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Förord 
Arbetet i denna rapport är ett avslutande examensarbete för civilingenjörsprogrammet i 

industriell ekonomi med inriktning mot optimering och logistik vid Umeå Universitet. 

Examensarbetet är utfört på SCA Sourcing & Logistics i Umeå under vårterminen 2017. 

 

Vi vill inleda denna rapport med att rikta ett stort tack till vår handledare på SCA Sourcing & 

Logistics, Peder Hjortborg, som givit oss möjlighet att utföra vårt examensarbete på företaget 

och till vår handledare från Umeå Universitet, Jonas Westin, som bidragit med stort 

engagemang och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka planeringsavdelningen på 

SCA Sourcing & Logistics och alla inom SCA som ställt upp och svarat på frågor och tagit 

emot oss på studiebesök. Slutligen vill vi rikta ett tack till Peter Eriksson från SCA Sourcing & 

Logistics i Sundsvall som har gett oss svar på många av våra funderingar.  

 

Caroline Deutgen & Nils Forsberg 

Umeå, 2017-05-23 
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Sammanfattning 
SCA Sourcing & Logistics i Umeå är ett transport- och logistikföretag som utgör en del av SCA 

Forest Products. Logistikföretaget transporterar bland annat kraftlinerrullar med roro-fartyg till 

terminaler i norra Europa. Inför varje fartygsresa utförs en planering där varje kraftlinerrulle 

tilldelas en godsbärare som kallas kassett. Planeringen utförs idag manuellt vilket tar lång tid, 

gör den svår att i efterhand anpassa efter olika önskemål och kan leda till vissa säkerhetsrisker 

då godset ska lastas. Vid en annan terminal i Sundsvall som också tillhör SCA Sourcing & 

Logistics används ett planeringsprogram för kassettlastningen men programmet är inte anpassat 

efter terminalen i Umeå.  

 

Syftet med detta arbete har varit att effektivisera lastplaneringen för kassetter på SCA Sourcing 

& Logistics i Umeå genom att ta fram ett planeringsprogram för kassettlastningen vid 

terminalen. Syftet har även varit att visa på hur tillgången till ett planeringsprogram kan 

utveckla planeringsarbetet i framtiden. Det framtagna programmet har implementerats i Visual 

Basic och baserats på en ingående analys av dagens planeringsmetoder och olika heuristiska 

Bin Packing-algoritmer. Programmet genererar planeringar som i snitt får plats med fler rullar 

per kassett jämfört med dagens arbetsmetoder på bekostnad av fler olika typer av rullar per 

kassett. Programmet minskar planeringstiden från flera timmar till under en minut och kan 

anpassa planeringen från att prioritera hög snittvikt per kassett till att minska antalet unika rullar 

per kassett. Programmet ger varje rulle en position på kassetterna vilket minskar sannolikheten 

för felaktig lastning och därmed ökar säkerheten vid terminalen. Vidare har vinningen med att 

öka den tillåtna maxvikten på godsbärarna och vilka fartygsresor som gynnas av ökad snittvikt 

per kassett analyserats. Slutligen har planerarens framtida roll i planeringsarbetet diskuterats.  
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Abstract 
SCA Sourcing & Logistics in Umeå is a transport and logistics company that is a part of SCA 

Forest Products. This company transports, for example, kraftliner reels on roro-vessels to 

terminals in the northern part of Europe. Before each departure from the terminal in Umeå a 

planning process is carried out where each kraftliner reel is assigned to a goods carrier called a 

cassette. The planning process is carried out manually without any planning program making it 

time consuming, especially when the loading plan needs to be adjusted after completion.  

Further, there are certain operational safety risks when loading the reels due to the manual 

nature of the planning process. At another terminal within SCA Sourcing & Logistics in 

Sundsvall a planning program for cassette loading is used, but this program is not adapted for 

the terminal in Umeå.  

 

The purpose of the project has been to make the planning process for the cassette loading at 

SCA Sourcing & Logistics in Umeå more efficient by creating a planning program for the 

cassette loading at the terminal. The purpose has also been to show how today’s planning 

process can be developed with the benefit of a planning program. The program has been written 

in Visual Basic, and it is based on an in-depth analysis of today´s planning process and includes 

various modified heuristic Bin Packing algorithms. The program generates loading plans with 

higher-than-average weight per cassette compared to the corresponding manual loading plan. 

This is at the expense of more unique reel types per cassette. The planning program decreases 

the planning time from several hours to under one minute and it can be adjusted to prioritize 

high weight per cassette or few unique reel types per cassette. It gives each reel a position on 

the cassettes, which decreases the probability of mistakes when the cassettes are loaded. 

Further, the project has shown the possible gain that can be realized when the allowed maximum 

weight of the cassettes is increased, the profitability of shipment routes that have higher-than-

average weight per cassette and proposes suggestions on how the role of the planner can be 

developed in the future.    
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Termer  

 
Direktlastning:  När ankommande kraftlinerrullar från bruken lastas direkt på 

godsbärare (i detta fall kassetter) utan att placeras i lager. 

 
Kassett:  En kassett är en godsbärare som används vid transport av 

kraftlinerrullar på roro-fartyg. 

 
Kraftliner: En papperstyp som SCA producerar vid bruken Obbola och 

Munksund. 

 
Lastinstruktion: En instruktion från planeraren till truckföraren innehållande 

information om hur specifika rullar ska lastas på specifika 

godsbärare. 

 
Lastregler: Regler för hur rullar ska lastas på godsbärare (exempelvis maxhöjd, 

maxvikt och maxantal). 

 
Resa: En fartygstransport från Umeå hamn till en given destination på ett 

specifikt datum.  

 
Roro-fartyg: Ett fartyg utformat för att enkelt kunna köra ombord och i land 

fartygets last (från engelskans roll on, roll off). 

 
Wisafix: Typ av presenning som rullarna på en kassett lastsäkras med.  
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1. Introduktion 
 

I följande avsnitt beskrivs företaget och dess verksamhet. Därefter introduceras arbetets 

problemformulering med tillhörande syfte, mål och frågeställning. Avsnittet avslutas med 

avgränsningar och rapportens disposition.   

 

1.1 SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
År 1929 slogs flertalet svenska skogsbolag samman och bildade koncernen SCA, Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget. På den tiden var SCA endast ett skogsbolag men idag har företaget 

expanderat till ytterligare två verksamhetsområden inom mjukpapper och personliga 

hygienprodukter. Personal Care är verksamhetsområdet där hygienprodukter så som barnblöjor, 

inkontinensprodukter och mensskydd produceras som säljs under både lokala och globala 

varumärken. Verksamhetsområdet Tissue är en ledande aktör på marknaden mjukpapper. 

Produkterna säljs under olika varumärken till både konsumenter och storförbrukare. Forest 

Products producerar skogsindustriprodukter och är Europas största privata skogsägare. Idag 

omsätter SCA cirka 115 miljarder kronor och har försäljning i över 100 länder (SCA, 2016a; 

SCA, 2016b; SCA, 2016c; SCA, 2016d). 

 

1.1.1 SCA Sourcing & Logistics Umeå  

SCA Sourcing & Logistics är ett transport- och logistikföretag som utgör en del av SCA Forest 

Products. Logistikföretaget erbjuder sjö- och landtransporter inom Europa men även till andra 

platser i världen. Verksamheten är uppbyggd via ett nätverk av terminaler utsatta på strategiska 

platser i Europa där SCA Sourcing & Logistics i Umeå är en av dessa terminaler (SCA, 2016d). 

Terminalen i Umeå distribuerar bland annat pappersrullar inkommande från två bruk. 

Pappersrullarna tillverkas i bruken Munksund i Piteå och Obbola i Umeå för att sedan 

transporteras till SCA Sourcing & Logistics i Umeå. SCA Sourcing & Logistics transporterar 

därefter produkterna ut till andra terminaler via roro-fartyg, containerfartyg, tåg och lastbil 

varifrån rullarna hanteras och sedan transporteras ut till olika kunder i norra delen av Europa.  

 

1.2 Problembakgrund  
SCA Sourcing & Logistics i Umeå ansvarar för att inkommande pappersrullar från bruken i 

Munksund och i Obbola lastas om på fartyg, tåg och lastbilar som sedan transporterar godset 

till andra enheter inom SCA. För att rullarna ska lastas på rätt sätt på transportalternativens 

olika godsbärare finns en planeringsavdelning som tar fram instruktioner till truckförarna som 

lastar godset. Instruktionerna innehåller information om vilka rullar som ska lastas på vardera 

godsbäraren. För roro-fartyg används kassetter som godsbärare, för containerfartyg används 

containrar som godsbärare, för tåg lastas rullarna direkt i vagnarna och för lastbil lastas rullarna 

direkt i släpvagnarna. Olika godsbärare innebär olika lastregler som planerarna måste ta hänsyn 

till.  

 

Lastplaneringen för roro-fartygens kassetter tar längst tid av de olika transportalternativen. En 

planering kan ta flera timmar att genomföra och det kan uppstå säkerhetsrisker om planeraren 

begår misstag genom att inte följa lastreglerna. Eftersom planeringen ej genomförs med ett 

standardiserat arbetssätt i Umeå innebär det varierad kvalitet på lastinstruktionerna beroende 

på vem som utför planeringen. Planeringskvaliteten beror bland annat av snittvikten på 

kassetterna och hur väl liknande typer av rullar placeras tillsammans på kassetterna. Det går 
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sällan att samtidigt prioritera alla faktorerna som påverkar kvaliteten på en planering och det 

finns inga bestämmelser om vilka faktorer som är viktigare än andra. Det är därmed planerarens 

ansvar att hitta en balans mellan dessa kvalitetsfaktorer.  Om en planering måste göras om är 

detta även ett tidskrävande arbete.  I dagsläget finns det ett planeringsverktyg som fungerar som 

stöd till planeraren men detta program är mer anpassat efter terminalen i Sundsvall. SCA 

Sourcing & Logistics i Umeå anser därför att det finns ett behov av ett anpassat 

planeringshjälpmedel till kassettplaneringen i Umeå. 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att effektivisera lastplaneringen för kassetter på SCA Sourcing & Logistics 

i Umeå genom att ta fram ett planeringsprogram för kassettlastningen vid terminalen. Arbetet 

ska även visa på hur tillgången till ett planeringsprogram kan utveckla planeringsarbetet i 

framtiden.  

 

1.3.1 Effektmål  

Effektmålet med programmet är att minimera tiden det tar att utföra en lastplanering av god 

kvalitet för kassetter. Programmet ska säkerställa att planeringen följer lastreglerna för kassetter 

för att uppnå ökad säkerhet hos personalen samt för att minimera risken för materiella skador 

vid hantering av rullarna. Vidare ska arbetet visa på hur ett planeringsprogram kan stödja 

dagens planering och utveckla planerarnas arbete.   

 

1.4 Frågeställning  
Hur kan ett kassettplaneringsprogram till SCA Sourcing & Logistics i Umeå framställas som 

både är tidseffektivt och håller god planeringskvalitet och hur kan tillgången till ett 

planeringsprogram stödja planeraren och därmed utveckla planerarens arbete? 

 

1.5 Avgränsningar  
Arbetet kommer endast fokusera på utvecklingen av ett planeringsprogram för 

kassettplaneringen i Umeå. Det finns en brist på hjälpverktyg till container- och tågplaneringen 

i Umeå men SCA Sourcing & Logistics anser att behovet är mindre än för kassettplaneringen. 

Därför kommer dessa två transportalternativ uteslutas. Lastplaneringsprogrammet utvecklas i 

Visual Basic for Applications (VBA) då SCA Sourcing & Logistics i Umeå har tillgång till 

Officepaketet på deras datorer. Det framtagna planeringsprogrammet kommer inte integreras 

med SCA Soucring & Logistics nuvarande system utan detta lämnas som framtida arbete. 

 

1.6 Disposition 
Rapporten inleds med en nulägesanlys i avsnitt 2 som innehåller en beskrivning av 

kassettlastningen och kassettplaneringen vid terminalen i Umeå samt godsflödet från bruk till 

kund. Därefter beskrivs packningsteorin som används i det framtagna planeringsprogrammet i 

avsnitt 3. I avsnitt 4 beskrivs metoden som har använts för att framställa planeringsprogrammet. 

Avsnittet beskriver hur information om dagens arbetssätt inhämtades, hur litteraturstudien 

genomfördes, val av lösningsmodell och planeringsprogrammets uppbyggnad. Avsnitt 5 

innehåller resultat och analys där programmets planeringar presenteras och analyseras i 

jämförelse med tidigare manuellt framtagna planeringar. Rapporten avslutas med en diskussion 

om hur ett framtida planeringsprogram skulle påverka planeringsarbetet vid terminalen i Umeå 

och förslag ges på fortsatt arbete.  
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2. Nulägesanalys 
  

I följande avsnitt beskrivs godset som SCA Sourcing & Logistics transporterar på deras roro-

fartyg och godsbärarna som används. Vidare beskrivs godsets flöde från bruk till kund och 

beslutsprocessen där det bestäms vilka rullar som ska transporteras på resorna. Slutligen 

beskrivs dagens planeringsprocess. 

 

2.1 Lastgods 
SCA Sourcing & Logistics i Umeå distribuerar kraftlinerrullar av tre olika sorter inkommande 

från två bruk. Obbola bruk tillverkar två olika produkttyper; Kraftliner (KL) och Eurokraft 

(EK). Kraftliner produceras av olika behandlade typer av spånfiber medan Eurokraften är en 

blandning av spån– och returfiber. Munksunds bruk producerar också Kraftliner men även den 

mer kvalitativa kraftlinertypen White Top (WT). Rulltyperna Kraftliner och Eurokraft har en 

brun färg medan White Top skiljer sig med ett yttre vitt pappersskikt. Varje enskild produkt 

tillverkas i olika gramvikter vilket förenklat kan förklaras som papperets tjocklek (och därmed 

kvalitet). Produktionen i bruken följer ett produktionsschema där en gramvikt produceras åt 

gången. Alla produkterna lindas upp i rullar och levereras med antingen liten diameter (125 cm) 

eller stor diameter (145 cm). 

 

2.2 Kassett 
Godsbärarna som används på SCA Sourcing & Logistics roro-fartyg kallas kassetter. På 

kassetterna placeras rullar antingen ståendes eller liggandes och körs därefter ombord på 

fartygen. För att rullarna inte ska riskera att ramla av kassetterna lastsäkras de med hjälp av 

wisafix. Nedan följer bilder på hur rullar kan lastas och säkras på kassetter samt hur kassetterna 

dras ombord på fartyget, se Figur 1 och Figur 2. 

 

 

Figur 1: Kassett lastad med kraftlinerrullar som säkrats med 

wisafix. 
Figur 2: Kassett lastad med kraftlinerrullar som 

körs ombord på ett fartyg. 
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2.3 Godsflöde från bruk till kund 
Nedan följer en beskrivning av godshanteringen från produktion till dess att rullarna ankommer 

till kund: 

 

 

 

 

Bruken i Obbola och Munksund producerar kraftlinerrullar efter gramvikt och papperstyp. I 

fabrikerna produceras först en större rulle som består av en gramvikt och papperstyp som sedan 

kapas i mindre bitar där vardera bit blir en artikel. Det som skiljer artiklar av samma gramvikt 

och papperstyp är därmed höjden och diametern på rullarna. Ett exempel på hur produktionen 

är uppbyggd med gramvikter, papperstyper och artiklar illustreras i Figur 3 nedan:  

 

 
Figur 3: Illustration över hur kraftlinerrullar produceras. 

De producerade kraftlinerrullarna ankommer till SCA Sourcing & Logistics via tåg från bruket 

i Munksund och via lastbil från det angränsande bruket i Obbola. Detta sker varje dag vilket 

innebär att de ankommande kraftlinerrullarna till SCA Sourcing & Logistics kontinuerligt 

måste placeras i lager eller lastas direkt på olika godsbärare (vilket kallas direktlastning). På 

SCA Sourcing & Logistics eftersträvas till så hög grad som möjligt direktlastning på kassetter 

eftersom det innebär färre antal omlastningar och minskade körsträckor för truckförarna.  

 

I hamnen omlastas kraftlinerrullarna på kassetter så fort som möjligt efter att de ankommer till 

SCA Sourcing & Logistics för att försäkra att alla godsbärare ska vara färdiglastade till dess 

fartygen ankommer. I dagsläget ankommer det två roro-fartyg i veckan till Umeå som därefter 

lastas med kassetter för att sedan under samma dag avgå från terminalen. Det första fartyget 

ankommer till Umeå på tisdagar och transporterar godset till Nordsjön och terminalerna i 

Rotterdam i Nederländerna och Sheerness i Storbritannien. Det andra fartyget ankommer på 

fredagar och fortsätter sedan till Östersjön och terminalen i Kiel i Tyskland, se Figur 4. 

Förberedelserna på terminalen i Umeå i form av lastning av rullar på kassetter påbörjas upp mot 

en vecka innan fartygsankomsterna. Det är viktigt att alla kassetterna står redo då fartygen 

ankommer eftersom fartygen följer ett snävt tidschema. Då fartyget har ankommit till en 

mottagande terminal lastas rullarna om på olika transportmedel och distribueras till kunderna. 

 

• Artikel: 77853
• Artikel: 83756

• Artikel: 77664

• Artikel: ...

Produktionskörning 1
Papperstyp: Kraftliner

Gramvikt: 170

• Artikel: 36443
• Artikel: 36560

• Artikel: 36624

• Artikel: ...

Produktionskörning 2
Papperstyp: Kraftliner

Gramvikt: 186

Bruk  SCA Sourcing & Logistics Umeå  Terminal  Kund 
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Figur 4: Terminalerna i norra Europa som SCA Sourcing & Logistics i Umeå transporterar gods till med roro-fartygen.  

2.4 Informationsflöde   
Informationsflödet från att säljkontoret på SCA får in en beställning på kraftlinerrullar av en 

kund till dess truckföraren vid terminalen i Umeå får information om vilken kassett den 

beställda rullen ska placeras på inför fartygsresan består av följande steg:  

 

 

 

 

Säljkontoret i Obbola får in beställningar på kraftliner från kunder och bestämmer därefter 

vilken terminal godset ska transporteras till samt senaste ankomstdag. Säljkontoret 

vidarebefordrar sedan denna information till bruken i Obbola och i Munksund. Bruken 

bestämmer därefter vilka resor rullarna ska transporteras på för att komma fram i tid.  Detta 

resulterar i en unik lista med rullar för varje resa som kallas för Delivery Instruction (DI). 

Information vidarebefordras sedan till planeringsavdelningen på SCA Sourcing & Logistics i 

Umeå som, baserat på informationen i DI:n, planerar hur rullarna ska lastas på respektive 

godsbärare. Planeraren har därefter ansvaret att se till att alla rullarna som ska transporteras på 

en given resa planeras på godsbärarna så att allt gods får plats. När denna planering är 

genomförd skickas de resulterande lastinstruktionerna för varje specifik godsbärare till 

truckförarna som slutligen lastar godset. Truckförarna kan via lastinstruktionerna se vilka rullar 

som ska stå på respektive kassett men de kan inte se vilken position på kassetten rullarna ska 

lastas på. Truckföraren kan däremot via en truckdator ta emot kommentarer från planeraren om 

hur rullarna ska lastas för att hålla sig inom lastreglerna.  

 

2.5 Planeringsprocessen i dagsläget 
Idag genomförs kassettplaneringen på SCA Sourcing & Logistics i Umeå utan hjälpmedel i 

form av planeringsprogram. Planeraren får inledningsvis en lista innehållande alla rullarna som 

ska transporteras på en resa kallad Delivery Instruction (DI) från bruken i Obbola och i 

Munksund. Utöver denna lista med rullar som ska transporteras på en resa ges även information 

om hur många kassettplatser som finns tillgängliga på fartyget som ska transportera godset. 

Antalet kassettplatser som kan utnyttjas på fartyget baseras på en schablonkalkyl där vikten av 

Säljkontor  Bruk  Planeringsavdelning SCA Sourcing & Logistics  Truckförare  
 

Umeå 

Kiel 

Rotterdam 
Sheerness 

Nordsjön 

Öster-

sjön 
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alla rullarna som ska transporteras på resan divideras me d en historisk snittvikt per kassett 

(cirka 46 ton). Planerarens arbetsuppgift är att ta fram en lastinstruktion där alla rullarna som 

ska fraktas på resan också ryms på det tillgängliga antalet kassetter som är bokat på fartyget. 

Då denna lastinstruktion framställs måste planeraren även följa lastreglerna för kassetterna så 

att rullarna på ett korrekt sätt placeras på kassetterna. Utöver lastreglerna för kassetterna finns 

det inget standardiserat tillvägagångsätt för hur en planering ska genomföras och därför kan en 

planering skilja sig mycket beroende på vem som har framställt den. Det finns dock vissa 

tillvägagångssätt som är vanligare förekommande än andra. Vanligtvis delas rullarna upp i olika 

rullkategorier som planeringen sedan baseras på.  Då planeringen är färdigställd skickas 

lastinstruktionen till truckförarna som därefter lastar rullarna på kassetterna.  

 

Nedan beskrivs hur en Delivery Instruction (DI) är utformad, lastreglerna för kassetter, vad som 

anses vara en planering av god kvalitet samt vanligt förekommande tillvägagångsätt vid den 

manuella planeringen. Avslutningsvis beskrivs ett befintligt planeringsverktyg, Optimload, 

som används vid terminalen i Sundsvall. 

 

2.5.1 Delivery Instruction (DI) 

En Delivery Instruction (DI) skickas från bruken i Obbola och Munksund till planerarna i Umeå 

och innehåller information om vilka rullar som ska transporteras på en given resa. DI:n består 

således av en lista med rullar från de båda bruken. Denna DI är unik för varje resa eftersom 

olika rullar transporteras på fartygen varje vecka. Rullarna listas med bruk, artikelnummer, 

gramvikt, papperstyp, höjd, diameter samt antal, vilket är informationen planeraren utgår från 

vid planering. Nedan i Tabell 1 presenteras informationen som en DI innehåller:  

 
Tabell 1: Beskrivning av information som finns i en Delivery Instruction (DI). 

Bruk (Mill) Anger vilket bruk rullarna kommer ifrån  

Artikel (Package 

mark/PM)  

Varje variant av rulle av en viss gramvikt, papperstyp, höjd och 

diameter har ett artikelnummer 

Gramvikt (Gram) Anger gramvikt  

Papperstyp 

(Product) 

Anger papperstyp (Kraftliner/Eurokraft/White Top) 

Höjd (Width) Anger rullarnas höjd (rullarnas höjd kallas bredd i DI:n)  

Diameter 

(Diameter) 

Anger diameter 

Antal rullar 

(DI Amnt) 

Antal rullar av varje enskild artikel som ska planeras på resan  

 

Ett exempel på hur en DI kan se ut redovisas nedan i Tabell 2. 

 
Tabell 2: Exempel på en Delivery Instruction (DI). 

Mill PM Gram Product  Width  Diameter DI Amnt 

OBBOLA 77077 160 KL  850 cm 1250 cm 7 

OBBOLA 86714 280 EK 1500 cm 1450 cm 5 

MUNKSUND 84812 200 WT 1900 cm 1450 cm 16 

... ... ... ... ... ... ... 
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2.5.2 Lastregler för kassetter 

Rullar kan antingen placeras ståendes eller liggandes på kassetter och dessa två 

placeringsalternativ får inte blandas på samma kassett. Det finns endast en typ av kassett och 

den har både höjd- och viktbegränsningar vilket sammanställs i Tabell 3 nedan: 

 
Tabell 3: Höjd- och viktbegränsningar för kassetten. 

Maxhöjd för stående rullar 360 cm 

Maxhöjd för liggande rullar 250 cm 

Maximal höjdskillnad mellan intilliggande rullar och staplar 50 cm 

Maxvikt per kassett 60 ton 

  

Rullarna kan lastas på kassetterna på följande sätt:  

• Stående rullar (stor diameter) 

• Stående rullar (liten diameter) 

• Stående rullar (blandat stor och liten diameter) 

• Liggande rullar (stor diameter) 

 

Stående rullar 

Rullar kan staplas ståendes på kassetterna så länge den gemensamma höjden av rullarna i 

stapeln inte överskrider 360 cm. Höjdskillnaden mellan rullar eller staplar av rullar ståendes 

intill varandra får max vara 50 cm, se Figur 5, för att motverka att rullar faller av kassetten.  

 

 
Figur 5: Kassett med stående rullar sett från sidan, gäller för både stor och liten diameter.  

På en kassett finns det plats för olika många rullar beroende på deras diameter. För rullar med 

stor diameter finns det plats för 11 rullar (om rullar ej staplas, se Figur 6) och för rullar med 

liten diameter ryms det 18 rullar (om rullar ej staplas, se Figur 7). En sammanfattning av denna 

information redovisas i Tabell 4. 

 
Tabell 4: Antal tillgängliga platser på en kassett då alla rullarna på kassetten har samma diameter. 

Max antal platser för stående rullar med 145 cm diameter 11 st 

Max antal platser för stående rullar med 125 cm diameter 18 st 
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Figur 6: Kassett med stående rullar sett ovanifrån, stor diameter då alla platser används. 

 
Figur 7: Kassett med stående rullar sett ovanifrån, liten diameter då alla platser används. 

Stående rullar (blandad diameter) 

Det förekommer att rullar med liten och stor diameter blandas på en och samma kassett. Detta 

bör undvikas men ibland är det nödvändigt. Då detta genomförs ryms det olika många rullar av 

vardera diametern på kassetten, denna information sammanställs i Tabell 5:  

 
Tabell 5: Antal rullar som ryms på en kassett då rullarna är av olika diameter. 

Antal rullar med 145 cm diameter Antal rullar med 125 cm diameter 

11  0 

10 2 

9 3 

8 4 

7 6 

6 8 

5 9 

4 11 

3 12 

2 14 

1 16 

0 18 

 

En illustration av en blandkassett med rullar av både stor och liten diameter presenteras i      

Figur 8 nedan:  

 

 
Figur 8: Ett exempel på hur en kassett med rullar med både stor och liten diameter kan se ut. Figuren visar en kassett sett 
ovanifrån med 8 rullar med stor diameter tillsammans med 4 rullar med liten diameter.  
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Liggande rullar 

Rullar med stor diameter kan även läggas ner på kassetter så länge inte höjden på rullarna 

överskriver 250 cm. Det finns ingen begränsning på hur korta rullarna får vara om de ska läggas 

ner men vanligtvis brukar rullar vara mellan cirka 170 och 250 cm. Totalt ska 15 stycken rullar 

(varken mer eller mindre) placeras på en kassett om de ska läggas ner. Av dessa 15 rullar ska 

det finnas två stycken rullar med en höjd mellan 220 och 250 cm som placeras på vardera kanten 

i det nedre lagret på kassetten. Dessa rullar kallas stoprullar eftersom de används för att lastsäkra 

kassetten för att säkerställa att godset inte rullar av, se Figur 9. En kassett med liggande rullar 

blir 270 cm hög, se Tabell 6 nedan. 

 
Tabell 6: Lastregler för liggande rullar. 

Diameter Endast stor diameter (145 cm) 

Maxhöjd 250 cm 

Lägsta tillåtna höjd -  

Antal stopprullar 2 st 

Höjd stopprullar 220 - 250 cm  

Total höjd liggande kassett 270 cm 

 

 
Figur 9: Kassett med liggande rullar sett från sidan. 

Maxviktsbegränsningar på kassetter 

Maxvikten som används för kassetterna vid terminalen i Umeå är 60 ton. För kassetter med 

endast stående rullar med stor diameter eller liggande rullar kan inte maxvikten överskridas. 

För rullar med liten diameter kan dock maxvikten överskridas innan dess alla platser på 

kassetten är fyllda med rullar. Maxvikten överskrids när långa rullar som är över cirka 310 cm 

placeras på varje position på kassetten. I det värsta scenariot då alla rullar är 360 cm höga kan 

endast 14 av 18 platser på kassetten användas, se  Figur 10 nedan. Det är även möjligt att 

maxvikten överskrids då rullar med både stor och liten diameter blandas på kassetterna.  

 

 
Figur 10: Illustration av hur många platser på en kassett med rullar av liten diameter som i värsta scenariot inte kan användas 
då kassettens maxvikt överskrids. Figuren visar en kassett med rullar av liten diameter sett ovanifrån, där röd färg visar på 

antalet outnyttjade platser på kassetten.  
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2.5.3 Planeringskvalitet 

En planering kan utformas på många olika sätt och påverkar i sin tur flera olika enheter inom 

SCA; terminalen i Umeå som ska lasta kassetterna, fartyget som ska transportera kassetterna 

och slutligen den mottagande terminalen. Enheterna inom SCA som hanterar kassetterna 

påverkas olika av planeringen och har därmed olika önskemål på hur godset ska lastas vilket 

planeraren i Umeå måste ta hänsyn till.  

 

Umeå terminal: 

På SCA Sourcing & Logistics i Umeå lastas rullar på kassetter allt eftersom de ankommer till 

terminalen från bruken i Obbola och Munksund. Lastytan på terminalen är begränsad och därför 

bör så få kassetter som möjligt samtidigt lastas eftersom det då finns en risk för att påbörjade 

kassetter under en lägre tid tar upp plats. Detta kan motverkas genom att placera rullar av 

samma papperstyp och gramvikt tillsammans på kassetterna. Detta eftersom rullar sällan finns 

tillgängliga i lager utan ankommer till terminalen i samma ordning som rullarna producerats i 

bruken, vilket baseras på papperstyp och gramvikt. För ännu bättre effekt bör även artiklarna 

placeras tillsammans eftersom de produceras i följd inom varje papperstyp och gramvikt, se 

Figur 3.  

  

Eftersom artiklar står tillsammans i lagret på terminalen är det viktigt att artiklarna placeras 

tillsammans på kassetterna vilket minskar körsträckorna för truckförarna som lastar godset och 

därmed även hanteringskostnaderna för SCA Sourcing & Logistics. Kortare körsträckor 

innebär även minskad stress för truckförarna som många gånger har många kassetter att lasta. 

Det är även av betydelse att bruken separeras i planeringen för att minimera körsträckorna på 

lagret och antalet påbörjade kassetter. Rullarna ankommer nämligen från bruken med två olika 

transportsätt, tåg och lastbil, vid olika tidpunkter som även hanteras på två separata platser på 

terminalen. 

 

Fartyget: 

På fartygsresorna från terminalen i Umeå till terminalerna i Rotterdam och Sheerness i 

Nordsjön brukar fartygets maximala viktkapacitet vara uppnådd. Därför är det inte speciellt 

viktigt att planeringarna håller en hög snittvikt per kassett på dessa resor eftersom det intjänade 

utrymmet på fartyget inte kan fyllas med annat gods. Ökad snittvikt per kassett innebär därför 

att fartyget endast transporterar färre antal kassetter men samma mängd gods. Godset måste 

dock få plats på det bokade antalet kassetter på resan. 

 

På fartygsresorna till Kiel är däremot utrymmet på fartyget den begränsande faktorn. Ökas 

snittvikten på kassetterna kan den intjänade ytan på fartyget därmed användas till att fyllas ut 

med annat gods. En högre lastvikt per kassett blir därmed en besparing.  

 

Mottagande terminal/kund: 

När rullarna ankommer till den mottagande terminalen lastas rullarna om på andra 

transportmedel som sedan levererar godset till kunderna. Planeringsavdelningen på SCA 

Sourcing & Logistics saknar information om kundernas ordar men vanligtvis innehåller en 

order flera rullar av samma artikel. Genom att placera artiklar tillsammans på kassetterna blir 

rullhanteringen därmed enklare vid den mottagande terminalen vilket leder till minskade 

hanteringskostnader. 

 

  



11 
 

Faktorer som påverkar planeringskvaliteten  

Då en planering framställs sker det en balansgång mellan att sträva efter att uppnå så få kassetter 

som möjligt på en resa och att blanda olika typer av rullar så lite som möjligt på kassetterna. 

För att uppnå hög snittvikt behöver nämligen olika typer av rullar blandas för att utnyttja 

utrymmet på kassetterna optimalt. Det krävs att planeraren tar hänsyn till dessa kvalitetsfaktorer 

utan att prioritera någon enskild faktor för mycket. Parametrarna snittvikt per kassett samt hur 

väl rullar av samma artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter placeras tillsammans på 

kassetterna påverkar därmed planeringskvaliteten i denna rapport. En planering av god kvalitet 

har anpassat dessa kvalitetsparametrar efter de rådande förhållandena inför varje fartygsresa.  

 

2.5.4 Tillvägagångssätt vid planering  

I dagsläget finns det inget standardiserat arbetssätt för kassettplaneringen. Däremot används 

vissa generella riktlinjer då rullarna planeras vilket presenteras nedan. 

  

Kategorisering av rullar 

För att förenkla planeringen sorteras rullarna in i olika kategorier baserat på bruk, höjd, 

diameter samt hur många rullar av samma höjdintervall som kan staplas i höjd utan att 

överskrida maxhöjden på 360 cm. För att kunna genomföra kategoriseringen sorteras först 

rullarna som ska planeras enligt steg 1–3 nedan. Resultatet av sorteringen presenteras i         

Figur 11.  

1. Först sorteras rullarna efter diameter (125 cm eller 145 cm)  

2. Därefter sorteras rullarna efter bruk (Munksund eller Obbola) 

3. Slutligen sorteras rullarna efter höjd från kort till lång 

 

Bruk Höjdintervall (cm) Dia (cm) Rullar per stapel  

 Dia 125  

Munksund 72–90 125 4 

Munksund 91–120 125 3 

Munksund 121–180 125 2 

Munksund 181–360 125 1 

    

Obbola 72–90 125 4 

Obbola 91–120 125 3 

Obbola 121–180 125 2 

Obbola 181–360 125 1 

 Dia 145  

Munksund 72–90 145 4 

Munksund 91–120 145 3 

Munksund 121–180 145 2 

Munksund ≤250 145 Liggande 

Munksund 251–360 145 1 

    

Obbola 72–90 145 4 

Obbola 91–120 145 3 

Obbola 121–180 145 2 

Obbola ≤250 145 Liggande 

Obbola 251–360 145 1 

Figur 11: Kategorisering av rullar. Det förkommer även kortare rullar än vad som presenteras i figuren. 
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Rullar med 125 cm diameter kan delas in i följande kategorier för respektive bruk: 

• Rullar som är för långa för att staplas på varandra (grönmarkerat fält)  

• Rullar som kan staplas på varandra inom samma höjdintervall utan att överskriva 

maxhöjden på kassetten (gulmarkerat fält) 

 

Rullar med 145 cm diameter kan delas in i följande kategorier för respektive bruk: 

• Rullar som är för långa för att staplas på varandra (grönmarkerat fält)  

• Rullar som kan staplas på varandra inom samma höjdintervall utan att överskriva 

maxhöjden på kassetten (gulmarkerat fält) 

• Rullar som kan placeras liggandes (rödmarkerat fält)   

 

Observera att det är möjligt att stapla gulmarkerade rullar på grönmarkerade rullar . Det är till 

exempel möjligt att ställa en rulle som är 100 cm ovanpå en rulle som är 260 cm utan att 

överskrida maxhöjden på 360 cm.   

 

Tilldelning av rullar på kassetter 

Planerarens främsta uppgift är att se till att alla rullarna som ska transporteras på resan får plats 

på ett sedan tidigare bestämt antal kassetter. Därför är det viktigt att få plats med så många 

rullar som möjligt på varje kassett. Nedan i Tabell 7 sammanställs hur många rullar som får 

plats på en kassett i olika scenarion.  

 
Tabell 7: Antal rullar som ryms på en kassett i olika scenarion. 

125 cm diameter 145 cm diameter 

Placering Rullar per kassett  Placering Rullar per kassett 

Stapel stående Minst 36 st*  Stapel stående Minst 22 st* 

Liggande Otillåtet Liggande 15 st 

Stående 18 st Stående 11 st 

*Antal rullar som ryms på en kassett då det står staplar av rullar på varje plats på kassetten  

 

Rullarna som ska planeras inför en resa kan skilja sig väldigt mycket från gång till gång vilket 

gör det svårt att ta fram ett standardiserat tillvägångsätt vid planering. En generell tumregel är 

dock att först planera rullar som kan stå med få andra rullar på grund av extrema höjder och 

viktbegränsningar. Därefter är det viktigt få plats med så många rullar som möjligt på 

kassetterna enligt Tabell 7 samtidigt som kassetterna ska innehålla få unika artiklar, bruk, 

papperstyper och gramvikter.  

 

Rullar med 125 cm diameter är svårast att planera eftersom kassetternas maxvikt kan 

överskridas när rullarna placeras på godsbärarna. Planeringen brukar därför inledas med dessa 

rullar för att sedan övergå till rullar med 145 cm diameter (som aldrig kan överskrida 

kassetternas maxvikt). Rullar från de olika bruken separeras även till så hög grad som möjligt 

eftersom rullarna ankommer till terminalen i Umeå på olika sätt. För att minimera antalet 

kassetter som behöver användas på en resa är det viktigt att så många rullar som möjligt staplas, 

se Tabell 7. Rullar som kan staplas brukar därför tidigt i arbetsprocessen planeras för att 

säkerställa hög snittvikt på kassetterna. Staplarna blir vanligtvis höga och brukar därför placeras 

tillsammans med långa rullar (höjd över 250 cm) av samma diameter som annars riskerar att 

vara för höga och inte kunna stå med några andra rullar. När sedan alla staplar och långa rullar 

är behandlade planeras resterande rullar. För rullar med 145 cm diameter placeras resterande 

rullar liggandes och för 125 cm diameter placeras de ståendes.    
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2.5.5 Planeringsverktyget Optimload  
Vid terminalen i Sundsvall, som också tillhör SCA Sourcing & Logistics, används ett program 

för kassettlastningen som heter Optimload. Programmet utför ej egna planeringar utan fungerar 

istället som ett hjälpverktyg till planereraren. Optimload visualiserar hur rullar staplas på 

kassetterna och erbjuder planeraren olika sorteringsmöjligheter på listan av rullar som ska lastas 

inför varje resa. Till exempel kan programmet utföra en sortering efter när rullarna produceras 

(och därmed också ankommer till terminalen) vid det angränsande pappersbruket i Ortviken.  

Genom att planera rullarna på kassetterna baserat på dess ankomsttid till terminalen minimeras 

antalet kassetter som lastas samtidigt vilket sparar utrymme på terminalen och innebär lättare 

lastinstruktioner för truckförarna. Eftersom bruket även producerar rullarna efter papperstyp, 

gramvikt och artikel så blir följdeffekten att dessa rullar även placeras tillsammans på 

kassetterna.  

 

Optimload används inte på SCA Sourcing & Logistics i Umeå av olika orsaker. En av 

anledningarna är skillnaden då rullarna på kassetterna lastsäkras vid terminalerna. För att se till 

att ingen rulle kan ramla av en kassett används wisafix i Umeå vilket är en typ av presenning 

som rullarna täcks med. Wisafix-skyddet spänns åt väldigt hårt vilket säkrar rullarna på 

kassetten. Vid terminalen i Sundsvall används kantskydd istället vilket är ett plaststycke som 

placeras ovanpå de stående rullarna på dess kanter som sedan en rem spänns över. Dessa olika 

tillvägagångssätt för lastsäkringen skapar olika förutsättningar för hur rullarna kan lastas på 

kassetterna. Med wisafix får höjdskillnaden mellan två intilliggande rullar inte överskrida 50 

cm men en sådan höjdbegränsning existerar inte då kantskydd används. Däremot är det viktigt 

att höjdprofilen på kassetten är jämn då kantskydden används vilket är en begräsning som i sin 

tur inte finns för wisafix. Rullarna som lastas vid terminalen i Sundsvall är mer lämpade för 

kantskydd då rullarna generellt sett är kortare vilket gör det lättare att skapa en jämn höjd på 

kassetterna. Då en planerings genomförs med hjälp av Optimload placeras rullarna så att 

höjdprofilen blir så jämn som möjligt vilket inte alltid är fördelaktigt vid terminalen i Umeå.   

 

En annan förklaring till varför Optimload inte används i Umeå är storleksskillnaden på rullarna 

som hanteras vid terminalen som i sin tur påverkar hur kassetterna lastas. Kassettlastningen i 

Umeå hanterar till exempel långa rullar som placeras liggande på kassetter och stående rullar 

med större diameter som placeras i ett sick-sack mönster på kassetten, se Figur 6 och Figur 9 i 

avsnitt 2.5.2. Dessa lastningsalternativ har Optimload historiskt saknat stöd för.  Rullarnas 

storlek varierar även mindre vid terminalen i Sundsvall vilket gör det lättare att genomföra en 

planering allt eftersom rullarna produceras. För att säkerställa hög snittvikt på kassetterna i 

Umeå krävs det istället att alla rullarna på resan planeras samtidigt eftersom variationen på 

rullarnas storlek är större.   
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3. Teori 
 

I följande avsnitt beskrivs den packningsteori som arbetet baserats på då 

planeringsprogrammet framställts. Olika heuristiska Bin Packning-algoritmer jämförs även 

utefter tidskomplexitet och hur resultatet av algoritmernas sämsta möjliga utfall avviker från 

optimal lösning. 

 

3.1 Bin Packing-problem 
Packningsproblemet ”Bin Packing” är ett av de mest kända kombinatoriska 

optimeringsproblemen där målet är att placera sakerna 𝑗 (𝑗 =  1, . . . , 𝑛) med en vikt 𝑤𝑗 i en 

tunna 𝑖 (𝑖 =  1, . . . , 𝑢) så att den totala vikten av rullarna som tilldelats varje tunna ej 

överskrider tunnans kapacitet 𝑐 samt att antalet använda tunnor minimeras där 0 <  𝑤𝑗  <  𝑐 

för alla 𝑗 (Delormea, M., Iori, M., Martello, S, 2016). 

 

Med följande binära beslutsvariabler 

 

𝑦𝑖 = {
1 𝑜𝑚 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑖 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  (𝑖 = 1, … .,u), 

 

 

𝑥𝑖𝑗 = {
1 𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑘 𝑗 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑖

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  (𝑖 = 1, … , 𝑢;  𝑗 = 1, … , 𝑛), 

 

kan packningsproblemet modelleras som ett linjärt heltalsproblem där Martello och Toth (1990) 

ställer upp problemet som följer: 

 

min𝑧 = ∑ 𝑦𝑖
𝑢
𝑖=1     (1.1)

   

𝑑å: ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑐𝑦𝑖 ,  (𝑖 = 1, … , 𝑢), (1.2) 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑢
𝑖=1 = 1,   (𝑗 = 1, … , 𝑛), (1.3) 

 

 𝑦𝑖 = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 1,  (𝑖 = 1, … , 𝑢), (1.4) 

 

 𝑥𝑖𝑗 = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 1,  (𝑖 = 1, … , 𝑢;   𝑗 = 1, … , 𝑛). (1.5) 

 

 

Målfunktionen (1.1) indikerar att antalet tunnor 𝑖 minimeras där 𝑢 är en given övre gräns av det 

minsta antalet tunnor som behövs. Bivillkor (1.2) fastslår att den sammanslagna vikten av varje 

sak 𝑗 (𝑗 =  1, . . . , 𝑛) som tilldelats tunna 𝑖 ej får överskrida den använda tunnans kapacitet 𝑐. 

Bivillkor (1.3) fastslår att varje sak 𝑗 endast får tilldelas en tunna 𝑖. Bivillkor (1.4) och (1.5) 

indikerar slutligen att beslutsvariablerna 𝑦𝑖  och 𝑥𝑖𝑗 är binära. 
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3.2 Heuristiska algoritmer för Bin Packing-problem 
Packningsproblemet “Bin Packing” tillhör klassen NP-hårda problem där optimala lösningar 

inte bevisligen går att finna i polynomiell tid. Detta skapar ett behov av heuristiska algoritmer 

som istället effektivt kan finna lösningar på packningsproblem som är nära optimala lösningar. 

Även om en given heuristisk algoritm ej tar fram den optimala lösningen kan algoritmen 

garantera en lösning som är inom ett procentuellt intervall av den optimala lösningen (Anily et. 

Al, 1994). 

 

I artikeln ”Worst-Case analysis of heuristics for the Bin Packing problem with general cost 

structure” av Anily et. Al (1994) analyseras olika heuristiska algoritmer för Bin Packing-

problemet. Undersökningen inkluderade de mest grundläggande algoritmerna Next-Fit (NF), 

Next-Fit Decreasing (NFD) men även algoritmerna First-Fit (FF), First-Fit Decreasing (FFD) 

och Best-Fit (BF), Best-Fit Decreasing (BFD) där (FFD) samt (BFD) ansågs vara de bästa 

algoritmerna i termer av avvikelse från optimal lösning 𝑧(𝐼). En beskrivning av de olika 

algoritmerna presenteras nedan. 

 

3.2.1 Next-Fit (NF)  

Next-Fit är en av de enklaste heuristiska algoritmerna för Bin Packing-problem som kan 

beskrivas enligt följande: Den första saken 𝑗 (𝑗 =  1, . . . , 𝑛) tilldelas tunna 1. Låt tunna 𝑖 vara 

den högst indexerade tunnan som ej är tom. Varje sak 𝑗 (𝑗 =  2, . . . , 𝑛) tilldelas tunna 𝑖 om den 

passar, annars tilldelas sak 𝑗 en ny tunna som får index 𝑖 +  1. För varje utfall 𝐼 av ett Bin 

Packing-problem kommer värdet av lösningen 𝑁𝐹(𝐼) alltid uppfylla följande villkor:  

 

𝑁𝐹(𝐼) ≤  2𝑧(𝐼). 
 

Detta innebär att Next-Fit aldrig kommer generera en lösning över 2𝑧(𝐼) tunnor (Martello & 

Toth, 1990, 221-224). 

 

3.2.2 First-Fit (FF) (on-line model/off-line model)  

First-Fit är en något mer komplicerad heuristisk algoritm för Bin Packing-problem och 

förekommer i två utföranden. I den första on-line modellen tilldelas den första saken 𝑗 (𝑗 =
 1, . . . , 𝑛) tunna 1. Varje sak 𝑗 (𝑗 =  2, . . . , 𝑛) tilldelas därefter den lägst indexerade tunnan som 

ej är tom så länge den nuvarande vikten inte är större än 1 − 𝑤𝑗, annars tilldelas sak 𝑗 en ny 

tunna 𝑖. I den andra off-line modellen kan endast en tunna vara öppen åt gången. Modellen 

itererar igenom en lista 𝐿(𝑎1, 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑛)  med saker som ska placeras i den öppna tunnan 𝑖. 
Alla kvarvarande saker i listan itereras igenom där den första passande saken 𝑗 placeras i den 

öppna tunnan 𝑖. Därefter repeteras processen till dess den öppna tunnan blivit full. Om ingen 

av de kvarvarande sakerna 𝑗 passar i tunna 𝑖 stängs den och en ny öppnas (Zhang, G, 1997). För 

varje utfall 𝐼 av ett Bin Packing-problem kommer värdet av lösningen 𝐹𝐹(𝐼) alltid uppfylla 

följande villkor:  

 

𝐹𝐹(𝐼)  ≤  17/10𝑧(𝐼)  +  2. 
 

Detta innebär att First-Fit aldrig kommer generera en lösning över 17/10𝑧(𝐼) +  2 tunnor 

(Martello & Toth, 1990, 221-224). 

 



16 
 

 

3.2.3 Best-Fit (BF)  

I Best-Fit tilldelas den första saken 𝑗 (𝑗 =  1, . . . , 𝑛) tunna 1. Varje sak 𝑗 (𝑗 =  2, . . . , 𝑛) tilldelas 

den tunna 𝑖 som har störst vikt, så länge den nuvarande vikten inte är större än 1 − 𝑤𝑗, annars 

tilldelas sak 𝑗 en ny tunna 𝑖. För varje utfall 𝐼 av ett Bin Packing-problem kommer värdet av 

lösningen 𝐵𝐹(𝐼) alltid uppfylla följande villkor:  

 

𝐵𝐹(𝐼)  ≤  17/10𝑧(𝐼) +  2. 
 

Detta innebär att Next-Fit aldrig kommer generera en lösning över 17/10𝑧(𝐼)  +  2 tunnor 

(Martello & Toth, 1990, 221-224). 

 

3.2.4 Next-Fit, First-Fit och Best-Fit med sorterad lista  

För att förbättra Next-Fit-, First-Fit- och Best-Fit-algoritmernas resultat kan sakerna som ska 

lastas först sorteras efter vikt i fallande ordning så att: 

 

𝑤1  ≥  𝑤2  ≥  𝑤3  ≥ ⋯ ≥  𝑤𝑛. 
 

Därefter kan algoritmerna appliceras som vanligt på den sorterade listan. Denna sortering kan 

dock försämra tidskomplexiteten vilket sammanställs i avsnitt 3.2.5. Dessa varianter av NF, FF 

och BF kallas Next-Fit Decreasing (NFD), First-Fit Decreasing (FFD) och Best-Fit Decreasing 

(BFD) (Martello & Toth, 1990, 221-224). 

 

3.2.5 Jämförelse av heuristiska algoritmer  

En jämförelse av de heuristiska algoritmerna NF, NFD, FF, FFD, BF och BFD för Bin Packing-

problem presenteras i Tabell 8. Prestandakvoten beskriver relationen mellan resultatet av det 

sämsta möjliga utfallet för respektive algoritm i relation till den optimala lösningen. 

Tidskomplexiteten beskriver hur snabbt algoritmerna kan uppnå dess resultat.   

 
Tabell 8: Sammanställning av prestandakvot och tidskomplexitet för algoritmerna NF, NFD, FF, FFD, BF och BFD. 

Algoritm Prestandakvot (sämsta utfall) Tidskomplexitet 

NF 2,000 𝑂(𝑛) 

NFD ~1,691 𝑂(𝑛 log𝑛) 

FF 1,700 𝑂(𝑛 log𝑛) 

FFD ~1,222 𝑂(𝑛 log𝑛) 

BF 1,700 𝑂(𝑛 log𝑛) 

BFD ~1,222 𝑂(𝑛 log𝑛) 

 

Algoritmen som har lägst tidskomplexitet, Next-Fit, är även den algoritm som i värsta scenariot 

genererar sämst resultat i form av prestandakvot av de jämförda lösningsmodellerna. 

Resterande algoritmer har alla en sämre tidskomplexitet, 𝑂(𝑛 log𝑛), där algoritmerna FFD och 

BFD utmärker sig med lägst prestandakvot (Martello & Toth, 1990, 221-224). 

 

  



17 
 

4. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs metoden som har använts i arbetet. Avsnittet är indelat i fyra delar 

där informationsinsamlingen kring kassettlastningen, litteraturstudien, lösningsmodellen och 

analysen som genomfördes beskrivs.  

 

4.1 Informationsinsamling 
För att kunna utveckla ett planeneringsverktyg till SCA Sourcing & Logistics i Umeå 

genomfördes en informationsinsamling om kassettlastningen. Nedan följer en beskrivning av 

hur detta genomfördes: 

 

4.1.1 Lastning av kraftlinerrullar på kassetter 

Rullarnas dimensioner och utformningen på DI:n inför varje resa påverkar hur rullarna lastas 

på kassetter.  Denna information sammanställdes med hjälp av inspektioner av lastade kassetter 

på terminalen och kontinuerlig kommunikation med personalen på planeringsavdelningen 

under arbetets gång. För att säkerhetsställa att lastreglerna för kassetterna blev korrekt förstådda 

visualiserades lastningen i form av illustrationer på hur rullar placeras på kassetterna för olika 

scenarion. Personal från SCA Sourcing & Logistics kontrollerade sedan att illustrationerna 

stämde. 

 

4.1.2 Planeringsprocess på SCA Sourcing & Logistics Umeå 

Det finns olika regler och tillvägagångssätt som personalen på SCA Sourcing & Logistics 

använder sig av då en planering genomförs. Denna information samlades in genom att studera 

tidigare planeringar och DI:s samt diskutera med personalen om hur de går tillväga när de 

framställer en planering. Detta gav information om hur rullarna kan delas in i olika kategorier 

som behandlas separat vid planering samt i vilken ordning olika typer av rullar planeras.  Till 

exempel redogjordes vilka typer av rullar som ska placeras liggandes kontra ståendes samt i 

vilken ordning rullar med olika diametrar bör planeras.  

 

4.1.3 Kartläggning av faktorer som påverkar planeringskvaliteten  

En lastinstruktions utformning kan variera kraftigt beroende på vilka faktorer som prioriteras 

när planeringen genomförs. För att uppnå en ökad förståelse för vilka faktorer i planeringen 

som bör prioriteras kartlagdes SCA:s enheter som påverkas av kassettplaneringen. Detta 

genomfördes genom att besöka Obbola bruk, terminalerna i Umeå och i Sundsvall samt roro-

fartygen Östrand och Obbola. 

 

4.1.4 Befintliga planeringsverktyg 

SCA Sourcing & Logistics har sedan tidigare utvecklat olika planeringsprogram till 

kassettlastningen. För att utreda varför dessa program inte används i Umeå och vad som har 

fungerat bra respektive mindre bra med tidigare planeringsverktyg pågick en kontinuerlig 

dialog med planeringsavdelningen i Umeå. Då det framgick att ett planeringsverktyg i dagsläget 

används på SCA Sourcing & Logistics i Sundsvall utfördes ett studiebesök vid terminalen i 

Sundsvall och en telefonintervju med SCA Sourcing & Logistics IT-enhet. Syftet med 

studiebesöket var att studera det befintliga verktyget närmre samt skapa en förståelse för hur 

kassettplaneringen skiljer sig mellan terminalerna i Sundsvall och i Umeå. Besöket gav även 

idéer till hur ett program skulle kunna anpassas efter Umeås preferenser.  
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4.2 Litteraturstudie 
För att kunna utveckla ett program till kassettplaneringen i Umeå undersöktes i litteraturen olika 

packningsproblem applicerbara på kassettlastningen. En stor del av tiden spenderades på olika 

former av Bin Packing-problem, där syftet är att lasta ett begränsat antal saker i tunnor så att 

det totala antalet använda tunnor minimeras, på grund av dess snarlika karaktär med 

kassettlastningen. Eftersom Bin Packing-problemet är NP-hårt och att kassettlastningen (som 

är en komplex variant av Bin Packing-problemet som beskrivs i avsnitt 3.1) ska lösas 

regelbundet varje vecka inom projekts avgränsningar, se avsnitt 1.5, utfördes även en 

litteraturstudie över olika heuristiska algoritmer som kan appliceras på packningsproblemet. 

Den inlästa teorin hämtades från vetenskaplig litteratur inom området. 

 

4.3 Lösningsmodell 
Efter att en informationsinsamling om kassettplaneringen och en litteraturstudie hade 

genomförts påbörjades arbetet på planeringsprogrammet till SCA Sourcing & Logistics i Umeå. 

Planeringsprogrammet baserades på heuristiska Bin Packing-algoritmer och dagens manuella 

planeringsarbete. Valet av lösningsmodell och programmets uppbyggnad beskrivs nedan.  

 

4.3.1 Val av lösningsmodell 

Kassettlastningen som genomförs på SCA Sourcing & Logistics i Umeå har många likheter 

med ett klassiskt Bin Packing-problem. Ett givet antal kraftlinerrullar ska lastas så att det totala 

antalet kassetter som behövs användas på resan minimeras. Godsbärarna har en maxkapacitet 

som totalvikten av rullarna på kassetten inte får överskrida. Varje rulle får även bara användas 

en gång genom att endast lastas på en kassett per resa. Kassettlastningen blir dock ett mer 

komplext problem än det klassiska Bin Packing-problemet eftersom målfunktionen behöver 

utvecklas och både fler variabler och bivillkor behöver läggas till.  

 

Målfunktionen i ett Bin Packing-problem minimerar endast det totala antalet godsbärare som 

behöver användas för att lasta allt gods i modellen. Kassettlastningen ställer dock krav på att 

målfunktionen även innehåller en straffunktion som tar hänsyn till fler parametrar som påverkar 

kvaliteten på en lastplanering. Det är till exempel viktigt att rullar med samma artikel, bruk, 

papperstyp och gramvikt placeras tillsammans på kassetterna, därför behöver modellen straffa 

lösningar med kassetter innehållande en blandning av många olika typer av rullar. Det är även 

viktigt att planeringen innehåller så få antal kassetter som möjligt med rullar av olika diametrar, 

att rullarna placeras tillsammans baserat på vilka rullar som finns tillgängligt i lager och att 

planeringen matchar ordningen rullarna produceras i bruken.  

 

Alla parametrar som påverkar kvaliteten på en lastplanering kan dock vanligtvis inte tillgodoses 

samtidigt. Vissa parametrar har även större betydelse för kvaliteten på en planering än andra; 

det är exempelvis viktigare att rullar från olika bruk separeras i planeringen än att kassetterna 

lastas med rullar med så liten höjdskillnad som möjligt mellan staplarna. Parametrarnas 

påverkan på planeringskvaliteten är även inte linjära. Det kan till exempel vara nödvändigt att 

ett fåtal kassetter lastas med rullar från olika bruk för att minimera det totala antalet godsbärare 

i planeringen. Om dessa blandkassetter ökar i antal skulle dock planeringen snabbt anses vara 

av dålig kvalitet.   

 

Utöver ändringarna i målfunktionen i ett klassiskt Bin Packing-problem skulle 

kassettlastningen även ställa krav på fler variabler i modellen. Höjdskillnaden mellan rullar och 

staplar som placeras intill varandra får inte överskrida 50 cm vilket innebär ett behov av 

variabler som även tar hänsyn till positionerna på kassetterna, vilket kan formuleras enligt 

nedan:  
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𝑥𝑖𝑗𝑘  = {
1 𝑜𝑚 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗 𝑠𝑡å𝑟 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖 𝑝å 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

En omfattande resa innehållande 1800 rullar fördelade på 120 kassetter med i snitt 15 platser 

per kassett skulle innebära 1800 ×120×15 = 3,24 miljoner variabler. För att modellen även 

ska ta hänsyn till lastreglerna för kassetterna behövs flertalet linjära bivillkor läggas till vilket 

skulle begränsa lösningsmängden. Modellen behöver till exempel ta hänsyn till maxhöjden på 

kassetten, maximala höjdskillnaden mellan intilliggande rullar och staplar, lastreglerna för 

liggande rullar, antal tillgängliga positioner på kassetterna då rullar av olika diametrar placeras 

tillsammans osv.  Denna modell skulle sedan kunna uttryckas på matrisform enligt nedan:  

 

𝐴 (𝑥𝑖𝑗𝑘) ≤ 𝑏 

 

En matris innehållande 3,24 miljoner variabler applicerade på alla bivillkoren för 

kassettlastningen skulle bli väldigt komplex. Detta i kombination med målfunktionen och dess 

ickelinjära straffunktion gör att modellen blir väldigt tidskrävande att lösa. SCA Sourcing & 

Logistics har inte tillgång till program som kan lösa komplexa optimeringsproblem och detta 

packningsproblem ska även lösas regelbundet allt eftersom nya unika resor ska planeras. Det 

ursprungliga Bin Packing-problemet är även NP-hårt vilket i slutändan skapar ett behov av en 

heuristisk lösningsmodell. 

 

4.3.2 Lösningsmodellens uppbyggnad 

Planeringsprogrammet framställdes i Visual Basic for Applications (VBA) baserat på både den 

nuvarande planeringsprocessen som används på SCA Sourcing & Logistics i Umeå, 

lastreglerna för kassetter och olika varianter av heuristiska Bin Packing-algoritmer. Genom att 

analysera dagens planeringsprocess där rullarna på en resa delas in i olika kategorier för att 

sedan i bestämd ordning lasta dessa rullkategorier på kassetter kunde ramverket för programmet 

tas fram. För att säkerställa hög fyllnadsgrad (sett till antal rullar per kassett) applicerades sedan 

olika varianter av en heuristisk First-Fit off-line Bin Packing-algoritm vilket beskrivs nedan.  

 

Bin Packing-algoritmer i programmet   

Programmet använder sig av en algoritm som är lik den heuristiska First-Fit off-line Bin 

Packing-algoritmen med sorterad lista som beskrivs i avsnitt 3.2.2 och 3.2.4. I en iterativ 

process placeras rullar från en sorterad lista på en kassett. Det finns endast en kassett öppen åt 

gången och rullarna från den sorterade listan placeras på kassetten då det finns utrymme och 

när det är tillåtet enligt lastreglerna för kassetten. Ryms inte den valda rullen på kassetten testas 

nästa rulle i listan till dess alla rullarna är behandlade eller att kassetten är full. Listan med rullar 

som algoritmen utgår från sorteras på olika sätt beroende på i vilken del av koden programmet 

befinner sig i, vilket vanligtvis är efter höjd i fallande ordning. Kassettlastningen innehåller 

dock fler parametrar att ta hänsyn till jämfört med den heuristiska Bin Packing-algoritmen First-

Fit off-line som endast tar hänsyn till vikt eller volym. I kassettlastningen får varken maxvikten 

eller maxhöjden på kassetten överskridas och utrymmet på kassetten är även beroende av 

rullarnas diameter. Utöver detta tillkommer även höjdbegränsningar mellan angränsande 

stående rullar. Kassettlastningen kan även delas in i två olika delproblem. På varje position på 

kassetter med stående rullar ska så många rullar som möjligt staplas utan att maxhöjden på 

kassetten överskrids. Sett över hela kassetten ska så många rullar som möjligt placeras utan att 

varken maxvikten eller det tillgängliga antalet platser på kassetten överskrids. 
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För att programmet ska lasta rullarna enligt kassetternas lastregler används en funktion som 

antingen nekar eller accepterar om en rulle får plats på den öppna kassetten eller inte. Bin 

Packing-algoritmen använder sig av denna funktion när den itererar igenom listan med rullar 

och testar om rullarna kan placeras på kassetten, se Figur 12. För att säkerställa hög fyllnadsgrad 

på kassetterna sorteras listan med rullar olika beroende på vilken kategori av rullar som ska 

lastas. Bin Packing-algoritmen itererar även från olika håll i listan för att bland annat tillgodose 

en hög snittvikt på kassetterna. 

 

 
Figur 12: Illustration av hur Bin Packing-algoritmen använder sig av funktionen för kassetternas lastregler för att tilldela rullar 
till kassetter. 

Tre versioner av planeringsprogrammet  

En planering av god kvalitet skiljer sig beroende på vilken fartygsrutt som studeras. På 

nordsjönresorna till Rotterdam och Sheerness är det viktigt att rullarna blandas så lite som 

möjligt på kassetterna, till skillnad från östersjönresorna till Kiel där det är viktigare med hög 

snittvikt på kassetterna. Det är främst på kassetterna med staplar av rullar som planeraren kan 

påverka hur väl likande rullar placeras tillsammans på kassetterna eller hur hög snittvikten blir. 

Bildas så många och så höga staplar som möjligt blandas rullarna mer på kassetterna vilket 

leder till högre snittvikt. Väljer planeraren att göra färre staplar bestående av rullar med samma 

artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter blir däremot snittvikten lägre. För att hantera de 

olika kvalitetskraven för de olika resorna togs tre versioner av planeringsprogrammet fram som 

på ovanstående sätt hanterar staplarna olika, se Tabell 9. Version A gör endast staplar med rullar 

från samma bruk till bekostnad av lägre snittvikt. Version C skapar så många staplar som 

möjligt och uppnår därmed högre snittvikt men blandar rullarna desto mer. Version B är ett 

mellanting av version A och C som främst gör staplar från samma bruk men som till viss del 

även blandar bruken.  
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Tabell 9: Beskrivning av planeringsprogrammets tre olika versioner.  

Version av 

programmet 
Snittvikt 

Andel unika artiklar, 

bruk, papperstyper och 

gramvikter per kassett 

Beskrivning 

A Låg Låg 
Staplar innehåller endast rullar 

från samma bruk. 

B Medel Medel 

Prioriterar att göra staplar från 

samma bruk med vissa staplar 

innehåller rullar från båda 

bruken. 

C Hög Hög 

Prioriterar att göra så många 

staplar som möjligt. Staplar kan 

därmed innehålla rullar från 

båda bruken. 

 

4.4 Tillvägagångssätt för analys av resultat 
Nedan beskrivs hur resultatet av arbetet analyserades i form av en jämförande analys och en 

kostnadsberäkning.    

 

4.4.1 Jämförande analys  

Efter att programmet färdigställts genomfördes analyser av resultatet där planeringar 

genererade av programmet jämfördes med motsvarande manuella planeringar för olika resor. 

För att analysera hur planeringarnas kvalitet skiljer sig jämfördes kvalitetsparametrarna som 

beskrivs i avsnitt 2.5.3. För att jämföra fyllnadsgraden mellan programmets och de manuellt 

framtagna planeringarna har snittvikten av alla kassetter per resa analyserats och antalet 

använda kassetter beräknats. För att jämföra hur väl liknande rullar placeras tillsammans på 

kassetterna analyserades hur många rullar av olika artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter 

som det i snitt stod per kassett på de analyserade resorna.  

 

Resorna som jämförelsestudien utgick från hämtades från en databas med historiskt lagrade 

DI:s och manuella planeringar. Totalt analyserades 60 resor varav 20 stycken till Rotterdam, 

20 stycken till Sheerness och 20 stycken till Kiel. Först jämfördes planeringarna från version 

 B av programmet med de manuella planeringarna för samtliga resor. För att sedan undersöka 

hur mycket bättre rullar av olika artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter kan placeras 

tillsammans på kassetter på nordsjönresorna till Rotterdam och Sheerness jämfördes 

planeringarna från version A med planeringarna från version B och de manuella planeringarna. 

På resorna till Kiel är det viktigare med högre snittvikt på kassetterna, därför jämfördes även 

version C med version B och de manuella planeringarna på dessa resor. Resorna som 

analyserades var avgångar från Holmsund mellan 2016-06-01 och 2017-04-11. Testet 

genomfördes på en dator med Intel Core i7-4770 HQ 2,20GHz processor, 16 GB ram, 64-bit 

Microsoft Windows 10 och 64-bit Microsoft Excel 2016. 

 

4.4.2 Kostnadsberäkning 

För att visa på effekten av att öka snittvikten per kassett på resorna till Kiel, där lastytan på 

fartyget ofta når maxgränsen innan maxvikten uppnås (se avsnitt 2.5.3) utfördes en 

kostnadsberäkning.  Genom att köra version C av planeringsprogrammet som prioriterar hög 

snittvikt och genom att öka maxvikten per kassett till 65 ton (en maxviktsökning som har 

genomförts vid andra terminaler) beräknades hur många ton extra SCA Sourcing & Logistics 
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skulle kunna transportera per resa i jämförelse med manuella planeringar med en maxvikt per 

kassett på 60 ton. Utifrån de extra tonnen som enligt beräkningarna kan transporteras per resa 

beräknades hur mycket SCA Sourcing & Logistics skulle spara i kr per år. 
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5. Resultat och analys 
 

I följande avsnitt presenteras arbetets resultat och analys.  Avsnittet är indelat i fem delar där 

programmets uppbyggnad, programmets planeringar, den jämförande analysen av 

programmet och de manuella planeringarna, en kostnadsanalys och programmets 

beräkningstid redovisas.    

 

5.1 Programmets uppbyggnad 
Det framtagna programmet för kassettplaneringen är uppbyggt utifrån kassetternas lastregler 

och planeringsprocessen som används i dagsläget som beskrivs i avsnitt 2.5.4. Programmet 

planerar olika rullar separat med hjälp av olika varianter av en heuristisk First-Fit off-line Bin 

Packing-algoritm, se avsnitt 4.3.2. Vissa rullar kan placera på andra rullar och bilda staplar. Om 

detta är möjligt genomförs stapelhanteringen innan rullarna tilldelas kassetter, se steg 2 och 3 

nedan. Rullar inom samma höjdintervall som kan staplas på varandra (se gulmarkerat fält i figur 

11 i avsnitt 2.5.4) bildar staplar. Om det är möjligt placerar programmet även kortare rullar 

(höjd under 180 cm) på längre rullar (höjd över 180 cm) som annars inte kan staplas på varandra 

(se gul- och grönmarkerat fält i Figur 11 i avsnitt 2.5.4). Programmet är indelat i följande delar 

som genomförs i en sekvens: 

 

1. Tilldelning av rullar på kassetter. Rulltyp: 145 cm diameter, höjd över 250 cm. 

En lista av rullar med 145 cm diameter som ej kan läggas ned (höjd över 250 cm) tas ut 

från DI:n. Denna lista sorteras efter höjd i fallande ordning och rullarna i listan tilldelas 

därefter kassetter. 

 

2. Staplar och tilldelning av rullar på kassetter. Rulltyp: 125 cm diameter. 

En lista innehållandes rullar med 125 cm diameter plockas ut från DI:n. Rullar som kan 

staplas på varandra bildar staplar. De framtagna staplarna och de resterande rullarna i 

listan sorteras tillsammans efter höjd i fallande ordning och tilldelas därefter kassetter. 

För att motverka att maxvikten på kassetten överskrids innan alla tillgängliga platser på 

kassetten används blandas långa och korta rullar vid behov.  

 

3. Staplar. Rulltyp: 145 cm diameter. 

En lista innehållandes rullar med 145 cm diameter tas ut från DI:n. Rullar som kan 

staplas på varandra bildar staplar. De framtagna staplarna och de resterande rullarna i 

listan sorteras tillsammans efter höjd i fallande ordning. 

 

4. Tilldelning av rullar på blandkassett (rullar av både 125 och 145 cm diameter). 

Resten från steg 2 som består av rullar med 125 cm diameter placeras på kassetter och 

fylls därefter ut med resten från steg 1 tillsammans med rullarna från steg 3. I detta steg 

bildas kassetter med rullar av olika diametrar fram till dess inga restrullar från steg 2 

finns kvar.  

 

5. Tilldelning av rullar på kassetter. Rulltyp: 145 cm diameter. 

Alla resterande rullar och staplar av 145 cm diameter sorteras i en lista efter höjd i 

fallande ordning. Rullarna tilldelas sedan kassetter uppifrån och ned i listan till dess 

endast rullar som är kortare än 250 cm finns kvar (rullar som kan läggas ner). 
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6. Tilldelning av rullar på kassett liggandes. Rulltyp: 145 cm diameter, maxhöjd 250 cm. 

Resterande rullar placeras liggandes på kassetter om stopprullar finns (se beskrivning 

av lastreglerna för liggande rullar i avsnitt 2.5.2). Vid brist på stopprullar placeras 

rullarna ståendes. 

    

7. Resthantering. 

Eventuella rullar som blir kvar efter att så många hela kassetter som möjligt har 

planerats presenteras som en rest. Denna rest får planeraren ta hänsyn till på samma sätt 

som när en manuell planering genomförs. 

5.2 Programmets planeringar 
Planeringarna programmet genererar visualiseras i ett separat Excel-blad. För varje kassett 

presenteras vilka rullar som står på kassetten i form av varje rulles bruk, artikel, papperstyp, 

gramvikt, höjd (bredd i programmet) och diameter. För varje rulle presenteras även 

kassetternummer och position på kassetten. Slutligen presenteras på hur många platser det står 

rullar med 125 cm diameter respektive 145 cm diameter. Nedanför varje planerad kassett visas 

även kassettens vikt i kg.  

 

I Figur 13 - Figur 16 nedan visas utdrag på planerade kassetter som genererats av 

planeringsprogrammet (version B). De planerade kassetterna följer kassetternas lastregler (se 

lastregler i avsnitt 2.5.2). Kassetterna överskrider inte maxvikten på 60 ton, inga rullar eller 
staplar av rullar överskrider maxhöjden på 360 cm på stående kassetter och inga rullar som 

placeras liggande på kassetter överskrider rullens maxhöjd på 250 cm. Rullar som är placerade 

intill varandra överskrider inte heller den maximala höjdskillnaden på 50 cm. För att uppnå så 

bra kvalitet som möjligt strävar programmet efter att generera en planering med kassetter 

innehållande rullar av få unika artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter. 

 

I Figur 13 nedan visualiseras en kassett med rullar av 145 cm diameter som står på 11 platser 

på kassetten. I Figur 14 visualiseras en kassett lastad med rullar av 125 cm diameter som 

placerats på 18 platser på kassetten. Rullar som är tilldelade samma positionsnummer är rullar 

som staplats på varandra och därmed placerats på samma position på kassetten. 

  

 
Figur 13: En kassett med rullar av 145 cm diameter. 
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Figur 14: En kassett med rullar av 125 cm diameter innehållande staplar av rullar på position 1-3. 

I Figur 15 nedan visas en planerad kassett bestående av rullar med både 125 cm diameter och 

145 cm diameter. På kassetten är rullar med 125 cm diameter placerade på 13 positioner och 

rullar med 145 cm diameter placerade på 2 positioner, vilket följer reglerna för hur många rullar 

av respektive diameter som får lastas tillsammans på en kassett (se Tabell 5 i avsnitt 2.5.2).  På 

kassetter bestående av rullar med två olika diametrar placerar programmet rullar av 125 cm 

diameter intill varandra och rullar av 145 cm diameter intill varandra (se Figur 8 i avsnitt 2.5.2). 

För att särskilja rullarnas positioner på kassetten för respektive diameter används på denna 

kassett nedan position 1-13 för 125 cm diameter och 101-102 för 145 cm diameter. Rullar som 

är tilldelade samma positionsnummer är rullar som staplats på varandra och därmed placerats 

på samma position på kassetten. 

 

 
Figur 15: En kassett med rullar av både 125 cm diameter och 145 cm diameter som även innehåller staplar  av rullar. 
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I Figur 16 nedan illustreras en kassett med 15 rullar som placerats liggande. De rullar som är 

stopprullar (rullar med en höjd (bredd i programmet) på 220 - 250 cm) på kassetten utmärks 

med S i kolumnen för position. Eftersom de resterande rullarna kan placeras på valfri position 

på kassetten anges inga positionsnummer för dessa rullar.  

 

 
Figur 16: En kassett med liggande rullar innehållande stopprullar. 

5.3 Analys av programmets planeringar i jämförelse med motsvarande manuella 

planeringar 
Nedan i  Tabell 10 presenteras resultatet av analysen då planeringar från version B av 

programmet jämfördes med motsvarande manuella planeringar på totalt 60 resor.  

 
Tabell 10: Jämförelse av planeringar från version B av programmet och motsvarande manuella planeringar på samtliga 60 
analyserade resor.  

Resor 

Medelvärdet 

av snittvikten 

per kassett 

(kg) 

Antal 

kassetter 

per resa i 

snitt (st) 

Genomsnittligt 

antal unika 

artiklar per 

kassett 

Genomsnittligt 

antal unika 

bruk per 

kassett 

Genomsnittligt antal 

unika papperstyper 

och gramvikter per 

kassett 

Samtliga resor 
(version B) 

47 686 65,18 3,64 1,09 2,17 

Samtliga resor 

(manuellt) 
46 710 66,50 2,82 1,07 1,84 

 

Snittvikten per kassett på dessa 60 resor blev cirka 1 ton högre per kassett då version B av 

programmet användes jämfört med motsvarande manuella planeringar, vilket innebär att 1,32 

stycken färre kassetter skulle kunna användas per resa. Rullarna blandades dock mer på 

kassetterna där största skillnaden blev på antalet unika artiklar per kassett. Eftersom snittvikt 

per kassett och antal unika rullar per kassett bör prioriteras olika beroende på resa jämförs även 

nordsjönresorna och östersjönresorna enskilt nedan i Tabell 11: 
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Tabell 11: Jämförelse av planeringar från version B av programmet och motsvarande manuella planeringar uppdelat på 
resorna till Östersjön och Nordsjön. 

Resor 

Medelvärdet 

av snittvikten 

per kassett 

(kg) 

Antal 

kassetter 

per resa i 

snitt (st) 

Genomsnittligt 

antal unika 

artiklar per 

kassett 

Genomsnittligt 

antal unika 

bruk per 

kassett 

Genomsnittligt antal 

unika papperstyper och 

gramvikter per kassett 

Nordsjön 
(version B) 

48 354 45,93 4,24 1,11 2,43 

Nordsjön 

(manuellt) 
46 991 47,55 3,15 1,09 2,00 

Östersjön 

(version B) 
46 350 103,70 2,45 1,06 1,64 

Östersjön 
(manuellt) 

46 152 104,40 2,17 1,05 1,54 

 

Skillnaden mellan planeringarna från planeringsprogrammet och de manuella planeringarna 

blev större på nordsjönresorna i jämförelse med östersjönresorna. På nordsjönresorna blev, 

precis som i den totala jämförelsen i Tabell 10, snittvikten högre för planeringsprogrammet på 

bekostnad av fler unika rullar per kassett i jämförelse med de manuella planeringarna. På 

östersjönresorna blev skillnaden mindre mellan planeringsprogrammet och de manuella 

planeringarna. Programmets planeringar hade aningen högre snittvikt och blandade rullarna 

något mer på kassetterna, se Tabell 11.  

 

För att visa på hur de olika versionerna av planeringsprogrammet skiljer sig genomfördes även 

körningar av version A och C. Version A prioriterar få unika rullar per kassett och kördes 

därmed på nordsjönresorna där dessa planeringsegenskaper är viktiga. På östersjönresorna till 

Kiel är det viktigare med hög snittvikt och därför kördes version C på dessa resor, som 

prioriterar hög snittvikt.  I Figur 17 och Figur 18 nedan illustreras skillnaden i snittvikt och 

antalet unika papperstyper och gramvikter per kassett mellan version A och B och de manuella 

planeringarna på nordsjönresorna. 

 

 

 
Figur 17: Histogram över snittvikten per kassett för planeringarna från version A och version B av planeringsprogrammet 
samt motsvarande manuella planeringar. Totalt analyserades 40 stycken resor varav 20 stycken till Rotterdam och 20 stycken 
till Sheerness för vardera planeringsalternativen. 
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I Figur 17 illustreras hur den genomsnittliga snittvikten per kassett är lägst för de manuella 

planeringarna men även hur de manuella planeringarnas snittviktsvariation är minst. Skillnaden 

mellan version A och version B är dock relativt liten. Version A som prioriterar få antal unika 

rullar på kassetterna ger en genomsnittlig snittvikt och en snittviktsvariation som är aningen 

lägre jämfört med motsvarande värden från version B.   

  

 
Figur 18: Histogram över antalet unika papperstyper och gramvikter per kassett för planeringarna från version A och B av 
planeringsprogrammet samt motsvarande manuella planeringar. Totalt analyserades 40 stycken resor varav 20 resor till 

Rotterdam och 20 resor till Sheerness för vardera planeringsalternativen.  

 

I Figur 18 illustreras effekten av hur version A av planeringsprogrammet (gula staplar) blandar 

rullar mindre på kassetterna jämfört med version B (blå staplar). Det genomsnittliga antalet 

unika papperstyper och gramvikter per kassett minskar då version A används och maxantalet 

papperstyper och gramvikter per kassett minskade även från 4 till 3,5.  De manuella 

planeringarna är dock fortfarande bättre på att hålla ihop liknande rullar på kassetterna.  

 

Motsvarande analys genomfördes även på östersjönresorna till Kiel på version C av 

programmet som prioriterar hög snittvikt. I Figur 19 illustreras hur snittvikten ökade då version 

C användes jämfört med version B och det manuella arbetssättet. Snittviktsökningen blev dock 

liten, cirka 100 kg per kassett. Som följd av högre snittvikt blandades även rullarna mer på 

kassetterna, se Figur 20. Ökningen av det genomsnittliga antalet unika papperstyper och 

gramvikter per kassett blev dock liten. 
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Figur 19: Histogram över snittvikten per kassett för planeringarna från version B och version C av planeringsprogrammet 
samt motsvarande manuella planeringar. Totalt analyserades 20 stycken resor till Kiel för vardera planeringsalternativen. 

 

 
Figur 20: Histogram över antalet unika papperstyper och gramvikter per kassett för planeringarna från version B och C av 
planeringsprogrammet samt motsvarande manuella planeringar. Totalt analyserades 20 stycken resor till Kiel för vardera 

planeringsalternativen. 

De tre versionerna av programmet påverkar snittvikten och antalet unika papperstyper och 

gramvikter per kassett på olika sätt och kan därmed anpassas efter resorna till Östersjön och 

Nordsjön. Planeraren skulle på detta sätt kunna anpassa planeringen efter varje resa och de 

rådande planeringsförhållandena. 

 

5.4 Kostnadsanalys 
På resorna till Kiel uppnår fartygen i dagsläget vanligtvis dess maximala lastutrymme av gods 

före dess maximala lastvikt (se nulägesanalys i avsnitt 2.5.3). Genom att öka snittvikten per 

kassett skulle därmed fler rullar kunna transporteras per resa vilket innebär större intäkter för 

SCA Sourcing & Logistics. Högre snittvikt på kassetterna uppnås vanligtvis genom att stapla 

större andel av rullarna på resan på varandra. Version C av planeringsprogrammet strävar efter 

att stapla rullar på varandra i så hög grad som möjligt för att öka vikten per position på kassetten 

och därmed dess snittvikt (se avsnitt 4.3.2). Ett annat sätt att öka snittvikten per kassett är att 
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höja den totala maxkapaciteten på kassetterna. Idag lastar Holmsund kassetter med en maxvikt 

på 60 ton. Vid terminalen i Sundsvall hanteras en annan typ av rulle som är tyngre än de rullar 

som hanteras i Holmsund och därför har Sundsvall sedan flera år tillbaka höjt maxvikten per 

kassett från 60 ton till 65 ton eftersom kassetterna kan hantera denna ökning. Holmsund och 

Sundsvall använder sig av samma typ av kassetter men Holmsund har inte utnyttjat denna 

maxviktökning då Holmsund historiskt sett hanterat rullar som inte har kunnat överskrida en 

maxvikt per kassett på 60 ton. Som visas i Figur 10 (avsnitt 2.5.2) stämmer inte detta i dagsläget. 

Skulle kassetternas maxvikt höjas från 60 till 65 ton skulle i vissa fall fler platser på kassetten 

kunna utnyttjas. 

 

Genom att använda version C av planeringsprogrammet som prioriterar hög snittvikt 

tillsammans med en ökad maxvikt på kassetterna till 65 ton ökade snittvikten med 0,41 ton per 

kassett jämfört med manuellt framtagna planeringar då 20 resor till Kiel analyserades. Denna 

ökning av snittvikten innebär att fartyget för varje resa teoretiskt sett kan transportera cirka 42 

ton mer. Eftersom SCA Sourcing & Logistics debiterar 216 kr per ton som fraktas med fartyget 

skulle intäkterna öka med cirka 470 000 kr om året om den intjänade lastytan skulle användas 

på fartyget. Samtidigt innebär en ökning av snittvikten ökade hanteringskostnader vid lastande 

och mottagande terminal som bör tas in i beräkningen. Ökad snittvikt per kassett innebar en 

ökning av antal unika artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter per kassett med cirka 12 %, 

4 % respektive 8 % i jämförelse med motsvarande manuella planeringar. Mer exakta kostnader 

på vad ökad blandning av rullar på kassetter innebär finns i dagsläget inte tillgängligt.  

 

5.5 Beräkningstid 
När programmet för kassettlastningen kördes på 60 unika resor tog det i snitt 17 sekunder att 

generera en planering. Beräkningstiden varierade mellan som minst 4 sekunder och som mest 

45 sekunder. Körningarna var jämnt fördelade över dagens tre fartygsdestinationer till Kiel, 

Sheerness och Rotterdam då 20 planeringar genererades för vardera mottagande terminal. 

Beräkningstiden anses vara rimlig för den dagliga verksamheten i och med att den är försumbar 

i jämförelse med timmarna det tar att ta fram en planering med dagens arbetsmetoder. 
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6. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras hur ett planeringsprogram skulle påverka arbetet kring 

planeringen på SCA Sourcing & Logistics. Vidare ges förslag på hur programmet och 

planeringsarbetet kan utvecklas i framtiden.  

 

6.1 Planeringsprogrammets inverkan på SCA Sourcing & Logistics 
I följande avsnitt diskuteras hur planeringsprogrammet skulle kunna bidra till ökad säkerhet 

och tidsbesparingar vid terminalen i Umeå samt ett flexiblare planeringsarbete.  

 

6.1.1. Ökad säkerhet  

I och med att programmet planerar efter lastreglerna för kassetterna gällande maxvikt, maxhöjd 

etc. planerar programmet aldrig en kassett som inte är tillåten. Då en manuell planering utförs 

finns det risk att planeraren begår misstag och inte följer lastreglerna. Skulle exempelvis rullar 

av misstag staplas för högt på en kassett kan detta innebära skaderisker för personal och godset 

som hanteras. En kassett som har lastats för högt kan exempelvis ta i taket på fartyget eller så 

riskerar rullar att ramla av. Ett planeringsprogram som strikt planerar efter lastreglerna för 

kassetterna minimerar dessa säkerhetsrisker.  

 

Efter att planeringen är färdig lastas rullarna på kassetter av truckförarna. Om det är många 

rullar som ska staplas på en kassett kan instruktionerna bli svåra att förstå för truckförarna som 

måste tolka planeringen. Ett planeringsprogram som ger positionsanvisningar för varje rulle 

skulle motverka risken för missförstånd mellan planerare och truckförare och därmed minska 

risken att kassetter lastas på fel sätt.  

 

6.1.2. Tidsbesparing 

Ett planeringsprogram för kassettlastningen skulle innebära tidsbesparingar för olika enheter 

inom SCA Sourcing & Logistics. Den främsta tidsbesparingen skulle äga rum på 

planeringsavdelningen i Umeå. Planeringstiden skulle minska från åtskilliga timmar till under 

en minut genom att använda programmet. Denna besparade tid skulle planeraren kunna använda 

till att anpassa planeringarna till högre grad efter varje fartygsresa och truckförarna skulle kunna 

använda tiden till att börja lasta kassetterna tidigare. Programmet blir extra viktigt på röda dagar 

då det endast är en person som jobbar på planeringsavdelningen och som ofta har mycket att 

göra. För att uppnå maximal tidsbesparing krävs det en integration mellan 

planeringsprogrammet och SCA:s nuvarande program som används vid terminalen.  

 

6.1.3. Flexiblare arbetssätt 

Planeringsprogrammet skulle även kunna användas av personalen från bruken som bokar 

kassettplatser på fartygen inför varje resa. Roro-fartygen transporterar gods från flera olika 

terminaler och har en begränsad tillgänglig yta för kassetter och en maxvikt på lasten att förhålla 

sig till. Den maximala lastkapaciteten på fartygen är ofta uppnådd och kassettplatserna bokas 

redan en vecka innan fartygen ankommer till terminalerna. Istället för att bruken baserar 

bokningarna på en historisk kassettsnittvikt inför varje resa skulle planeringsprogrammet kunna 

användas för en exaktare uppskattning av kassettbehovet. Risken för ombokningar skulle 

därmed minska vilket minskar arbetsbelastningen för alla involverade parter. Det förekommer 

att bruken har bokat för få kassetter vilket kan innebära att allt gods inte ryms på fartyget, därför 

är det viktigt att i ett tidigt skede och med hög precision kunna meddela personalen på fartyget 

hur många kassettplatser som behövs för att transportera alla rullarna. 
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När planeringsavdelningen på SCA Sourcing & Logistics i Umeå inleder arbetet på en 

lastplanering är kassettbokningsantalet sedan tidigare bestämt baserat på en schablonkalkyl, se 

avsnitt 2.5. Det går dock inte att med säkerhet avgöra om rullarna kommer få plats inom 

kassettantalet förrän i planeringens slutskede vilket dröjer flera timmar. Skulle planeringen 

överskrida det bokade antalet kassetter på fartygen får därmed planeraren ägna mycket tid till 

att göra om arbetet för att öka snittvikten per kassett och därmed minska det totala 

kassettantalet.  Blir det planerade antalet kassetter lågt i relation till det bokade antalet kassetter 

på fartyget utan att det finns fler rullar att skicka med på resan bör planeringen även då göras 

om. I ett sådant scenario bör istället liknande rullar till högre grad placeras tillsammans på 

kassetterna på bekostnad av lägre snittvikt per kassett på resan. Idag skulle dock planeringen 

sällan göras om eftersom det skulle ta för lång tid. Ett planeringsprogram gör det möjligt att 

anpassa planeringarna inför varje resa eftersom planeringen genereras på kort tiden samt att 

programmet, efter planerarens önskemål, antigen kan prioritera hög snittvikt eller få unika 

rulltyper per kassett. 

 

6.2 Felkällor 
Den jämförande analysen i avsnitt 5.3 innehåller vissa felkällor. De manuella planeringarna 

som har analyserats laddades ner från en databas som innehöll den senaste versionen av 

planeringarna för varje resa, vilket innebär att rullarna på kassetterna kan ha bytts ut och 

ändrats. I dessa fall ser inte den slutgiltiga planeringen ut som den var tänkt att se ut från början. 

Då ändringar genomförs på en befintlig planering kan planeringskvaliteten påverkas vilket 

därmed även påverkar resultatet i analysen. Beroende på vilken ändring som genomförs kan 

snittvikten och antal unika rulltyper per kassett påverkas antingen positivt eller negativt.  

 

Programmet avslutar med att göra kassetter med liggande rullar (om en DI innehåller denna 

rulltyp) vilket programmet fortsätter med fram till dess att det finns färre än 15 rullar kvar vilket 

innebär att det inte går att göra fler liggande kassetter. Om de resterande rullarna är fler än elva 

kommer elva rullar att ställas upp och resten lämnas som en rest. När en planering genomförs 

manuellt skulle dessa rullar vanligtvis istället för att ställas upp läggas ned tillsammans med 

extra rullar som ursprungligen inte skulle skickas på resan men som kan användas för att fylla 

ut den sista kassetten. Eftersom programmet istället väljer att ställa dessa resterande rullar på 

en kassett påverkas snittvikten per kassett negativt eftersom den sista kassetten blir lättare än 

en liggande kassett som innehåller fler rullar.   

 

I analysen jämfördes snittvikten och antal unika artiklar, bruk, papperstyper och gramvikter per 

kassett. Då dessa kvalitetsparametrar beräknades inkluderades inte eventuella restrullar som 

blivit kvar efter en framtagen planering, vilket marginellt påverkar kvalitetsparametrarnas 

värden. 
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6.3 Fortsatt arbete  
För att det ska bli så smidigt som möjligt att använda planeringsprogrammet krävs en 

integrering mellan programmet och de nuvarande systemen som används på SCA Sourcing & 

Logistics. Planeringsprogrammet bör kunna importera rullarna som ska planeras inför varje resa 

från SCA:s system för att sedan exportera planeringarna tillbaka till systemen.  

 

Syftet med arbetet var att effektivisera lastplaneringen för kassetter på SCA Sourcing & 

Logistics i Umeå genom att ta fram ett planeringsprogram för kassettlastningen vid terminalen 

och visa på hur tillgången till ett planeringsprogram kan utveckla planeringsarbetet i framtiden. 

Arbetet har pågått i ett halvår i form av ett examensarbete och på den tiden har ett program 

tagits fram som genererar giltiga planeringar för kassettlastningen. Detta har genomförts genom 

att inte endast ta hänsyn till lastreglerna för kassetterna utan även hur planeringen genomförs i 

dagsläget i Umeå. Detta indikerar att det är möjligt att ta fram ett slutgiltigt program som 

genererar lika bra eller högre kvalitet på planeringarna jämfört med vad som kan åstadkommas 

med dagens arbetsmetoder. Det är därför viktigt att planeringspersonalen på SCA Sourcing & 

Logistics i Umeå testar programmet under en period för att utvärdera vilka funktioner ett 

framtida program bör innehålla och hur programmet bör användas. 

 

6.3.1 Vidareutveckling av programmet  

Programmet som har tagits fram i detta arbete kan vidareutvecklas på olika punkter vilket listas 

nedan:  

• Resten som blir över då rullarna inte går ut på ett jämnt antal kassetter är ibland antingen 

för korta eller för långa jämfört med vad som är att föredra. Istället bör programmet 

alltid lämna rullar som är lätta att hantera, exempelvis rullar som kan läggas ned.  

• För liggande rullar krävs det vanligtvis maximalt att endast en kassett innehåller rullar 

från två bruk. Programmet gör ibland två av dessa blandkassetter vilket vanligtvis lätt 

går att motverka tillsammans med resten som blir över efter att planeringen är färdig.   

• Programmet tar inte hänsyn till rullarnas papperstyper och gramvikter när det gör staplar 

av rullar vilket påverkar planeringskvaliteten negativt.  

• Programmet kan bli bättre på att placera staplar av rullar tillsammans på kassetterna för 

enklare lasthantering.  

• Programmet kan ibland placera rullar ståendes när det är mer fördelaktigt att placera 

rullarna liggandes (och vice versa) sett till antal rullar som ryms per kassett. 

• Programmet skulle kunna inledas med att placera rullar av samma artikel på kassetter 

då de fyller en hel kassett, vilket skulle minska blandningen av rullar av olika typer. 

 

6.3.2 Framtida planeringsprogram och arbetsmetoder 

För att uppnå så hög kvalitet som möjligt på framtida planeringar bör framtida program bli 

flexiblare och ta hänsyn till fler faktorer som påverkar planeringskvaliteten. Förslag ges nedan:  

• Programmet bör kunna generera fler planeringar inför varje resa som användaren kan 

välja mellan. Planeringsförslagen ska med jämna steg gå från att till hög grad prioritera 

hög snittvikt på kassetterna till att istället blanda rullar av olika typer så lite som möjligt 

på kassetterna. Detta skulle möjliggöra att användaren i hög grad skulle kunna anpassa 

planeringen efter de unika förhållandena som råder inför varje resa sett till brukens 

produktionsplaner, kassettplatserna på fartygen och de mottagande terminalernas 

önskemål om få unika rulltyper per kassett. 

• Framtida program bör kunna hantera ändringar i planeringarna då rullar behöver tas bort 

eller ersättas.  
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• Framtida planeringsprogram men även dagens manuella arbetssätt bör ta hänsyn till hur 

rullarna distribueras vidare till kunderna från de mottagande terminalerna i Rotterdam, 

Sheerness och Kiel. Om rullarna lastas på kassetterna baserat på kundernas beställningar 

skulle de mottagande terminalerna slippa kostsamma omlastningar. I dagsläget saknar 

planeringsavdelningen i Umeå sådan information. 

• Programmet bör ta hänsyn till hur rullar står placerade i lager. Genom att placera rullar 

som står nära varandra på lagret tillsammans på kassetterna skulle truckförarnas  

körsträckor minimeras. 

• När rullar inte finns tillgängliga i lager bör programmet ta hänsyn till brukens 

produktionsplaner så att rullar till hög grad placeras på kassetter efter hur rullarna 

produceras i bruken. Då rullar av olika papperstyper och gramvikter måste placeras 

tillsammans på samma kassett är det bättre att det är två papperstyper och gramvikter 

som produceras efter varandra i bruken, se Figur 3 avsnitt 2.3.  

• SCA Sourcing & Logistics bör även genomföra en beräkning på hur mycket 

kostnaderna ökar då det i snitt placeras fler rullar av unika artiklar, bruk, papperstyper 

och gramvikter på kassetterna. Kostnadsberäkningen skulle möjliggöra att det skulle bli 

lättare att avgöra när det lönar sig att till hög grad placera liknande rullar på kassetterna 

till bekostnad av lägre snittvikt på det olika fartygsresorna.  

 

Slutligen är det viktigt att poängtera att planeringsprogrammet bör fungera som ett verktyg för 

planeraren. Programmet utför en planering som idag är tidskrävande. Den besparande tiden bör 

användas av planeraren till att ta hänsyn till fler kvalitetsparametrar, vilket med dagens 

arbetsmetoder inte är möjligt.  Planerarens roll bör med andra ord utvecklas i framtiden och ges 

mer ansvar för att planeringarna blir unikt anpassade efter de rådande förhållandena inför varje 

fartygsresa.  
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7.  Slutsats 
Det framtagna planeringsprogrammet i detta arbete minskar planeringstiden för 

kassettlastningen från att ta flera timmar till under en minut per resa. Den intjänade tiden 

möjliggör att planeraren till högre grad kan anpassa planeringarna efter flera olika enheter inom 

SCA som påverkas av kassettlastningen, så som terminalen i Umeå, fartygen som lastar godset 

och de mottagande terminalerna i Rotterdam, Sheerness och Kiel. Programmet skulle även 

minska risken att rullar blir lastade på fel sätt på kassetterna i och med att planeringarna 

innehåller positioner för varje rulle på kassetterna, vilket innebär ökad säkerhet och effektivitet 

vid terminalen.  

 

Programmet genererar planeringar med en snittvikt per kassett som är högre än motsvarande 

manuella planeringar samtidigt som programmet till högre grad blandar olika typer av rullar på 

kassetterna. Skillnaden mellan programmets planeringar och manuellt framtagna planeringar är 

som minst på resorna till Östersjön då snittvikt och antal unika rullar per kassett jämförs. För 

att göra planeringsprogrammet mer anpassningsbart efter varje unik resa har ytterligare två 

versioner av programmet framställts som antingen prioriterar hög snittvikt per kassett eller få 

unika rullar per kassett. På resorna till Östersjön är hög snittvikt betydelsefullt och till Nordsjön 

är det viktigare med liknande rullar på kassetterna. Med hjälp av de olika versionerna av 

programmet kan därmed planeringarna anpassas efter dessa fartygsresor. Arbetet har även visat 

på vilka potentiella kostnadsbesparingar som kan möjliggöras på resorna till Östersjön genom 

att använda versionen av programmet som prioriterar hög snittvikt per kassett i kombination 

med en ökad maxvikt på kassetterna. 

 

Syftet med arbetet var att effektivisera lastplaneringen för kassetter på SCA Sourcing & 

Logistics i Umeå genom att ta fram ett planeringsprogram för kassettlastningen vid terminalen. 

Arbetet skulle även visa på hur tillgången till ett planeringsprogram kan utveckla 

planeringsarbetet i framtiden. Syftet har uppfyllts genom att ta fram ett program som är 

uppbyggt baserat på hur planeringen genomförs i dag på planeringsavdelningen i Umeå och 

modifierade heuristiska Bin Packing-algoritmer. Programmet minskar planeringstiden, planerar 

korrekt enligt lastreglerna för kassetter samt genererar planeringar som är av motsvarande 

kvalitet som de manuella planeringarna. I framtiden bör programmet integreras med SCA:s 

nuvarande system och testas under en bestämd period för att sedan utvärdera hur framtida 

program kan utvecklas så att planeringarna blir mer anpassningsbara efter fler faktorer som 

påverkar kvaliteten på planeringarna, så som kunderna och de mottagande terminalerna, lagret 

i Umeå och brukens produktion.  
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Personlig kommunikation 
Nedan listas personer inom SCA som kontaktats under arbetets gång. 

 

Arvidsson, Kent; Market Assistant & Planner, SCA Packaging Umeå. 2016. Studiebesök på 

Obbola Bruk, 5 aug. 

 

Bergström, Inger; Transport Planner, SCA Munksund Piteå. 2017. Telefonkontakt, april. 

 

Bergvall, Martin; Logistics & Production planning Manager, SCA Containerboard. 2017.         

E-mail, 17 maj. 

 

Eriksson, Peter; Logistics & Environmental Manager, SCA Sourcing & Logistics Sundsvall. 

2017. Telefonintervju, 14 feb. E-mail, 10 april – 21 april. 

 

Hjortborg, Peder; Agency-Forward Manager, SCA Sourcing & Logistics Umeå. 2017. 

Kontinuerlig personlig dialog, 16 jan – 21 maj. 

 
Johansson, Christian; Business Developer, SCA Sourcing & Logistics Sundsvall. 2017. 

Studiebesök på SCA Sourcing & Logistics Sundsvall, 8 mars. E-mail, 8 mars. 

 

Johansson, Mikael; Fartygskapten, SCA OBBOLA. 2017. Studiebesök på fartyget SCA 

OBBOLA, 7 feb. 

 

Petersson, Lars; Senior Advisor, SCA Sourcing & Logistics. 2017. E-mail, 28 mars – 30 mars. 

 

Undin, Fredrik; Resource planning, SCA Sourcing & Logistics Umeå. 2017. Kontinuerlig 

personlig dialog, 16 jan – 21 maj. 

 

Vainio, Åsa; Forwarder Planning/Agency, SCA Sourcing & Logistics Umeå. 2017. 

Kontinuerlig personlig dialog, 16 jan – 21 maj. 

 

Östling, Johan; Logistics planning, SCA Sourcing & Logistics Umeå. 2017. Kontinuerlig 

personlig dialog, 16 jan – 21 maj.



I 
 

Appendix 
 

Kassettplaneringen formulerat som ett Bin Packing-problem 
Nedan följer en skiss på hur kassettplaneringen kan formuleras som ett optimeringsproblem 

och är därmed inte en fullständig optimeringsmodell.  

 

Beslutsvariabler 

I kassettplaneringsmodellen används följande beslutsvariabler för kassetterna och rullarna:  

 

Beslutsvariabel för kassetterna 

 

𝑦𝑖 = {
1 𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

där  𝑖 = {1, … , 𝑢} är alla tillgängliga kassetter. 
 

Beslutsvariabler för rullarna 
 

Rullarna 𝑗 ∈ 𝐽 = {1, … , 𝑛} är uppdelade i två typer, 125 cm diameter och 145 cm diameter, där  

𝑗125 ∈ {1, … , 𝑞} = 𝐽125  (𝑞 < 𝑛) och 𝑗145 ∈  {𝑞 + 1, … , 𝑛} = 𝐽145  samt att  𝐽125 ∪ 𝐽145 = 𝐽. 
 

𝑥𝑖𝑗125𝑘125

125  =  {
1 𝑜𝑚 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗125 𝑚𝑒𝑑 125 𝑐𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑡å𝑟 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖 𝑝å 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘125

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  

 

där  𝑖 = {1, … , 𝑢}, 𝑗125 = {1, … , 𝑞}, 𝑘125 = {1, … ,18}.   
 

𝑥𝑖𝑗145𝑘145

145  =  {
1 𝑜𝑚 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗145 𝑚𝑒𝑑 145 𝑐𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑡å𝑟 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖 𝑝å 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘145

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  

 
där 𝑖 = {1, … , 𝑢}, 𝑗145 = {𝑞 + 1, . . . , 𝑛}, 𝑘145 = {1, … ,11}.  
 

𝑥𝑖𝑗145

145𝐿 =  {
1 𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗145 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 145 𝑐𝑚 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖  

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
   

 

𝑥𝑖𝑗145

145𝑆 =  {
1 𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗145 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 145 𝑐𝑚 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑖  

0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  

 

där 𝑖 = {1, … . 𝑢}, 𝑗145 = {𝑞 + 1, … , 𝑛}. 

 

Det kommer därmed tillkomma en variabel för varje position 𝑘125 och 𝑘145 som finns på 

kassetten som rullen 𝑗 står på i planeringen. 

 

Parametrar 

I kassettplaneringsmodellen används följande parametrar:  

 
𝑣𝑗 = 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗   

ℎ𝑗 = ℎö𝑗𝑑 𝑓ö𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑗   
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Målfunktion  

Nedan följer modellens målfunktion: 

 

min 𝑧 = ∑ 𝑦𝑖

𝑢

𝑖=1

+ 𝐿(𝑥𝑖𝑗125𝑘125

125 ,𝑥𝑖𝑗145𝑘145

145 ,𝑥𝑖𝑗145

145𝐿, 𝑥𝑖𝑗145

145𝑆  ) 

 

Målfunktionen minimerar antalet kassetter som används på en resa och tar även hänsyn till olika 

faktorer som påverkar kvaliteten på en planering i form av en ickelinjär straffunktion 

𝐿(𝑥𝑖𝑗125𝑘125

125 , 𝑥𝑖𝑗145𝑘1

145 , 𝑥𝑖𝑗145

145𝐿,𝑥𝑖𝑗145

145𝑆 ). Syftet med straffunktionen är att skapa kassetter med så 

homogena rullar som möjligt sett till exempelvis gramvikt, artiklar och bruk. Straffunktionen 

är ickelinjär eftersom olika typer av rullar i viss mån får blandas på kassetterna men blir 

rullvariationen för stor anses planeringen snabbt vara av dålig kvalitet.    

 

Bivillkor  

Nedan följer bivillkoren i modellen: 

 

Bivillkor 1.1 säkerställer att summan av alla rullarna på en kassett inte överskrider maxvikten 

på 60 ton.   

 
∑ (∑ 𝑥𝑖𝑗145𝑘145

145 + 𝑥𝑖𝑗145

145𝐿 + 𝑥𝑖𝑗145

145𝑆
𝑘145

)𝑗145
𝑣𝑗145

+ ∑ (∑ 𝑥𝑖𝑗125𝑘125

125
𝑘125𝑗125

)𝑣𝑗125
≤ 60 000 𝑘𝑔, ∀𝑖   (1.1) 

 

Bivillkor 1.2 säkerställer att en rulle endast kan placeras på en kassett och position i 

planeringen. 

 
∑ (∑ 𝑥𝑖𝑗125𝑘125

125 + ∑ 𝑥𝑖𝑗145𝑘145

145 + 𝑥𝑖𝑗145

145𝐿 + 𝑥𝑖𝑗145

145𝑆
𝑘145𝑘125

) = 1𝑖 , ∀𝑗    (1.2) 

 

Stående rullar  

För att säkerställa att maxhöjden på 360 cm inte överskrids på stående kassetter används 

bivillkor 1.3 (allmänt exempel för båda diametertyperna). 

 
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ℎ𝑗𝑗 ≤ 3600  ∀𝑖, 𝑘     (1.3) 

 

Bivillkor 1.4 och 1.5 säkerställer att höjden mellan intilliggande rullar eller staplar av rullar ej 

får överskrida 50 cm (allmänna exempel för båda diametertyperna, där 𝑝 = 18 för rullar med 

125 cm diameter och 𝑝 = 11 för rullar med 145 cm diameter). 

 
∑ ∑ |𝑥𝑖𝑗𝑟 ℎ𝑗 𝑥𝑖𝑗´𝑟+1 − 𝑥𝑖𝑗´𝑟+1 ℎ𝑗´𝑥𝑖𝑗𝑟| ≤ 500 𝑐𝑚, ∀𝑖, 𝑟 = {1, … , 𝑝 − 1}  𝑗´≠𝑗𝑗≠𝑗´    (1.4) 

 
∑ ∑ |𝑥𝑖𝑗𝑠  ℎ𝑗  𝑥𝑖𝑗´𝑠+2 − 𝑥𝑖𝑗´𝑠+2 ℎ𝑗´𝑥𝑖𝑗𝑠| ≤ 500 𝑐𝑚, ∀𝑖, 𝑠 = {1, … , 𝑝 − 2} 𝑗≠𝑗´𝑗´≠𝑗    (1.5) 

 

Liggande rullar  

För liggande rullar tillkommer bivillkor 1.6-1.10. Bivillkor 1.6 säkerställer att det är exakt 15 

rullar på varje kassett med liggande rullar. 

 
∑ 𝑥𝑖𝑗145

145𝐿
𝑗145

+ ∑ 𝑥𝑖𝑗145

145𝑆
𝑗145

 = 15, ∀𝑖    (1.6) 

 

Bivillkor 1.7 säkerställer att det är max 13 rullar på varje kassett med liggande rullar (exklusive 

stopprullar). 

 



III 
 

∑ 𝑥𝑖𝑗145

145𝐿
𝑗145

≤ 13, ∀𝑖     (1.7) 

Bivillkor 1.8 säkerställer att det är minst två stopprullar på varje kassett med liggande rullar.  

 
∑ 𝑥𝑖𝑗145

145𝑆
𝑗145

≥ 2, ∀𝑖      (1.8) 

 

Bivillkor 1.9 och 1.10 säkerställer att stopparullarna har en höjd mellan 2200 – 2500 cm. 

 

𝑥𝑖𝑗145

145𝑆ℎ𝑗145
 ≥ 2200, ∀𝑖, 𝑗145     (1.9) 

 

𝑥𝑖𝑗145

145𝑆ℎ𝑗145
 ≤ 2500, ∀𝑖, 𝑗145     (1.10) 

 

 


