och v är statistiskt oberoende, dvs. 

                     . Sannolikheterna    och    beräknas genom lagen om total sannolikhet utifrån 

empiriskt bestämda betingade sannolikhetsfördelningar över utlastningszonerna (  ) respektive 

lagergångarna (  ). Hur dessa är framtagna redovisas nedan. 
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Utlastningsområde 

Mängden av utlastningsområden betecknas               där           är 

utlastningsområden enligt figur 2.3.1. 

Plockområde 

Mängden av plockområden betecknas                                är plockområden enligt 

figur 2.2.1. 

Lagergångar 

Mängden av lagergångar definieras som                , där 

 

                    är mängden av lagergångar i plockområde CL, 

                   är mängden lagergångar i plockområde DE och 

                    är mängden lagergångar i plockområde Special. 

Utlastningszoner 

Mängden av utlastningszoner betecknas              där       är utlastningszonerna enligt figur 

2.3.2. 

Dagar 

Mängden av dagar under en vecka betecknas            . 

Timmar 

Mängden av skifttimmar under en arbetsdag betecknas           .   

 

Efterfrågan   

Parametern      ä efterfrågan av tomma RC under dag d och skifttimme t. Efterfrågan av RC är 

medelvärdet över fem veckors faktiskt behov av RC. Volymen av ICAs leveranser varierar beroende 

på högtider säsonger. För att inte efterfrågan skall bli missvisande är medelvärdet baserat på fem 

veckor då ICA har en jämn produktionsvolym.  

Sannolikhetsfördelning över utlastningsområde betingad på dag 

Sannolikhetsfördelningen över utlastningsområde       är densamma för lagergång för första plock 

och utlastningszon för sista fullastade RC.  

 

                        

 

Med hjälp av data från port- och plockplanen har andelen av den totala kollivolymen för respektive 

utlastningsområde och dag beräknats.  
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Sannolikhetsfördelning över utlastningszoner betingad på utlastningsområde, dag 

och tid 

Den betingade sannolikhetsfördelningen är, 

                          
   

                        

 

Observera att             ,            ,             för            och               .  

 

Vid framtagning av sannolikhetsfördelningen för utlastningszonerna har port-och plockplanen 

använts. Utifrån antal RC och plocktid på respektive lass har ett medelvärde tagits fram över hur 

många RC som placeras på respektive utlastningszon under dag och tid. Plocktiden har använts 

eftersom det är då RC lämnas på utlastningszonen. Medelvärdet är framtaget för respektive 

utlastningsområde, CL och DE, då användningen av tillhörande utlastningszoner varierar enligt 

beskrivning i kapitel 2.3. Utlastningszonen för spridningspunkten är däremot statiskt över dag och 

tid. 

Sannolikhetsfördelning över plockområde, betingad på utlastningsområde och dag 

Vid identifiering av lagergång där första plock sker krävs information kring vilket plockområde 

expeditören arbetar på. Sannolikhetsfördelningen över plockområde är betingat på 

utlastningsområde och dag. Detta då expeditörerna arbetar på ett plockområde men kan lämna RC 

på flera utlastningsområden, se kapitel 2.2. Den betingade sannolikheten är, 

                        
   

                  

 

Samtliga kollin som tillhör ett lass registreras av ICA.  Detta innebär att det går att utvinna data över 

hur många kollin från varje plockområde som lämnar lagret från respektive utlastningsområde. 

Sannolikhetsfördelningen som används i optimeringsmodellen finns i port- och plockplanen.  

Sannolikhetsfördelning över lagergång för första plock, betingad på 

utlastningsområde, plockområde och dag 

Den betingade sannolikheten är, 

                        
   

                        

 

 Observera att             för        . 

 

ICA använder en optimeringsalgoritm för att skapa plockorder vilket innebär att plockslingan för 

respektive plockorder lagras. Detta innebär att det finns historiska data över vilken lagergång som 

expeditörerna plockar första kolli från beroende på plockområde och dag. Utifrån dessa data har en 

sannolikhetsfördelning tagits fram över lagergång för första plock betingat på utlastningsområde, 

plockområde och dag. 
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4.3 Kombinationer av RC-ytor 

En kombination av RC-ytor innefattar både antal och placering av ytorna.  Det finns 13 

utlastningszoner i lagret varav alla teoretiskt sett är aktuella för placering av RC-ytor.   

Antalet möjliga kombinationer för problemet är därmed         . Dock är inte alla 

kombinationer av RC-ytor praktiskt möjliga att tillämpa i verkligheten och därför behöver inte alla 

lösningar testas. Således reduceras problemets sökrymd.  

 

Lagrets yta är begränsad och det finns en nytta av att ha RC-ytorna centraliserade i lagret. Med 

anledning av detta har följande begränsningar införts: 

 

 Två RC-ytor i samma utlastningsområde får inte ligga i angränsande utlastningszoner. 

 Utlastningszon 5 har flera användningsområden och är därför inte aktuell som RC-yta. 

 I en kombination av två RC-ytor ska en RC-yta placeras i någon av utlastningszonerna 2-4 

och den andra i någon av utlastningszonerna 6-12.  Detta på grund av att utlastningszon 1 

ligger i anslutning till en truckparkering vilket kan medföra trängsel vid skiftstart och att 

utlastningszon 13 ligger avskilt från de aktuella plockområdena.  

 Samtliga RC-ytor som ingår i en kombination får inte ligga i samma utlastningsområde, det 

vill säga i enbart utlastningszonerna 1-4 eller 6-12.  

 Placeras en RC-yta i utlastningszon 12 får inte en annan RC-yta i kombinationen placeras i 

utlastningszon 13 och vice versa.  

 

Efter ovanstående begränsningar har en fullständig sökning gjorts vilket innebär att 21 

kombinationer av två RC-ytor och 105 kombinationer av tre RC-ytor har testats. 

Vid en kombination av fyra RC-ytor uppstår kostnader som är betydligt högre än vid två respektive 

tre RC-ytor, se kapitel 4.4.2. Med anledning av detta har stickprov genomförts på godtyckliga 

kombinationer av fyra RC-ytor för att undersöka skillnader körsträckor. 

 

Den optimala kombinationen, endast sett ur minimering av körsträckor, vore att ha 13 RC-ytor, en i 

varje utlastningszon. Detta är dock inte möjligt i verkligheten men för att få en uppfattning om 

problemets undre gräns har även denna kombination testats i optimeringsmodellen. 

 

Optimeringsmodellen härleds till ett p-medianproblem då det sätter problemet i ett större 

sammanhang och dess komplexitet kan utvärderas. Enligt teorikapitlet 3.3 kan instanser av p-

medianproblemet lösas exakt om antalet noder n och antalet anläggningar p är tillräckligt små (till 

exempel      ,      eller            ). Det bör nämnas att dessa siffror är från 1990-talet 

och att gränserna i dag flyttats uppåt på grund av bättre datorkapacitet, sifforna ger ändå en 

uppfattning om gränsen för exakt lösbarhet. För större problem kan heuristiska 

approximationsmetoder användas. P-medianproblemet som formuleras i kapitel 4.2 är något 

modifierat och parar utlastningszoner u med lagergångar v. Detta innebär att nodmängden istället 

består av par      . I lagret finns 13 utlastningszoner och 130 lagergångar vilket ger att       . 

Dock paras utlastningszonerna med lagergångar från respektive plockområde åt gången, vilket 

innebär att antalet par är       ,       och       för respektive plockområde. Antalet par 
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är i ett av dessa fall större än 1000 men då p är litet har problemet ändå kunnat lösas inom rimlig tid 

med optimeringsmodellens enkla sökalgoritm. 

4.4 Kostnadsberäkningar 

I detta kapitel presenteras kostnader som ligger till grund för jämförelse av olika kombinationer av 

RC-ytor.  

4.4.1 Mätbara kostnader 

De mätbara kostnadsbesparingarna grundar sig i att öka expeditörernas effektivitet i form av 

körsträckor. En expeditör kör i medel två meter per sekund med en timkostnad på 350 kr/h. 

Kostnaden för en expeditör att köra en meter är därmed beräknad till 0,04861 kr/m. 

(Thapper, 2015) 

4.4.2 Kostnader i samband med fler RC-ytor 

Med antalet RC-ytor ökar hanteringen i form av underhåll och skötsel vilket leder till ökade 

personalkostnader för lastbärarpersonalen. En ökning av antalet RC-ytor från två till fler kan 

därmed kräva utökad lastbärarpersonal. Dagens budget för lastbärarpersonalens arbetstimmar 

uppgår till 400 h/vecka, idag utnyttjas 360h/vecka. Kostnaderna för dynamiska RC-ytor under 

bestämda tidpunkter kräver dock inte ökade resurser i lastbärarpersonalen.  

 

För att tillgodose efterfrågan på fyra eller fler fasta RC-ytor krävs att de interna inleveranserna 

utökas. Detta innebär att ytterligare en lastbil för interna inleveranser krävs till en kostnad på 

40 000 kr/vecka. (Jarrolf, 2015)  

4.5 Inleveransverktyg 

Inleveransverktygets syfte är att fungera som ett hjälpmedel för styrning av de interna 

inleveranserna av RC till ICA:s lagerenhet i Västerås. För att skapa ett dynamiskt verktyg som 

uppdateras kontinuerligt baseras efterfrågan på RC på ICA:s prognoser för antal levererade kollin 

per dag. Inleveransverktyget beräknar respektive RC-ytas lagernivå och ger ett förslag på när 

interna inleveranser bör ske till lagret. Inleveransverktyget kan även användas för manuell 

planering av inleveranser, alltså utan inleveransförslag, då användaren fyller i inleveranserna och 

får indikation på om de är tillräckliga för att täcka efterfrågan.  

 

Modellen har skapats i Microsoft Excel och dess layout presenteras i appendix A1. Modellen är 

utformad på så sätt att lagernivåerna samt inleveransförslagen endast beräknas från tidpunkten för 

uppdatering och framåt. Tid som passerat innan uppdateringen markeras grått i modellen. Till 

skillnad från tidigare avgränsningar inkluderar inleveransmodellen även RC-ytan i frysen då 

inleveranser av RC sker till samtliga RC-ytor i lagret. I ett första steg har inleveransverktyget 

anpassats till dagens kombination av RC-ytor men förutsättningar har skapats i verktyget för att 

möjliggöra användning om kombinationen av RC-ytor ändras i framtiden.  

 

Nedan presenteras samtliga funktioner och fält i verktyget. Varje fält är uppdelat i Y1, Y2 och FR, där 

Y är beteckning för respektive RC-yta i det varma flödet och FR är beteckning för frysen.  
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Efterfrågan på RC  

Beräkning av efterfrågan på RC under en dag baseras på ICAs kolliprognos. Prognosen är uppdelad i 

hur många kolli som plockas i de varma flödena (inkluderar CL,DE och Special) och i det kalla flödet 

(frysen). Den dagliga efterfrågan beräknas genom ett medelvärde över antal kolli per RC för 

respektive flöde.  

 

Vid beräkning av efterfrågan per timme och RC-yta i det varma flödet har data från 

optimeringsmodellen använts. Optimeringsmodellen summerar antal besök per RC-yta för 

respektive timme och dag, på så sätt har en fördelningsnyckel över efterfrågan tagits fram. I frysen 

finns endast en RC-yta vilket innebär att en fördelning över RC-ytor inte behöver beräknas i det 

kalla flödet. Frysens fördelningsnyckel baseras på ett medelvärde över fem veckors efterfrågan för 

respektive timme och dag. I den beräknade efterfrågan för både det varma och kalla flödet är trasiga 

och inkorrekta RC exkluderade vilket modellen måste ta hänsyn till. För varje timmes efterfrågan 

för respektive RC-yta görs ett procentpåslag som kompenserar för trasiga och inkorrekta RC. 

Påslaget är en parameter som kan korrigeras av användaren. 

  

                         
                                    

                   
 

 

där       är efterfrågan på RC per RC-yta, dag och tid, 

                                                                            

         och              . 

Manuellt saldo 

För att modellen ska ge ett korrekt och uppdaterat inleveransförslag bör användaren inventera 

antalet RC på respektive RC-yta innan användning. Det aktuella lagersaldot fylls i manuellt i 

verktyget som även sparar inventeringens tidpunkt för att använda informationen vid beräkning av 

RC-ytornas lagernivåer.  

Externa inleveranser 

Fältet för externa inleveranser fylls i manuellt av användaren. Finns det exempelvis vetskap om att 

en extern inleverans sker vid en specifik tidpunkt kan det resultera i att antalet interna inleveranser 

kan reduceras.  

Interna inleveranser  

Fältet för interna inleveranser är till för att användaren själv ska kunna planera de interna 

inleveranserna. Genom att uppdatera inleveransmodellen ges användaren en indikation på om de 

ifyllda inleveranserna är tillräckliga för att täcka efterfrågan i respektive timme.  
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Lagernivå 

Lagernivåer beräknas för respektive RC-yta, timme och dag. Beräkningen baseras på lagernivån i 

föregående timme, interna inleveranser, externa inleveranser samt efterfrågan. 

 

                                                                                     

 

där    ,     och    .  

 

Modellen räknar endast framåt i tiden vilket innebär att vid beräkning av lagernivån i timme     

är                                     . I     tar verktyget även hänsyn till exakt tid vid 

beräkning av efterfrågan.  

 

                                                                                  
    

  
        

 

där   är antalet minuter som passerat i    . 

Inleveransförslag 

Som tidigare nämnts beräknar funktionen inleveransförslag vilka tider under en dag som interna 

inleveranser av RC bör ske. En intern inleverans består av 250 RC och under en timme kan maximalt 

två interna inleveranser ske till en RC-yta. Beräkningarna baseras på lagernivån, externa 

inleveranser och kommande timmars efterfrågan. Användaren kan ange hur många timmars 

efterfrågan av RC som lagernivån bör täcka för, vilket blir ett säkerhetslager för respektive RC-yta. 

Antalet timmars efterfrågan betecknas    

 

Om                                                  
   
     

 

Är                           där    ,     och                     (1) 

 

 

Om                                                 
   
    och         

          
   
                       

 

Är                             där    ,     och                 (2) 

 

 

Om                                                  
   
    och 

           
   
                       

 

Är                             där    ,     och                  (3) 

 

För varje beräknad intern inleverans uppdaterar modellen lagernivån för den aktuella timmen 

genom att addera den valda interna inleveransen, enligt kriterierna (1), (2) eller (3), till lagernivån.  
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Användarfunktioner 

Användaren kan välja att beräkna ett inleveransförslag för interna inleveranser enligt beskrivning 

ovan, vilket görs genom att använda funktionen Inleveransförslag. Användaren kan också planera 

inleveranserna manuellt och får genom att använda funktionen Uppdatera indikation på om 

inleveranserna är tillräckliga för att täcka efterfrågan. Indikationen ges genom att färgmarkera 

timmen då inleveranser i förhållande till framtida efterfrågan är för låg. Rekommendation till 

användaren är att kombinera de två funktionerna vid planering av de interna inleveranserna.  
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5 Resultat 
I kapitlet presenteras resultatet från optimeringsmodellen.  

 

Resultatet från optimeringsmodellen presenteras i 

kostnadstabeller där körsträckan för olika 

kombinationer av RC-ytor jämförs.  

Samtliga utlastningszoner enligt figur 5.1 utgör 

möjliga placeringar av RC-ytor med undantagen 

enligt kapitel 4.3. Kombinationerna av RC-ytor 

anges därmed med samma numrering som 

utlastningszonerna 1-13 i resultattabellerna. 

Rekommendation till läsaren är att studera figur 

5.1 vid tolkning av resultatet för att se var de bästa 

kombinationerna i lagret är placerade. Dagens RC-

ytor är placerade i utlastningszon 3 och 10. 

 

 

 

5.1 Kombinationer av RC-ytor 

För att hitta lösningens undre gräns har beräkningar gjorts för kombinationen att använda samtliga 

utlastningszoner som RC-ytor. Tabell 5.1.1 redovisar procentskillnaderna i minskade körsträckor 

mellan dagens RC-ytor och tre RC-ytor, fyra RC-ytor samt alla RC-ytor. 

 

 

Dag 
3 RC-ytor 

(Utlastzon 2,7,12) 
4 RC-ytor 

(Utlastzon  2,6,10,12) 
Alla RC-ytor 

(Utlastzon 1-13) 

Måndag 14 % 17 % 31 % 

Tisdag 15 % 16 % 32 % 

Onsdag 14 % 15 % 29 % 

Torsdag 13 % 15 % 28 % 

Fredag 12 % 14 % 25 % 

Lördag 15 % 12 % 25 % 

Söndag 12 % 15 % 27 % 

Summa (vecka) 14 % 15 % 28 % 

 

Tabell 5.1.2 redovisar kostnadsskillnaderna för expeditörernas totala körsträcka mellan dagens RC-

yta och tre RC-ytor, fyra RC-ytor samt alla RC-ytor. Observera att endast kostnader för körsträckor 

är invägda i tabell 5.1.2, det vill säga extra hanteringskostnader är inte medräknade. 

  

 

Figur 5.1  Illustration över alla utlastningszoner/potentiella RC-ytor 

Tabell 5.1.1  Jämförelse med dagens RC-ytor(3,10) enbart i skillnad av körsträckor.   
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Dag 
3 RC-ytor 

(Utlastzon 2,7,12) 
4 RC-ytor 

(Utlastzon 2,6,10,12) 
Alla RC-ytor 

(Utlastzon 1-13) 

Måndag 2 599 kr 3 148 kr 4 738 kr 

Tisdag  2 861 kr 3 212 kr 5 245 kr 

Onsdag 2 732 kr 2 857 kr 4 839 kr 

Torsdag 2 277 kr 2 579 kr 4 023 kr 

Fredag 1 880 kr 2 275 kr 3 520 kr 

Lördag 1 955 kr 1 545 kr 2 794 kr 

Söndag 1 242 kr 1 535 kr 2 343 kr 

Summa (vecka) 15 546 kr 17 151 kr 27 502 kr 

Summa (år) 808 395 kr 891 861 kr 1 430 128 kr 

 
 
Kombinationer av två respektive tre RC-ytor är testade i optimeringsmodellen, enligt kapitel 4.3.  

Figur 5.1.1 visar den bästa kombinationen av två RC-ytor med avseende på körsträckor. För att se 

skillnader mellan olika kombinationer av två RC-ytor redovisar tabell 5.1.3 de tio bästa 

kombinationerna av två RC-ytor. Samtliga kombinationer jämförs med dagens RC-kombination, 

enbart utifrån kostnader för körsträckor. Dagens kombination av RC-ytor, utlastningszon 3 och 10, 

är gråmarkerade i tabell 5.1.3.  

 

 

 
Figur 5.1.1 Den bästa kombinationen av två RC-ytor med avseende på körsträckor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1.2  Möjliga kostnadsbesparingar i körsträckor i jämförelse med dagens RC-ytor (3,10).   
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2 RC-ytor 
(utlastzon) 

Summa 
vecka 

(meter) 

Kostnad  
körsträcka 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(vecka) 

Kostnads-
besparing  

(år) 

2, 11 2278255  110 746 kr 3 363 kr 174 876 kr 

2, 10 2284091 111 030 kr 3 080 kr 160 160 kr 

2, 9 2284879 111 068 kr 3 041 kr 158 132 kr 

2, 8 2310318 112 305 kr 1 805 kr 93 860 kr 

2, 12 2310901 112 333 kr 1 777 kr 92 404 kr 

3, 8 2324621 113 000 kr 1 110 kr 57 720 kr 

2, 7 2346172 114 047 kr 62 kr 3 224 kr 

3, 10 2347447 114 109 kr 0 kr 0 kr 

3, 9 2353035 114 381 kr -272 kr - 14 144 kr 

3, 11 2380871 115 734 kr -1 625 kr - 84 500 kr 

 

Figur 5.1.2 visar den bästa kombinationen av tre RC-ytor med avseende på körsträckor. För att se 

skillnader mellan olika kombinationer av tre RC-ytor redovisar tabell 5.1.4 de tio bästa 

kombinationerna av tre RC-ytor. Samtliga kombinationer jämförs med dagens RC-kombination, 

enbart utifrån kostnader för körsträckor. Dagens kombination av RC-ytor, utlastningszon 3 och 10, 

är gråmarkerade i tabell 5.1.4. 

 

 

 
Figur 5.1.2 Den bästa kombinationen av tre RC-ytor med avseende på körsträckor.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1.3  Resultat av de 10 bästa kombinationerna av två RC-ytor. 
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Tabell 5.1.5  Resultat av dynamiska RC-ytor under 2 h vid varje skiftstart måndag-söndag.  

 

 

 

 

3 RC-ytor 
(utlastzon) 

Summa vecka 
(meter) 

Kostnad  
körsträcka 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(år) 

2, 7, 12 2027635 98 563 kr 15 546 kr 808 392 kr 

2, 6, 12 2031700 98 761 kr 15 348 kr 798 096 kr 

2, 7, 11 2037598 99 048 kr 15 062 kr 783 224 kr 

2, 6, 11 2048145 99 560 kr 14 549 kr 756 548 kr 

3, 6, 12 2049458 99 624 kr 14 485 kr 753 220 kr 

3, 7, 12 2051809 99 738 kr 14 371 kr 747 292 kr 

2, 8, 12 2052504 99 772 kr 14 337 kr 745 524 kr 

2, 8, 11 2070392 100 642 kr 13 468 kr 700 336 kr 

3, 6, 11 2081058 101 160 kr 12 949 kr 673 348 kr 

3, 7, 11 2088496 101 522 kr 12 588 kr 654 576 kr 

3, 10 2347447 114 109 kr 0 kr 0 kr 

 

Tabell 5.1.5 redovisar differensen mellan dynamiska RC-ytor och dagens två fasta RC-ytor. 

Utlastningszon 3 har varit fixerad i de olika kombinationerna medan den andra fasta RC-ytan har 

varierats i kombinationen tillsammans med olika dynamiska RC-ytor. Tidpunkterna för de 

dynamiska ytorna är två timmar vid varje skiftstart, det vill säga mellan 06:00-08:00 och 14:00-

16:00 måndag till fredag, 08:00-10:00 på lördagar samt mellan 14:00-16:00 på söndagar. Dagens 

kombination av RC-ytor, utlastningszon 3 och 10, är gråmarkerade i tabell 5.1.5. 

 

 

 

Fast RC-yta 
(utlastzon) 

Dynamisk  
RC-yta 

(utlastzon) 

Summa 
vecka 

(meter) 

Kostnad 
körsträcka 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(år) 

3, 8 12 2258679 109 794 kr 4 315 kr 224 380 kr 

3, 9 11, 12 2260009 109 859 kr 4 250 kr 221 000 kr 

3, 9 12 2264295 110 067 kr 4 042 kr 210 184 kr 

3, 10 1, 12 2264443 110 075 kr 4 035 kr 209 820 kr 

3, 9 11 2295838 111 601 kr 2 509 kr 130 468 kr 

3, 10 12 2303148 111 956 kr 2 153 kr 111 956 kr 

3, 10 11 2305689 112 080 kr 2 030 kr 105 560 kr 

3, 8 11 2309948 112 287 kr 1 823 kr 94 796 kr 

3, 10 - 2347447 114 109 kr 0 kr 0 kr 

 

 

Tabell 5.1.4  Resultat av de 10 bästa kombinationerna av tre RC-ytor. 
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Tabell 5.2.1  Resultat av de 10 bästa kombinationerna av två RC-ytor. 

5.2 Validering och verifiering 

Optimeringsmodellen bygger på att genom sannolikhetsfördelningar ta fram expeditörernas 

positioner. Validering och verifiering av sannolikhetsfördelningarna har gjorts för att stärka 

optimeringsmodellens resultat och pålitlighet.  

 

Eftersom port- och plockplanen uppdateras kontinuerligt har även en känslighetsanalys gjorts för 

att undersöka vilken betydelse expeditörernas körsträcka från utlastningszonen där den sista 

fullastade RC placeras till RC-yta har för resultatet. Känslighetsanalysen tar därför endast hänsyn till 

körsträckorna från RC-yta till lagergång för första plock. Inom ramen för begränsningarna av olika 

kombinationer av två respektive tre RC-ytor har alla möjliga kombinationer beräknats.  

 

Tabell 5.2.1 redovisar de tio bästa kombinationerna av två RC-ytor. Samtliga kombinationer jämförs 

med dagens kombination av RC-ytor, utlastningszon 3 och 10, som är gråmarkerade i tabell 5.2.1. 

 

 

2 RC-ytor 
(utlastzon) 

Summa vecka 
(meter) 

Kostnad 
körsträcka 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(år) 

2, 11 1281584 62 298 kr 2 549 kr 132 548 kr 

2, 12 1298208 63 106 kr 1 741 kr 90 532 kr 

2, 10 1305804 63 475 kr  1 372 kr 71 344 kr 

3, 11 1323861 64 353 kr 494 kr 25 688 kr 

2, 9 1331365 64 718 kr 129 kr 6 708 kr 

3, 10 1334022 64 847 kr 0 kr 0 kr 

3, 9 1339923 65 134 kr -287 kr - 14 924 kr 

3, 12 1352771 65 758 kr -911 kr - 47 372 kr 

2, 8 1373311 66 757 kr -1 910 kr - 99  320 kr  

3, 8 1384000 67 276 kr -2 429 kr - 126 308 kr 
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Tabell 5.2.2  Resultat av de 10 bästa kombinationerna av tre RC-ytor.  

 

Tabell 5.2.2 redovisar de tio bästa kombinationerna av tre RC-ytor. Samtliga kombinationer jämförs 

med dagens kombination av RC-ytor, utlastningszon 3 och 10, som är gråmarkerade i tabell 5.2.2. 

 

 

3 RC-ytor 
(utlastzon) 

Summa 
(meter) 

Kostnad 
körsträcka 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(vecka) 

Kostnads-
besparing 

(år) 

3,7,12 1104277 53 679 kr 11 168 kr 580 736 kr 

2,8,12 1110914 54 002 kr 10 845 kr 563  940 kr 

2,9,12 1117034 54 299 kr 10 548 kr 548 496 kr 

3,8,12 1119109 54 400 kr 10 447 kr 543 244 kr 

2,7,12 1120022 54 444 kr 10 403 kr 540 956 kr 

3,6,12 1120441 54 465 kr 10 382 kr 539 864 kr 

3,7,11 1130412 54 949 kr 9 897 kr 514 644 kr 

3,6,11 1139649 55 398 kr 9 448 kr 491 296 kr 

3,9,12 1141669 55 497 kr 9 350 kr 486 200 kr 

2,7,11 1144209 55 620 kr 9 227 kr 479 804 kr 

3, 10 1334022 64 847 kr 0 kr 0 kr 
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6 Diskussion 
I diskussionskapitlet förs resonemang kring för och nackdelar av olika kombinationer av RC-ytor och 

inleveransverktyget.  

 

I tabell 5.1.1 redovisas resultatet över de förbättringsmarginaler som ett ökat antal RC-ytor kan 

generera. Tabellen visar att placering av RC-ytor i samtliga utlastningszoner skulle ge en 

förbättringsmarginal på 28 %. I verkligheten är inte denna kombination möjlig men 

förbättringsmarginalen ger en indikation på vad som är maximalt möjligt att spara i körsträcka. Den 

totala förbättringsmarginalen för tre respektive fyra RC-ytor är 14 % och 15 %. Alltså är skillnaden i 

körsträckor marginell mellan kombinationerna. Som nämndes i kapitel 4.4.2 är kostnaderna i 

samband med fyra RC-ytor betydligt större än vid tre ytor vilket innebär att fyra RC-ytor inte är 

lönsamt ur kostnadssynpunkt. Detta påvisas även i tabell 5.1.2 där de totala kostnaderna i 

körsträckor för en vecka kan reduceras med 17 151 kr jämfört med dagens kombination. Då fyra 

RC-ytor innebär en extra kostnad på 40 000 kr per vecka är inte en kombination bestående av fyra 

RC-ytor aktuell. Alltså kan en kombination av fyra RC-ytor uteslutas och i nedanstående analys 

diskuteras endast kombinationer av två, tre och dynamiska RC-ytor. 

6.1 Två RC-ytor 

I tabell 5.1.3 redovisas de 10 bästa kombinationerna av två RC-ytor. Från tabellen går att utläsa att 

det är fördelaktigt att placera de två RC-ytorna relativt långt från varandra men centraliserat i 

lagret. Skillnaderna i körsträcka och kostnader är dock relativt låg mellan de olika kombinationerna, 

se tabell 5.1.3, vilket innebär att andra faktorer, såsom trängsel och lämplig yta, bör tas hänsyn till 

vid val av en kombination av två RC-ytor. Det är viktigt att poängtera att utlastningszon 10 idag inte 

används fullt ut som utlastningszon utan är en RC-yta. Detta innebär att resultatet kan bli 

missvisande för utlastningszon 10 då sannolikheten är lägre att en expeditör kommer lämna sin 

sista fullastade RC i utlastningszonen. Känslighetsanalysen bortser från expeditörernas körsträcka 

från utlastningszon till RC-yta, vilket gör den lämplig att väga in i resultatet i tabell 5.2.1 som 

beslutsunderlag för en optimal placering av RC-ytor i en kombination av två RC-ytor.  

 

RC-ytan i utlastningsområde CL bör, enligt tabell 5.1.3, placeras i anslutning till plockområde CL. I 

dagens kombination ligger denna RC-yta i utlastningszon 3 eftersom hela ytan i utlastningszon 3 

inte har en tillhörande utlastningsport och därmed inte är användbar för utlastning. På grund av 

detta är utlastningszon 3 en lämplig yta att använda som RC-yta och då den även ligger i anslutning 

plockområde CL anses utlastningszon 3 vara en bra yta att även i fortsättningen använda som RC-

yta i en kombination av två ytor.  

 

Vid val av placering av RC-ytan i utlastningsområde DE tillsammans med RC-ytan i utlastningszon 3 

bör både resultatet från optimeringsmodellen och känslighetsanalysen vägas in. Enligt resultatet i 

tabell 5.1.3 och 5.2.1 bör RC-ytan i utlastningsområde DE placeras relativt långt ner i lagret. 

Resultatet i tabell 5.1.3 visar att det är lämpligt att placera RC-ytan i utlastningsområde DE i 

utlastningszonerna enligt ordningen 8,10,9,11. Enligt känslighetsanalysen, tabell 5.2.1, är 

utlastningszonerna i ordningen 11,12,10 lämpliga för placering av RC-yta.  Dagens placering av RC-

ytan i utlastningsområde DE är placerad i utlastningszon 10 och därmed centraliserad. Eftersom 
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kombinationer av två RC-ytor skiljer sig marginellt anses RC-ytan i utlastningszon 10 vara en bra 

placering. Utifrån resonemanget som förts ovan anses dagens placering av RC-ytor därmed vara en 

bra placering vid en kombination av två RC-ytor.  

6.2 Tre RC-ytor 

I tabell 5.1.4 redovisas de tio bästa kombinationerna av tre RC-ytor. Kostnadsbesparingarna vid en 

kombination av tre RC-ytor jämfört med två ytor är betydligt större, för de bästa kombinationerna 

15546 kr respektive 3363 kr, se tabell 5.1.4 och 5.1.3. Eftersom kostnadsbesparingar för de olika 

kombinationerna av tre RC-ytor inte skiljer sig markant mellan varandra öppnar även detta resultat 

för att valet av RC-ytor bör tas tillsammans med andra faktorer.  

 

Fördelar med en kombination av tre RC-ytor är förutom kostnadsbesparingar i minimerade 

körsträckor att kombinationen underlättar för expeditörerna vid hämtning av RC. Tre RC-ytor 

bidrar till mindre trängsel och risk för olyckor vid ytorna. Minskad trängsel vid ytorna kan även leda 

till sparade kostnader inom andra områden då köbildning innebär icke värdeskapande tid i 

produktionen. Det vill säga den väntetid som uppstår när expeditören hämtar RC. Trängsel bidrar 

också till högre skaderisk som är förknippat med kostnader. Trängsel är svårt att mäta i tid men är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av RC-ytor.  

 

Nackdelar med tre RC-ytor jämfört med två är att det kan innebära ökad ytanvändning. Eftersom 

det idag råder brist på tillgänglig yta i lagret får inte RC-ytorna begränsa utlastningen. De 

utlastningar som sker idag måste även kunna ske vid en kombination av tre RC-ytor. Exempel på 

detta är som i fallet med två RC-ytor att utlastningszon 3 lämpar sig bättre som RC-yta än 

utlastningsyta eftersom delar av ytan inte har en anslutande utlastningsport. Tre RC-ytor innebär 

ökade kostnader för lastbärarhantering. Det är svårt uppskatta hur stor ökningen kan bli men den 

bör ligga inom ramen för lastbärarhanteringens personalbudget på 400h/vecka.  

 

Enligt diskussionen ovan är utlastningszon 3 lämplig att använda som utlastningsyta även i en 

kombination av tre RC-ytor. Utifrån resultatet enligt, tabell 5.1.4, kan även urskiljas att en RC-yta 

bör placeras på utlastningszon 6 eller 7. Den tredje RC-ytan bör placeras i någon av 

utlastningszonerna 11 eller 12.  

6.3 Dynamiska RC-ytor 

I tabell 5.1.5 redovisas kombinationer av två fasta ytor tillsammans med både en och två dynamiska 

ytor. Den fasta RC-ytan på utlastningsområde CL har valts till utlastningszon 3 för samtliga 

körningar. Detta på grund av tidigare argument kring att denna utlastningszon är mest lämpad som 

RC-yta på utlastningsområde CL. Enligt resultatet ger en dynamisk RC-yta större effekt om den fasta 

ytan på utlastningsområde DE flyttas längre upp, det vill säga från utlastningszon 10 till 8 eller 9. 

Minskningen i körsträckor är dock inte tillräcklig för att denna förflyttning ska vara aktuell. Vid en 

sådan förflyttning skulle verksamheten vara beroende av att de dynamiska ytorna alltid måste 

finnas vid de angivna tidpunkterna. Detta eftersom en förflyttning av den fasta RC-ytan på 

utlastningsområde DE skulle leda till längre körsträckor under de tidpunkter det inte är möjligt att 

ha en dynamisk RC-yta. Alltså ställer dynamiska ytor krav på planering och ett tätt samarbete 

mellan ytbokaren och styraren.  
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I tabell 5.1.5 går tydligt att se att utfallet av dynamiska ytor är begränsat med avseende på 

expeditörernas körsträckor. Dynamiska ytor bidrar dock positivt till minskad trängsel eftersom det 

är kring skiftstart trängseln är som störst. Under förmiddagsskiftet är dynamiska ytor relativt lätt 

att applicera i lagret då många utlastningsytor är tomma under dessa timmar. Dock är det mer 

problematiskt att införa dynamiska RC-ytor under eftermiddagsskiftet då beläggningen på 

utlastningsytorna är betydligt högre på eftermiddagen jämfört med förmiddagen. 

 

Kostnadsbesparingarna för kombinationer av dynamiska RC-ytor skiljer sig marginellt mellan 

varandra och ett beslut för om det bör finnas en eller två dynamiska ytor bör därför grundas på 

tillgänglig yta och om det finns resurser för underhåll av ytorna. En viktig aspekt att ta hänsyn till 

vid ett beslut om att införa dynamiska ytor är att RC-ytorna måste vara tomma den tidpunkt då de 

ska användas till utlastning.  

6.4 Jämförelse mellan två, tre och dynamiska RC-ytor 

Utifrån tidigare diskussion kring vilka RC-ytor som är mest lämpliga vid två, tre och dynamiska RC-

ytor presenteras de besparade kostnaderna med avseende på körsträckor i tabell 6.4.1. 

Kostnaderna är avrundade till tre värdesiffror.  

 
Tabell 6.4.1 Kostnadsbesparing per år för dagens RC-yta, tre RC-ytor och dynamiska RC-ytor avrundade till tre värdesiffror. 

Kombination av RC-ytor 
Kostnadsbesparing i 

expeditörernas körsträckor  

2 RC-ytor (utlastningszon 3, 10) 0 kr/år 

3 RC-ytor (utlastningszon 3, 6, 12)  753 000 kr/år 

Dynamisk (utlastningszon 3 & 10 fasta, 1 & 12 dynamisk) 210 000 kr/år 

Dynamisk (utlastningszon 3 & 10 fasta, 12 dynamisk) 112 000 kr/år 

 

Vid jämförelse av två och tre RC-ytor är en kombination av tre RC-ytor att föredra ur ett 

kostnadsperspektiv. Detta med anledning av att det i körsträcka går att spara 753 000kr/år jämfört 

med dagens placering av RC-ytor. Tre RC-ytor genererar dock extra kostnader för 

lastbärarhantering vilket måste tas i beaktande. Tre RC-ytor bidrar positivt till minskad trängsel 

varför en kombination av tre RC-ytor snarare borde jämföras med två fasta ytor tillsammans med 

dynamiska RC-ytor. Dagens två fasta RC-ytor i kombination med en dynamisk yta kan spara 112 000 

kronor/år. Med ytterligare en dynamisk yta kan denna siffra näst intill fördubblas och 210 000 

kr/år kan sparas. Dock uppgår inte kostnadsbesparingarna av dynamiska ytor i samma nivå som tre 

fasta RC-ytor. Således är tre fasta RC-ytor att föredra utifrån minskade körsträckor och trängsel. 
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Som nämndes i kapitel 2.7.2 har ICA tidigare haft tre fasta RC-ytor i lagret men valt att reducera 

dessa till två. Detta på grund av att det fanns ett behov av fler utlastningsytor och att efterfrågan på 

RC inte upplevdes så pass stort att tre RC-ytor var nödvändigt. En bidragande faktor till detta kan ha 

varit att RC-ytorna var för stora och inte anpassade efter efterfrågan på RC. De data som används i 

optimeringsmodellen är baserat på dagens verklighet och resultatet visar att tre RC-ytor resulterar i 

kortare körsträckor för expeditörerna. Vid tidpunkten då ICA gick från tre RC-ytor till två RC-ytor 

fanns inte motsvarande beslutsunderlag om hur antal och placering av RC-ytor faktiskt påverkar 

expeditörernas körsträckor. Det bör också nämnas att omsättningen på RC kan ha ökat vilket bidrar 

till att nyttan av att ha ytterligare en RC-yta idag är större.  

6.5 Känslighetsanalys 

Skillnaden mellan beräkningarna i känslighetsanalysen jämfört med optimeringsmodellen är att 

känslighetsanalysen endast tar hänsyn till expeditörernas körsträcka mellan RC-yta och lagergång 

för första plock. Detta resulterar i att den totala körsträckan skiljer sig mellan känslighetsanalysen, 

redovisat i tabell 5.2.1 och 5.2.2, och resultatet i tabell 5.1.3 och 5.1.4. Resultatet för de olika 

kombinationerna skiljer sig något men i det stora hela visar optimeringsmodellen och 

känslighetsanalysen på överensstämmande resultat över de mest fördelaktiga kombinationerna av 

två respektive tre RC-ytor. Detta indikerar på att körsträckan mellan utlastningszonen där 

expeditören lämnar sin sista fullastade RC och RC-yta inte är en avgörande körsträcka som påverkar 

den strategiska placeringen och kombinationer av RC-ytor märkbart. Detta beror troligtvis på att 

fullastade RC placeras relativt jämnt över utlastningszonerna.  

 

För att möjliggöra utökning av RC-ytor och dynamiska ytor måste port- och plockplanen ses över då 

det i dagsläget är svårt att finna tomma ytor där det finns möjlighet att placera RC på. Detta innebär 

att port- och plockplanen kommer att ändras om det sker en förändring i kombinationen av RC-ytor. 

Känslighetsanalysen visar att resultatet inte påverkas i allt för stor grad vid förändrad port- och 

plockplan och därmed skulle en förändring i kombinationen av RC-ytor ge likvärdig minskning i 

körsträckor. 

6.6 Inleveransmodellen 

Inleveransverktyget skapar möjligheter att på ett bättre sätt styra och kontrollera de interna 

inleveranserna. På längre sikt kan också verktyget ge överblick över de externa inleveranserna som 

det idag saknas planering för. Verktyget ger också på längre sikt möjlighet till planering och 

effektivisering av lastbärarpersonalens arbetsuppgifter eftersom det bidrar till kunskap om vilka 

tider lastbärarpersonalen måste befinna sig vid RC-ytorna. Inleveransverktyget kan således fungera 

som ett hjälpmedel för ledningen på lagret att minimera slöseriet. 

 

Inleveransverktyget kan ses som ett led i ICAs arbete med Ledande Logistik. Efterfrågan på RC per 

timme identifieras. Detta resulterar i goda förutsättningar att uppnå ett jämnare flöde av RC till 

lagret som bättre kan planeras utifrån efterfrågan. Eventuella buffertytor och säkerhetslager kan 

således minskas.  En bättre styrning av inleveranserna kan också bidra till att onödiga transporter 

minskar. Exempelvis om personalen vet att en extern inleverans kommer ske kan den interna 

inleveransen planeras utifrån det. Inleveransmodellen kan därmed skapa goda förutsättningar för 

att frigöra yta i lagret som gör det möjligt att gå från två RC-ytor till tre RC-ytor.  
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Inleveransverktyget baseras på ICAs kolliprognos och uppdateras därmed dagligen. Detta gör 

inleveransverktyget dynamiskt och användbart under alla tider på året inklusive under högtider då 

produktionen och efterfrågan på RC är hög i lagret. Inleveransverktyget kan till och med bidra till att 

underlätta planering och bemanning under högtider och på längre sikt bidra till ökad styrning och 

kravställning av externa inleveranser.  

 

Innan inleveransverktyget kan fungera fullt ut som ett planeringsverktyg måste det genomgå tester. 

Inleveransverktyget innehåller till exempel en parameter för procentpåslag för andel trasiga och 

inkorrekta RC vilket påverkar efterfrågan på RC. Detta påslag är idag en uppskattad procentandel 

och kan därför behöva uppdateras och revideras löpande utifrån förändrade förutsättningar.  
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7 Rekommendation 
Läsaren kan i det avslutande kapitlet ta del av rekommendationen som ges till ICA.  

 

Utifrån en kostnadsbesparing på ca cirka 750 000 kr/ år endast baserad på kortare körsträckor för 

expeditörerna rekommenderas ICA att se över möjligheten att placera tre fasta RC-ytor i lagret 

istället för dagens två. En RC-yta bör placeras i utlastningszon 3, den andra ytan i utlastningszon 6 

eller 7 samt en RC-yta i utlastningszon 12. Tre RC-ytor skulle inte enbart minska expeditörernas 

körsträckor utan även bidra till minskad trängsel och kortare väntetider för expeditörerna. Nästa 

steg bör därför vara att undersöka möjligheten att ändra i port- och plockplanen för att skapa 

förutsättning för tre RC-ytor. ICA bör även utvärdera hur många RC som bör finnas på respektive 

RC-yta och förhoppningen är att inleveransverktyget kan vara ett stöd i detta arbete. Det ska 

understrykas att det resultat som redovisas i rapporten bygger på teoretiska lösningar och att en 

implementation i verkligheten även innehåller andra parametrar som bör tas hänsyn till. Resultatet 

av denna rapport ska ses som ett beslutsunderlag vid val av en kombination av RC-ytor. 
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A1 
 

Appendix 1: Layout inleveransmodellen 
 

 

Manuellt saldo Tid Datum

Y1 Y2 Y3 F 15:23

1129 253 0 477

Datum År VeckonrDag Klockslag Y1 Y2 Y3 F Y1 Y2 Y3 F Y1 Y2 Y3 F Y1 Y2 Y3 F Y1 Y2 Y3 F Kommentarsfält

2015-05-26 2015 22 2 06:00 439 565 0 93

2015-05-26 2015 22 2 07:00 280 294 0 102

2015-05-26 2015 22 2 08:00 190 194 0 77

2015-05-26 2015 22 2 09:00 262 235 0 66

2015-05-26 2015 22 2 10:00 299 249 0 73

2015-05-26 2015 22 2 11:00 208 145 0 75

2015-05-26 2015 22 2 12:00 231 190 0 43

2015-05-26 2015 22 2 13:00 231 262 0 62

2015-05-26 2015 22 2 14:00 222 267 0 82

2015-05-26 2015 22 2 15:00 213 303 0 90 998 66 0 421

2015-05-26 2015 22 2 16:00 158 213 0 60 840 353 0 361 0 500 0 0

2015-05-26 2015 22 2 17:00 185 226 0 92 655 377 0 269 0 250 0 0

2015-05-26 2015 22 2 18:00 77 127 0 37 578 500 0 232 0 250 0 0

2015-05-26 2015 22 2 19:00 222 181 0 41 356 319 0 191 0 0 0 0

2015-05-26 2015 22 2 20:00 154 127 0 104 452 442 0 337 250 250 0 250

2015-05-26 2015 22 2 21:00 149 190 0 81 553 752 0 256 250 500 0 0

Beräknade Inleveranser

Verktyg styrning RC-flöde

Efterfrågan Lagernivå Externa inleverans Interna inleverans 

Yta

Antal RC

2015-05-26

InleveransförslagUppdatera


