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Abstract 
A need to increase capacity and efficiency in the warehouse, has led to that DHL Exel Supply 
Chain see the need to implement changes in the warehouse, which can help them to meet the 
increased demand. This study aims to analyze the internal processes in one of DHLs 
warehouse in Gothenburg, as well as provide recommendations on how DHL should 
implement proposed streamlining. The suggestions given should help DHL increase its profit 
margins and become more competitive on the market. 
 
One problem identified when analyzing the internal processes was the inefficient way to 
retrieve items from the storage in the warehouse. Today, the truck drivers receive a list from 
the customer for the items to be retrieved and delivered. The truck drivers retrieve the items in 
the same order as they are presented in the list, which has no connection to the position of the 
articles in the warehouse at DHL. This is an inefficient way of retrieving items since it causes 
unnecessary movements. 
 
Therefore, the authors have developed a model for the optimization of truck movements when 
retrieving items in the warehouse. The model includes the constraint that a truck driver can 
only pick three items at a time before he/she returns to the outbound loaders and prepare the 
items for delivery to the customer. The optimization model proposed is based on the local 
search method k-Exchange, along with Simulated Annealing, to effectively present a result of 
good quality. A comparison between different optimization models based on Lin-2-Opt, and  
k-Exchange along with Lin-2-opt, has been made to ensure that the proposed model is the 
model best suited for this problem. The model had been implemented in Matlab.  
 
The result shows that there is a potential efficiency of truck movements of an average of 39%, 
which would mean a cost saving of 1,5 million SEK a year. An implementation of the 
optimization model, to streamline the truck movements in the warehouse, requires a 
partnership between DHL and its customers because of the fact that the computer system used 
in the warehouse are only accessible for changes through the customer itself.  
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Sammanfattning  
Ett behov av att öka kapaciteten och effektiviteten på lagret har lett till att DHL Exel Supply 
Chain ser behovet av att genomföra förändringar som kan bidra till att de kan möta en ökad 
efterfrågan. Denna studie syftar till att analysera de interna processerna på ett av DHLs lager i 
Göteborg samt att ge rekommendationer för hur DHL bör implementera föreslagna 
effektiviseringar. De förslag som ges skall bidra till att DHL ökar lönsamheten och blir mer 
konkurrenskraftiga på marknaden.   
 
Ett problem som identifierades vid analysen av de interna lagerprocesserna var den 
ineffektiva arbetsmetodiken med att hämta artiklar i lagret på. Processen för att hämta artiklar 
på lagret för leverans till kund är att truckförarna erhåller en lista från kunden på vilka artiklar 
som ska hämtas och med vilken leverans dessa artiklar skall skickas. Denna lista tar inte 
hänsyn till hur artiklarna är placerade på lagret, vilket bidrar till onödigt långa körsträckor.  
 
Författarna har utvecklat en modell för optimering av truckrörelserna vid hämtning av artiklar 
på lagret. Modellen inkluderar restriktionen att en truckförare endast kan hämta tre artiklar i 
taget innan denne återvänder till outbound för avlastning och förberedelse för leverans av 
artiklarna till kund. Optimeringsmodellen som föreslås är baserad på den lokala sökmetoden 
k-Exchange tillsammans med Simulated Annealing för att på ett effektivt sätt presentera ett 
resultat av god kvalitet. En jämförelse mellan olika optimeringsmodeller baserade på Lin-2-
Opt samt k-Exchange tillsammans med Lin-2-Opt har gjorts för att säkerställa att den 
föreslagna modellen är bäst anpassad för detta problem.  
 
Resultatet visar att den finns en potentiell effektivisering av truckrörelserna på i genomsnitt 
39%, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing på 1,5 miljoner SEK per år. En 
implementering av optimeringsmodellen för att effektivisera truckrörelserna på lagret kräver 
ett samarbete mellan DHL och dess kund då datorsystemet som används på lagret endast är 
tillgängliga för förändringar via kunden.  
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Terminologi 
 
Crossdocken Område för förvaring av gods direkt efter avlastning från 

leverans med lastbil. 
 

Central avlämning 
 
 
Euklidiskt avstånd 
 

Avlämning av gods sker på en gemensam plats dit 
plockaren åker med godset 
 
Avståndet i ett koordinatsystem 
 

Inflyt 
 
L-pallar 
 
Manhattanavstånd 

Artiklar som ställs in i lagret 
 
Pallar av ”normal” storlek 
 
Avståndet mellan två punkter i x-och y-led och kan 
jämföras med det euklidiska avståndet som mäter 
diagonala avstånd  
 

Manuell utplockning Utplockning utförs av plockare 
 

Order En beställning från en kund som kan innehålla en eller 
flera orderlistor 
 

Outbound Ett område där produkterna placeras för leverans till 
kund efter att de hämtats från lagret och som består av 2 
spacerar 
 

Oversized pall En extra stor pall som är större än de andra ”vanliga” 
pallarna 
 

Piren Ett område som används för inlastning av gods 
 

Site Plats för lagerhållning 
 

Spacer En plattform i form av ett rullband där godsen lastas på 
för utkörning med lastbil 
 

Specialgods 
 
 
Ställagelager 

Batterier och övriga artiklar som måste lastas på ett 
speciellt sätt på grund av att de är ömtåliga. 
 
Lager bestående av hyllor 
 

Utflyt 
 
 

Artiklar som hämtas från lagret 
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1. Inledning 
DHL Exel Supply Chain i Göteborg lagerhåller och distribuerar varor till ett antal olika 
företag där den största kunden är en av Sveriges ledande biltillverkare. De moment som DHL 
Exel Supply Chain hanterar är inflöde, lagerhållning och utflöde av gods. Beroende på vilken 
kund och vilket typ av gods det berör, distribueras det antingen direkt vidare till andra lager 
som DHL tillhandahåller eller lagerhålls på siten tills kunden skickar en beställning. Antalet 
gods som kommer in och ut dagligen bestäms inte av DHL själva, utan bestäms av kunderna. 
(Jarlros och Friberg, 2015) 
 
Figur	  1:	  Figuren visar enkelt hur flödet ser ut på lagret.	  

 
Den del vi kommer att fokusera på i detta examensarbete är direkt kopplad till deras största 
kund, där kunden har outsourcat sitt lager till DHL. DHL tillhandahåller gods åt deras räkning 
på ett ställagelager som är 15 000 m2 med plats för 13 000 pall. När kunden vill ha ett 
specifikt gods beställs det via kundens egna system som sedan presenteras i en lista för 
truckförarna på DHL som hämtar godset på lagret i den ordning som artiklarna beställs. 
Därefter skickas godset med lastbilar till kunden. Lastbilarna avgår en gång i halvtimmen 
(bortsett från raster) till kundens produktion. Det som beställs från kunden har 2 timmar på sig 
att levereras, med undantaget om något oförutsägbart sker och kunden behöver en specifik 
artikel inom 15 minuter. Omsättningshastigheten på artiklarna på DHLs lager är mellan 0-3 
dagar.  
 
DHL Excel Supply Chains lager i Göteborg har stött på utmaningar på grund av en ökning i 
volymen av varor som ska förvaras, hanteras och distribueras. Orsaken till ökningen är 
framförallt en ökning i tillverkningen hos kunden, vilket bidrar till en större efterfrågan och 
ett större antal gods för DHL att hantera. För att DHL ska kunna hantera ökningen, krävs det 
att företaget vet mer exakt hur stor kapacitetsnivå de har och därmed hur står volym av gods 
de kan hantera. Som det ser ut idag, har inte DHL den kapacitet som krävs inför den framtida 
ökningen i volymen av gods. För att DHL ska kunna hantera ökningen krävs det därför att nya 
lösningar identifieras och implementeras, att rörelserna i lagret optimeras och att eventuella 
flaskhalsar elimineras. (Jarlros och Friberg, 2015)  

In*löde	  av	  
gods	   Lagerhållning	   Ut*löde	  av	  

gods	  
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1.1. Frågeställning 
Hur ska DHLs lagerhållning och distribution optimeras för att möta den ökande volymen av 
gods? 

1.1.1. Underfrågeställning 
Bestämning av nuvarande och potentiell kapacitetsnivå genom kartläggning och 
effektivisering av flödet samt genom eliminering av eventuella flaskhalsar.  

1.2. Syfte 
Syftet med projektet är att öka den tillgängliga kapaciteten på lagret och på så sätt möta den 
framtida ökningen i efterfrågan. En ökad kapacitet ska uppnås genom att effektivisera flödet 
och godshanteringen på lagret.  

1.3. Mål 
Målet med projektet är att DHL ska få en ökad kapacitetsnivå och på så sätt kunna hantera 
större volymer av gods och därmed bättre möta den framtida ökningen i efterfrågan och det 
ökade behovet av kapacitet.  

1.4. Avgränsningar 
Projektet syftar endast till att effektivisera och öka kapacitetsnivån på DHL Exel Supply 
Chains interna lager i Syrhåla, Göteborg. Projektet avgränsas även på så sätt att det inte tas 
någon hänsyn till kundernas kapacitet. Lagrets processer effektiviseras alltså endast med mål 
att öka kapacitetsnivån på det interna lagret. 

1.5. Motivering till valda metoder och arbetssätt  
Metoder och arbetssätt har valts utifrån rekommendationer från vetenskapliga artiklar och 
teori.  

1.6. Rapportens disposition och eventuella råd till läsaren 
Rapporten kommer vara indelad i olika moment enligt följande: 
 

1. Inledning: Fakta om företaget och bakgrund till problemet.  
2. Nulägesanalys: En beskrivning av nuläget för att skapa förståelse för läsaren.  
3. Teori och metodik: Teorier och modeller som används beskrivs.  
4. Optimeringsmodell: Matematisk formulering och beskrivning av modellen. 
5. Resultat: Resultatet från optimeringsmodellen presenteras.  
6. Diskussion: Resultat och val av modell diskuteras.  
7. Rekommendation: En rekommendation till företaget presenteras.  
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2. Nulägesanalys 
I detta avsnitt presenteras en kartläggning över hur lagret ser ut samt hur flödet ser ut idag. 
Avsnittet innehåller även information om hur de arbetar på lagret samt vilka problem som 
har identifierats i analysen.  

2.1. Kartläggning av lagret 
	  
Bild	  1:	  Översikt över lagret	  

	  
 
Lagret består utav 30 hyllor med numrering från 30-62. Som kan ses i Bild 1 ovan börjar de 
låga numren i mitten och ökar sedan med jämna nummer till höger och ojämna nummer till 
vänster. Hyllplatserna 12-20 är belägna längst till vänster och är avsedda för specialgods. 
Spacerarna är placerade i mitten av ena långsidan.  
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2.2. Flödeskartläggning 
För att få en överblick över hur flödet på DHLs lager ser ut, har det gjorts en flödeskarta över 
hur godsen flödar in och ut ur lagret samt hur informationsflödet mellan datorsystemet och 
truckförarna ser ut.  
 
Bild	  2:	  Karta över materialflödet på DHLs lager.	  

 
 
Nedan ges beskrivningar och förklaringar av linjerna och de olika färgerna i flödeskartan: 
 

-‐ Röd pil: Inkommande gods 
-‐ Svart pil: Utgående gods 
-‐ Grön pil: Transport med truck utan gods 
-‐ Orange pil: Transport med truck med gods 
-‐ Lila pil: Informationsflöde 

 
Från flödeskartan har det identifierats tre processer:  
 

1. Inflyt 
Gods hämtas både från piren och från crossdock. Vart godset finns beror på vilken 
artikel det är. Därefter scannas godset och truckföraren får upp en hyllplats där godset 
ska placeras. (Bajic, 2016) 

 
2. Utflyt 

När truckföraren ska hämta en artikel i lagret utgår denne från outbound. Truckföraren 
blir tilldelad en lista med artiklar som ska hämtas på specifika hyllplatser i listans 
ordning. När artikeln har hämtats från sin hyllplats scannas det och artikeln är då 
utscannad. Truckföraren har efter det tre olika alternativ:  
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Alternativ 1:  Hämta flera artiklar från listan 
Alternativ 2:  Åka och lämna artikeln på spacern 
Alternativ 3:  Lämna artikeln vid port 4 om det är specialgods. (Bajic, 2016)  

 
3. Utlastning på outbound 

Varje dag kommer ett antal lastbilar och hämtar gods från outbound. Lastbilarna avgår 
var 30:e minut och hämtar gods från en spacer i taget, vilket innebär att lagerarbetarna 
har 30 minuter på sig att lasta en spacer full. Anledningen till att lagerarbetarna 
använder en spacer i taget är för att det blir bättre rytm i processen än om de skulle 
fylla båda samtidigt och då istället leverera gods var 60:e minut. (Bajic, 2016) 

2.3. Lagerpersonal 
På lagret arbetar sju personer med utflyt. Dessa arbetar endast med att hämta gods i 
lagerhyllorna och placera dem på spacerarna. Det arbetar även tio personer med inflyt. Deras 
uppgift är att hämta ankommande gods på crossdocken och på piren för att sedan ställa in dem 
i lagerhyllorna. De arbetar med treskift på DHL, ett dagspass, kvällspass och nattpass. På 
måndag-torsdag är det tre pass, på fredagar två pass och på söndagar är det ett nattpass. 
(Bajic, 2016) 

2.4. Datorsystemet 
Datorsystemet på lagret är sammankopplat mellan DHL och kunden. Kunden skickar 
information om vilka artiklar som de vill ha levererade under dagen. I den här informationen 
finns också prioriteringar av de olika artiklarna, alltså vilken tid de olika artiklarna måste 
anlända till kunden. Tiden brukar ligga kring två timmar om det är en prioriterad artikel. 
(Bajic, 2016) 
 
Artiklarna som kunden efterfrågar läggs i en lista. Systemet tilldelar varje truckförare en 
artikel från denna lista och artiklarna med högst prioritet blir hämtade först. I dagsläget kan 
inte DHL påverka listans utformning eller i vilken ordning artiklarna hämtas. (Bajic, 2016) 
 
När en artikel har hämtats, registreras den hyllplatsen som tom. Den platsen blir då tillgänglig 
i en annan lista som används av de som kör inflyt. Så fort en artikel lämnar en hyllplats ledig, 
ersätts den av en ny artikel som en truckförare från inflyt kör dit. (Bajic, 2016) 

2.5. Problemidentifiering 
Vid analysering av lagerprocesserna identifierades ett antal områden där det existerar 
flaskhalsar eller kapacitetsbegränsningar och de områden som är relevanta för detta arbete 
presenteras nedan.  

2.5.1. Långa körsträckor  
Det är långa körsträckor från crossdock till lagerhyllorna, speciellt då artiklarna ska placeras 
på hyllor med höga nummer. Det är även långa körsträckor vid hämtning av gods i 
lagerhyllorna. (Bajic, 2016). 

2.5.2. Lagerhyllor blockerar körväg 
På grund av platsbrist under våren 2015, gjordes förändringar i lagerhyllorna. För att få fler 
hyllplatser, lades det till en modul från våning fyra och uppåt på hyllorna 48-58 (se Bild 1). 
Innan dessa moduler monterades dit, kunde truckarna passera här och på så sätt optimera 
körsträckan till hyllorn 48-58. Dessa moduler har dock bidragit till att truckarna inte längre 
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kan passera här. Idag har lagret förändrats och det har skapats fler lagerhyllor på andra ställen, 
vilket betyder att dessa moduler inte längre behövs och skulle kunna tas bort. (Bajic, 2016) 

2.5.3. Datorsystem 
Datorsystemet sorterar inte listorna så att gods som ligger nära varandra hamnar efter 
varandra i listan, vilket bidrar till onödiga och långa körsträckor (Bajic, 2016). 

2.5.4. Kapacitetsbegränsning på spacrarna och på outbound 
En spacer har en kapacitetsbegränsning på 99 pall. Detta gäller dock bara om spacern lastas 
med vanliga L-pallar. Vanligtvis kan spacern endast lastas med cirka 80 pall på grund av olika 
utformningar och storlekar på artiklarna och dess pallar. Spacerarna töms var 30:e minut då 
godsen hämtas med lastbil för leverans till kund. På outbound finns idag två spacerar och det 
finns därmed en leveranskapacitet på 160 pall/timma (under antagandet att en spacer har plats 
för 80 stycken pall). (Friberg, 2016) 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för kartläggningen och analysen av 
lagrets processer samt för problemidentifieringen.  

3.1. Lean 
I lean är det som är värdeskapande för kunden viktigt för verksamheten samtidigt som det 
som inte skapar något värde i kedjan för kunden ska elimineras. (Sörqvist 2013, 67) När den 
befintliga processen analyseras kan icke-värdeskapande aktiviteter och arbetsmoment 
upptäckas. De aktiviteter som omgående bör elimineras är av stor vikt och det är en bra idé att 
ta vara på idéer och förslag från berörda medarbetare för att uppnå en så optimal förändring i 
läget som möjligt. (Sörqvist 2013, 158-159)  

3.2. Processer 
En process kan antingen bestå av flera olika aktiviteter tillsammans eller ses som en enskild 
aktivitet. I många företag finns det flera olika flöden och det finns därmed en stor potential för 
förbättringsarbeten. (Sörqvist 2013, 113) I förbättringsarbeten går det att antingen se över hela 
processen eller identifiera olika delar i processen att arbeta med (Sörqvist 2013, 111).   
 
Vid identifiering av processer i ett företag är det bra att kartlägga processerna. Vid en 
kartläggning finns det olika metoder och hjälpmedel som kan användas. En av dessa är 
flödeskartläggning. (Sörqvist 2013, 117)  

3.2.1. Flödeskartläggning 
Det första steget vid ett förbättringsarbete är att göra en flödeskarta över flödet av till exempel 
material och information (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson 2014, 177). Kartläggningen kan göras 
på en mängd olika sätt men det finns några standardfigurer som är vanliga att använda vid 
kartläggning av ett flöde. Genom att använda dessa figurer skapas en lättförståelig och tydlig 
bild av hur flödet ser ut och vilka delar som ingår i det. Nedan presenteras de figurer som är 
vanliga att använda vid en flödeskartläggning (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson 2014, 177):
 

 
  
 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Operation/aktivitet/avdelning 
 
 
 
Lager 
 
 
 
Beslutspunkt 
 
 
Pappersdokument 
 
 
Materialflöde 
 
Informationsflöde  
 
 
(Aronsson, Ekdahl, Oskarsson 2014, 177). 
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3.3. Skapa effektiva flöden och processer 
I en process är det viktigt att hitta och identifiera flaskhalsar. En flaskhals är det steg i 
processen som sätter gränsen för kapaciteten. (Sörqvist 2013, 140) Utifrån analysen av 
nuläget samt utifrån principer och tekniker från lean, bör ett förbättrat och framtida läge, där 
eventuella flaskhalsar har eliminerats, utvecklas. Det nya läget ska skapa förutsättningar för 
ökad effektivitet samt ökad kundnöjdhet. (Sörqvist 2013, 155-162) 

3.4. Nyckeltal 
Det sägs ofta att målet med logistik är att ”skapa bra leveransservice till en låg kostnad”. Att 
analysera viktiga nyckeltal rörande kostnader och servicenivåer är därför mycket relevant. Det 
är dock svårt att redan i kartläggningsprocessen veta vilka kostnader som är relevanta, utan 
detta är något som oftast fås fram när alternativa förslag till exempelvis förändringar börjas 
tas fram. Genom att jämföra olika förslag kan det ofta identifieras vilka typer av förändringar 
och eventuella investeringar som de olika förslagen kräver och i samband med det ta fram 
vilka kostnader som är relevanta och som kommer att påverkas av förslaget eller 
förändringen. (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson 2014, 179) 

3.4.1. Resultatrelaterade nyckeltal 
Att endast titta på flödesrelaterade nyckeltal, som ger information om effektiviteten av ett 
flöde, är oftast inte tillräckligt för att ett företag ska veta om de är på rätt väg eller för att klara 
av en granskning av investerare och externa analytiker. Logistik och logistiska förändringar 
kan ha en stor påverkan på ekonomiska nyckeltal och därför av stor vikt att undersöka vid 
projekt rörande logistiken på ett företag. (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson 2014, 199) 
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4. Metodik 
I detta avsnitt presenteras den teori, från vetenskapliga artiklar och litteratur, som ligger till 
grund för valet av optimeringsmodell.  

4.1. Optimeringslära och dess tillämpningsområden 
Optimering består av matematiska modeller och används för att analysera beslutsproblem 
med målet att hitta den bästa möjliga lösningen, där beslutproblemet kan vara av både teknisk 
eller ekonomisk karaktär. (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand 2008, 1-2) 
Optimeringsmodeller kan användas inom många olika områden och kan exempelvis användas 
inom området transport och logistik. (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand 2008, 3-6) 

4.2. Handelsresandeproblemet 
Handelsresandeproblemet är ett av de mest kända optimeringsproblemen. Problemet heter på 
engelska Traveling Salesman Problem och betecknas oftast som TSP. (Lundgren, Rönnqvist 
och Värbrand 2008, 350) Ett TSP-problem är ett problem där en handelsresande ska besöka 
ett antal städer exakt en gång och till den minsta kostnaden med start och slut i samma stad 
(Rego et.al. 2011, 427-441).  
 
Ett TSP-problem kan ställas upp som en graf 𝐺 = (𝑉,𝐴) där 𝑉 = 𝑣!,… , 𝑣!  är ett set av n 
noder (städer) och 𝐴 = (𝑣! , 𝑣!) 𝑣! , 𝑣! ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗  är ett set av bågar. Till grafen finns en icke-
negativ kostnadsmatris 𝐶 = (𝑐!")  förknippad med A. För symmetriska TSP-problem är 
kostnadsmatrisen 𝑐!" = 𝑐!" för alla 𝑣! , 𝑣! ∈ 𝐴. (Rego et.al. 2011, 427-441). 
 
Vid heltalsprogrammering formuleras det symmetriska TSP-problemet enligt följande: 

 
minimera 𝑐!𝑥!

!∈!

   

  
så att: 

  
𝑥! = 2

!∈! !

, 𝑖 ∈ 𝑉   

𝑥! ≥ 2, 𝑆 ⊂ 𝑉: 2 ≤ 𝑆 ≤
𝑉
2

!∈! !

  

𝑥! ∈ 0,1 , 𝑎 ∈ 𝐴  
 
Där 𝑉 är ett set av noder, A är ett set av bågar, 𝑐! är kostnaden för båge 𝑎 och 𝑥! är en binär 
variabel som får värdet 1 ifall båge 𝑎 är med i vägen. (Fortini et.al. 2011, 59-79) 

4.3. Lokala sökalgoritmer 
Kombinatoriska optimeringsproblem är problem bestående av en uppsättning av 
probleminstanser och är antingen ett minimerings- eller ett maximeringsproblem. 
Kombinatoriska optimeringsproblem, som exempelvis TSP-problemet, är oftast NP-svåra, 
vilket gör att de inte kan lösas exakt inom polynomiell tid. Det har bidragit till ett stort 
intresse i att hitta approximativa algoritmer för att lösa dessa problem. Approximativa 
algoritmer hittar en lösning nära den optimala lösningen och tar därför inte lika lång tid som 
exakta algoritmer. I arbetet med att hitta approximativa algoritmer som löser NP-svåra 
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problem inom polynomiell tid har lokala sökalgoritmer fått mycket uppmärksamhet. (Aarts, 
E. och Lenstra, J. 2003, 1) 
 
En lokal sökalgoritm hittar den optimala lösningen genom att utifrån en ursprungslösning 
försöka hitta bättre lösningar genom att undersöka omgivningar. Dessa förbättringar sker 
oftast iterativt och om en ny och bättre lösning hittas, ersätts den gamla ursprungslösningen 
med den nya bättre lösningen. Om den nya lösningen som har hittats är sämre, behålls den för 
närvarande bästa lösningen. När det förbestämda antalet iterationer har genomfört, är den 
lösningen som ger det bästa resultatet den optimala lösningen för problemet. (Aarts, E. och 
Lenstra, J. 2003, 3) 
 
Den största utmaningen i genomförandet av en lokal sökning är att hitta en omgivning som 
bidrar till att genomsökningen är effektiv och att den optimala lösning som hittas är av hög 
kvalitet. Än så länge finns inga allmänna regler för hur omgivningen bör väljas och varje 
problem måste behandlas separat. Det finns dock litteratur som ger förslag på olika funktioner 
som kan användas vid val av omgivning, men det har visat sig att det för samma problem 
finns många olika funktioner som bidrar till en effektiv sökning och en optimal lösning av 
hög kvalitet. (Aarts, E. och Lenstra, J. 2003, 4) 

4.3.1. ”k-Exchange” 
En metod som ofta används i lokala sökalgoritmer är den enkla bytesmetoden, som kallas för 
”k-exchange”, där det väljs ut k antal noder som sedan byts plats på i en given ordning. Det är 
fördelaktigt att direkt testa alla möjliga byten av dessa punkter för att undersöka om en bättre 
lösning kan erhållas. (Aarts, E. och Lenstra, J. 2003, 4-5) Denna process upprepas tills ingen 
bättre lösning erhålls. Den bästa lösningen som har erhållits är då den lokalt optimala 
lösningen till problemet. Genom att använda en approximativ optimeringsmetod som denna 
undviks det en lösningsmetod som tar exponentiellt lång tid, vilket en komplett sökning av 
alla punkter hade gjort.  (Aarts, E. och Lenstra, J. 2003, 8) 
 
Istället för att använda sig av bytesmetoden, där k slumpmässiga punkter väljs ut, går det att 
reducera ner området till det närmst närliggande området och på så sätt effektivisera 
algoritmen. Ett exempel på en sådan algoritm som är användbar för TSP-problem är att välja 
1 punkt slumpmässigt för att sedan välja en punkt som är en av dess närmsta grannar, för att 
sedan placera dessa efter varandra i den optimala rutten. Denna metod kommer senare att 
presenteras som Lin-2-Opt. (Aarts, E. och Lenstra, J. 2003, 9) 
 
Många lokala sökalgoritmer anses bra då de oftast snabbt konvergerar mot den optimala 
lösningen samt att de levererar lösningar av hög kvalitet. För att mäta en algoritms 
komplexitet tittas det oftast på körtiden, vilket är tiden det tar för algoritmen att hitta den 
lokala optimala lösningen, samt på kvaliteten av lösningen. (Aarts, E. och Lenstra, J. 2003, 
10) 

4.3.2. Lin-k-Opt 
När en sökning efter den optimala lösningen till ett TSP-problem, används oftast, som tidigare 
nämnts, approximativa algoritmer då problemet snabbt blir väldigt komplext. En heuristisk 
metod som ofta används är Lin-k-Opts. (Baumgartner et. al 2007, 623) 
 
Lin-k-Opt är en metod som använder sig av en liten förändring i handelsresanderutten med 
mål att optimera den. En variant av Lin-k-Opt som har visat på bra resultat är Lin-2-Opt. Det 
fungerar på så sätt att den skär av rutten vi 2 utvalda noder, placerar den andra valda punkter 
efter den först valda punkten samt placerar den del som skurits bort efter den andra valda 
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punkten. På så sätt sker en förändring i rutten som eventuellt bidrar till en minskad sträcka. 
(Baumgartner et. al 2007, 626) 
 
Lin-k-Opt metoden har visat sig ge goda resultat för symmetriska TSP-problem och tidigare 
forskning visar på att resultatet blir bättre ju färre punkter som skärs av. Dock har Lin-3-Opt, 
där 3 punkter väljs ut och byter plats med varandra, visat ännu bättre resultat än Lin-2-Opt 
men då under förutsättningen att det närliggande sökområdet är större. (Baumgartner et. al 
2007, 626) Vid användning av Lin-2-Opt finns endast en möjlig kombination för de två 
utvalda punkterna medan det vid Lin-3-Opt finns fyra olika kombinationer av de tre utvalda 
punkterna, vilka alla testas vid användning av modellen. (Baumgartner et. al 2007, 627) 
 
En heuristisk metod som ofta används tillsammans med Lin-2-Opt och som ofta ger bättre 
resultat än Greedy algoritmer är Simulated Annealing (SA). Skillnaden mellan dessa två är att 
Greedy förbjuder alla lösningar som inte bidrar till en bättre lösning, medan SA tillåter vissa 
lösningar trots att de bidrar till en sämre lösning. På det sättet undviks det att fastna i ett lokalt 
optimum som ligger nära den ursprungliga optimala lösningen. (Baumgartner et. al 2007, 
640) 
 
Att vid användning av Lin-2-Opt slumpmässigt välja ut två punkter verkar endast bidra till 
förlorad körningstid och inte till ett bättre resultat. Därför ställs frågan här hur punkterna bör 
väljas ut, då det är omöjligt att i förhand veta vilka byten som kommer att bidra till en bättre 
rutt. Därför har det gjorts undersökningar på hur valet av punkter vid användning av Lin-2-
Opt bör gå till. En ”lovande” Lin-2-Opt kan se ut såhär: 
 
1. Välj en nod a slumpmässigt 
2. Välj sedan b, som är en av de närmsta grannarna till a, slumpmässigt 
3. Om b inte är en efterföljare till a, skär av rutten efter nod a och b och utför en Lin-2-Opt så 
att nod b blir efterföljare till a. Den del av rutten som har skurits bort hamnar efter nod b. 
(Baumgartner et. al 2007, 643-644) 
 
Lin-2-Opt är den mest effektiva algoritmen av alla Lin-k-Opt och har därmed minst körtid. 
För att säkerställa att modellen ger ett lokalt minimum bör 50×𝑁! olika körningar utföras vid 
användning av denna algoritm. (Baumgartner et. al 2007, 637) Dock finns det en chans att 
denna metod misslyckas med att hitta ett globala optimum till handelsresandeproblemet då det 
ibland kan vara nödvändigt att lösa problemet lokalt på ett ”dåligt” sätt för att hitta optimum. 
Om det därmed endast används Lin-2-Opt, kan det bidra till att den optimala lösningen inte 
hittas. Därför förespråkas det därför att använda sig av en mix av Lin-2-Opt och exempelvis 
Lin-3-Opt för att hitta ett globalt optimum för ett handelsresandeproblem. Dock kräver denna 
variant att det finns möjlighet att genomföra längre körningar, då körtiden blir längre vid 
användning av dessa två algoritmer tillsammans. (Baumgartner et. al 2007, 646-647) 

4.4. Simulated Annealing 
Simulated Annealing (SA) är en av de mest använda algoritmerna för att lösa NP-svåra 
problem och har visat sig vara fördelaktig att använda för att hitta en optimal lösning till ett 
Handelsresandeproblem. (Brignole, N., Oteiza, P. and Rodrigues, D. 2013, 8579) 
 
Simulated Annealing är en heuristisk algoritm som fungerar genom att den analyserar den 
nuvarande lösningens omgivning för att ta beslut om att fortsätta med sökningen efter ett 
optimum eller inte. Metoden tillåter vissa lösningar av sämre karaktär för att undvika att 
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fastna i ett lokalt optimum. SA har även fördelen av att vara enkel att applicera på 
kombinatoriska problem. (Brignole, N., Oteiza, P. and Rodrigues, D. 2013, 8579) 
 
För att avgöra om en lösning av accepteras eller inte, används en sannolikhetsfunktion. Den 
ser ut som följer: 

𝑟𝑎𝑛𝑑 0,1 < exp −
∆𝑧
𝑇 ,   

 
𝑟𝑎𝑛𝑑 0,1  är ett slumpat tal mellan 0 och 1. ∆𝑧  är z´-z, vilket är skillnaden mellan den nya 
och den gamla lösningen, där z´ är den nya lösningen och z är den gamla lösningen. 𝑇  är 
temperaturen. 
 
Den nya lösningen accepteras om den uppfyller sannolikhetsfunktionen. 
Sannolikhetsfunktionens utseende gör att det är större chans att den accepterar den nya 
lösningen om ∆𝑧 är positivt och litet, alltså om den nya lösningen ligger i närheten av den 
gamla lösningen, men fortfarande är sämre än den gamla lösningen. Om ∆𝑧 är däremot är 
negativt, vilket sker då den nya lösningen är bättre än den gamla lösningen, accepteras den 
nya lösningen alltid.  
 
Temperaturen är en parameter som kan sättas till det värde som önskas. Det finns inget givet 
𝑇 som är bäst i alla situationer, utan varierar mellan olika situationer. Den här temperaturen 
blir mindre och mindre för varje iteration som körs i programmet. Genom att sätta 𝑇 till en 
hög temperatur, tillåts det en stor andel av lösningarna. I takt med att temperaturen svalnar av, 
blir mängden av tillåtna lösningar mindre och mindre. Avsvalningshastigheten avgörs med 
värdet på alpha, som är ett förutbestämt värde mellan 0 och 1. (Matai, R., Mittal, M.L. och 
Singh, S.P. 2013, 4277) 
 
Algoritmen för Simulated Annealing ser ut som följer: 
 
Steg 1: Välj en första lösning A. 
Steg 2: Välj en starttemperatur där T>0. 
Steg 3: Välj en avsvalningsfunktion  = 𝑇 ∗ 𝛼, 0 < 𝛼 < 1. 
Steg 4: Välj hur många iterationer som skall köras. 
Steg 5: Generera en ny lösning A’ i området genom att byta plats på två slumpmässigt 
punkter. 
Steg 6: Beräkna skillnaden i kostnad mellan den nya och den gamla lösningen: 
 ∆𝑐 = 𝑐 𝐴! − 𝑐 𝑎  
Steg 7: Om ett slumpmässigt tall mellan 0 och 1 är mindre än  exp − ∆!

!
, ersätt A med A’. 

Steg 8: Upprepa steg 4 till 7 tills antalet givna iterationer är körda eller tills ingen bättre 
lösning hittats på N steg. 
 
 (Matai, R., Mittal, M.L. och Singh, S.P. 2013, 4278-4279) 
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4.5. Kostnadsberäkningar 
Vid beräkning av de totala kostnaderna för truckrörelserna har följande faktorer räknats med: 
 

-‐ Totala kostnaden för truckrörelserna: Lönekostnaden för en truckförare är 25 000 
kr/månad. Att hyra en truck kostar 8 500 kr/månad. I dagsläget arbetar 7 truckförare 
med utflyt. Måndag-torsdag finns tre pass; dagspass, kvällspass och nattpass. På 
fredagar finns två pass; dagspass och kvällspass. På söndagar finns ett nattpass. Vid 
beräkning av den totala kostnaden för truckrörelserna har alla dessa pass räknats 
med och det har även gjorts under antagandet att alla veckor under året ser likadana 
ut. Den totala kostnaden är alltså beräknad utifrån 52 veckor. 

 
𝐾 = 𝑘 ∗ 𝑝 ∗ ((4 ∗ 𝑎!)+ 𝑎! + 𝑎!)+ (𝑝 ∗ 𝑡) 

  
𝑘 =   𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑎𝑟𝑒  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔  𝑜𝑐ℎ  𝑝𝑎𝑠𝑠  
𝑝 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑎𝑟𝑒  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠 
𝑡 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑡𝑡  ℎ𝑦𝑟𝑎  𝑒𝑛  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘/𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 
𝑎! =   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑠𝑠  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 − 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑑𝑎𝑔 
𝑎! =   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑠𝑠  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
𝑎! =   𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑠𝑠  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑠ö𝑛𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 
 

4.6. Kapacitetsberäkningar 
Vid beräkning av leveranskapacitet och hanteringskapacitet har följande faktorer räknats med:  
 

-‐ Total leveranskapacitet: Varje leverans har en kapacitet på 80 artiklar. Måndag-
torsdag sker 41 antal leveranser per dygn, på fredagar sker 30 leveranser per dygn 
och på söndagar sker 23 leveranser. 
 

𝐶 = 𝑐 ∗ ((4 ∗ 𝑛!)+ 𝑛! + 𝑛!) 
  
𝑐 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 − 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑑𝑎𝑔 
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑠ö𝑛𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  

 
-‐ Total hanteringskapacitet: En truckförare kan i dagsläget hantera 16 artiklar per 

halvtimme (inför varje leverans). Hanteringskapaciteten idag har därför beräknats 
utifrån att varje pass har en aktiv arbetstid beroende av hur många leveranser som 
sker under det passet samt utifrån hur schemat för leveranser ser ut i dagsläget. För 
antal leveranser per dygn vänligen se ovan under rubrik 4.5.  
 

𝐻 = 𝑝 ∗ ℎ ∗ ((4 ∗ 𝑛!)+ 𝑛! + 𝑛!) 
 

𝑝 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑎𝑟𝑒  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠  
ℎ = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟  𝑒𝑛  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑓ö𝑟𝑎𝑟𝑒  𝑘𝑎𝑛  ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑎𝑙𝑣𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎  
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 − 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑑𝑎𝑔 
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
𝑛! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑦𝑔𝑛  𝑠ö𝑛𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  
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5. Optimeringsmodell 

I detta avsnitt presenteras en matematisk formulering av problemet som behandlas i 
rapporten samt en tydlig beskrivning av hur modellen är uppbyggt i Matlab. Sist i avsnittet 
presenteras även en pseudokod. 
 
Nedan visas den matematiska formuleringen av problemet med att optimera truckrörelserna 
vid hämtning av ett antal artiklar. Målet med modellen är att minimera den totala körsträckan. 
Antal artiklar som ska optimeras måste vara delbart med tre för att modellen bildar ett antal 
delrutter (𝑆!) bestående av tre artiklar. Varje delrutt (𝑆!) innehåller därmed de vägar (𝑥!") som 
går till och från artiklarna. Modellen måste även se till att alla cykler som skapas startar och 
slutar i depot. 
 
0   = depot (spacer) 
𝑖 = delrutt  
𝑗 = delrutt  
𝑐!"   = längden av väg (i,j) 
𝑥!"   = möjliga vägar att köra och kan anta värdet 0 eller 1. 𝑥!" antar värdet 1 om vägen 
används, annars 0. 
𝑆! = delrutt  
n = antal artiklar som ska hämtas och måste vara delbart med tre 
 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐!"𝑥!"

!

!!!

!

!!!

 

 

 
 
(1) 

𝑑å 𝑥!" = 1,          ∀  𝑖 ∈ 𝑉 ∖ 0
!

!!!,!!!

 
 
(2) 

𝑥!" = 1,          ∀  𝑗 ∈ 𝑉 ∖ 0
!

!!!,!!!

 
 
(3) 

  

𝑥!! =
𝑛
3

!

!!!,

 
 
(4) 

𝑥!! =
𝑛
3

!

!!!

 
 
(5) 

𝑆! = 3

!
!

!!!,!!!

 

 
(6) 

𝑥!" ≤ 𝑆 − 1    ∀  𝑆 ⊂ 𝑉, 𝑆 ≠ 0
!

!∈!

!

!∈!  ,!!!

 

 

 
(7) 

𝑥!" ∈ 0,1   𝑜𝑐ℎ  𝑦!" ∈ 0,1  
 

(8) 
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(1) Målfunktionen syftar till att minimera den totala sträckan för att hämta alla artiklar. 
(2) och (3) säkerställer att exakt en truck åker till artikelpositionen och att en lämnar 
artikelpositionen. 
(4) säkerställer att varje truck som lämnar depot även återvänder till depot.   
(5) längden av varje delrutt måste vara lika med tre. 
(6) säkerställer att ingen rutt skapas som inte är kopplad till depot.  

 

5.1. Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts för att förenkla framtagningen av optimeringsmodellen: 
 

-‐ I modellen finns endast möjligheten att hämta tre artiklar i taget.  
-‐ Längden på listan med artiklar som ska sorteras måste vara delbar med tre.   
-‐ Artiklar som förvaras i pallar som är oversized har uteslutits på grund av att de inte 

kan hämtas tillsammans med andra artiklar.  
-‐ Optimeringsmodellen tar inte hänsyn till höjdled vid hämtning av artiklar i 

lagerhyllorna och är därmed 2-dimensionell.  
-‐ Modellen räknar ut truckrörelserna i euklidiskt avstånd.  

5.2. Uppbyggnad av optimeringsmodellen 
Till att börja med måste problemet med att modellen är 2-dimensionell och verkligheten är  
3-dimensionell lösas. Då det inte tas någon hänsyn till vilken våning artikeln ligger på, 
kommer flera artiklar att tilldelas samma positioner i optimeringsmodellen. Då modellen ser 
varje position som en ”hämtning” kommer det bidra till att flera artiklar som har samma 
position behandlas som en artikel av modellen. Problemet löses genom att addera 0,1 
längdenhet (le.) till de artiklar som finns att hämta på samma position. Om det är fler än två 
artiklar som har samma position adderas ytterligare 0,1 le. så att ingen artikel har exakt 
samma position. Det tillägg på sträckan som detta innebär har ingen betydelse för resultatet, 
inte heller att modellen inte tar hänsyn till höjdled, då det är den procentuella potentiella 
förbättringen som fokuseras på och samma ökning läggs till sträckan i nuläget som den skall 
jämföras med. Vidare valdes det att inte ta med oversized gods i modellen, på grund av att 
oversized gods hämtas separat och skulle därmed endast bidra till samma sträcka innan och 
efter optimeringen och inte påverka resultatet.  
 
I denna optimeringsmodell har euklidiskt avstånd använts på grund av att det är svårt att veta 
exakt hur lång en sträcka är genom att mäta den och svårt att säkerställa att alla truckförare 
åker exakt likadant. Genom att euklidiskt avstånd används, beräknas resultatet i procent för att 
få en bild av hur mycket kortare körsträckorna var innan och efter effektiviseringen. Det är 
dock möjligt att tillämpa Manhattan-avstånd istället för euklidiskt avstånd om man önskar en 
mer verklighetstrogen visualisering av truckrörelserna eller en specifik mätning av 
körsträckan. 

5.3. Konvertering från placering i lagret till koordinat i optimeringsmodellen 
I Tabell 1 ses ett exempel på hur ett utdrag ur godsets placering kan se ut i lagret. Första fyra 
bokstäverna beskriver vilket typ av gods det är och siffrorna förklara placeringen av godset. 
De tre första siffrorna förklarar vilken hylla det är, de nästkommande två är för vilken sektion 
i hyllan, och därefter våningsplan. I vår modell använder vi endast de 5 första siffrorna och de 
gods som inte är oversized.  
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Tabell	  1:	  Exempel på utdrag ur trucklistan	  

XXXX  01404401 
XXXX  03605704 
XXXX  05904705 
XXXX  04003601 
XXXX  05307002 
 
För att skapa ett koordinatsystem som kan användas i modellen har listan över placeringar 
konverterats till koordinater. Varje hylla har tilldelats en siffra från 1-13 istället för 30-62, se 
Tabell 2. Hyllorna som är avsedda för oversized gods har tagits bort och därför börjar 
numreringen på hylla 61. Hyllorna har delats upp i 13 stycken koordinater i stället för 25, som 
det egentligen är, för att körsträckan mellan två hyllor i samma gång är försumbar. Det har 
gjorts samma ändring innan och efter effektiviseringen och kan därmed bortses från. Hyllorna 
får sin x-koordinat utifrån tabellen nedan. Vid konvertering av y-koordinaterna, från placering 
i hyllan till koordinat i optimeringsmodellen, har ett påslag på 1 le. gjorts för att möjliggöra en 
placering av depot på y-koordinat 0.  
 
Tabell	  2:	  Koordinater för varje hylla	  

X-koordinat 1 2 3 4 5 6 
Hylla 61 och 59 57 och 55 53 och 51 49 och 47 30 och 32 34 och 36 
X-koordinat 7 8 9 10 11 12 13 
Hylla 38 och 40 42 och 44 46 och 48 50 och 52 54 och 56 56 och 58 62 
 
En konvertering av placeringen av gods kan se ut som nedan enligt exempel: 
 

• 05905704 à (1,6) 
• 05307002 à (3,8) 

 
Alltså blir i det första exemplet hyllplats 59 till x-koordinat 1 och sektion 5 blir till y-
koordinat 6 (ett påslag på 1 le. för att flytta upp den ett steg från depot). 

5.4. Kostnadsfunktionen 
Vid varje iteration skapas en ny rutt. En kostnad för den nya rutten räknas ut för att kunna 
jämföras mot den tillfälligt bästa rutten och därmed se om det skett än förbättring. I 
kostandsfunktion delas hela rutten upp i grupper om tre efter ordningen de ligger. Varje grupp 
bildar en cykel som startar i och slutar i depot och alla möjliga kombinationer av de tre 
objekten testas för att minimera sträckan. När den kortaste sträckan av de tre objekten är 
hittad returneras de och läggs tillbaka i listan, utan start och slut i depot och i den ordningen 
som ger den minsta kostnaden. När alla tre-kombinationer är testade och tillbakalagda i listan 
fortsätter programmet.  

5.5. Simulated Annealing 
Då värdet på temperaturen och på alpha vid användning av Simulated Annealing inte är 
bestämt, utan måste anpassas till varje enskilt problem, bör olika värden på dessa testas. 
Temperaturen kommer att variera mellan 200 och 1 och alpha kommer att variera mellan 0.99 
och 0.49. Dessa kommer även att variera i olika kombinationer tillsammans med varandra. På 
så sätt kan det identifieras vilken temperatur och vilket värde på alpha som är bäst att använda 
för att lösa detta specifika problem.  
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5.6. Teori för val av modelluppbyggnad 
I olika vetenskapliga artiklar och teori ges många förslag på hur ett handelsresandeproblem 
kan lösas med hjälp av k-exchange och Lin-k-Opt. Det framgår dock från artikeln att varje 
problem är unikt och att det inte finns en lösning som passar för alla problem. Därför måste 
olika metoder testas för att hitta den optimala modellen för just det problemet. Det är även 
möjligt att lösa problemet som presenteras i den här rapporten med en exakt TSP-lösare men 
då det inledningsvis var osäkert hur stort problemet skulle bli valdes det att fokusera på 
approximativa metoder. Det finns även en viss osäkerhet i det indata som har använts vid 
optimering av truckrörelserna som gör att den exakta optimala lösningen inte med säkerhet 
skulle vara den bästa. Därmed ger en snabb heuristisk metod en lösning som är tillräckligt bra 
för det här problemet. Alla de modeller som har använts i den här rapporten har testats för 10 
olika listor för att kunna analyseras utifrån effektivitet och resultat.  

5.6.1. Modell ”2-Exchange” 
Här används metoden k-exchange och två slumpmässigt utvalda tal byter plats med varandra. 
Simulated Annealing används för att avgöra om den nya lösningen skall accepteras eller inte.  

5.6.2. Modell ”3-Exchange” 
Här används metoden k-exchange och tre slumpmässigt utvalda tal byter plats med varandra. 
Simulated Annealing används för att avgöra om den nya lösningen skall accepteras eller inte. 

5.6.3. Modell ”3-Exchange + Lin-2-Opt”  
Här används två modeller tillsammans för att se om ett bättre resultat kan erhållas. Simulated 
Annealing används tillsammans med 3-Exchange. Efter Lin-2-Opt används en 
kostnadsfunktion som endast accepterar lösningar som blir bättre. De två metoderna har testat 
att användas i olika ordningar, både med Lin-2-Opt först och sist. 

5.6.4. Modell ”2-Exchange + Lin-2-Opt” 
I denna modell används Lin-2-Opt och 2-Exchange tillsammans. Efter 2-Exchange används 
Simulated Annealing. Efter Lin-2-Opt används en kostnadsfunktion som endast accepterar 
lösningar som blir bättre. De två metoderna har testat att användas i olika ordningar, både 
med Lin-2-Opt först och sist. 

5.7. Tillvägagångssätt och verktyg 
Det data som har använts för att beräkna sträckan för truckrörelserna består av en lista av 
artiklar i Excel. Listan presenterar i vilken ordning artiklarna har hämtats under ett specifikt 
dygn. I modellen har det valts att optimera 81 artiklar i taget. Detta på grund av att DHL 
räknar med en kapacitet på 80 artiklar/leverans och då 81 är delbart med tre och ligger närmre 
80 än vad 78 gör, valdes det att optimera 81 antal artiklar. Genom att ta ut de 81 första 
artiklarna i listan, kan det ses i vilken ordning artiklarna till en leverans har hämtats och även 
hur lång transportsträckan (i längdenheter) har varit för att hämta dessa. Optimeringsmodellen 
tar dessa artiklar och finner den mest optimala rutten för att hämta dessa artiklar. Genom att 
jämföra denna optimerade rutt mot hur artiklarna hämtas idag, kan en potentiell minskning i 
transportsträckan upptäckas. 
 
Modellen är skriven och implementerad i Matlab. Problemet är väldigt komplext och det är 
därmed svårt att hitta en exakt lösning till det. Med anledning av detta har slumpmässiga 
algoritmer använts i modellen och därför körs modellen ett flertal gånger för att uppnå ett så 
optimalt resultat som möjligt. Modellen slumpar ett tal 328 050 vid användning av Lin-2-Opt 
och 500 000 gånger vid användning av 2-Exchange eller 3-Exchange.  
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Sträckan för olika hämtningar av artiklar till en leverans enligt det data som har erhållits, har 
beräknats och jämfört med resultatet från optimeringsmodellen. Från dessa olika körningar 
har ett medelvärde tagits fram för hur många procent effektivare hämtningen av artiklarna kan 
bli.  

5.8. Optimeringsmodellen i pseudokod 
I Bilaga 1 presenteras optimeringsmodellen för användning av Lin-2-Opt tillsammans med 2-
Exchange i pseudokod. Pseudokoden innehåller även en beskrivning till Simulated Annealing 
samt kostnadsfunktionen.  
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6. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet från optimeringsmodellen samt vilka kostnader en 
implementering skulle bidra till. Här får läsaren även en visualisering av hur truckrörelserna 
på lagret ser ut idag och hur de skulle se ut om optimeringsmodellen implementerades. 

6.1. Effektivitetsökning 
Vid utvärdering av vilken optimeringsmodell som är bäst anpassad för detta problem, visade 
det sig att modell 2-Exchange är den mest effektiva modellen, samtidigt som den ger ett svar 
av bra kvalitet. Vänligen se Bilaga 2 och Bilaga 3 för resultatet från de olika modellerna samt 
en jämförelse mellan dem.  
 
Tabell 3: Resultat för modell 2-Exchange 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 355,7751 353,5782 38,65 % 
Lista 2 555,0142 342,1152 340,7092 38,36 % 
Lista 3 556,8061 340,2872 337,1532 38,89 % 
Lista 4 552,0880 336,5626 334,7030 39,04 % 
Lista 5 563,0554 343,1316 341,7319 39,06 % 
Lista 6 625,7661 363,5210 360,1878 41,91 % 
Lista 7 600,3319 372,0186 369,7135 39,03 % 
Lista 8 603,1486 362,6608 360,5595 39,87 % 
Lista 9 563,6326 359,0471 357,4789 36,30 % 
Lista 10 598,2248 366,5787 363,0589 38,72 % 
Medelvärde förbättring i procent  38,98 % 
 

6.2. Kostnadsbesparingar 
En kapacitetsökning på cirka 39% bidrar till att en person kan hantera 22 artiklar/halvtimmen 
istället för som i nuläget 16 artiklar/halvtimmen. Det bidrar till en potentiell 
kostnadsbesparing då samma antal artiklar som idag hanteras av sju truckförare, kan hanteras 
av endast fem truckförare. 
 
Tabell 4: Kapacitet samt kostnader i nulägte jämfört med i önskat effektiviserat läge 

 Nuläge Effektiviserat läge 
Kapacitet/person/halvtimme 16 22 
Antal truckförare (per pass) 7 5 
Kapacitet utflyt/vecka 23 304 pall 23 870 pall 
Kostnad/vecka 102 375 kr 73 125 kr 
 
Tabell 5: Potentiell kostnadsbesparing vid effektiviserat läge 

Kostnad nuläge/år 5 323 500 kr 
Kostnad effektiviserat läge/år 3 802 500 kr 
Kostnadsbesparing/år 1 521 000 kr   
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6.3. Visualisering av truckrörelserna 
Nedan visas en visualisering över hur truckrörelserna ser ut idag och hur de skulle se ut om de 
optimerades med hjälp av den tidigare presenterade optimeringsmodellen. Figurerna visar inte 
de faktiska körvägarna som truckförarna åker, då det i verkligheten inte är möjligt att köra 
rakt igenom hyllorna. Figur 2 och 3 är därmed endast en visualisering av mellan vilka punkter 
en truckförare har kört för att hämta artiklarna.    
 
Figur	  2:	  Visualisering av truckrörelserna på lagret i nuläget	  

 
 

Figur	  3: Visualisering av resultatet från optimering av truckrörelserna på lagret 

 



	  

	   22 

6.4. Validering och verifiering 
För att testa modellens pålitlighet, har modellen 2-Exchange körts 10 gånger på samma lista 
och konvergensen mot den optimala lösningen i varje körning presenteras nedan. 
 

Figur	  4: x-axeln representerar antalet iterationer och y-axeln representerar resultatet i form av det euklidiska avståndet.	  
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7. Diskussion 
 
Som kan ses i avsnittet Resultat bidrar en optimering av truckrörelserna på lagret till en 
effektiviseringsökning på i genomsnitt 39%. Det skulle i sin tur bidra till en 
kostnadsbesparing på cirka 1 500 000  kr/år, vilket motsvarar ca 7,6 miljon kronor på fem år. 
Detta resultat gäller under förutsättningen att hyllorna som sattes dit vid hyllorna 48-58 för en 
period sedan tas bort, då det annars inte är möjligt för truckförarna att åka den mest optimala 
vägen. En effektivisering av truckrörelserna skulle bidra till att DHL blir effektivare i sitt 
arbete och att de kan hantera en större volym av artiklar på samma tid som de gör idag. 
 
Kostnadsbesparingen på ca 1,5 miljon kronor per år resulterar från att samma mängd artiklar 
som i dagsläget hanteras av sju personer, skulle kunna hanteras av fem personer. Kapaciteten 
vid användning av fem truckförare uppfyller även kapacitetsbehovet enligt prognosen för 
2016/2017 där cirka 20 000 artiklar i veckan ska kunna hanteras. I denna kostnadsbesparing 
innefattas lönekostnaden för två truckförare per pass samt kostnaden för hyra av truck. Övriga 
kostnader så som elektricitet mm. har uteslutits i kostnadsberäkningarna på grund av att dess 
påverkan på den totala kostnaden är försumbar. Dock bidrar en minskad användning av 
truckar och därmed el även till en minskad påverkan på miljön.  
 
För att kunna hantera antalet artiklar enligt prognos 2016/2017, vilket är en större volym 
jämfört med vad som hanteras idag, bör DHL även se över möjligheten att införa ytterligare 
en spacer. Detta för att möta den brist i kapacitet som finns vid utleverans av artiklar på 
outbound idag. Vänligen se Bilaga 4 för beräkningar.  
 
Vidare har behovet av att hantera volymen av artiklar antagits vara jämt fördelade under 
veckan och över de pass som idag finns. I verkligheten kan det dock uppkomma tillfällen då 
en större mängd artiklar ska levereras ena dagen, medan det en annan dag är ett mindre antal 
artiklar som ska levereras. Det bidrar till att vissa dagar är det inte tillräckligt med fem 
truckförare för att kunna hantera den volym av artiklar som ska levereras till kund. Efter att ha 
optimerat truckrörelserna och jämfört resultatet med nuläget, finns en ny bestämd 
kapacitetsnivå för vad varje person kan hantera under en halvtimme. Då det är känt vad en 
person kan hantera är det enkelt att veta hur många personer som behövs för att kunna hantera 
volymen av artiklar. Se Tabell 16 för beräkningar. 
 
Vid användning av optimeringsmodellen har det gjorts vissa restriktioner. Den första är 
villkoret att tre artiklar i taget måste hämtas. Då detta är ett standardiserat arbetssätt som 
används redan idag, ser vi det som fördelaktigt att fortsätta arbeta på det sättet. Att hämta tre 
artiklar i taget bidrar även till mindre arbete för truckföraren då artiklarna skall lastas på 
spacern, där de skall placeras i hög på varandra.  
 
Artiklar som är oversized har även uteslutits ut modellen då de endast kan hämtas en i taget 
på grund av att de är av större storlek. Dessa artiklar kan i framtiden placeras i listan precis 
som de görs idag och behöver alltså inte vara med i listan av artiklar som optimeras av 
modellen. Detta på grund av att rutten ändå kommer att bli optimal då truckföraren alltid utgår 
från outbound då nya artiklar ska hämtas och då outbound är placerad i mitten av lagret är det 
lika långt att åka och hämta dessa artiklar som är oversized oberoende av vart artiklarna som 
har hämtats innan var placerade. Så länge dessa artiklar placeras i listan så att de kommer med 
den leverans som kunden kräver, kommer inga problem att uppstå.  
 



	  

	   24 

Att optimera rutten för att hämta artiklarna på lagret bidrar till att många artiklar på samma 
ställe ska hämtas samtidigt. Om två truckförare skall hämta tre artiklar var som ligger i 
samma hylla samtidigt kan det bli väldigt trångt, vilket skulle bli problem. Därför bör det ses 
över om artiklarna ska delas upp mellan truckförarna beroende på vilka hyllor de ligger i. Ett 
exempel är att en truckförare har hand om artiklarna i hylla 12 till 20 medan en annan 
truckförare har ansvar för att hämta artiklarna på hylla 59 till 57. Självklart kommer det 
variera vart de olika artiklarna ligger och därmed hur mycket arbete det finns att göra på de 
olika hyllorna. Därför måste fördelningen av listan med artiklar ses över noggrant så att 
fördelningen av artiklar mellan truckförarna blir jämn.  
 
I Bilaga 3 finns två tabeller, Tabell 11 och 12, som visar en jämförelse mellan de olika 
modellerna som har använts i detta projekt. Anledningen till att olika modeller testades är för 
att varje handelsresandeproblem är unikt och det finns ingen specifik metod som kan lösa ett 
visst problem och det krävs därför att olika modeller testas för att se vilken som löser 
optimeringsproblem effektivast och vilken modell som ger ett resultat av bäst kvalitet. Som 
kan ses i Tabell 11, ger alla olika modeller varierande resultat beroende på vilken lista av 
artiklar som har optimerats. Det beror på att artiklarna har hämtats i en slumpmässig ordning, 
vilket bidrar till att rutterna är mer eller mindre effektiva. Dock kan det även ses att alla 
modeller ger ett medelvärde som är väldigt likgiltigt och där alla ligger på ett spann mellan 
38,97% och 39,21%.  
 
Tabell 12 visar hur effektiva de olika modellerna är, både i tid och i antal iterationer. Då tiden 
är av stor betydelse vid användning av vår modell, då den kan behöva användas flera gånger 
under en timma om order om leverans av nya artiklar som kunden måste ha brådskande 
kommer in. Då måste optimeringsmodellen köras och ta fram en ny rutt för hur artiklarna ska 
hämtas optimalt, samtidigt som de artiklar som måste med nästa leverans kommer med. 
Utifrån de resultat som visas i Tabell 12, rekommenderas det därför till detta problem att 
använda optimeringsmodellen 2-Exchange då den endast tar 42 sekunder att köra och hittar 
det optimala svaret efter endast 18 732 iterationer (i medel). Om en artikel måste komma med 
nästkommande leverans, placeras den nya artikeln i listan mellan nummer 1-81. Om artikeln 
däremot måste komma med nästnästa leverans, placeras den i listan mellan nummer 82-161. 
Dock måste det här ses över om listan med artiklar innehåller någon artikel som är oversized, 
då den tar upp större plats än pallar i normal storlek i leveransen.  
 
I Bilaga 5 presenteras resultatet från modell 2-Exchange vid användning av olika värden på 
temperaturen och på alpha i sannolikhetsfunktionen för Simulated Annealing. Resultaten visar 
att en ändring i temperatur och alpha inte har någon större påverkan på resultatet i fallet med 
att optimera rutten för att hämta 81 artiklar.  Anledningen till att värdet på temperaturen och 
på alpha inte har så stor betydelse för just det här problemet kan vara att en förändring i rutten 
som bidrar till en temporärt sämre lösning, och som i vissa fall accepteras i 
sannolikhetsfunktionen för Simulated Annealing, i detta fall inte bidrar till att lösningen 
närmar sig den optimala lösningen. Att acceptera lösningar som bidrar till en tillfällig sämre 
lösning kan i detta fall alltså bidra till att lösningen rör sig längre ifrån den optimala lösningen 
och att det därmed tar längre tid för modellen att hitta den optimala lösningen. I Tabell 13 kan 
det ses att en temperatur på 1 tillsammans med ett alpha på 0,49 ger den största procentuella 
förbättringen (39,31%), vilket därmed är de värden som rekommenderas att använda för detta 
problem. Att just dessa värden på temperaturen och på alpha ger den bästa lösningen kan bero 
på att en användning av dessa bidrar till att få dåliga lösningar tillåts. Avsvalningen av 
temperaturen sker relativt snabbt vid användning av dessa värden då temperaturen på 1 
multipliceras med alpha på 0,49 efter en genomförd iteration och ger temperaturen ett nytt 
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värde inför nästa iteration. Det betyder att endast efter en iteration har temperaturen sjunkit 
till 0,49 och en stor andel mindre dåliga lösningar accepteras. I varje iteration sker alltså 
nästan en halvering av temperaturen, vilket bidrar till att väldigt få sämre lösningar kommer 
att accepteras i sannolikhetsfunktionen. I Tabell 13 presenteras även resultatet för hur många 
iterationer det tar för de olika varianterna att hitta den optimala lösningen. Där kan det ses att 
en temperatur på 1 och ett alpha på 0,49 hittar lösningen snabbt, efter 15 730 iterationer, 
vilket ligger i det lägre spannet för hur många iterationer det krävs för de olika varianterna att 
hitta den optimala lösningen. Även detta motiverar användaren att välja dessa värden för att 
så snabbt som möjligt hitta en lösning av god kvalitet. För att undersöka om dessa värden 
endast är bäst vid optimering av ett fåtal artiklar (81 stycken) gjordes ett test av att använda 
alpha = 0,49 och T = 1 på ett större anta artiklar (405 och 486 stycken). Resultatet enligt 
Tabell 14 visar att dessa värden, för vårt optimeringsproblem, ger ett resultat av bra kvalitet 
vid optimering av både få och fler artiklar. 
 
Figur 4 visar hur resultatet konvergerar mot olika tal vid körning av modellen och optimering 
av samma artiklar. Att svaren inte konvergerar mot samma tal kan bero på att modellen 
fastnar i ett lokalt optimum och att den därmed inte hittar den globala optimala lösningen. Det 
kan bero på att temperaturen svalnar av för snabbt eller på att för få iterationer görs. Dock 
visade det sig inte bidra till någon skillnad då det testades att sänka temperaturen 
långsammare samt att öka antalet iterationer. Den totala skillnaden i procent mellan de olika 
svaren som fås varierar dock endast med 0,6% procent, vilket i detta fall har en liten påverkan 
på det slutgiltiga resultatet och på kostnadsbesparingarna.  
 
Det kan också ses i Figur 4 samt i Tabell 12 att den optimala för det här problemet vid 
användning av modellen 2-Exchange i genomsnitt hittas redan efter 18 734 iterationer. I ett 
worst case hittas den optimala lösningen enligt Tabell 12 efter 31 386 iterationer vilket 
betyder att vid optimering av problemet som presenteras i den här rapporten är det tillräckligt 
att loopa processen cirka 50 000 gånger för att hitta en lösning av god kvalitet. 
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8. Rekommendation 
I detta kapitel presenteras, utifrån ovan presenterade resultat och diskussion, en slutgiltig 
rekommendation till DHL. 
 
DHL har en stor potential att öka effektiviteten på lagret och på så sätt bättre möta den ökande 
volymen av artiklar som ska hanteras. Utifrån en kostnadsbesparing på cirka 1,5 miljoner 
kronor per år baserad på en minskning av truckrörelserna med 39% rekommenderas DHL att 
se över möjligheten att, tillsammans med kund, implementera den föreslagna 
optimeringsmodellen på listan med artiklar som ska hämtas från lagret för leverans. 
 
En implementering av optimeringsmodellen skulle bidra till en effektivitetsökning på i 
genomsnitt 39% , vilket skulle öka DHLs konkurrenskraft på marknaden samt bidra till en 
bättre lönsamhet för företaget. Resultatet från denna rapport ska ses som ett beslutsunderlag 
vid valet om att investera i ett system som kan användas för att synka kundens orderlista med 
artiklarnas placering på lagret och på så sätt optimera truckrörelserna. DHL bör även se över 
de moment som bidrar till en kapacitetsbegränsning, vilket i dagsläget är spacerarna som 
används för leverans av gods.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Optimeringsmodellen i pseudokod 
	  
Lin-2-opt: 
 
𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕:   

𝑛 ← 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 
𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡 ← 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎  𝑝å  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑒  𝑛ä𝑟𝑚𝑠𝑡𝑎  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛  𝑓𝑟å𝑛  𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 
𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 1 → 𝑛 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 ← 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑟  
𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒𝑛 = 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 

 
for 𝑙𝑙 = 1   → 50  000 do  
//Ta en slumpmässig punkt 1 från touren och en av de tre 
närmsta punkterna till den, punkt 2. Placera därefter punkt 
2 efter punkt 1 i touren och spara om det är en kortare 
distans.  

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎 1 → 𝑛   
𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎1 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1   
𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎(1 → 3) 
𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎2 ← 𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡(𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎1,𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠) 
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛2 ← 𝒉𝒊𝒕𝒕𝒂  𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎2  𝒊  𝑡𝑜𝑢𝑟 
𝑡𝑜𝑢𝑟   ← 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒓𝒂  𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎2  𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚  𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑎1  𝒊  𝑡𝑜𝑢𝑟 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ← 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑢𝑟) 
if 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 < 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 do 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 ← 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  
𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒𝑛 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟  

end if 
end 𝒍𝒍 
𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎  𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒𝑛 
𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 

 
2-Exchange: 
 
𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕: 

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒𝑛  𝑓𝑟å𝑛  𝑙𝑖𝑛2𝑜𝑝𝑡 
𝑐𝑚𝑖𝑛 ← 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛  𝑓𝑟å𝑛  𝑙𝑖𝑛2𝑜𝑝𝑡  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   ← 100  
𝛼 ← 0.99  
𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑜𝑢𝑟 
𝑒𝑛𝑑𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑜𝑢𝑟 
𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ← 𝑜ä𝑛𝑑𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 
 
for 𝑡 = 1 → 100  000 do 
𝑎1 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 1 → 𝑛  
𝑎2 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 1 → 𝑛  
𝑡𝑚𝑝 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟(𝑎1) 
𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎1 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎2  
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𝑡𝑜𝑢𝑟(𝑎2) ← 𝑡𝑚𝑝 
𝑐 ← 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑢𝑟) 
if 𝑐 < 𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 do 
𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ← 𝑐  
𝑒𝑛𝑑𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟  

end if 
//Använd SA för att acceptera vissa lösningar även om de 
inte sänker distansen på rutten för att inte fastna i 
lokalt optimum. 

 
Simulated Annealing: 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎   ← 𝑒(!!
!"#$

!"#$"%&!'%) > 𝑟𝑎𝑛𝑑 0,1   
If 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎 do 
𝑐𝑚𝑖𝑛   ← 𝑐 
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟  

else do 
𝑡𝑜𝑢𝑟 ← 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑜𝑢𝑟 

end if 
//Uppdatera temperaturen genom att multiplicera nuvarande 
temperaturen med valt alpha (0<alpha<1). 
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝛼 

end T  
𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎  𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎  𝑒𝑛𝑑𝑡𝑜𝑢𝑟 

  
Kostnadsfunktion: 
 

function 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑(𝑡𝑜𝑢𝑟,𝑑) 
//Dela upp hela rutten i grupper om 3. 
𝑛 ← 𝑙ä𝑛𝑔𝑑  𝑎𝑣  𝑡𝑜𝑢𝑟/3 
𝑐 ← 0 
for 𝑔 = 1 → 𝑛 do 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ← 3 ∗ 𝑔 − 1 + 1: 3  
𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ← 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  
[𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝] ← 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡𝑓�𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝,𝑑  
𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑠 ← 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 
𝑐 ← 𝑐 + 𝑐𝑚𝑖𝑛 

end for 
end function 

 
Mincostfuntion: 
 

function 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝,𝑑  
𝑖1 ← 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 1  
𝑖2 ← 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 2  
𝑖3 ← 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 3  
Tre olika möjligheter av kombinationer i en grupps 
//Testa vilken kombination som ger den kortaste distansen. 
𝑐1 ← 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3  
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𝑐2 ← 𝑖1, 𝑖3, 𝑖2  
𝑐3 ← 𝑖2, 𝑖1, 𝑖3  
𝑐𝑚𝑖𝑛 ← min 𝑐1  𝑐2  𝑐3  
if 𝑐1 == 𝑚𝑖𝑛 do 

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ← 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3  
elseif 𝑐2 == 𝑚𝑖𝑛 do 

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ← 𝑖1, 𝑖3, 𝑖2  
else 𝑐3 == 𝑚𝑖𝑛 do 

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ← 𝑖2, 𝑖1, 𝑖3  
end if 
end function 
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Bilaga 2: Resultat för de olika modellerna 
 
Tabell 6: Resultat för modell 3-Exchange 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 353,4165 351,5080 39,06 % 
Lista 2 555,0142 341,2991 339,7873 38,50 % 
Lista 3 556,8061 339,1502 337,1094 39,09 % 
Lista 4 552,0880 335,5640 334,3572 39,22 % 
Lista 5 563,0554 343,1148 341,7227 39,06 % 
Lista 6 625,7661 361,9202 361,0012 42,16 % 
Lista 7 600,3319 369,4620 368,1108 38,46 % 
Lista 8 603,1486 361,1884 360,2585 40,12 % 
Lista 9 563,6326 357,3099 356,0739 36,61 % 
Lista10 598,2248 364,7736 363,0589 39,02 % 
Medelvärde förbättring i procent   39,13 % 
  
Tabell 7:Resultat för modell Lin-2-Opt + 2-Exchange 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 354,4829 352,4988 38,87 % 
Lista 2 555,0142 341,8214 340,1699 38,41 % 
Lista 3 556,8061 341,2473 339,8246 38,71 % 
Lista 4 552,0880 335,6884 334,4339 39,20% 
Lista 5 563,0554 343,9457 342,4171 38,91% 
Lista 6 625,7661 362,1478 360,1878 42,13 % 
Lista 7 600,3319 370,8341 368,6605 38,23 % 
Lista 8 603,1486 361,8297 359,8953 40,00 % 
Lista 9 563,6326 359,0274 357,3564 36,30 % 
Lista 10 598,2248 365,6040 363,4786 38,89 % 
Medelvärde förbättring i procent  38,97 % 
 
Tabell 8: Resultat för modell Lin-2-Opt + 3-Exchange 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 354,3069 353,0748 38,90 % 
Lista 2 555,0142 340,1783 339,4470 38,70 % 
Lista 3 556,8061 338,8875 337,1094 39,14 % 
Lista 4 552,0880 335,3834 333,4140 39,25 % 
Lista 5 563,0554 343,4234 341,7227 39,01 % 
Lista 6 625,7661 362,9087 361,8836 42,01 % 
Lista 7 600,3319 369,6147 367,8654 38,43 % 
Lista 8 603,1486 361,8393 360,2585 40,01 % 
Lista 9 563,6326 357,7019 356,0739 36,54 % 
Lista 10 598,2248 364,7240 363,0589 39,03 % 
Medelvärde förbättring i procent  39,10 % 
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Tabell 9: 3-Resultat för modell 3-Exchange + Lin-2-Opt 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 353,8287 351,7173 39,00 % 
Lista 2 555,0142 341,3737 340,1699 38,49 % 
Lista 3 556,8061 335,3923 333,3524 39,76 % 
Lista 4 552,0880 335,064 334,3635 39,31 % 
Lista 5 563,0554 343,0026 341,9612 39,08 % 
Lista 6 625,7661 361,6079 360,1878 42,21 % 
Lista 7 600,3319 368,8318 367,7645 38,56 % 
Lista 8 603,1486 361,3434 360,1794 40,10 % 
Lista 9 563,6326 357,6396 356,2609 36,55 % 
Lista 10 598,2248 364,5838 363,0589 39,06 % 
Medelvärde förbättring i procent  39,21 % 
 

Tabell 10: Resultat för modell 2-Exchange + Lin-2-Opt 

 Nuläget (le.) Medelvärde förbättring (le.) Minsta förbättring (le.) Skillnad (%) 
Lista 1 579,9181 354,6853 353,4155 38,88 % 
Lista 2 555,0142 341,8714 340,0378 38,40 % 
Lista 3 556,8061 340,1799 337,1532 38,91 % 
Lista 4 552,0880 335,6640 333,5312 39,20 % 
Lista 5 563,0554 343,5297 342,1487 38,99 % 
Lista 6 625,7661 363,2530 360,1878 41,95 % 
Lista 7 600,3319 370,7716 367,9503 38,24 % 
Lista 8 603,1486 362,4730 360,7474 39,90 % 
Lista 9 563,6326 358,8436 357,5116 36,33 % 
Lista 10 598,2248 365,4240 363,0589 38,92 % 
Medelvärde förbättring i procent  38,97 % 
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Bilaga 3: Jämförelse mellan de olika modellerna 
 
Tabell 11: Jämförelse av de olika modellerna för varje lista 

 2-
Exchange 

3-
Exchange 

2-Opt 
+ 2-
Exchange 

2-Opt  
+ 3-
Exchange 

2-Exchange + 
2-Opt 

3-Exchange + 
2-Opt 

Lista 1 38,65 % 39,06 % 38,87 % 38,90 % 38,88 % 39,00 % 
Lista 2 38,36 % 38,50 % 38,41 % 38,70 % 38,40 % 38,49 % 
Lista 3 38,89 % 39,09 % 38,71 % 39,14 % 38,91 % 39,76 % 
Lista 4 39,04 % 39,22 % 39,20% 39,25 % 39,20 % 39,31 % 
Lista 5 39,06 % 39,06 % 38,91% 39,01 % 38,99 % 39,08 % 
Lista 6 41,91 % 42,16 % 42,13 % 42,01 % 41,95 % 42,21 % 
Lista 7 39,03 % 38,46 % 38,23 % 38,43 % 38,24 % 38,56 % 
Lista 8 39,87 % 40,12 % 40,00 % 40,01 % 39,90 % 40,10 % 
Lista 9 36,30 % 36,61 % 36,30 % 36,54 % 36,33 % 36,55 % 
Lista 10 38,72 % 39,02 % 38,89 % 39,03 % 38,92 % 39,06 % 
Medelvärde 38,98 % 39,13 % 38,97 % 39,10 % 38,97 % 39,21 % 
 
 
Tabell 12: Jämförelse mellan de olika modellerna i förbättring och konvergens på en lista  

 Förbättring  Konvergens (antal iterationer) Tid 
 Medel Worst 

case 
Best 
case 

Medel Worst 
case 

Best 
case 

Sekunder 

2-Exchange 39,23 % 38,74 % 39,43 % 18 734 31 386 7 578 42 
3-Byte 39,28 % 39,09 % 39,46 % 74 354 97 233 53 016 125 
2-Opt+2-Exchange 39,12 % 38,83 % 39,30 % 16 109 21 184 8 181 52 
2-Opt+3-Exchange 39,28 % 38,69 % 39,54 % 69 295 96 515 46 061 126 
2-Exchange+2-Opt 39,10 % 38,44 % 39,38 % 13 615 25 866 8 436 53 
3-Exchange+2-Opt 39,36 % 39,19 % 39,46 % 70 076 97 201 53 903 130 
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Bilaga 4: Kostnadsberäkningar  
	  
Tabell	  13:	  Beräkning	  av	  behovet	  av	  antal	  truckförare	  i	  dagsläget	  

	  
	  
Tabell	  14:	  Beräkning	  av	  kapacitetsnivån	  med	  olika	  antal	  truckförare	  i	  nuläget	  

	  
	  
Tabell	  15:	  Beräkning	  av	  kapacitetsbehovet	  i	  effektiviserat	  läge	  enligt	  Prognos	  2016/2016	  där	  ”Break	  even”	  visar	  hur	  stor	  
ökning	  av	  volymen	  av	  artiklar	  som	  5,6,7	  respektive	  8	  truckförare	  klarar	  av.	  

	  
	  
Tabell	  16:	  Beräkning	  av	  kapacitetsnivån	  med	  olika	  antal	  truckförare	  i	  effektiviserat	  läge	  

	   	  

Kapacitetsbehov-enligt-Prognos-2016-i-nuvarande-läge

Kapacitet/person/halvtimma 16
Kapacitete/person3(mån6fre) 33104
Kapacitet/person3(sön) 368
Summa3kapacitet/person/vecka 33472
Prognos32016 203000
Behov-antal-truckförare 5,76 6

Nuläge:
Kapacitet/person/dag Mån1Tors Fre Sön Vecka
19person 656 480 368 3.472
49personer 2.624 1.920 1.472 13.888
59personer 3.280 2.400 1.840 17.360
69personer 3.936 2.880 2.208 20.832

Kapacitetsbehov-enligt-Prognos-2016-i-effektiviserat-läge

Kapacitet/person/halvtimma 22
Kapacitete/person2(mån5fre) 42268
Kapacitet/person2(sön) 506
Summa2kapacitet/person/vecka 42774 Break-even
Prognos22016 202000 242347 292121 332895
Break2even: 4,19 5,10 6,1 7,1
Behov-antal-truckförare 5 6 7 8

Effektiviserat+läge:
Kapacitet/person/dag Mån1Tors Fre Sön Vecka
19person 902 660 506 4+774
49personer 3+608 2+640 2+024 19+096
59personer 4+510 3+300 2+530 23+870
69personer 5+412 3+960 3+036 28+644
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Kostnadsbesparing/år:
1252120002kr

2222222222
Kostnadsbesparing/52år:

7260520002kr
2222222222

Kapacitet
N
uläge-(m

ån2fre)
N
uläge-(sön)

Total-kapacitet/vecka
Ö
nskat-läge-(m

ån2fre)
Ö
nskat-läge-(sön)

Total-kapacitet/vecka
Kapacitet/person/halvtim

m
a

16
214728

24576
244304

214340
24530

234870
Antal4leveranser/dygn4(m

ånAtors)
41

194
194

Antal4leveranser/dygn4(sön)
23

23
Total-kapacitet-spacer/vecka

23
Total-kapacitet-spacer/vecka

Kapacitet4leverans
80

154714
14840

174554
154714

14840
174554

Antal4truckförare
7

7
7

5
5

Antal4leveranser4per4dygn4fre
30

Saknad-kapacitet-spacerarna
Total-kapacitet-spacer/vecka

64750
64316

Saknad-kapacitet-antal-leveranser
Saknad-kapacitet-antal-leveranser

84
79

Saknad-kapacitet-enligt-prog

24446

Saknad-kapacitet-antal-leveranser

Kostnader
31

Kostnad4lön/person/m
ånad

8334kr
44444444444444444444

8146674kr
4444444444444

548334kr
4444444

5843334kr
444444444444444444444

441674kr
4444444444444444

Truckkostnad/vecka
241254kr

M
inskning4i4körsträcka

39%
Prognos420164pall/vecka

204000
Potentiell4kapacitetsökning

39%
Behov4antal4truckförare

5
Total-kostnad/vecka

Total-kostnad/vecka
Total-kostnad/vecka:

8146674kr
4444444444444

548334kr
4444444

102-375-kr
-------------------

5843334kr
444444444444444444444

441674kr
4444444444444444

73-125-kr
---------------------
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Bilaga 5: Test av Simulated Annealing 
	  

Tabell 17: Jämförelse för olika värden på temperaturen och alpha 

  Förbättring  Konvergens (antal iterationer) Tid 
Temp. Alpha Medel Worst 

case 
Best 
case 

Medel Worst 
case 

Best 
case 

Sekunder  

200  0,99 39,21 % 38,93 % 39,41 % 16 502 28 753 7 844 39 – 45  
  0,89 39,24 % 38,87 % 39,57 % 21 447 36 946 14 541 39 – 45  
  0,79 39,02 % 38,69 % 39,31 % 18 595 33 848 8739 37 – 40  
  0,69 39,20 % 38,92 % 39,38 % 15 043 24 057 6 211 37 – 39  
 0,59 39,23 % 38,93 % 39,62 % 17 690 31 943 12 851 39 – 40  
  0,49 39,30 % 39,04 % 39,46 % 17 050 29 865 11 146 38 – 44  
100 0,99 38,98 % 38,76 % 39,31 % 16 691 29 409 9 518 37 – 41  
 0,89 39,20 %  38,93 % 39,39 % 18 215 28 920 11 349 38 – 53  
 0,79 39,25 % 38,78 % 39,58 % 20 294 35 038 8 278 37 – 38  
 0,69 39,12 % 38,81 % 39,53 % 16 805 29 699 8 267 37 – 39  
 0,59 39,06 % 38,36 % 39,35 % 18 520 35 164 7 806 37 – 39  
 0,49 39,05 % 38,76 % 39,32 % 15 854 30 711 10 409 38 – 40  
10 0,99 39,14 % 38,94 % 39,36 % 16 636 22 805 10 464 38 – 41  
 0,89 39,19 % 38,86 % 39,53 % 15 831 21 234 8 157 39 – 127 
 0,79 39,13 % 38,81 % 39,51 % 14 704 18 314 9 468 38 – 41  
 0,69 39,28 % 39,09 % 39,58 % 19 075 36 871 9 683 41 – 43  
 0,59 39,25 % 38,99 % 39,46 % 21 259 36 833 8 963 36 – 37  
 0,49 39,16 % 38,84 % 39,51 % 16 104 25 531 8 377 36  
1 0,99 39,16 % 39,05 % 39,37 % 14 290 19 305 8 457 35 – 37  
 0,89 39,16 % 38,87 % 39,35 % 17 155 25 351 8 170 36 – 37  
 0,79 39,13 % 38,87 % 39,35 % 19 625 44 357 9 460 38 – 51  
 0,69 39,26 % 38,95 % 39,61 % 14 616 23 473 8 401 37 – 38  
 0,59 39,20 % 38,90 % 39,47 % 16 805 27 846 9 203 37 – 38  
 0,49 39,31 % 39,99 % 39,61 % 15 730 22 978  9 186 37 – 38  
 
Tabell 18: Test av användning av alpha=0.49 och temperatur=1 för ett större antal artiklar 

 Förbättring Konvergens (antal iterationer)  
Temp Alpha Antal 

artiklar 
Medel Worst 

case 
Best  
case 

Medel Worst 
case 

Best 
case 

1 0,49 405 40,67 % 40,57 % 40,76 % 558 830 591 840 477 442 
1 0,49 486 40,63 % 40,52 % 40,73 % 686 560 699 914 662 047 
	  
	  


