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Abstract 
Umea dairy are going to invest in expanding their selection of products the years to come and 
it is therefore of most importance to gain the information of specific prices regarding the 
production. The information will act as a material that could help Norrmejerier in their future 
decisions. The project is going to result in an optimal sequence of products.   

A model is created which replicates the whole production, with the exception of the 
packaging part of the department. With assistance from the model the sequence of products 
that is most beneficial to produce given a random order can be found. 

With the created model, some potential developments have been investigated. These can be 
included in the model if an extension of the project would occur. This would imply that the 
model would replicate the department fully. One additional extension of the model is the 
possibility to decide the sequence of products for several days at a time instead of only one 
day.  

The results are based on an order that Norrmejerier received during May of 2016, in order to 
compare the results with the time and sequence that was used with that order.  

The comprehensive study resulted in a reduction of 100 minutes. The duration of the 
production could therefore be reduced from 1234 minutes to 1134 minutes if the sequence is 
allowed due to the restrictions that have been made. The recommendation is therefore to 
utilise the created model and converting it to a format that can be used in their everyday 
planning. The extension of the model would later on be wise to implement and therefore 
replicate the whole department. Norrmejerier should also start reviewing the previous orders 
that have been produced in the past in order to understand the faults that occur from time to 
time. 
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Sammanfattning 
Umeå mejeri kommer göra investeringar i en nära framtid för att kunna utöka produktutbudet. 
För en sådan investering kommer precisa produktionstider och kostnader vara ett viktigt 
underlag vid besluttaganden. Därför vill Norrmejerier undersöka optimal produktionstid vid 
sin specialproduktsavdelning (SPA). 

En modell har skapats som replikerar produktionsanläggningen med undantag från 
förpackningen. Med hjälp av modellen kan den bästa produktsekvensen utifrån en given 
kundorder undersökas.  

För den skapade modellen har potentiella utvecklingsmöjligheter undersökts och kan vid 
fortsättning av projektet tillämpas så att modellen replikerar hela avdelningen ifråga. Även 
möjligheten att planera flera dagar istället för en dag, vilket är det nuvarande arbetssättet, kan 
behandlas vid en potentiell fortsättning av projektet.  

Det framtagna resultatet baseras på en kundorder som Norrmejerier erhöll under maj 2016. 
Totaltiden för den planerade ordern ifråga användes som riktmärke för att jämföra den 
optimala produktionstiden för denna. 

Vid totalundersökningen kunde en potentiell tidsbesparing om 100 minuter konstateras. 
Totaltiden gick från 1234 minuter till 1134 minuter. Med utgångspunkt i detta resultat ges 
rekommendationen att tillämpa modellen på avdelningen ifråga samt att utöka modellen 
ytterligare så den blir en exakt kopia av hela anläggningen. Introducera genomgångar av 
föregående dag samt spara data från föregående produktsekvenser för en bättre överblick på 
vilka avvikelser som kan uppstå vid utförande av en produktsekvens rekommenderas.   

	

	

	

	

	

	

	

	

	



   

Innehållsförteckning	

OPTIMAL	PRODUKTSEKVENS	INOM	MEJERIPRODUKTION	..............................................................	I	

FÖRORD	..............................................................................................................................................................	I	

ABSTRACT	........................................................................................................................................................	II	

SAMMANFATTNING	.....................................................................................................................................	III	

TERMINOLOGI	.................................................................................................................................................	1	

1.	INTRODUKTION	.........................................................................................................................................	3	
1.1	FÖRETAGSFAKTA	.........................................................................................................................................................	3	
1.1.1	Norrmejerier	Ekonomisk	Förening	..............................................................................................................	3	
1.1.2	Umeå	mejeri	...........................................................................................................................................................	3	
1.1.3	SPA	.............................................................................................................................................................................	3	

1.2	PROBLEMBAKGRUND	..................................................................................................................................................	4	
1.3	UPPDRAGSBESKRIVNING	............................................................................................................................................	4	
1.4	SYFTE	OCH	MÅL	............................................................................................................................................................	4	
1.5	EFFEKTMÅL	..................................................................................................................................................................	5	
1.7	PROBLEMSTÄLLNING	..................................................................................................................................................	7	
1.7.1	Huvudfråga	............................................................................................................................................................	7	
1.7.2	Sekundära	frågor	................................................................................................................................................	7	

1.8	DISPOSITION	.................................................................................................................................................................	7	
1.	Introduktion	.................................................................................................................................................................	7	
2.	Nulägesanalys	.............................................................................................................................................................	7	
3.	Likheter	samt	skillnader	för	alternativa	modeller	mot	produktionen	på	SPA	och	dess	
egenskaper	.........................................................................................................................................................................	7	
4.	Datainsamling	.............................................................................................................................................................	7	
5.	Befintligt	planeringsverktyg	.................................................................................................................................	7	
6.	Programbeskrivning	.................................................................................................................................................	7	
7.	Scenariobeskrivningar	............................................................................................................................................	8	
8.	Resultat	..........................................................................................................................................................................	8	
9.	Diskussion	......................................................................................................................................................................	8	
10.	Rekommendation	....................................................................................................................................................	8	

2.	NULÄGESANALYS	.......................................................................................................................................	9	
2.1	PRODUKTIONSKOSTNADER	........................................................................................................................................	9	
2.2	PROCESSEN	...................................................................................................................................................................	9	
2.2.1	SPA	övre	................................................................................................................................................................	10	
2.2.2	SPA	nedre	.............................................................................................................................................................	13	

2.3	PRODUKTBASER	........................................................................................................................................................	15	
2.4	PRODUKTSORTER	.....................................................................................................................................................	16	
2.5	FLASKHALSAR	...........................................................................................................................................................	17	
2.6	STÄLLTIDER	...............................................................................................................................................................	18	

3.	LIKHETER	SAMT	SKILLNADER	FÖR	ALTERNATIVA	MODELLER	MOT	PRODUKTIONEN	PÅ	
SPA	OCH	DESS	EGENSKAPER	....................................................................................................................	19	
3.1	MULTICOMMODITY	FLOW	PROBLEM	.....................................................................................................................	19	
3.2	MINIMUM	COST	FLOW	PROBLEM	...........................................................................................................................	20	



   

3.3	BATCH	PRODUCTION	................................................................................................................................................	20	
3.4	SHIFTING	BOTTLENECKS	HEURISTICS	..................................................................................................................	21	
3.5	ECONOMIC	LOT	SIZE	PROBLEM	.............................................................................................................................	22	

4.	DATAINSAMLING	.....................................................................................................................................	23	
4.1	INTERVJUER	...............................................................................................................................................................	23	

5.	BEFINTLIGT	PLANERINGSVERKTYG	.................................................................................................	23	

6.	PROGRAMBESKRIVNING	.......................................................................................................................	24	
6.1	BESKRIVNING	AV	HUR	EN	EXEMPELBATCH	GÅR	IGENOM	MOMENTEN	I	MODELLEN.	....................................	25	

7.	SCENARIOBESKRIVNINGAR	..................................................................................................................	27	
7.1	SCENARIO	1	...............................................................................................................................................................	27	
7.2	SCENARIO	2	...............................................................................................................................................................	28	
7.3	SCENARIO	3	...............................................................................................................................................................	28	
7.4	SCENARIO	4	...............................................................................................................................................................	28	

8.	RESULTAT	..................................................................................................................................................	29	
8.1	SCENARIO	1	...............................................................................................................................................................	29	
8.2	SCENARIO	2	...............................................................................................................................................................	29	

9.	DISKUSSION	...............................................................................................................................................	30	
9.1	ALTERNATIVA	METODER	.........................................................................................................................................	30	
9.2	SCENARIOANALYS	.....................................................................................................................................................	30	
9.3	EXKLUDERADE	MOMENT	FRÅN	PRODUKTIONEN	................................................................................................	32	

10.	REKOMMENDATION	.............................................................................................................................	33	

REFERENSER	..................................................................................................................................................	34	
SKRIFTLIGA	KÄLLOR	........................................................................................................................................................	34	

BILAGOR	..........................................................................................................................................................	35	
1.	NUVARANDE	PLANERINGSVERKTYG	........................................................................................................................	35	
2.	INDATA	TILL	MODELLEN	SAMT	BERÄKNING	AV	SVINN	.........................................................................................	36	
3.	MODELLEN	...................................................................................................................................................................	37	



   1 

Terminologi 
SPA SPA är Norrmejeriers specialproduktavdelning vid 

Umeå mejeri. 

SPA övre I denna del av fabriken produceras produkterna 
tillhörande SPA. 

SPA nedre SPA nedre tar emot produkterna från SPA övre och 
förpackar dessa med olika maskiner. Dessa skickas 
sedan ut till lagret. 

Flaskhals Ett moment i produktionen vilket tar längre tid än de 
övriga momenten och på grund av det orsakas 
köbildning.  

Horisontell tid  Den tid då flödet är aktivt utan stopp.  

Vertikal tid   Den tid då flödet är inaktivt, den tid ett stopp pågår.  

Fermenteringstank Tankar som finns i produktionen på SPA. Dessa 
används som behållare för att kunna tillsätta 
bakteriekulturer till de olika produkterna som 
produceras. 

Pastör En maskin som utsätter produkten för en 
värmebehandling. 

Tömningstid Den tid det tar att tömma en fermenteringstank och 
skicka ned till produkten till 
förpackningsavdelningen. Denna tid beräknas utifrån 
volymen på produkten samt tömningshastigheten för 
respektive produkt. 

Ställtid Vertikal tid som uppstår mellan byten av produkt i 
produktion. 

Verkningsgrad Den procentuella delen ett moment är aktivt av den 
totala tiden.  

Helixspiral Istället för att transportera en produkt från ett 
löpande band till ett annat via en hiss kan det 
transporteras utan avbrott via bandet om det är 
spiralformat under en viss sektion. 
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Ympning Ympning är den process när en bakteriekultur tillsätts 
i produkten för att erhålla ett visst PH-värde. Olika 
bakteriekulturer tillsätts till olika produkter och de 
tider kulturerna verkar på produkterna varierar 
kraftigt mellan produkter samt mellan de olika 
bakteriekulturbatcher som inhandlas. 

Bägaren   En sorts förpackning. Plastbehållare á 180g till 500g. 

Hinken En sorts förpackning. Tre liters hink. 

Base En sorts förpackning. Stora förpackningar med 
skruvkork, bara 1000g som storlek.  

Tråg En kartong som förpackningarna skickas i. Varierar i 
storlek och form. 

Midi  En sorts förpackning. En mindre förpackning som 
varierar i storlek mellan 300ml och 500ml.  

Source node Source node är den första noden, startnoden, i ett 
givet flödesnätverk. 

Sink node Sink node är den sista noden, slutnoden, i ett givet 
flödesnätverk. 

Linje 1,2 & 3 Produktionslinjer som används för de olika 
produktsorterna. En slags produktsort kan endast 
skickas från SPA övre till nedre via en specifik linje. 
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1. Introduktion 
Umeå mejeri kommer under 2016 och påföljande år öka antalet artiklar markant på 
produktionsanläggningen ifråga, utöver det befintliga produktutbudet som i dagsläget består 
av bland annat Verum, Fjällyogurt och Gainomax. För att hantera en sådan investering 
kommer ställtider samt total tid för hela produktionen samt tider för specifika artikelnummer 
vara av stor vikt för att erhålla lönsamhet vid investering.   
(Personlig kommunikation. Gunnar Eklund. 4/12-2015)  

1.1 Företagsfakta 

1.1.1	Norrmejerier	Ekonomisk	Förening	
Norrmejerier Ekonomisk Förening har bildats genom två sammanslagningar som skedde vid 
åren 1971 och 1991. Idag är Norrmejerier den nordligaste mejeriföreningen i Sverige och ägs 
av ungefär 530 mjölkbönder med 430 gårdar emellan sig varav 47 stycken är ekologiska. 
Gårdarna är belägna delvis i Jämtland och Västernorrland men huvudsakligen i Norrbotten 
och Västerbotten. Anläggningar finns i Luleå, Lycksele, Burträsk, Ånäset och Umeå med en 
produktion bestående av 210 miljoner kg mjölk som förädlas till fil och yoghurt, ost, grädde, 
pulver, matfett med flera. Norrmejerier har en omsättning på ca.1.9 miljarder kronor med 510 
stycken anställda. Mottot som är genomgående inom hela företaget är ”Gör gott”, vilket 
representerar deras filosofi att främja Norrländska konsumenter och kunder genom hög 
kvalitet och god smak. De bidrar till lokal sysselsättning, värnar om miljön och Norrlands 
landskap samt skapar förutsättningar för livskraftig och lönsam mjölkproduktion. De arbetar 
med diverse befintliga säkerhetsföreskrifter och hållbart lantbruk, så som FSSC 22000, 
ISO14001 och ISO50001.  
(Powerpoint-presentation, Norrmejerier, 16/2-2016) 

1.1.2	Umeå	mejeri	
Umeå mejeri byggdes 1978 och är den största av Norrmejeriers anläggningar på 46,000 m2 
med 220 stycken anställda. I Umeå tillverkas 216 stycken produkter som levereras i 
samarbete med Lincargo, Norrmejeriers åkeriföretag, till detaljhandel, storhushåll samt 
grossister. På mejeriet finns 17 olika avdelningar, bl.a. tillverkning av ost, Forskning och 
Utveckling, biogas, mjölkbehandling och SPA. På mejeriet tillverkas mjölk, fil, grädde, smör, 
ost, Verum med flera. Av alla produkter används över 50 % av råvarorna till ost. 
(Powerpoint-presentation, Norrmejerier, 16/2-2016)  

1.1.3	SPA	
Detta är den avdelning som behandlas under examensarbetets gång. På denna avdelning 
tillverkas olika mejeriprodukter så som: fruktyoghurt, Crème fraiche, kvarg med flera. Av de 
216 produkter som Umeå mejeri innehar tillverkas 80 stycken på SPA. Dessa 80 produkter 
tillverkas inte kontinuerligt under året då vissa är säsongsbetonade men under arbetets 
utförande tillverkas 60 stycken av dessa 80 på SPA. (Excel-ark, Sören Sandgren, 26/1-2016) 
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Dessa 60 produkter är indelade i 17 baser. Dessa baser produceras till en viss konsistens, 
fetthalt och med naturell smak. De innehar olika egenskaper, se tabell 1 (Personlig 
kommunikation, Johan Larsson, 10/5-2016)  

För överblick av SPA, se Figur 1. 

1.2 Problembakgrund 
Ställtiderna som uppstår vid produktion varierar kraftigt beroende på vilka produkter som 
produceras eftersom de har olika ingredienser, fetthalter, syrningstider m.m. Inför byten av 
produkt uppstår ställtider då bland annat diskningen av tankar och ledningar måste utföras 
innan en ny sats kan tillverkas, på grund av hygieniska skäl samt för att undgå blandning av 
olika produkter. De ställtider som uppstår påverkar inte hela processen till en början utan bara 
de maskiner som förekommer tidigare i processen eftersom det uppstår köbildning. Om stället 
pågår under en längre period påverkar det maskiner senare i flödet också. Vid diskning 
uppstår svinn, vilket de inte har något exakt data på utan uppskattar. Norrmejerier har inga 
exakta data på hur lång tid de olika ställtiderna är eller hur lång tid det kommer ta att 
producera en inkommande kundorder. Processoperatörerna vid SPA har en ungefärlig 
uppfattning om hur lång tid de olika produkterna tar att tillverka men inte vilken 
produktsekvens som är mest gynnsam ekonomiskt eller tidsmässigt. (Personlig 
kommunikation. Johan Larsson. 19/1-2016) 

1.3 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget kommer utgå ifrån att leverera ett resultat av total tidsåtgång per produktbatch och 
den totala tiden för en given dags produktion, samt förslag till framtida arbetssätt som kan 
tillämpas för produktion och planering inom Umeå mejeri. Ett simuleringsverktyg ska skapas 
men kommer ej vara kompatibelt med Norrmejeriers nuvarande produktionssystem p.g.a 
deras bristande kunskap kring programmet inom MATLAB samt saknad licens. Denna 
modell skapas för att underlätta diverse besluttaganden för Norrmejerier vid en beställning 
från kund.  
(Personlig kommunikation. Gunnar Eklund. 4/12-2015) 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med uppdraget som givits är att skapa en bild över tidsåtgången och ställtid per batch, 
minimera den tidsåtgång som uppstår vid SPA och minska ställtider för SPA. Följaktligen ska 
produktionstider för de olika produkterna framtas samt minskas och därmed ge ett så jämnt 
flöde som möjligt, för att ge potentiell assistans åt Norrmejerier i beslutstaganden och sitt 
framtida arbete. 

Vid möjlighet ska det ovanstående erhållas genom en optimal produktsekvens via 
simuleringsverktyg. De resultat som kommer erhållas ska kunna vidare tillämpas på 
Norrmejeriers övriga produktion och verksamhet, vid ytterligare översättningsarbete till 
lämpligt program. Användarmanual för simuleringsverktyget kommer att medfölja modellen. 
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1.5 Effektmål 
Effektmålen är att Norrmejerier ska minska totalkostnaden per artikelnummer, reducera 
antalet stopp i produktionen samt dess duration för att höja verkningsgraden på maskin och 
operatör. 

1.6 Avgränsningar 

Projektet kommer att fokusera på en del av Norrmejeriers produktion, SPA, och därmed en 
delmängd av deras totala produktutbud. Anläggningen på SPA är nästan helt oberoende av 
Umeå mejeris övriga anläggningar. Den enda anläggningen som SPA är beroende av är 
mjölkbehandlingen.  

När produkter ska produceras behövs råvaror som skummjölk, grädde med flera. Dessa 
skickas oftast direkt när de efterfrågas av SPA övre då mjölkbehandlingen har relativt hög 
vetskap om när nya råvaror ska skickas. Arbetet kommer avgränsa sig genom att anta att 
råvaror alltid finns till förfogande för SPA övre. Ytterligare kommer inte blandning- och 
mixningsmomenten inom produktionen inkluderas i modellen då dessa utförs före den tidsram 
operatörerna arbetar utifrån, det vill säga mellan den sista produkten är klar för dagen och 
första produkten ska påbörjas nästkommande dag. Moment kommer ej inkluderas i 
programmet men inkluderas i diskussionen.  
(Personlig kommunikation. Tobias Forsmark. 21/4-2016) 

Arbetet kommer fokusera på hela produktionen på SPA, följaktligen från att första pulvret 
tillhörande en produkt bereds till dess att produkten ska skickas ned till SPA nedre, med 
undantag då det exkluderar produktionslinjernas tillgänglighet vid SPA nedre. Således 
kommer inte inköp eller yttre logistik inkluderas i arbetet då dessa faktorer är alldeles för 
stora att inkludera inom den givna tidsramen.  

Leverans av programvara redo att tillämpas i Umeå mejeris planering kommer ej levereras, 
däremot en modell med generella indata i programmet MATLAB. Denna kan översättas så att 
användning av den kan tillämpas. Modellen kommer ej vara helt verklighetstrogen då den inte 
inkluderar SPA nedre i beräkningarna men kan utvecklas i framtiden. Anledningen till det är 
tidsbrist då informationen ifråga tillkom sent i projektet samt förståelse för de olika villkor 
som finns på SPA nedre. Projektet kommer ta i beaktande vilka produkter som tillverkas på 
Norrmejerier under våren 2016, men om en ny produkt ska produceras kommer denna kunna 
matas in i programmet med hjälp av dess egenskaper som fetthalt, syrtid samt tömningstid. 
Dessa tider kommer behöva registreras vid testkörning av den nya produkten för en möjlig 
tillämpning av den i programmet.  

Effektresultatet kommer bestå av den potentiella tidsbesparing som kan erhållas genom att 
applicera den optimala produktionssekvensen enligt simuleringen. Följaktligen kommer ej 
konkreta besparingar i form av kronor beräknas på grund av bristande information samt 
definition av vad som Norrmejeriers besparingar är vid en kortare produktionstid.  

Programmet som skapas i MATLAB kommer användas till att beräkna produktionens 
tidsåtgång för alla permutationer av produkterna under en given dag. Det vill säga alla olika 
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produktsekvenser som kan förekomma utifrån en given kundorder. En potentiell utökning är 
att addera de ordar som anländer för en hel vecka som en beställning. Följaktligen avgränsas 
arbetet till att fokusera på en dag vid simuleringen av den optimala produktsekvensen.  

Det resultat som framtas kommer ej ta hänsyn till de olika linjer som används för att 
transportera ned de olika batcherna till respektive förpackningsmaskin. Eftersom det är 
relativt invecklat och informationen kring de olika linjerna, dess kapaciteter och kösystem 
tillkom väldigt sent i projektet. Därmed kommer det vara nödvändigt att den för tillfället 
ansvarig för planeringen kontrollerar produktordningen så att den är realistisk om en 
tillämpning av modellen utförs vid planeringsmomentet på SPA. 

När vissa produktsorter produceras är det väldigt stora volymer och dessa volymer delas upp i 
rimliga storlekar så att de ryms i fermenteringstankarna. En avgränsning är utförd som antar 
att om en produktsort delas upp i fyra batcher kommer dessa alltid ligga i följd. Om volymen 
överstiger fyra batcher, det vill säga vid fem batcher eller fler kommer dessa delas upp så att 
fyra stycken befinner sig i följd och de resterande tillsammans, men kan ligga på någon annan 
plats i turordningen. Detta gjordes eftersom produktionssamordnaren ansåg att de aldrig 
bryter en produktsekvens på fyra eller färre batcher. Denna avgränsning är gjord på grund av 
det stora antalet batcher under en dag. Således tas inte alla permutationer fram för samtliga 
batcher utan endast för samtliga produktsorter. Algoritmen som tar fram samtliga 
permutationer är väldigt tidskrävande och kan ej utföras på större produktsekvenser än 14 
stycken då det blir 87,178,291,200 antal produktsekvenser då det inte är rimligt att använda 
sig av så många olika sekvenser. En inbyggd funktion i MATLAB begränsar hantering av så 
stor data. 14 stycken batcher ansågs ej vara tillräckligt för att alltid kunna utföra simuleringen 
på en given kundorder. 

När algoritmen tar fram alla permutationer är det 𝑛!, antal ordningar där 𝑛 är antalet 
produktsorter. Efteråt tas ordningar som är identiska bort då algoritmen inte vet skillnaden på 
exempelvis (𝑉𝐸𝑅𝑈𝑀,𝑉𝐸𝑅𝑈𝑀) och (𝑉𝐸𝑅𝑈𝑀,𝑉𝐸𝑅𝑈𝑀). Batcherna adderas i följd efter 
respektive produktsort efter framtagandet av samtliga permutationer.  

Vid simuleringen av de olika permutationerna kommer vissa sekvenser raderas då antalet 
batcher, av en viss produkt, producerade kommer överstiga antalet tillgängliga 
fermenteringstankar vid det tillfället. Därmed kommer alla permutationer där två 
specialprodukter som befinner sig efter varandra eller med en annan produkt mellan de två 
raderas. De sekvenser som raderas reflekterar vad som inte anses vara rimligt utifrån de 
avgränsningar som är utförda och existerar för nuvarande på SPA övre.  

Om en batch produceras och ska delas upp i flera olika smaker med hjälp av diverse sylter tar 
det längre tid att skicka ned produkten till SPA nedre och således är tankarna upptagna under 
en längre tidsperiod än om det bara är en smak per batch. Detta är en avgränsning som är 
gjord då modellen inte tar det i beaktande eftersom tider inte erhållits. 
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1.7 Problemställning 

1.7.1	Huvudfråga	
Hur kan en generell optimal produktsekvens minska totala produktionstiden på SPA? 

1.7.2	Sekundära	frågor	
Vad kommer minskade ställtider ge för möjligheter för Norrmejerier? 

Vad kommer en utökning av modellen innebära? 

1.8 Disposition 

1.	Introduktion	
Här introduceras läsaren till Norrmejeriers historia och det företag de är idag. 
Problembeskrivning och problemets uppkomst, vilket syfte och mål projektet har. Vidare 
presenteras vilka avgränsningar som utförts för att göra arbetet rimligt att utföra inom den 
erhållna tiden samt anpassat till kunskapsnivån.  

2.	Nulägesanalys	
Avsnittet ska ge läsaren en överblick över vilka delar av produktion och förpackning vid SPA 
som kan antas vara flaskhalsar och kan uppstå i dagsläget. Avsnittet kommer även inkludera 
nuvarande genomsnittliga ställtider och operatörernas utgångspunkt vid utförandet av 
arbetsmoment. 

3.	Likheter	samt	skillnader	för	alternativa	modeller	mot	produktionen	på	SPA	och	dess	
egenskaper	
Under avsnittet kommer kända modeller som vanligtvis används inom olika 
produktionsanläggningar världen över presenteras samt diskuteras i form av likheter och 
skillnader mot den modell som skapats för SPA. 

4.	Datainsamling	
Inhämtning av data i form av olika mätningar på SPA samt material som erhållits genom 
intervjuer. 

5.	Befintligt	planeringsverktyg		
Skapandet av modellen kommer utgå från det Excel-ark SPA utnyttjar vid planering men 
utformandet av modellen ska ske i MATLAB då det anses av studenten vara det mest 
lämpade programmet. En översättning av programmet är en potentiell fortsättning av arbetet 
så att modellen kan integreras i Norrmejeriers framtida arbetssätt.  

6.	Programbeskrivning			
Modellen som är skapad i MATLAB kommer kortfattat beskrivas under avsnittet för ge en 
överblick över programmets funktionalitet. För en detaljerad beskrivning av programmet och 
dess funktioner hänvisas läsaren till bilaga 3. 
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7.	Scenariobeskrivningar	
En totalundersökning av alla permutationer kommer jämföras med den produktionstid 
Norrmejerier hade för kundordern ifråga samt potentiella utvecklingsmöjligheter av den 
skapade modellen.	

8.	Resultat	
Här presenteras de erhålla resultaten i form av total produktionstid för den optimala 
produktsekvensen jämfört med den som användes av Norrmejerier för den givna kundordern 
samt de potentiella tidseffektiviseringar som kan utföras.  

9.	Diskussion		
Här presenteras en diskussion i form av potentiella förbättringar, för- och nackdelar med det 
erhållna resultatet. 

10.	Rekommendation	
Efter färdigställd diskussion kommer en rekommendation baserad på resultatet levereras till 
Norrmejerier. Rekommendationen levereras i form av förändringar i arbetssätt samt potentiell 
tillämpning av simuleringsverktyget vilket kan medföra besparingar. 
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2. Nulägesanalys 

2.1 Produktionskostnader 
Norrmejerier förhandlar med sina kunder om vilka produkter de ska leverera samt vilka 
mängder och dagar under veckan som leveranser ska ske. Det som produceras under en dag 
levereras några dagar senare till kund. Antalet dagar varierar beroende på hållbarheten på 
produkterna. Kunderna som beställer från Norrmejerier vill ha så lång hållbarhet som möjligt 
när produkterna anländer till butiken vilket medför mindre mängder av fler produkter för en 
given dags produktion. Detta försöker Norrmejerier undvika då små volymer av ett stort antal 
produkter medför många produktbyten i produktionen vilket följs av ställtider som vill 
minimeras i så stor utsträckning som möjligt. I nuläget vet inte Norrmejerier exakt hur lång 
tid en given kundorder kommer ta att producera och således inte den exakta 
produktionskostnaden. (Personlig kommunikation. Gunnar Eklund. 12/4-2015)  

2.2 Processen 
I dagsläget ankommer en beställning från kund till planeringsenheten som bearbetar och 
skickar vidare beställningen som en volym av diverse produkter till produktionssamordnaren 
på SPA. När de erhåller dokumentet delar produktionssamordnaren in produkterna i deras 
respektive baser för att ta fram en totalvolym per bas. Dessa volymer matas manuellt in i ett 
Excel-ark som beräknar uppskattat svinn för de olika produkterna. Vilket görs för att ta fram 
en volym som ska produceras så att kunden ska få en leverans på den beställda ordern och 
inte färre produkter. Sedan utgår produktionssamordnaren från egen erfarenhet kring 
produktionen för att bestämma vad som passar tidsmässigt och vilken ordning som blir 
lämpligast att utgå ifrån. Ordningen är väsentlig eftersom vissa produkter endast kan 
produceras via en speciell produktionslinje, ympningstider varierar kraftigt, begränsat antal 
tankar, produktionsschemat måste synkroniseras med förpackningen och många fler 
antaganden som måste tas i beaktande.  

Produktionssamordnaren skapar en planering där han utgår utifrån villkor som vilken tid 
ordern ska vara klar samt när de olika skiften startar för operatörerna på SPA nedre då det 
måste vara bemannat för att kunna ta emot produkten. När alla produkter med respektive 
volymer är inmatade i schemat erhålls en tid när operatörerna ska påbörja produktionen av 
den första produkten, när pastören ska tömmas och om det kommer bli någon krock i kylaren. 
Under produktionens gång kan produkter fördröjas eller tidigareläggas för att undvika krockar 
vid de stationer där få produkter kan behandlas samtidigt, vilket korrigeras i 
planeringsschemat de arbetar mot. Operatörerna börjar sina skift innan första produkten för 
dagens schema ska börja produceras. Under denna tid förbereder de dagens blandningar och 
mixningar då de inte har tid att göra det senare under dagen. Dessa tider är inte inkluderade i 
det schema de utgår ifrån och påverkar inte heller det. (Personlig kommunikation, Johan 
Larsson, 18/3-2016)  
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2.2.1	SPA	övre	
Produktionen på SPA (övre) består av följande utrustning: 

• En blandningsstation - Första momentet som ingår i arbetet. En station där operatörer 
blandar in olika sorters pulver i systemet, beroende på vilken typ av produkt som ska 
produceras. Det finns sex olika pulversorter som används till de olika produkterna. 
Exempelvis används ett av de existerande pulvren för att tillsätta protein till 
Gainomaxprodukterna. 

• Två blandningstankar - Tankar där skummjölk blandas med ett specifikt pulver. 
Vilken typ av pulver som adderas till skummjölken varierar beroende på vilken 
produkt som ska produceras. Pulvret gör att produkten binder samman bättre. 

• Två råvarutankar - I dessa två tankar förvaras råvarorna mjölk och grädde innan de ska 
blandas in i de olika produkterna. Dessa råvaror beställs från en annan anläggning på 
Umeå mejeri och skickas via befintligt rörsystem genom fabriken. Om både 
anläggningarna är redo transporteras råvaran inom några minuter mellan dem. 

• Tre mixertankar – I dessa tankar mixas skummjölk med grädde och produkten från 
blandningsstanken. Kvoten mellan skummjölk, grädde och produkten varierar mellan 
de olika baserna som produceras. Vid en beställning av flera olika smaker och/eller 
fetthalter på en produkt, exempelvis Verum Hälsoyoghurt, produceras en bas. Denna 
bas delas upp i mindre batcher med varierande kvoter av råvaror i separata tankar och 
på så sätt skapas olika produkter.  

• En pastöriseringsmaskin - En värmebehandling under kortare tid vilket används för att 
döda mikroorganismer och bakterier som är skadliga, som medför längre hållbarhet på 
produkten. Tid och temperatur varierar beroende på produkten. Pastören måste 
tömmas ifall vissa kriterier är uppfyllda, vilket medför ett uppehåll innan nästa 
produkt kan påbörja att produceras. Kriterierna är följande: 

o Max tolv timmar körning med pastören utan tömning. Vid tolv timmar körning 
måste pastören diskas med lut eller lutsyra för en mer noggrann rengöring. 
Oftast rengör operatörerna pastören med lut efter ungefär tolv timmar och med 
lutsyra efter den befintliga produktionen för den dagen. Detta då det är mer 
tidseffektivt att köra en lutdiskning under dagen. Ett dagsschema överstiger 
väldigt sällan 24 timmar. Vid kortare körning diskas pastören bara med hjälp 
av en vattencirkulation genom systemet och en lutsyra på slutet. 

o Vid byte av produkt och den nästkommande produkten har lägre fetthalt än 
den föregående. 

o Om råvaran tar slut måste SPA vänta på leverans och då kan pastören tömmas 
fast den inte behöver det men det utförs i så fall för att undvika potentiellt 
uppehåll senare under dagen. 

o Obligatorisk tömning efter produceringen av kvarg eller någon av de befintliga 
Gainomaxprodukterna till annan produkt. 

• 13 fermenterings tankar – Manuell tillsättning av bakteriekultur till produkten för att 
uppnå ett specifikt PH-värde. Produkterna tillåter en standardavvikelse på 0.05 i PH-
värdet. Bakteriekulturen kan tillsättas direkt när produkten transporteras in i någon av 
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dessa 13 fermenteringstankar, när hela volymen av produkten är i tanken eller så 
tillsätter operatörerna kulturen en timme efter produkten transporterats in i tanken. 
Operatörerna kan också tillsätta kulturen mellan dessa tider men i dagsläget anpassas 
produktionsschemat för att förenkla operatörernas arbete. De tillsätter oftast kulturen 
direkt när produkten transporteras till fermenteringstanken, när tanken är fylld eller en 
timme efter den är fylld. Detta för att undvika stopp i produktionen. Av dessa 13 
tankar finns det tre som prioriteras för drickyoghurt samt Gainomax produkter 
(specialprodukter) då dessa bara kan befinna sig i de tankarna på grund av det 
befintliga rörsystemet. Dessa tre tankar kan dock utnyttjas av de andra produkterna 
också. Nedan visas de 13 fermenteringstankarnas namn, kapaciteter och 
användningsområde. 

o T41 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T42 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T43 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T44 – 3000 liter, prioriteras för specialprodukter. 
o T45 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T46 – 3000 liter, prioriteras för specialprodukter. 
o T47 – 3000 liter, prioriteras för specialprodukter. 
o T48 – 3000 liter, prioriteras för specialprodukter. 
o T49 – 6000 liter, prioriteras för specialprodukter. 
o T52 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T54 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T56 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 
o T58 – 3000 liter, används för samtliga produkter. 

När en specialprodukt tillverkas måste de skickas genom en homogenisator två gånger för att 
uppnå den släta konsistensen. Den andra homogenisatorn är inom ett slutet system och endast 
tankarna T47, T48 samt T49 kan utnyttjas på grund av de existerande ledningarna i 
produktionen. Dessa tankar har den ovanstående kapaciteten men rymmer 250 liter till vid 
behov. T44 och T46 används för att lagra specialprodukterna när bakteriekulturen tillsätts och 
under ympningen. När ympningen är klar skickas produkten genom kylaren och 
homogenisatorn till T47, T48 eller T49 beroende på storlek, eftersom dessa produkter ska 
vara mycket tunnare än resterande. Från T47, T48 eller T49 skickas produkten ned till SPA 
nedre. De två vanliga tankarna(T44 samt T46) används till specialprodukterna då 
transportsträckan mellan dessa och specialtankarna är väldigt kort. T49 rymmer 6000 liter och 
används då det är en produktvolym som överstiger kapaciteten för en tank men är mindre än 
6250 liter. 
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En av specialprodukterna är en Gainomaxprodukt och heter GMDrick. Om det ska tillverkas 
två smaker av denna kan dessa tillverkas genom följande flöde: 
GMDrick (första)àT46(ympning)àkylarenàT48à(homogenisatorn och kyl)àT49à SPA 
nedre. 
GMDrick (andra)àT46(ympning)àkylarenàT48à(homogenisatorn och kyl)àT49à  
SPA nedre. 

• En kylare - Kyler ned produkten till viss temperatur, vilken varierar mellan olika 
produkter, genom att transportera det från en fermenteringstank till en annan via en 
kylare. Alla produkter ska dock inte kylas eftersom vissa inte behöver det. Den 
resterande processen för de produkterna kompletterar det steget. Vissa står i värmerum 
vid 20 eller 35 grader Celsius medan exempelvis Crème fraiche produkterna som 
endast behöver stå i kylrum. När en bakteriekultur verkat på produkten och den 
uppnått det efterfrågade PH-värdet transporteras produkten till en annan tillgänglig 
tank för att sedan skickas ned till förpackningen. Direkt när den första tanken börjar 
transportera produkten till nästa tank kan en ny produkt skickas till den första tanken 
givet att det är samma produkt. Annars skickas det till en tom tank eftersom olika 
typer av produkter ej får blandas, vilket utförs för att ockupera så få tankar som 
möjligt då dessa är begränsade. 

• Två homogenisatorer – Maskinen slår sönder fettkulor i produkten för att erhålla en 
viss konsistens, dvs. tjock eller slät. Alla produkter går igenom den första av dessa 
maskiner men tiderna varierar beroende på den efterfrågade konsistensen. Bara 
specialprodukterna går igenom båda. 

• Syltstationen – När produkten är kyld och redo att transporteras ned till 
förpackningen ska eventuellt sylt tillsättas till produkten. Sylten tillsätts inte in i 
fermenteringstanken utan den tillsätts samtidigt i rörsystemet som produkten och 
skickas således ned till någon av förpackningsmaskinerna beroende vilken 
förpackning produkten ska förvaras i. 

(Personlig kommunikation. Tobias Forsmark. 21/4-2016) 

Mellan SPA övre och nedre finns det tre linjer som de olika produkterna transporteras genom 
beroende på vilka förpackningssorter de tillhör. De tre linjerna är: 

Linje 1 – Via denna linje transporteras produkter som tillhör produktsorten Bägare. 
Linje 2 – Längs denna linje transporteras produktsorterna vilka tillhör Base. 
Linje 3 – Via linje 3 transporteras produkter som tillhör produktsorten Midi. 
 
För en överblick av vilka produkter som tillhör de olika produktsorterna, se tabell 2. 
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2.2.2	SPA	nedre	
Förpackningen på SPA nedre består av följande utrustning: 

• Tetratop – En automatiserad förpackningsmaskin som tillverkar förpackningen 
utifrån diverse komponenter som fylls på manuellt av operatörerna. Sedan fyller 
maskinen förpackningen med produkten som skickas ned från SPA övre samt sluter 
den genom att tillsätta ett lock eller dylikt. Används för förpackningarna Midi samt 
Base.  

• När förpackningarna är klara testas produktens smak av operatörerna. Om smaken är 
korrekt testas PH-värdet på första, femtonde och trettionde produkten för att se vilka 
produkter som uppfyller produktkraven. Om produkten inte är inom den godkända 
området testas en ny förpackning lite senare i ledet. Operatörerna har ingen specifik 
arbetsstandard de utgår ifrån gällande hur många produkter senare de ska testa utan 
brukar testa ungefär var tionde. Sedan när produkten är kontrollerad och godkänd 
skickas den vidare ut på det automatiserade bandet som transporterar den färdiga 
produkten till trågresare för respektive produkt. Dessa rullband känner av 
fördröjningar och stopp längre fram i flödet och anpassar transporthastigheten på 
bandet eftersom för att undvika stopp.  

• Grunwald – En maskin som fyller och sluter manuellt placerade förpackningar med 
produkten. Används för bägare. 

• Hinkmaskin – En station där hinkar fylls med produkten och därefter monteras ett 
lock på, vilket utförs av operatörerna. Ej automatiserad station. 

• Trågresarna viker kartonger och plastar trågen. Antalet produkter per tråg varierar 
mellan sex och tio stycken beroende på vilken produkt det gäller. Produkter från 
Tetratop samt Grunwald går via trågresare. Hinkarna lastas på pallar manuellt av 
operatörerna. 

• Produktsorterna Base och Midi går via hissar till en automatiserad pallastning vilket 
utförs av en robot. Bägarna transporteras till roboten via ett automatiserat band. 

• Roboten Univeyor förflyttar trågen till pallar som sedan skickas ut till lagerlokalen. 
(Personlig kommunikation. Johan Larsson. 21/1-2016) 
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Figur 1 - Flödesschema över SPA övre och nedre. 
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2.3 Produktbaser 
Nedan listas de 17 baser som för närvarande produceras på SPA. Dessa är uppbyggda med 
olika råvaror, pulversorter och sylter. Produkterna genomgår de olika delarna i processen med 
olika durationer, temperaturer samt mängder som tillförs. 

Tabell 1 – Egenskaper för de olika produktbaserna som finns på SPA. För Gainomax produkten (GMDrick) är inte 
fetthalter relevanta då pastören måste tömmas efteråt på grund av den höga proteinhalten. Tömningshastigheten 
beskriver den hastighet SPA övre kan skicka ned de olika produkterna till SPA nedre. 
(Personlig kommunikation, Tobias Forsmark, 15/4-2016) 

Produktbaser Tömningshastighet(l/h) Fetthalt(%) Obligatorisk tömning  

VERUM 4000 0.5 Nej 

VHY3 2000 3.4 Nej 

NATY 4000 3 Nej 

MNY05 4000 0.5 Nej 

MNY3 4000 3 Nej 

DRICK 1000 0.5 Nej 

GMDrick 1000 - Ja 

FRUKT 3000 0.5 Nej 

FR3 3000 3 Nej 

LCF13 1000 13 Ja 

CF34 1500 34 Ja 

TURK 1500 10 Ja 

GREK 1500 10 Ja 

CF22 416 22 Ja 

GRÄDDFIL 1500 12 Ja 

FJÄLLY 3000 4.1 Nej 

CF LAKFri 1200 34 Ja 
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2.4 Produktsorter 
Nedan listas de 17 baser som för närvarande produceras på SPA. Dessa förpackas i olika 
förpackningar och produceras på olika linjer i produktionen eftersom de förpackas i olika 
maskiner på SPA nedre. 

Tabell 2 – Visar hur många produkter från de olika produktbaser som tillhör respektive förpackningssort. Det finns 
fler produkter men dessa är inte inkluderade då det inte finns tillräckligt med data för att använda de i modellen 
eftersom de är nyintroducerade under våren 2016.  
(Excel-ark, Johan Larsson, 10/5-2016) 

Produktbaser Bägare Base Midi 

VERUM 2  10  

VHY3 1  3  

NATY  1  

MNY05  2  

MNY3   2  

DRICK    3 

GMDrick    3 

FRUKT  4  

FR3  4  

LCF13 1   

CF34 1   

TURK 1   

GREK 1   

CF22 5    

GRÄDDFIL 1 (Säsongsvara)   

FJÄLLY  5  

CF LAKFri 1    
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2.5 Flaskhalsar 
Det finns ett flertal potentiella flaskhalsar i produktionen i dagsläget och ytterligare några 
moment som kan bli flaskhalsar när en utökning av produktionen sker. De som är relevanta 
för projektet är följande: 

• För få blandtankar, operatörerna kan inte påbörja produktionen av nästa produkt 
tillräckligt snabbt för att inte orsaka vertikal tid senare i flödet på grund av att det inte 
finns nog många produkter redo att skickas ned till SPA nedre.   

o Uppskattningsvis skulle de behöva tre stycken istället för de nuvarande två då 
de anser att de inte kan påbörja produktionen av nästkommande produkt snabbt 
nog. 

• Stopp i produktionen uppstår på grund av utbudet av fermenteringstankar är för litet. 
o Uppskattningsvis skulle de behöva ytterligare fyra stycken utöver de befintliga 

13. 
• I dagsläget finns bara en kylare vilket medför att bara en produkt kan kylas samtidigt 

och om den är upptagen bildas kö till den stationen. En allt för lång väntetid skulle 
medföra att produkten blir spolierad. 

o Vill addera en kylare till den befintliga produktionen. 
• Specialprodukter kan bara lagras i tre av de befintliga 13 fermenteringstankarna efter 

tillsättningen av sylt, vilket försvårar planeringen av produktsekvensen då dessa inte 
kan utnyttjas av andra produkter när någon specialprodukt ska produceras. Detta 
brukar försöka undvikas vid planering produktsekvensen genom att inte köra flera 
specialprodukter i följd. Om det finns flera i kundordern brukar operatörerna välja att 
börja med en tidigt under dagen och sprida ut resterande för att undvika brist på 
fermenteringstankarna. 
 

Följande kan vara flaskhalsar i SPA nedre beroende på produktsekvens. 

• Produktlinjerna för förpackningssorterna Base och Midi anländer till hissar vilka 
transporterar produkterna vidare till en lastningsstation, Univeyor. Medan linjen med 
bägare transporteras med löpande band hela vägen till lastningsstationen. Hissarna 
medför fördröjningar varje dag och även stopp i produktionen men de uppstår inte lika 
ofta. Fördröjningarna kan exempelvis uppstå för att ett tråg har fastnat vid hissen och 
köbildning uppstår. 

o Flödet anses kunna förbättras vid införande av helixspiraler istället för hissar 
då spiralerna medför ett konstant flöde av trågen.  

• Roboten som utför lastningen av trågen är gammal och behövs underhållas ett flertal 
gånger per dag vilket kan medföra stopp längre bak i flödet. 

o Anses kunna förbättra flödet vid inköp av nyare robot. 
Den ovanstående utrustningen kan alla vara flaskhalsar, beroende på produktsekvensen inom 
produktionen samt förpackningen. 
(Personlig kommunikation. Johan Larsson. 21/1-2016) 
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2.6 Ställtider 
Uppehåll inom produktionen samt förpackningen kan uppstå p.g.a. ett flertal händelser. Om 
ett stopp uppstår blir maskinen ifråga stillastående och kan medföra en fördröjning som 
påverkar efterliggande produkter i turordningen. Om det händer kan det medföra stopp 
tidigare i flödet så att produkterna blir försenade och förpackningen inte har någon batch i kö, 
vilket i sin tur medför stillastående produktion. Den vanligaste ställtiden är den som uppstår 
vid byte av batchtyp som medför en obligatorisk tömning av pastören. Tömningen sker för att 
minimera risken att produkten inte skulle möta de givna specifikationskraven. Det är inte bara 
vid byten av batchtyp som fördröjningar uppstår utan också vid ympningen, det finns dock 
inga data på hur ofta det sker. Endast tre av de 13 fermenteringstankarna kan hantera 
specialprodukterna och alla tre specialtankar plus en av de vanliga tankarna ockuperas vid 
produktion av en specialprodukt. Dessa tankar ockuperas under varierande tider beroende på 
produkten som tillverkas. Om det är många specialbatcher som produceras under en given dag 
kan det medföra stopp på grund av brist på specialtankar.  

Ställtider kan uppstå vid kylaren, men tiderna justeras av operatörer vid planeringen om 
möjlighet finns för att undvika köbildning i så stor utsträckning som möjligt (då det medför 
fördröjningar längs flödet).  
(Personlig kommunikation. Johan Larsson. 21/1-2016) 
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3. Likheter samt skillnader för alternativa modeller mot 
produktionen på SPA och dess egenskaper 
I dagsläget finns det väldigt många olika produktionsmetoder. En studie kring diverse 
produktionsmetoder som utnyttjas i dagens tillverkningsinriktade industrier vid skapandet av 
produktionslinjerna har utförts. Den gjordes för att ha en gedigen grund vid skapandet av 
modellen för SPA. Vid skapandet av modellen har funktionaliteten hos de produktionsteorier 
som studerats använts för att jämföra de likheter och skillnader mellan den skapade modellen 
och produktionsteorierna. Jämförelserna har gjorts för att analysera hur verklighetstrogen 
modellen är och att produktionen på SPA efterliknar en produktionsteori som studerats. 

Information kring produktionsmetoder inom tillverkningsbranschen är insamlad genom 
studier av vetenskapliga artiklar för området ifråga samt liknande fall, internet och diverse 
kurslitteratur från föregående kurser. Informationen som är insamlad beskriver diverse 
tillverkningsmetoder som är vanliga att utgå ifrån vid skapande av en produktionslinje. Dessa 
metoder beskriver dess utformning, i vilka sammanhang de används och vad som krävs för att 
de ska fungera samt vilket resultat som kan förväntas vid tillämpning av dessa metoder på en 
produktionsanläggning inom tillverkningsbranschen. Ekvationerna som beskrivs i de olika 
metoderna tillämpas ej på modelleringen av SPA då den endast utgår ifrån potentiella 
tidsbesparingar. 

 

3.1 Multicommodity flow problem 
Målet med Multicommodity flow(MCFP) metoden är att minimera kostnaden för att skicka k 
produktsorter genom ett givet flöde samt hitta en tillåten kapacitet längs kanterna i 
flödesnätverket vilket begränsas av de kapacitetsvillkoren som metoden innehar. Metoden 
bygger på ett riktat flödesnätverk 𝐺(𝑉,𝐸) där kanten (𝑢, 𝑣) ∈  𝐸 har kapaciteten  𝑐(𝑢, 𝑣). Det 
finns 𝑘 produktsorter 𝐾!,𝐾!,… ,𝐾! vilka definieras av 𝐾! = (𝑠! , 𝑡! ,𝑑!) där 𝑠!  𝑜𝑐ℎ 𝑡! är source 
respektive sink noder av produktsort 𝑖. 𝑑! är efterfrågan i för en specifik produktsort. Flödet 
av en produktsort 𝑖 längs en given kant (𝑢, 𝑣) definieras som 𝑓!(𝑢, 𝑣). (1)  

Inom MCFP metoden finns det tre olika sorters problem: 

1. För Minimum cost multi-commodity flow metoden tar fram det maximala flödet för att 
sedan ta fram den minimala kostnaden för det flödet. All efterfrågan anses vara tillgodosedd. 

2. Maximum commodity flow metoden går ut på att, utan något efterfrågevillkor, maximera det 
totala flödet mellan ett givet två noder.  

3. Den tredje delen av problemet går ut på att maximera den minsta fraktionen av flödet för 
alla produktsorter mot respektive efterfrågan. Denna metod kallas för Maximum concurrent 
flow problem. (2) 

Modellen för SPA går ut på att minimera totaltiden för en given dags produktion, vilket kan 
omvandlas till en kostnadsbesparing. Multi-commodity flow problem (första versionen) har 
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målet att minimera kostnaden för att skicka en mängd olika produktsorter längs kanterna i 
flödesnätverket, vilket skiljer sig från modellen för SPA. Kostnaden att skicka ett flöde längs 
kanterna i flödesnätverket motsvarar kostnaden att utföra ett moment till nästa startar i 
modellen för SPA. T.ex. att köra produkten genom pastören fram tills produkten är vid 
fermenteringen. 

Den första versionen efterliknar modellen mer än de två andra versionerna av Multi-
commodity flow problem och därför har endast denna jämförts med SPA. 

 
3.2 Minimum cost flow problem 
Minimum cost flow problem(MCF) utgår ifrån att maximera flödet som skickas längs kanterna 
för en minimal kostnad samt att flödena befinner sig inom villkorens ramar. Metoden bygger 
på ett riktat flödesnätverk 𝐺(𝑉,𝐸) där kanten (𝑣,𝑤) ∈ 𝐸 har kapaciteten  𝑢. Kostnaden för en 
given kant är 𝑐(𝑣,𝑤)  ∙  𝑓(𝑣,𝑤). (3) 

MCF skiljer sig från modellen på SPA då denna metod ska resultera i att maximera flödet för 
en minimalkostnad. Modellen för SPA ska uppnå en minimal tid men inte maximera flödet. 
Modellen för SPA använder sig av så stora batcher som är möjligt men lika stora batcher för 
samma produkt. Dessa två metoder skiljer sig då åt angående vad som är huvudmålet. 

 
3.3 Batch Production 
Batch production (BP) är en teknik som används inom tillverkningsbranschen. Tekniken 
bygger på att produkten skapas under flera moment i processen. Det finns ett flertal batcher 
som tillverkas genom samma process. Användandet av Batch production tenderar att vara för 
tillverkning av komplexa produkter i små volymer med ett högt antal olika produktvarianter. 
De låga produktvolymerna är väldigt viktiga för användning av BP systemet. (4) Systemet 
tillåter störningar inom produktionen som uppstår vid introduktion av nya produkter. Dessa 
störningar kan isoleras inom fabriken och således påverkar inte dessa störningar företagets 
leveranser till kunder. Utöver möjligheten BP ger ett företag att hantera dessa störningar inom 
produktionen tillåter det också stor rörlighet när det gäller förändringar angående vilka kunder 
som vill ha leveranser och inte. Möjligheten finns att nå ut till en större kundkrets genom att 
bredda det befintliga utbudet med produkter tillhörande andra marknader. Kunderna som 
beställer av leverantören erbjuds också möjligheten att testa nya produkter samt 
leveransvillkor tack vare denna produktionsmetod. Detta samt en stor flexibilitet angående 
lansering av nya produkter med små volymer, så som säsongsbetonade produkter, till det 
befintliga sortimentet. Med dessa nya produkter behöver inte någon ny produktionslinje 
utvecklas då företaget kan använda sig av de befintliga. (5) 

Utöver de positiva egenskaperna med BP finns det också negativa. Mellan byten av batcher 
måste produktionen för denna station avbrytas för att konfigurera stationen samt testning av 
den nya batchen, dessa stopp kallas för vertikal tid. Detta måste utföras innan produkten kan 
godkännas och skickas vidare till nästa steg i processen. (4) 
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Det som skiljer sig mest mellan BP och modellen för SPA är den rörlighet vid 
kundleveranser. Modellen för SPA utgår ifrån en specifik kundorder och denna kan ej 
förändras utan omförhandlingar med kunder. Samtidigt kan modellen för SPA inte utgå ifrån 
en dags produktion som passar Norrmejerier just den dagen. BP måste konfigurera stationerna 
mellan varje byte av produktsort medan modellen för SPA inkluderar vissa egenskaper vilka 
bestämmer om en diskning eller sköljning måste ske. 

 

3.4 Shifting Bottlenecks Heuristics 
Shifting Bottlenecks Heuristics (SBH) är en approximativ metod för att beräkna den kortaste 
arbetsperioden för att utföra en process där flera maskiner ingår, det vill säga den tid det tar 
att utföra processen från start till slut.  

Givet att de olika produkterna ska genomgå samma delar inom processen kommer det alltid 
finnas minst en maskin/station som blir en flaskhals. Denna metods mål är att effektivisera de 
olika stationerna som identifieras som flaskhalsar så att den stationens påverkan minskar den 
negativa effekt den hade haft på processens utförande. Metoden går igenom de olika 
stationera en i taget och varje gång en station identifieras som en flaskhals jämfört med de 
maskiner som redan är genomsökta placeras de i en ordningsföljd som beskriver i vilken 
ordning de anses vara en flaskhals. När en ny flaskhals identifieras justeras ordningen på de 
föregående flaskhalsarna och de nya tiderna beräknas för de olika stationerna. (6) 
 
Metoden utgår ifrån att alla produkter ska gå igenom alla stationer samt att tiderna för de olika 
stationerna ej varierar mellan de olika produkterna. För detaljerad information kring 
utförandet av metoden hänvisas läsaren till Branch & Bound metoden. (7) 

Målet med SBH är detsamma som modellen för SPA. Minimera det total tiden för processen. 
Utförandet av SBH är att identifiera flaskhalsar medan modellen för SPA väljer 
produktordning för att undvika i så stor utsträckning som möjligt att flaskhalsar uppstår. 
Ytterligare skiljer sig dessa två åt eftersom tiderna för de olika stationerna varierar kraftigt i 
modellen för SPA medan det inte finns någon variation i den aspekten för SBH. 
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3.5 Economic Lot Size Problem  
Vanligtvis används Economic Lot Size Problem (ELSP) till produktion och/eller lagersystem 
inom tillverkningsbranschen. En produkt är producerad i olika batcher och placerade i lager. 
När leveranser sker utgår de ifrån lagret vid val av produkt och de nyligen producerade 
produkterna placeras i lagret. Alltså fyller man upp lagret med samma volym som levereras 
till kund. Målet med metoden är minimera kostnaden att tömma och fylla upp lagret. 
Vanligtvis inom tillverkningsbranschen finns det väldigt många faktorer som påverkar 
produktionsplaneringen, så som bemanning, statliga regleringar och arbetssätt. Därför 
använder ELSP vanligtvis några enkla antaganden. Forskare har studerat diverse modeller 
med antaganden som att efterfrågan är känd och icke-varierande medan andra har utgått ifrån 
en efterfrågan som är baserad på stokastisk efterfrågan. Ett tredje antagande är att den totala 
tiden delas upp i små isolerade perioder och att efterfrågan är känd för varje period. Denna 
modell kallas för Manne-Wagner-Whitin. (8) 
För detaljerad information kring Manne-Wagner-Within hänvisas läsaren till Modern Logistik 
– för ökad lönsamhet. (9) 

Metoden utgår från att det finns en maskin inom produktionen som kan utföra alla delarna på 
samtliga produkter men inte utan varierande tillsatser och förändrade inställningar. 
Följaktligen uppstår det ställkostnader när en annan produkt ska tillverkas. Modellen tar också 
hänsyn till lagerkostnader. För ytterligare förklaring av modellen hänvisas läsaren till lämplig 
algoritmbeskrivning. (10) 

Målet med ELSP är att minimera kostanden att tömma samt fylla lagret med produkter som 
ska levereras till kund. Målet skiljer sig jämfört med modellen för SPA men mycket av 
utförandet liknar modellen. Liknelser som att fylla upp lagret med nyproducerad produkt och 
ta färdiga produkter från lagret överensstämmer mellan de två metoderna. ELSP utgår ifrån att 
det bara finns en maskin som gör allt men behöver konfigureras mellan de olika delarna i 
processen, medan modellen för SPA har ett flertal maskiner samt stationer. De tre antaganden 
som ELSP utgår ifrån stämmer inte riktigt överens med modellen för SPA då efterfrågan är 
känd för den dagen och några framöver men varierar mellan beställningar. 
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4. Datainsamling 
Under projektets gång har data kring produktionen samlats in kontinuerligt för att erhålla en 
gedigen förståelse för problemet samt för att kunna göra rimliga antaganden och 
avgränsningar. Dessa data tillhör produktion på SPA och består av information kring de tider 
som produktionsschemat baseras på vid planeringsmomentet och estimerat svinn som uppstår 
vid produktion samt byte av batcher. Dessa data har sedan använts som grund för skapandet 
av optimeringsmodellen samt den förbättring som utförts.  

 

4.1 Intervjuer 
Under arbetets gång har information om produktionens uppbyggnad på SPA övre och nedre 
samlats in under varierande förhållanden. De flesta intervjuer har varit med olika operatörer 
samt produktionssamordnaren på SPA. Vid dessa intervjuer har information kring processens 
utformning samt de olika villkor som styr vid byten av batcher insamlats. Utöver 
informationsinsamling har även rådgivning kring rimliga avgränsningar inom programmet 
samt de villkor som bör implementeras före andra då vissa är grundläggande för en 
fungerande process. Intervjuer samt informationsutbyten har skett med handledare, controller, 
planeringschef m.fl. för att erhålla de data som använts för modelleringen av problemet, 
avgränsningar samt modellens uppbyggande. Utöver detta har allmän rådgivning kring 
avgränsningar samt informationsinsamling med övriga intressenter skett löpande under 
arbetets gång.   

 

5. Befintligt planeringsverktyg 
Planeringen av produktionen på SPA för en dag under våren 2016 i form av ett Excel-ark 
erhölls och studerades för att utnyttja de befintliga villkor som överensstämde med 
produktionsvillkoren. Detta för att underlätta skapandet av den egna modellen samt för att 
bibehålla det formatet Excel-arket är utformat efter. Se exempel i bilaga 2 
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6. Programbeskrivning 
Det erhållna resultatet är slutprodukten som ges efter simulering av de olika sekvenserna i den 
modell som skapats i verktyget MATLAB. Denna modell är till viss del utformad efter det 
Excel-ark SPA använder sig av i dagsläget vid planering. Strukturen på Excel-arket är 
replikerat till modellen i MATLAB för att erhålla de grunddata som den är uppbygg utifrån. 
Det gjordes för att underlätta arbetet om modellen ska utnyttjas som ett hjälp-verktyg vid 
planeringen på SPA i framtiden. Utöver det som är baserat från Excel-arket har intervjuer 
med operatörer och produktionssamordnare gjorts för en djupare förståelse för de olika 
momenten i produktionen och dess funktionalitet. Intervjuer har skett löpande under arbetets 
gång för att säkerställa en korrekt uppfattning av produktionen och dess villkor. Modellen är 
uppbyggd med produktionsteorierna som studerats i åtanke för att se om modellen är 
verkligetstrogen.  

Modellen börjar med att läsa in vilka batcher, hur många samt dess volymer som ska 
tillverkas under en given dag. Dessa batcher läses in från ett Excel-ark, vilket beräknar svinn, 
som är skapat av en operatör på SPA. De data som läses in från Excel-arket är resultatet av en 
manuell inmatning av totalvolymer på de produktbaser som beställts av kund.  

Antalet produktsorter med respektive volymer lagras, på rad ett respektive två, i en matris 
med storlek (2,𝑛) 𝑑ä𝑟 𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟. När dessa produktsorter är lagrade kommer 
antalet dubbletter registreras och sedan tas bort från matrisen, eftersom MATLAB är 
begränsat gällande storleken av data som programvaran kan hantera. Från denna matris kör 
simuleringen alla möjliga tillåtna permutationer för att ta fram den bästa produktsekvensen 
för en given dag. 

När varje produktsekvens blir vald i början av programmet kommer de dubbletter som 
raderades sättas tillbaka på dess korrekta positioner i matrisen. När en ordning är vald av 
programmet registreras en starttid in som bestämmer när första produkten ska börja 
produceras. Starttiden är en parameter som kan ändras innan körningen av programmet. 
Denna starttid justeras automatiskt av programmet så att sluttiden för den batch som är färdig 
tidigast anpassas till schemat på SPA nedre. När första produkten är klar kommer samma 
process ske för resterande produkter.  

Alla batcher går igenom hela modellen samt alla villkor vilket är jämförelsebart med BP. 
Vissa produkter som t.ex. inte ska kylas går igenom kylaren med tiden 00:00. När samtliga 
produktbatcher gått igenom hela modellen lagras tiden för permutationen tillsammans med 
denna i en ny matris. När alla permutationer är genomförda kommer den snabbaste 
permutationen erhållas genom en minimum-funktion i MATLAB. För en överblick av koden, 
se bilaga 3. 
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6.1 Beskrivning av hur en exempelbatch går igenom momenten i modellen. 
När en produktsekvens med samtliga batcher är vald börjar modellen med att lägga till 
samtliga fasta tider beroende på vilka produkter som ska produceras. Exempelvis, 
pastöriseringstid, fyllningstid och kyltid. Efter detta söker modellen igenom inlästa villkor 
som avgör om det är obligatoriska tömningar efter respektive produkt. När dessa moment är 
utförda översätter modellen de värden som är inlästa från olika Excel-ark så att de är i rätt 
format.  

Efter det börjar modellen beräkna vilka starttider samtliga moment från Excel-arket ska ha. 
Samtliga referenser i avsnittet hänvisas till bilaga 1 för en visuell överblick av Excel-arket. 
Dessa celler är replikerade från Excel till modellen så att tiderna blir exakta. Varje cell beror 
på den som är tidigare i följden, exempelvis beror en cell från raden ”Produktion” på vilken 
tid fyllningsmomentet började om batchen är den första eller en efter en tömning. Om batchen 
produceras efter en annan kommer ”Produktion klar” för första produkten tilldelas 
”Produktion” för nästkommande produkt. Tiderna varierar beroende på volymer och 
produkter men befinner sig oftast inom intervallet 28 till 58 minuter. När starttiden ska 
beräknas tar den hänsyn till om det var en tömning av pastören innan eller inte. Om en 
tömning gjordes innan justeras tiden beroende på om det behövs utföras en lutdisk eller inte, 
det vill säga om produktionen hade fortgått i ungefär tolv timmar. Om en lutdisk utförs 
kommer den pågå i en timme och 15 minuter och en parameter kommer tilldelas 1 istället för 
0. Om en Gainomax produkt produceras innan tömningen blir det ett uppehåll på 20 minuter 
och för resterande produkter är det alltid 15 minuter uppehåll innan nästföljande produkt kan 
påbörja att produceras. 

När fermenteringen ska påbörjas finns det tre alternativ för modellen att justera. Ifyll, Håll 
eller inget av de två. Modellen kommer välja ifyll om den föregående produktens kylmoment 
är avslutat mer än 𝑥 minuter innan nästa ska påbörjas, där 𝑥 är produktionstiden för den 
nuvarande produkten. Modellen väljer håll om den föregående kylmomentet är upp till en 
timme försenat och förskjuter då momentet med en timme. Om kyltiden för den nuvarande 
produkten är inom intervallet (−𝑥, 1) det vill säga mindre än produktionstiden för sent och 
mindre än en timme för tidig kommer ingenting hända, det vill säga att fermenteringen 
kommer att börja som planerat. Det som sker i produktionen vid Ifyll och Håll är att 
operatörerna antingen tillsätter bakteriekulturen tidigt eller sent i fermenteringstankarna. Vid 
Ifyll tillsätts bakteriekulturen direkt när produkten transporteras in i tanken. Håll betyder att 
den tillsätts en timme efter att tanken är full.  

När en produkt tillsätts i en fermenteringstank registrerar programmet vilken tid det är samt 
om det är en vanlig produkt eller specialprodukt. Dessa tider lagras i en matris och tiderna 
frigörs när en produkts starttid är större än någon av de föregående produkternas sluttid. Om 
alla fermenteringstankarna är upptagna och ingen är klar kommer programmet att avbrytas 
och byta till nästa produktsekvens eftersom det inte är rimligt att en produkt väntar på att en 
tank är ledig. Detta då produkterna blir dåliga om de står stilla i systemet för länge. 

Kyltiderna justeras efter den föregående produktens kylmoment. Efter den föregående 
produkten är kyld måste kylaren sköljas och nästkommande produkt kan påbörja 
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kylmomentet 13 minuter efter det föregående momentets avslut. Om kylmomentet för två 
produkter schemaläggs under samma tidsperiod kommer den mest lämpade av de två 
korrigeras med Ifyll eller Håll. Om produkterna fortfarande är under samma tid kommer 
starttiden för den andra produkten i följden att senareläggas den tid som behövs för att 
undvika schemaläggningskrocken. 

Efter alla dessa moment är produktionsdelen av modellen klar och tidsjusteringar följer 
beroende på om något moment har ändrats en viss tid i modellen ska samtliga föregående 
moment korrigeras med samma tid. Eftersom modellen arbetar med tider på ett dygn kommer 
samtliga tider som överstiger 23:59 att korrigeras så att de övergår till nästa dygn. Vid en 
korrigering till nytt dygn kommer tiden att vara mindre än vad den var innan. T.ex. 
23: 00+ 03: 20 =  02: 20. Alltså är tiden 02:20 efter 23:00 fastän den är mindre. Detta 
utförs i modellen genom att addera ett till en räknare så att momenten kontrollerar om denna 
räknare är större än i föregående moment.  

Om en lutdiskning inte har skett efter samtliga produktionsmoment är utförda och den totala 
produktionstiden överstiger tolv timmar kommer modellen söka efter den närmsta tömningen 
inom tolv timmar från starttiden för att korrigera den vanliga diskningen till en lutdiskning. 
Diskningen utförs så länge inte denna diskning är mer än tolv timmar ifrån den sista 
produktens sluttid. Efter den sluttiden ska en lutsyradiskning ske och dessa två lutdiskningar 
måste ske minst var tolfte timme. Om fallet är att skillnaden skulle bli mer än tolv timmar 
mellan diskningarna kommer modellen lägga till en extra diskning mellan de två produkter 
som medför att lutdiskningen skulle ske så nära tolv timmar ifrån starttiden som möjligt men 
inte mer än tolv timmar. 

Efter samtliga moment placeras lutsyradiskningen efter sista produkten. Den påbörjas när 
sista produktens ”Produktion klar” är utförd och pågår i två timmar och 20 minuter. När 
denna diskning är klar kan nästkommande dags produktion påbörjas. Lut- och 
lutsyradiskningen utförs på pastöriseringsmaskinen. 

Slutligen sparar modellen undan alla totala produktionstiderna och väljer den eller de minsta, 
om det finns flera. Dessa sparas undan med respektive produktsekvens och blir utdatat för 
modellen. 
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7. Scenariobeskrivningar 
Programmet som skapats i MATLAB ska testas på alla permutationer av produktbaser, därav 
en totalundersökning. Genom simulering av alla permutationer kommer den snabbaste 
produktordningen för en given beställning erhållas. Beroende på villkor gällande yttre 
faktorer som förpackningen på SPA nedre samt skiften för operatörerna har fyra stycken 
scenarion skapats. Dessa scenarion har skapats för att jämföra det nuvarande arbetssättets 
resultat på en given order med den optimala produktsekvensen. Genom att köra de olika 
scenarion med olika villkor som styr den slutgiltiga ordningen kommer slutsatser kunna dras 
angående vilka villkor som hindrar produktionen och skillnaden i totaltiden. Vidare kommer 
rekommendationer presenteras i form av en gynnsam produktordning eller del av ordning 
givet en viss typ av beställning.  

Scenario 1 och 2 är de som kommer testas mot varandra vid framtagande av resultat, eftersom 
scenario 3 saknar vissa villkor för att uppfylla formuleringen och kommer att utföras vid en 
potentiell förlängning av projektet. Scenario 4 är en stor utveckling av de föregående 
scenarion och kommer endast diskuteras. Simuleringen kommer utföras på de produkter som 
visas i tabell 3. 

Tabell 3 – Visar kundordern som resultatet erhålls ifrån, i form av produkter och antalet batcher respektive produkt 
blivit uppdelade till. 

Produkter Antalet batcher per produkt 

CF34 3 

CF22 1 

TURK 1 

MNY05 4 

MNY3 1 

FRUKT 4 

FJÄLLY 3 

 

7.1 Scenario 1 
Scenario 1 kommer utgå ifrån det standardiserade arbetsschemat de använder på SPA nedre i 
dagsläget samt den produktordning de utgår ifrån givet en specifik order. Denna 
produktordning bestäms av produktionssamordnaren samt operatörerna på SPA övre med 
schemat på SPA nedre i åtanke. Scenariot används som riktmärke för en given dags 
produktion då det replikerar den ordning som de hade utgått ifrån vid en inkommande 
kundorder. För exempel på schemat för SPA nedre, se Figur 1. 
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7.2 Scenario 2 
Scenario 2 innehåller samtliga permutationer av den kundorder som resultatet baseras utifrån 
och väljer den med snabbast total tid. Dock begränsas den genom att produktionslinjerna ned 
till SPA nedre inte kommer tas hänsyn till då det ansågs vara för komplext för att involvera i 
modellen. Scenario 1 har färre yttre faktorer som påverkar produktordningen för en given dag 
men utgår ifrån fler faktorer. Exempelvis registrerar modellen om alla fermenteringstankar är 
upptagna och utgår ifrån det. Batcherna kommer vara redo till den första tiden SPA nedre 
utgår ifrån men vilka produkter som anländer vid dessa tidpunkter kommer ej tas hänsyn till. 

7.3 Scenario 3 
Scenario 3 är en potentiell utveckling av scenario 2 som kommer utföras vid en potentiell 
förlängning av arbetet. I scenariot kommer batcherna vara redo till den första tiden SPA nedre 
utgår ifrån men vilka produkter som anländer vid dessa tidpunkter kommer ej tas hänsyn till 
utan modellen kommer undersöka alla. Modellen ska ta hänsyn till vilka linjer som är 
upptagna ned till SPA nedre och förkasta de permutationer som ej är genomförbara, vilket 
kommer ge en verklighetstrogen bild av produktionen på SPA samt vilken ordning som är 
optimal.  

7.4 Scenario 4 
Scenariot är inget som kommer utföras under arbetet då tidsåtgången för programmet kommer 
överstiga vad som anses vara rimligt samt att yttre faktorer kommer påverkas för mycket och 
därför antas inte scenariot vara realistiskt att utföra i praktiken. Scenariot kommer dock 
diskuteras i form av för- och nackdelar samt vad det innebär att en hel vecka eller flera dagar 
av kundorder adderas ihop till en och samma order. 
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8. Resultat 
Resultatet är baserat på en kundorder Norrmejerier har erhållit under våren 2016. Kundordern 
visas i tabell 3. 

Produktsekvensen som Norrmejerier planerade för kundordern ifråga medförde en total tid i 
produktionen på 19 timmar och 34 minuter. Denna produktsekvens har utförts i den skapade 
modellen för de två olika scenarion och presenteras nedan. 

8.1 Scenario 1 
Scenario 1 presenterar den totala produktionstiden för produktsekvensen Norrmejerier 
använde som indata i den skapade modellen.  

Tabell 4 – Visar den produktordning Norrmejerier använde sig av vid produceringen av kundordern. Under 
batcherna visas de tider som erhölls med hjälp av Excel-arket respektive modellen. 

Sekvens CF34 C34 CF34 MNY05 MNY05 MNY05 MNY05 MNY3 

TURK CF22 FRUKT FUKT FRUKT FRUKT FJÄLLY FJÄLLY FJÄLLY 

Tid Excel-ark – 20h 34min  

Tid modell – 20h 29min  

 

8.2 Scenario 2 
Scenariot visar det resultat som erhållits genom en totalundersökning av alla permutationer på 
en produktsekvens Norrmejerier har använt under våren 2016.  

Tabell 5- Visar den optimala produktordningen enligt modellen och den totala produktionstiden vid ordningen.  

Sekvens CF22 MNY05 MNY05 MNY05 MNY05 FJÄLLY FJÄLLY FJÄLLY 

CF34 CF34 CF34 TURK FRUKT FRUKT FRUKT FRUKT MNY3 

Tid Scenario 2 – 18h 54min  
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9. Diskussion 

9.1 Alternativa metoder 
De studerade produktionsteorierna skiljer och liknar produktionen samt modellen för SPA i 
varierande utföranden och målet med dem. Nedan diskuteras likheter och skillnader för de 
olika produktionsteorierna samt vilken som överensstämmer mest med modellen för SPA. 

MCFP har egenskaper som kan medföra samma resultat som modellen för SPA men inte 
nödvändigtvis. MCFP vill minimera kostanden att skicka en produkt längs en kant, för alla 
produkter. Detta kan jämföras med modellen för SPA som minimerar den totala tiden. Dessa 
två kan resultera i samma minimala tid/kostnad, men då MCFP minimerar kostanden för en 
produkt åt gången är det inte garanterat att metoden i fråga är lika effektiv som det modellen 
för SPA utgår ifrån.  

MCF är relativt lik den skapade modellen men SPA beror på väldigt många kriterier som inte 
MCF tar i beaktande och anses därför inte vara nog lik modellen. 

BP är väldigt lik modellen för SPA men skiljer sig eftersom stationerna måste konfigureras 
inför varje ny produktsort, vilket kan jämföras med den obligatoriska tömningen av pastören 
för vissa produktbyten samt diskning av fermenteringstankarna när byten ska ske. Om 
scenario 4 applicerades på modellen för SPA skulle flexibiliteten i efterfrågan likna BP i 
större utsträckning. Utöver olikheterna är det väldigt många likheter mellan metoden BP och 
modellen för SPA. Eftersom likheten mellan BP och produktionen på SPA är väldigt stor och 
därmed har BP använts som inspirationskälla vid utformningen av modellen.  

9.2 Scenarioanalys 
Jämför de 2 olika scenarion samt diskutera möjligheten till det tredje och fjärde scenariot och 
dess möjligheter samt konsekvenser.  

9.2.1	Scenario	1	

Programmet som skapats i MATLAB tar fram en tid som är fem minuter snabbare än den tid 
som Norrmejerier använde sig av den dagen planeringen utfördes, se tabell 4. De slutgiltiga 
tiderna är ej desamma då Norrmejerier inte använder sig av exakta tider vid planeringen utan 
avrundade tider. Exempelvis om en produkt ska påbörja att produceras klockan 22:06 används 
inte denna tid utan den avrundas oftast till 22:00.  

Modellen tar fram samma slutgiltiga tid som Excel-arket om de avrundade tiderna regleras så 
att de är korrekta.	

9.2.2	Scenario	2	

Scenariot ifråga ger en större flexibilitet gällande antalet olika produktordningar som är 
godkända för de avgränsningar som är utförda samt de kriterier som existerar på SPA. Detta 
eftersom det inte tar hänsyn till de olika produktionslinjerna därmed är det inte helt realistiskt, 
men det ger alltid en lika bra tid eller bättre än den tid de utgår ifrån i dagsläget. Den 



   31 

informationen kan utnyttjas då det kommer ge en bild över vilka tillåtna ordningar som är 
snabbast genom att studera dessa i aspekten angående ockupering av produktionslinjerna. 
Scenario 2 var 1 timme och 40 minuter snabbare än scenario 1, se tabell 5. Eftersom endast en 
kundorder utnyttjats vid framtagandet av resultatet går det inte dra några slutsatser kring 
tidsbesparingen. Därmed är det svårt att säga om 1 timme och 40 minuter är en stor eller en 
liten förbättring jämfört med den andra kundorder en potentiell utökning av arbetet skulle 
utgå ifrån. Ingen vidare analys har skett angående produktionsordningens funktionalitet i 
praktiken men kommer utföras vid en fortsättning av arbetet.	

9.2.3	Scenario	3	

Scenario 3 innehar samtliga villkor som scenario 2 men inkluderar också villkoren kring vilka 
produktionslinjer som är upptagna utifrån SPA nedres produktionstakter. Följaktligen är 
scenario 3 närmre verkligheten än scenario 2, men kan få en längre produktionstid då den 
ordningen som är optimal för scenario 2 kanske utnyttjar en produktionslinje som är upptagen 
i praktiken. Dock medför scenariot en realistisk bild över produktionen på SPA samt dess 
beroende av tillgängligheten på förpackningsmaskinerna på SPA nedre. 

9.2.4	Scenario	4	

Scenariot ifråga är väldigt komplicerat och svårt att utföra i verkligheten då det innebär att 
Norrmejerier till exempel producerar endast VERUM på måndagar för att det gynnar dem 
mest tidsmässigt. Det skulle få stora konsekvenser då deras kunder kanske vill ha VERUM 
två gånger i veckan samt att de också vill ha andra produkter på måndagar. Scenariot är inte 
realistiskt att utföra under dessa förhållanden.  

Scenariot inkluderar en hel veckas beställningar och skulle då optimera efter vad som gynnar 
Norrmejerier mest i produktionstid. Det vill säga den kortaste tiden totalt sett över hela 
veckan. Det produktionsschemat skulle mest troligt innebära ett schema med samma 
produkter i följd tills hela volymen är producerad av den produkten och sedan byte till nästa 
produkt. Detta med några undantag då specialprodukter skulle behöva produceras mellan 
vissa andra produkter då utbudet på SPA övre av fermenteringstankarna som 
specialprodukterna måste befinna sig i är väldigt begränsade. Det är inte tidsmässigt 
gynnsamt att exempelvis producera endast specialprodukter under en hel dag eftersom det 
skulle medföra väldigt långa stopp mellan produceringen av produkterna. Därmed skulle 
scenariot medföra väldigt få stopp då modellen skulle undvika alla onödiga produktbyten 
eftersom det inte är tidsmässigt gynnsamt.  

Scenariot är inte gynnsamt att använda sig av i praktiken eftersom Norrmejerier producerar 
efter efterfrågan men om förhandlingar med Norrmejeriers kunder skulle äga rum, specifikt 
kring leveransdatum för de produkter som har väldigt små volymer, finns det stor potential att 
förbättra produktionstiden jämfört med dagsläget. Om förhandlingar skulle medföra att de 
endast producerar de produkter med små volymer under en dag per vecka och således mer av 
de vanligare produkterna under de resterande dagarna finns det stora förbättringsmöjligheter. 
Följaktligen skulle det potentiellt vara möjligt att skapa ett realistiskt produktionsschema över 
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de 4 resterande dagarna av veckan genom simulering av dessa vanligare produkter och 
således skulle det planeras en vecka åt gången.  

9.3 Exkluderade moment från produktionen 
När en produkt ska produceras med flera olika smaker måste den delas upp i mindre batcher 
innan sylten tillsätts. Den mängd som ska vara av en viss smak skickas från en 
fermenteringstank ned mot SPA nedre och på vägen ned transporteras den via syltstationen 
där smaken tillsätts. Momentet är tidskrävande om en produkt ska delas upp i flera smaker 
men inkluderas inte i modellen då inga data på de specifika tidsskillnader beroende på antalet 
smaker har funnits. Följaktligen kommer modellen vara lite snabbare än verkligheten. 

Modellen baseras på vilka moment batcherna går igenom, exklusive momenten blandning och 
mixning då dessa inte ansåg störa produktionstiden, eftersom uppgifterna för respektive 
moment utförs innan första produkten börjar produceras. Vid en fortsättning av arbetet skulle 
dessa moment möjligtvis involveras i modellen och deras utförande vara av vikt när total 
produktionstid beräknas. Deras involvering skulle appliceras om produktionssamordnaren 
tillsammans med operatörer, efter närmre analysering av tiderna, ansåg att det potentiellt 
kunde påverka den totala durationen utifrån en beställning.  
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10. Rekommendation 
Främst lyder min rekommendation till Norrmejerier att implementera den skapade modellen 
som ett planeringsverktyg. Om Norrmejerier vill implementera planeringsverktyget bör de 
överväga kostnaden för en licens mot kostnaden att översätta modellen till lämpligt program, 
Visual Basic för exempel. Detta då det är möjligt att skapa ett helautomatiserat program som 
endast behöver ett startkommando för att göra totalundersökningen på en given order. Om en 
implementering sker rekommenderas det att utveckla scenario 2 till scenario 3 då det skulle 
replikera produktionen. Om inte en fullständig replikering lyckas kan mindre avgränsningar 
utnyttjas. Exempelvis att bara använda sig av linjehastigheter på samtliga linjer från SPA 
nedre för att ockupera dessa. Det skulle innebära att en produkt inte kan skickas ned till 
förpackningen om den linjen är upptagen under perioden ifråga. 

Om Norrmejerier väljer att implementera planeringsverktyget bör preliminära beräkningar på 
vad potentiella förhandlingar skulle kosta att utföra samt vilken potentiell förlust vid 
prissättning av leveranser skulle bli. Sedan att jämföra det med den potentiella 
tidsbesparingen som scenario 4 skulle medföra beroende på vilken utsträckning den skulle 
ske. Exempelvis skulle två kundorder adderas till en eller skulle en hel vecka bli en 
kundorder. 

Eftersom inga dagliga genomgångar av tidigare utförda produktsekvenser sker i dagsläget är 
min rekommendation att börja utföra sådana där föregående produktsekvensers planerade 
tider jämförs med den duration produktionen var aktiv. Då skulle man kunna utnyttja de 
misstag som sker i dagsläget för att undvika dem vid liknande kundorder. Följaktligen skulle 
dessa genomgångar leda till att produktsekvenserna samt deras tider och misstag som skett 
sparas under en längre tid. En databas av samtliga föregående tider skulle vara väldigt 
användbar att inneha. Dessa rekommendationer är främst för Norrmejerier om de inte skulle 
implementera modellen eftersom den skulle kontrollera vilken ordning som är mest gynnsam 
tidsmässigt. 

Intervjuer har skett under arbetets gång där frågor är ställda angående varför vissa 
fördröjningar har skett i produktionen. Svaren som givits har ofta varit exempelvis att en 
maskin gick sönder eller något oförutsägbart fel inträffade. Dock har vissa svar varit att ingen 
erfaren person har jobbat under ett givet skift och på grund av komplexiteten av SPA är det 
väldigt lätt att det blir något misstag eller att tidsplanen inte följs som den ska. Det går att 
åtgärda genom att det alltid ska vara minst en erfaren operatör vid varje skift eller att utbilda 
de nya operatörerna ytterligare. 
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2. Indata till modellen samt beräkning av svinn 
 

  

BAS
MÄNGD

%
Ny mängd

1 tank
2 tank

3 tank
4 tank

5 tank
6 tank

7 tank
8 tank

9 tank
10 tank

11 tank
12 tank

13 tank
14 tank

15 tank
VHY3

FALSKT
3624

3000
1,16

1,16
4204

4204
2102

1401
1051

841
701

601
VERUM

FALSKT
25714,3

25000
1,05

1,05
27000

27000
13500

9000
6750

5400
4500

3857
3375

3000
2700

2455
2250

2077
1929

1800
naty

SANT
6725

6500
1

1
6725

6725
3363

2242
1681

1345
1121

961
mny05

FALSKT
6900

6000
1,06

1,06
7314

7314
3657

2438
1829

1463
1219

1045
mny3

SANT
6599

6500
1

1
6599

6599
3300

2200
1650

1320
1100

943
VHY2%

SANT
9356

9000
1,05

1,05
9824

9824
4912

3275
2456

1965
1637

1403
FJÄLLy

FALSKT
4594

4000
1,12

1,12
5145

5145
2573

1715
1286

1029
858

735
NORRIS

FALSKT
1873

1000
1,25

1,25
2341

2341
1171

780
585

468
390

334
TURK

FALSKT
2500

2000
1,08

1,08
2700

2700
1350

900
675

540
450

386
FR3

FALSKT
8823,53

8000
1,02

1,02
9000

9000
4500

3000
2250

1800
1500

1286
CF22

FALSKT
2500

2000
1,18

1,18
2950

2950
1475

983
738

590
492

421
GRÄDDFIL

FALSKT
1200

0
fast mängd

1200
1200

600
400

300
240

200
171

GREK
FALSKT

2500
2000

1,08
1,08

2700
2700

1350
900

675
540

450
386

CF34
FALSKT

2500
2000

1,05
1,05

2625
2625

1313
875

656
525

438
375

AYOG
FALSKT

1900
1000

1,08
1,08

2052
2052

1026
684

513
410

342
293

FRUKT
FALSKT

2200
2000

1,19
1,19

2618
2618

1309
873

655
524

436
374

RASS
SANT

2500
2500

1,17
1,17

2925
2925

1463
975

731
585

488
418

LCF13
FALSKT

4259,26
4000

1,08
1,08

4600
4600

2300
1533

1150
920

767
657

GMDrick
FALSKT

4259,26
4000

1,08
1,08

4600
4600

2300
1533

1150
920

767
657

drick
FALSKT

2746
2000

1,12
1,12

3076
3076

1538
1025

769
615

513
439

GMKvarg
FALSKT

1500
350

fast mängd
1850

1850
925

617
463

370
308

264
VAN FR

FALSKT
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
FALSKT

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

FALSKT
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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3. Modellen 
clc; 
tic; 
% Skriv in adressen d‰r Excel-arket befinner sig samt vilken flik du vill 
% ˆppna. T.ex. 'plats/namn','flik' 
% Skapar en matris som ska replikera Excel-arket som l‰ses in. 
[numPlan,txtPlan] = 
xlsread('/Users/NiklasIngelund/Documents/MATLAB/Planering-Onsdag 
utgangspunkt.xls','PLANERING'); 
% L‰ser in de olika villkoren fˆr de olika produkterna. 
[numVillkor, txtVillkor] = 
xlsread('/Users/NiklasIngelund/Documents/MATLAB/Villkor fˆr tˆmning och 
hastigheter.xls','PLANERING');  
% L‰ser in de olika syrningstiderna fˆr respektive produkt. 
[numPlan1,txtPlan1] = 
xlsread('/Users/NiklasIngelund/Documents/MATLAB/Planering-Onsdag 
utgangspunkt.xls','syrtider'); 
% L‰ser in formatet som Excel-arket, vilket ber‰knar svinn, innehar. 
[numPluss,txtPluss] = 
xlsread('/Users/NiklasIngelund/Documents/MATLAB/test1.xls','ONS'); 
  
m=23; 
antalTankar=0; 
tankarProdukt=zeros(1,21); 
N=NaN; 
temp2={}; 
volym=3; 
dygn=24; 
ok=('ok'); 
kylkrock=('KYLKROCK!'); 
hall=('h  ll'); 
ifyll=('ifyll'); 
ja=('JA'); 
tom=('TÖM'); 
skoljning=('Vatten cirkulation'); 
skoljningTid=0.25; 
gainomax=0.33; 
Lut=('Lut'); 
LutTid=1.25; 
Lutsyra=('Lutsyra'); 
LutsyraTid=2.33; 
antalLut=0; 
special={}; 
vanliga={}; 
allaBatcher={}; 
allaVolymer=[]; 
produkter={}; 
totalVolym=zeros(1,21); 
nn=(numPluss(:,4)); 
nn=length(nn); 
mm=length(numPluss); 
count5=1; 
count6=1; 
count7=1; 
count11=1; 
ii=1; 
tidLut=0; 
array={}; 
temp4=0; 
temp5=0; 
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% L‰ser in alla batcher och dess volymer som ska produceras under den givna 
% dagen. 
for i=1:nn 
    j=9; 
    while numPluss(i,j)>3250 
        allaBatcher{count5}=txtPluss{i,2};  
        count6=count6+1;  
        count5=count5+1; 
        j=j+1; 
    end 
    if numPluss(i,j)<3250 
        allaBatcher{count5}=txtPluss{i,2};  
        count6=count6+1;  
        j=j+1; 
    end 
    times=j-9; 
    while count7<=times 
        allaVolymer(ii)=numPluss(i,j-1);  
        ii=ii+1; 
        count7=count7+1; 
    end 
    count5=count5+1; 
    count7=1; 
end 
  
% Tar bort den fˆrsta cellen i arrayen dÂ den alltid ‰r tom. 
allaBatcher(:,1)=[]; 
  
for i=1:length(allaBatcher) 
    current{i}='';  
    next{i}=''; 
end 
  
tempBatch=next; 
tempAllaBatcher=tempBatch; 
forsta={}; 
temp3=[]; 
temp6=0; 
allaDubletter=zeros(1,length(allaBatcher)); 
dubletter=zeros(1,length(allaBatcher)); 
count16=1; 
count17=0; 
count18=0; 
inArow=0; 
GMDrick='GMDrick'; 
DRICK='DRICK'; 
special={GMDrick,DRICK}; 
  
  
forsta=allaBatcher{1}; 
% Markerar vilka produkter som har dubbletter med 1 och sparar dessa i en 
array. 
for i=1:length(allaBatcher)-1 
    if isequal(forsta,GMDrick)==1 
         
    elseif isequal(forsta,DRICK)==1   
         
    elseif isequal(forsta,allaBatcher{i+1})==1 && inArow<4 
        inArow=inArow+1; 
        allaDubletter(i+1)= allaDubletter(i+1) + 1; 
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        count16=count16+1; 
        count17=count17+1; 
        dubletter(count16-count17)=dubletter(count16-count17)+1; 
        temp6=sum(dubletter(count16-count17)); 
    else 
        if inArow==0 
            count16=count16+1; 
        else 
            count16=count16+temp6+1; 
        end 
        inArow=0; 
         
        forsta=allaBatcher{i+1}; 
        temp6=0; 
    end 
end 
  
i=1; 
  
% Raderar dubbletterna i arrayen. Det vill s‰ga de med ettor fˆrutom den 
% fˆrsta i varje sekvens. 
while i<length(dubletter) 
    if dubletter(i)>0 
        for j=1:dubletter(i) 
            dubletter(i+1)=[]; 
        end 
        i=i+1; 
    else 
        i=i+1; 
    end 
end 
  
count14=0; 
addera=zeros(1,length(allaBatcher)); 
% Adderar de borttagna ettorna till de existerande. 
for i=1:length(allaBatcher) 
    if allaDubletter(i)==1 
        count14=count14+1; 
        addera(i-count14)=addera(i-count14)+1; 
    else 
        count14=0; 
    end 
end 
  
tempVolym=zeros(1,length(allaBatcher)); 
count4=1; 
count13=0; 
tempAllaVolymer=tempVolym; %#ok<NASGU> 
tempAllaBatcher=allaBatcher; 
tempAllaVolymer=allaVolymer; 
  
% Skapar tempor‰ra matriser fˆr att behÂlla de ordinarie. 
for i=1:length(allaBatcher) 
    if allaDubletter(count4)==1 
        count13=count13+1; 
        tempBatch{count13}=allaBatcher{i}; 
        tempVolym(count13)=allaVolymer(i); 
        tempAllaBatcher(count4)=[]; 
        tempAllaVolymer(count4)=[]; 
        allaDubletter(count4)=[]; 
    else 
        count4=count4+1; 



   40 

    end 
end 
  
allaBatcher=tempAllaBatcher; 
allaVolymer=tempAllaVolymer; 
count2=0; 
  
% Byter ut de produktnamn till det korrekta, som fˆr tillf‰llet ska ha ett 
"‰" men fÂr "  " 
% ist‰llet fˆr "‰".  
for x=27:45 
    if strcmp(txtPlan{x,1},'FJÄLLY')==1 
        txtPlan{x,1} = 'FJƒLLY'; 
    elseif strcmp(txtPlan{x,1},'GRÄDDFIL')==1 
        txtPlan{x,1} = 'GRƒDDFIL'; 
    end 
end 
  
last=next; 
previous=next; 
% L‰gger till samtliga permutationer i respektive matris. Permutationerna 
% utfˆrs pÂ de olika produkterna, inte batcherna. 
P=perms(allaBatcher); 
V=perms(allaVolymer); 
D=perms(dubletter); 
count15=1; 
removed=0; 
Length=length(allaBatcher); 
  
% S‰tter fˆrsta permutationen frÂn P till current. 
for j=1:Length 
    current{1,j}=P{1,j}; 
end 
  
% Raderar alla permutationer med specialprodukter som ligger bredvid 
% varandra i ordningen eller en ifrÂn varandra dÂ det inte anses fungera i 
% verkligheten pga brist pÂ specialfermenteringstankar. 
for ab=1:length(P)-1 
    [~,hittaSpecial] = find(ismember(current,special)); 
    if numel(hittaSpecial)==0 
        count15=count15+1; 
        for j=1:Length 
            if ab==length(P)-1 
                break; 
            else 
                current{1,j}=P{1+count15,j}; 
            end 
        end 
    elseif abs(hittaSpecial(1)-hittaSpecial(2))<=2 
        P(count15,:)=[]; 
        V(count15,:)=[]; 
        D(count15,:)=[]; 
        removed=removed+1 
        for j=1:Length 
            current{1,j}=P{count15,j}; 
        end 
    else 
        count15=count15+1; 
        for j=1:Length 
            current{1,j}=P{1+count15,j}; 
        end 
    end 
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end 
  
number=length(P); 
count15=1; 
fel1=0; 
temp1=0; 
i=1; 
count20=0; 
temp8=1; 
  
% Raderar samtliga permutationer som ‰r dubbletter. Detta dÂ programmet 
% inte vet skillnaden mellan (VERUM,VERUM,NATY) och (VERUM,VERUM,NATY) 
for i=1:number 
    for j=1:Length 
       last{1,j}=P{number,j}; 
       if i==number 
           for jj=1:Length 
                previous{1,jj}=P{number,jj}; 
           end 
       end 
    end 
    for j=1:Length 
        current{1,j}=P{i,j};    
        if i==number 
            if isequal(previous,last)==1 
                P(i,:)=[]; 
                V(i,:)=[]; 
                D(i,:)=[]; 
                fel1=1; 
            end 
        else 
            next{1,j}=P{i+1,j}; 
        end 
  
        if fel1==1 
            break; 
        end 
    end 
  
    if fel1==1 
        break; 
    end 
     
    for ab=1:number-(count15+1) 
        if isequal(current,next)==1 
            P(i+1,:)=[]; 
            V(i+1,:)=[]; 
            D(i+1,:)=[]; 
            removed=removed+1 
            number=number-1; 
            count15=count15+1; 
            for j=1:Length 
                next{1,j}=P{count15,j}; 
            end 
        else 
            for j=1:Length 
                next{1,j}=P{count15,j}; 
            end 
        end 
    end 
end 
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Length1=0; 
temp7=0; 
count12=0; 
  
% Fermenteringstankar 
T41=[0;0]; 
T42=[0;0]; 
T43=[0;0]; 
T44=[0;0]; 
T45=[0;0]; 
T46=[0;0]; 
T47=[0;0]; 
T48=[0;0]; 
T49=[0;0]; 
T52=[0;0]; 
T54=[0;0]; 
T56=[0;0]; 
T58=[0;0]; 
Fermentering=[T41,T42,T43,T44,T45,T46,T52,T54,T56,T58]; 
FermenteringSpecial=[T47,T48,T49]; 
  
% Skapar en tom matris d‰r resultaten ska lagras. Talet 9 adderas fˆr att  
% hela l‰ngden av ordningen ska rymmas.  
resultatNum=zeros(1,number); 
for i=1:Length+9 
    for j=1:number  
        resultatTxt{i,j}=''; %#ok<*SAGROW> 
    end 
end 
  
% Detta ‰r for-loopen som kˆr alla olika permutationer ˆver hela 
% programmet. 
for g=1:number-1 
     
%   Tar bort produktnamnen samt volymer frÂn fˆregÂende permutation. 
    if g>1 
        temp10=size(txtPlan); 
        temp10=temp10(end); 
        for count28=2:temp10 
            txtPlan{2,count28}=[]; 
            numPlan(3,count28)=NaN; 
        end 
    end 
     
    g; 
    count9=0; 
    count11=1; 
    y=1; 
    yVanlig=1; 
    ySpecial=1; 
    ledigVanlig=1; 
    ledigSpecial=1; 
    nyttDygn=[]; 
    fel=0; 
    count=0; 
    count1=0; 
    count2=0; 
    count3=0; 
  
%   Nollst‰ller matriserna infˆr varje ny permutation. 
    if g>1 
        allaBatcher=[]; 
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        allaVolymer=[]; 
        dubletter=[]; 
        Fermentering=zeros(2,10); 
        FermenteringSpecial=zeros(2,3); 
    end 
     
    Length=size(P); 
    Length=Length(end); 
     
%   Tills‰tter den g:te permutationen till matriserna. 
    for h=1:Length 
        allaBatcher{h}=P{g,h}; 
        allaVolymer(h)=V(g,h); 
        dubletter(h)=D(g,h); 
    end 
     
    i=1; 
    count21=0; 
  
%   MÂste s‰tta in gr‰nserna att man bara ska v‰lja 4. Inte 5 irad. 
    count20=0; 
    while i<=length(allaBatcher) 
        count20=count20+1; 
        if dubletter(count20)>0 && dubletter(count20)<5 
            for j=1:dubletter(count20) 
                ins=allaBatcher{i}; 
                ins1=allaVolymer(i); 
                allaBatcher = [allaBatcher(1:i) {ins} 
allaBatcher(i+1:end)]; 
                allaVolymer = [allaVolymer(1:i) ins1 allaVolymer(i+1:end)]; 
                count21=count21+1; 
            end 
        elseif dubletter(count20)>0 && dubletter(count20)>4 
            for j=1:dubletter(count20) 
                count21=0; 
                ins=allaBatcher{i+1}; 
                ins1=allaVolymer(i+1); 
                allaBatcher = [allaBatcher(1:i+1) {ins} 
allaBatcher(i+2:end)]; 
                allaVolymer = [allaVolymer(1:i+1) ins1 
allaVolymer(i+2:end)]; 
                count21=count21+1; 
                count21=0; 
            end 
        end 
        i=i+1+dubletter(count20); 
    end        
    Length=length(allaBatcher);  
    h=1; 
         
%   Adderar de olika batcher fˆr GMDrick. N‰r GMDrick produceras mÂste den  
%   delas upp i tre mindre batcher efter fermenteringen. Detta dÂ den  
%   tillverkas i tre smaker.   
    while h<=Length 
        if isequal(allaBatcher{h},GMDrick)==1 
            for i=1:2 
                allaBatcher{end+1}='temp';  
                allaVolymer(end+1)=0; 
                temp1=h; 
            end 
            for j=1:2 
                for i=1:(Length-h) 
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                    allaBatcher{1,end-i-1+j}=allaBatcher{1,(end-i-2+j)}; 
                    allaVolymer(1,end-i-1+j)=allaVolymer(1,(end-i-2+j)); 
                end 
                allaBatcher{1,h+j}=GMDrick; 
                allaVolymer(1,h+j)=allaVolymer(temp1); 
            end 
%           Hoppar ˆver korrekt antal GMDrick fˆr att undvika att v‰lja fel 
%           produkt vid duplicering. 
            h=h+3; 
            Length=Length+2; 
        else 
            h=h+1; 
        end 
    end 
     
    Length=length(allaBatcher); 
    h=1; 
     
%   Adderar de olika batcher fˆr DRICK. N‰r DRICK produceras mÂste den  
%   delas upp i tre mindre batcher efter fermenteringen. Detta dÂ den  
%   tillverkas i tre smaker.   
    while h<=Length 
        if isequal(allaBatcher{h},DRICK)==1 
            for i=1:2 
                allaBatcher{end+1}='temp';  
                allaVolymer(end+1)=0; 
                temp1=h; 
            end 
             
            for j=1:2 
                for i=1:(Length-h) 
                    allaBatcher{1,end-i-1+j}=allaBatcher{1,(end-i-2+j)}; 
                    allaVolymer(1,end-i-1+j)=allaVolymer(1,(end-i-2+j))/3; 
                end 
                allaBatcher{1,h+j}=DRICK; 
                allaVolymer(1,h)=allaVolymer(temp1)/3; 
                allaVolymer(1,h+j)=allaVolymer(temp1)/3; 
            end 
%           Hoppar ˆver korrekt antal DRICK fˆr att undvika att v‰lja fel 
%           produkt vid duplicering. 
            h=h+hoppa; 
            Length=Length+2; 
        else 
            h=h+1; 
        end 
    end 
     
%   Delar de volymerna dˆr produkterna GMDrick samt DRICK dÂ dessa delas  
%   upp i tre batcher. 
    for i=1:length(allaBatcher) 
        if strcmp(allaBatcher{i},GMDrick)==1 
            allaVolymer(i)=allaVolymer(i)/3; 
        elseif strcmp(allaBatcher{i},DRICK)==1 
            allaVolymer(i)=allaVolymer(i)/3; 
        end 
    end 
     
%   Adderar de olika produkterna som existerar till en matris. 
    for x=27:45 
        count2=count2+1; 
        temp2{count2}=txtPlan{x,1};  
    end 
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    count8=2; 
    antalLut=0; 
    countSpecial=1; 
    countSpecial1=1; 
    n=length(allaBatcher); 
  
%   S‰tter in de olika fasta tider fˆr olika steg i processen fˆr 
%   respektive produkt. 
    for i=1:n 
        tempBatch=allaBatcher{i}; 
        tempV=allaVolymer(i); 
  
        if i<n 
            tempBatch1=allaBatcher{i+1}; 
        end 
         
        [~,hitta] = find(ismember(temp2,tempBatch)); 
        hitta=hitta(end); 
        [~,hitta1] = find(ismember(temp2,tempBatch1)); 
        hitta1=hitta1(end); 
        txtPlan{2,count8}=tempBatch; 
         
        if i>1 
            txtPlan{9,i}=[]; 
        end 
         
        numPlan(3,count8)=tempV; 
         
%       Kontrollerar mellan vilka produkter det mÂste vara en 
%       tˆmningsfunktion. 
        if hitta==hitta1 
            count8=count8+1; 
        elseif numPlan((26+hitta),3) > numPlan((26+hitta1),3) 
            count8=count8+1; 
            txtPlan{2,count8}=tom; 
            count8=count8+1; 
        elseif numPlan((26+hitta),4) == 1 
            count8=count8+1; 
            txtPlan{2,count8}=tom; 
            count8=count8+1; 
        else 
            count8=count8+1; 
        end 
  
%       Ber‰kning av pastˆriseringstid fˆr de olika produkterna.    
        if (i<(length(txtPlan(2,:)))) 
            i=i+1; %#ok<FXSET> 
            if strcmp(txtPlan(2,i),'GREK')==1; 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/2800*60; 
            elseif strcmp(txtPlan(2,i),'CF34')==1; 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/2800*60;   
            elseif strcmp(txtPlan(2,i),'LCF13')==1; 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/2800*60; 
            elseif strcmp(txtPlan(2,i),'TURK')==1; 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/2800*60; 
            elseif strcmp(txtPlan(2,i),'CF22')==1; 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/2800*60; 
            else 
                numPlan(19,i)=numPlan(3,i)/3100*60; 
            end 
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            i=i-1; %#ok<FXSET> 
        end 
  
%       Avrundning av pastˆriseringstid.  
        if (i<(length(txtPlan(1,:))))     
            if isnan(numPlan(19,i)) == 1 
                numPlan(20,i)=NaN; 
                numPlan(21,i)=NaN; 
            else 
                numPlan(20,i)=round(numPlan(19,i)); 
                numPlan(21,i)=(numPlan(20,i))/60; 
            end 
        end 
    end 
     
    counter=1; 
     
    if g==1 
        count12=length(txtPlan(2,:)); 
    else 
        for count30=2:count12 
            if ismember(txtPlan{2,count30},tom)==1 
                counter=counter+1; 
            end 
        end 
        count12=length(allaBatcher)+counter; 
    end 
         
    numPlan(19,:)=NaN; 
    numPlan(20,:)=NaN; 
    numPlan(21,:)=NaN; 
%   Tills‰tter produktbaser i tvÂ grupper. En specialgrupp fˆr de som bara 
%   kan vara i fermenteringstankarna 47,48 och 49. Detta samt en vanlig  
%   grupp fˆr de som kan befinna sig i alla tankarna. 
    
    A=0; 
    B=0; 
%   L‰gger till Specialprodukterna GMDrick och DRICK i en array och de 
%   vanliga produkterna i en annan. 
    for i=27:46 

if strcmp(txtPlan{i,1},txtPlan{34,1})==1 || 
strcmp(txtPlan{i,1},txtPlan{35,1})==1 
            A=A+1; 
            special{A}=txtPlan{i,1};  
        else 
            if strcmp(txtPlan{i,1}, txtPlan{44,1})==0 
                B=B+1; 
                vanliga{B}=txtPlan{i,1};  
            end 
        end 
    end 
  
    % Omvandling av excel-arket till tidsformat 
    x=length(numPlan1); 
    b=0; 
  
%   Utfˆrs endast fˆr fˆrsta varvet. Detta omvandlar den inl‰sta datan frÂn 
%   Excel-arket vid namn "utgÂngspunkt" sÂdant att den blir i korrekt 
%   format. 
    if g==1 
        for j=2:count12 
            b=b+1; 
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            a=0;               
  
            for i=4:m 
                if i==4 && j==2 
                    for a=2:x 
                        temp=datestr(numPlan1(a,j-1),'DD:HH:MM'); 
                        temp=str2double(regexp(temp,':','split')); 
                        if temp(1,1) >= 1 
                            temp(1,1)=temp(1,1)-temp(1,1); 
                        end 
                        temp=temp*[1;1;1/60]; 
                        numPlan1(a,j-1)=temp(1,1); 
                    end 
                end  
  
                a=a+1; 
                if isnan(numPlan(i,j)) 
                    continue 
                else 
                    temp=datestr(numPlan(i,j),'DD:HH:MM'); 
                    temp=str2double(regexp(temp,':','split')); 
                    if temp(1,1) >= 1 
                        temp(1,1)=temp(1,1)-temp(1,1); 
                    end 
                    temp=temp*[1;1;1/60]; 
                    numPlan(i,j)=temp(1,1); 
                end 
            end 
        end 
    end 
  
    % Infoga prelimin‰r starttid samt fasta tider fˆr samtliga produkter. 
    numPlan(4,2)=19; 
    numPlan(22,2:length(txtPlan(2,:)))=0.2500; 
    numPlan(23,2:length(txtPlan(2,:)))=1; 
    aterstalla=0; 
  
    % Villkoren tillhˆrnade Excel-arket 
    for j=1:count12 
        for i=1:m  
            if i==count12 
                txtPlan{2,count8}=tom; 
            end 
  
%           Ber‰kning av kyltid.  
            if i==1 && (j<(length(txtPlan(2,:)))+1)   
                if strcmp(txtPlan(1,j),'VERUM')==1; 
                    numPlan(15,j)=numPlan(3,j)/4000*60; 
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'GREK')==1; 
                    numPlan(15,j)=0;    
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'CF34')==1; 
                    numPlan(15,j)=0;               
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'LCF13')==1; 
                    numPlan(15,j)=0;              
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'TURK')==1; 
                    numPlan(15,j)=0; 
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'GR  DDFIL')==1; 
                    numPlan(15,j)=0;              
                else 
                    numPlan(15,j)=(numPlan(3,j))/4500*60; 
                end 
            end  
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%           Avrundning av kyltid. MÂste infoga volymer fˆrst. 
            if i==1 && (j<(length(txtPlan(2,:)))+1)     
                    numPlan(16,j)=round(numPlan(15,j)); 
            end 
%           Ber‰kning av pastˆriseringstid     
            if (j<=(length(txtPlan(2,:)))+1) 
               % i=i+1; 
                if strcmp(txtPlan(2,j),'GREK')==1; 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/2800*60; 
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'CF34')==1; 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/2800*60;   
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'LCF13')==1; 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/2800*60; 
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'TURK')==1; 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/2800*60; 
                elseif strcmp(txtPlan(2,j),'CF22')==1; 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/2800*60; 
                else 
                    numPlan(19,j)=numPlan(3,j)/3100*60; 
                end 
            end 
  
%           Avrundning av pastˆriseringstid.  
            if (j<(length(txtPlan(2,:)))+1)     
                if isnan(numPlan(19,j)) == 1 
                    numPlan(20,j)=NaN; 
                    numPlan(21,j)=NaN; 
                else 
                    numPlan(20,j)=round(numPlan(19,j)); 
                    numPlan(21,j)=(numPlan(20,j))/60; 
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Fyllning 
            if i==5 
                if isnan(numPlan(i-1,j)) == 0 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-1,j)+numPlan(m,j); 
                end 
             end 
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Produktion 
            if i==6 && j > 2  
                if isnan(numPlan(3,j)) == 0 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i+2,j-1); 
                end   
  

     if numPlan(i+2,j-1) < numPlan(4,2) && 
isnan(numPlan(volym,j)) == 1  

if strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(33,1)) == 1 || 
strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(35,1)) == 1 

                        numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + gainomax; 
                        numPlan(i+1,j) = gainomax; 
                        txtPlan{2,j}=skoljning; 
                    else 
                        numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + skoljningTid; 
                        numPlan(i+1,j) = skoljningTid; 
                        txtPlan{2,j}=skoljning; 
                    end 

         elseif numPlan(i+2,j-1) > numPlan(i-2,2) && 
isnan(numPlan(i+2,j)) == 0  

if numPlan(i+2,j-1) < numPlan(i-2,2) && 
isnan(numPlan(volym,j)) == 1  
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if ((numPlan(i+2,j)) - numPlan(i-2,2)) < 11.5 && 
isnan(numPlan(i,j+1)) == 1 

if strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(33,1)) == 1 || 
strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(35,1)) == 1                               

numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + 
gainomax; 

                                numPlan(i+1,j) = gainomax; 
                                txtPlan{2,j}=skoljning; 
                            else     

numPlan(i-1,j+2) = numPlan(i+2,j-1) + 
skoljningTid; 

                                txtPlan{2,j}=skoljning;  
                                numPlan(i+1,j) = skoljningTid; 
                            end 
                        end  
                    end 
  
%               Lut 

elseif numPlan(i+2,j-1) < numPlan(4,2) && 
isnan(numPlan(volym,j)) == 1 && antalLut==0; 

if ((numPlan(i+2,j-1)+24) - numPlan(4,2)) >= 11.5 && 
isnan(numPlan(i,j)) == 1 

                        numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + LutTid; 
                        txtPlan{2,j}=Lut;  
                        numPlan(i+1,j) = LutTid; 
                        antalLut=1; 

elseif ((numPlan(i+2,j-1)) - numPlan(i-2,2)) >= 11.5 
&& isnan(numPlan(i,j)) == 1 

if numPlan(i+2,j-1) > numPlan(i-2,2) && 
isnan(numPlan(i+2,j)) == 1 && antalLut==0; 

                            numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + LutTid; 
                            txtPlan{2,j}=Lut; 
                            numPlan(i+1,j) = LutTid; 
                            antalLut=1; 
                        end  
                    end 
                     
%               Endast fˆr Gainomax produkter       

elseif strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(33,1)) == 1 || 
strcmp(txtPlan(1,j-1),txtPlan(35,1)) == 1 

                    if isnan(numPlan(volym,j))==0 
                        numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + gainomax; 
                        txtPlan{2,j}=skoljning; 
                        numPlan(i+1,j) = gainomax; 
                    end 
  
%               Best‰m tid fˆr fyllning efter tˆmning.    
                elseif isnan(numPlan(volym,j))==1 
                    numPlan(i-1,j+1) = numPlan(i+2,j-1) + skoljningTid; 
                    %numPlan(i+1,j) = skoljningTid; 
                    txtPlan{2,j}=skoljning; 
                end 
  
                if numPlan(i,j)>=dygn 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i,j)-dygn; 
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Tˆmning 
            if i==7    
                if strcmp(txtPlan(1,j),skoljning)==1; 
                    txtPlan{j,i-1}=ja; 
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                elseif strcmp(txtPlan(1,j),Lut)==1; 
                    txtPlan{j,i-1}=ja; 
                elseif strcmp(txtPlan(1,j),Lutsyra)==1; 
                    txtPlan{j,i-1}=ja; 
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Produktion klar 
            if i==8   
                numPlan(m-3,j)=(numPlan(m-3,j)/60); 
                if isnan(numPlan(volym,j)) == 1 
                    numPlan(i,j)=NaN; 
                else 
                    if isnan(numPlan(i-2,j)) == 1 
                        numPlan(i-2,j)=numPlan(i-3,j)+numPlan(m-1,j); 
                    end 
                    if isnan(numPlan(i,j)) == 1 
                        numPlan(i,j)=numPlan(i-2,j)+numPlan(m-3,j); 
                    end 
                    if numPlan(i,j)>=dygn 
                        numPlan(i,j)=numPlan(i,j)-dygn; 
                    end   
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Ympning 
            if i==9    
                if isnan(numPlan(i-1,j)) == 1 
                    numPlan(i,j)=NaN; 
                end 
  
                if isnan(numPlan(i+1,j)) == 1 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-1,j); 
                end 
  
                if  j>1 && strcmp(txtPlan(i+1,j-1),hall)==1;  
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-1,j) + 1; 
%                   Detta ‰r lagt till fˆr att r‰tta till tiden vid 
dygnsbyte 
                    if numPlan(i,j)>=dygn 
                        numPlan(i,j)=numPlan(i,j)-dygn; 
                    end                 
                end 
  
                if j>1 && strcmp(txtPlan(i+1,j-1),ifyll)==1; 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-3,j); 
%                   Detta ‰r lagt till fˆr att r‰tta till tiden vid 
dygnsbyte 
                    if numPlan(i,j)<0 
                        numPlan(i,j)=numPlan(i,j)+dygn; 
                    end   
                end 
                if j>=2 
                    if isnan(numPlan(i,j))==0 
                        nyttDygn(count11)=numPlan(i,j);  
                        count11=count11+1; 
                    end 
                    if numel(nyttDygn)>1 
                        if nyttDygn(end-1)>nyttDygn(end) && 
nyttDygn(end)~=0 
                            count9=1; 
                        end 
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                    end 
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Syrtid 
            if i==10    
                if isnan(numPlan(i-4,j)) == 1 
                    numPlan(m-5,j)=NaN; 
                else 
                    for k=2:20 
                        if strcmp(txtPlan(2,j),txtPlan1(k,1))==1 
                           numPlan(m-5,j)=numPlan1(k,1); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
  
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Kylning 
            if i==11    
                if isnan(numPlan(i-2,j)) == 1 
                    numPlan(i,j)=NaN; 
                else 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-2,j)+numPlan(m-5,j); 
                    if numPlan(i,j)>=dygn 
                        numPlan(i,j)=numPlan(i,j)-dygn; 
                    end 
                end 
            end 
             
%           Ber‰knar starttiden fˆr momentet Klar 
            if i==12 && j>1    
                if isnan(numPlan(i-1,j)) == 1 
                    numPlan(i,j)=NaN; 
                    if j > 1 
                        y=y+1; 
                    end 
                else 
                    numPlan(17,j)=(numPlan(16,j)/60); 
                    numPlan(i,j)=numPlan(i-1,j)+numPlan(17,j); 
  
%                   Justerar n‰r batchen ska pÂbˆrja att produceras fˆr att 
%                   tiden pÂ n‰r batchen ‰r f‰rdig ska anpassas efter 
%                   tillg‰ngligheten pÂ SPA nedre. Fˆrsta skiftet bˆrjar 
06:00. 
                    if j==2 
                        temp3=(6-(5/60))-numPlan(i,j); 
                        for count10=4:12 
                            numPlan(count10,j)=numPlan(count10,j)+temp3; 
                            if numPlan(count10,j)>=dygn 
                                numPlan(count10,j)=numPlan(count10,j)-dygn; 
                            end  
                        end 
                    end 
               
%                   L‰gger till att en fermenteringstank ‰r upptagen. 
                    if sum(strcmp(txtPlan{2,y+1},vanliga)) >= 1 
                        if j>2 

        if count9==1 && (Fermentering(2,ledigVanlig) 
- numPlan(9,j)<0) 

                                Fermentering(:,ledigVanlig) = 0; 
                                ledigVanlig=ledigVanlig+1; 
%       Nollst‰ller r‰knaren om den nÂr 10. DÂ detta ‰r 
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%    hur mÂnga tankar som existerar och den ska dÂ 
%     bˆrja om pÂ fˆrsta. 
                                if ledigVanlig==11 
                                    ledigVanlig=1; 
                                end 
                            elseif nnz(Fermentering)>18 
                                for count26=1:10 

               if Fermentering(2,count26) -
numPlan(9,j)<0 

                                        Fermentering(:,count26) = 0; 
                                        ledigVanlig=count26; 
                                        break; 
                                    end 
                                end 
                                yVanlig=count26; 
                            end 
                        end 
  
                        if yVanlig == (length(Fermentering)+1) 
                            yVanlig=1; 
                        end 
% Programmet har nolltolerans pÂ lˆsningar d‰r det blir en krock i 
% fermenteringstankarna. Bˆr s‰tta sÂdant att den fˆrsˆker justera med 
% ifyll/hÂll om mˆjligt. 
                         
                        if nnz(Fermentering)>18 

        fprintf('Krock i de vanliga 
fermenteringstankarna!\n j=%d\n\n',j) 

                            fel=1; 
                            break; 
                        end 
  
                        if nnz(Fermentering)==2 
                            yVanlig=2; 
                        end 
                         
%                       Anger vilka tider tankarna ‰r upptagna men T41 osv 
%                       fˆr‰ndras inte. Endast Fermentering. 
                        Fermentering(1,yVanlig)=numPlan(i-3,j);%i-1 
                        if j==(length(txtPlan(2,:))) 
                            Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+1.5; 
                        elseif strcmp(txtPlan{2,j},txtPlan{2,j+1})==1 
                            Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+0.33;  
                        else 
                            Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+1.5;  
                        end 
  
%                       Korrigerar tiden, om den gÂr fˆrbi 24:00, till r‰tt 
tid. 
                        if yVanlig > 1 

      if Fermentering(1,yVanlig-1)>=dygn                        
Fermentering(1,yVanlig-1)=Fermentering(1,yVanlig-1)-
dygn; 

                            elseif Fermentering(2,yVanlig-1)>=dygn 
  Fermentering(2,yVanlig1)=Fermentering(2,yVanlig-1)-
dygn; 

                            end 
                        end 
  
                        yVanlig=yVanlig+1; 
                        y=y+1; 
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                    elseif sum(strcmp(txtPlan{2,y+1},special)) >= 1 
                        if numel(nyttDygn) > 1 

      if FermenteringSpecial(2,ledigSpecial) < 
nyttDygn(end) 

                                FermenteringSpecial(:,ledigSpecial) = 0; 
                                ledigSpecial=ledigSpecial+1; 
%                               Nollst‰ller r‰knaren om den nÂr 4 dÂ det 
%                               bara finns tre specialtankar som existerar 
och den ska dÂ 
%                               bˆrja om pÂ fˆrsta. 
                                if ledigSpecial==4 
                                    ledigSpecial=1; 
                                end 
                             
                            elseif nnz(FermenteringSpecial)>4 
                                for count26=1:3 

    if FermenteringSpecial(2,count26) - 
numPlan(9,j)<0 

                                        FermenteringSpecial(:,count26) = 0; 
                                        ledigSpecial=count26; 
                                        break; 
                                    end 
                                end 
                                ySpecial=count26; 
                            end 
                        end 
  
                        if ySpecial == (length(FermenteringSpecial)+1) 
                            ySpecial=1; 
                        end 
%                       ≈terst‰ller ySpecial efter fˆrsta specialbatchen 
kˆrts.  
                        if ySpecial > 3 
                            ySpecial=1; 
                            countSpecial=1; 
                            countSpecial1=1; 
                        end 
                        
                        if nnz(FermenteringSpecial)>4 

       fprintf('Krock i 
specialfermenteringstankarna!\n j=%d\n\n',j) 

                            fel=1; 
                            break; 
                        end 
  
                        if ySpecial ==1 
                            Fermentering(1,yVanlig)=numPlan(i-3,j); 
                            if j==(length(txtPlan(2,:))) 
                                Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+1.5; 

                                
FermenteringSpecial(1,countSpecial)=Fermentering(2,yV
anlig); 
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial)=FermenteringSpeci
al(1,countSpecial)+1.5; 

                            elseif strcmp(txtPlan{2,j},txtPlan{2,j+1})==1 
                                Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+0.33; 

                                
FermenteringSpecial(1,countSpecial)=Fermentering(2,yV
anlig); 
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial)=FermenteringSpeci
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al(1,countSpecial)+0.33; 
                            else 
                                Fermentering(2,yVanlig)=numPlan(i,j)+1.5; 

                                
FermenteringSpecial(1,countSpecial)=Fermentering(2,yV
anlig); 
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial)=FermenteringSpeci
al(1,countSpecial)+1.5; 

                            end 
                        else 
                            countSpecial1=countSpecial1+1; 
                            if countSpecial1==4 
                                countSpecial1=ySpecial; 
                                yVanlig=yVanlig+1; 
                            end 

                            
FermenteringSpecial(1,countSpecial1)=FermenteringSpec
ial(2,countSpecial1-1); 

                            if j==(length(txtPlan(2,:)))                        
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial1)=FermenteringSpec
ial(1,countSpecial1)+0.5; 

                            elseif strcmp(txtPlan{2,j},txtPlan{2,j+1})==1 
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial1)=FermenteringSpec
ial(1,countSpecial1)+0.33; 

                            else 
                                
FermenteringSpecial(2,countSpecial1)=FermenteringSpec
ial(1,countSpecial1)+0.5; 

                            end 
                        end 
                        if countSpecial==3 
                            yVanlig=yVanlig+2; 
                        end 
                        ySpecial=ySpecial+1; 
                        y=y+1;                                            
                    else  
                        y=y+1; 
                    end 
                end        
            end 
            if fel==1 
                fel=0; 
                break; 
            end 
  
%           HÂlltid 
            if j>2 && i==13 

if (numPlan(i-1,j-1)-numPlan(i-2,j))>0.75 && 
(numPlan(i-1,j-1)-numPlan(i-2,j)) < 2 

%                   L‰gger till mellanskilland fˆr att undvika kylkrock.  
%                   Hur l‰nge kan man fˆrdrˆja egentligen??? 
                    temp=numPlan(i-1,j-1)-numPlan(i-2,j)-0.75; 
                    numPlan(6,j)=numPlan(6,j)+temp; 
                    numPlan(8,j)=numPlan(8,j)+temp; 
                    numPlan(9,j)=numPlan(9,j)+temp; 
                    numPlan(11,j)=numPlan(11,j)+temp; 
                    numPlan(12,j)=numPlan(12,j)+temp; 
                    if sum(strcmp(txtPlan{2,y},vanliga)) >= 1 

Fermentering(1,yVanlig-1)=Fermentering(1,yVanlig-
1)+temp; 
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Fermentering(2,yVanlig-1)=Fermentering(2,yVanlig-1)+temp;    
                    elseif sum(strcmp(txtPlan{2,y},special)) >= 1 

Fermentering(1,ySpecial-1)=Fermentering(1,ySpecial-1)+temp; 
            Fermentering(2,ySpecial-1)=Fermentering(2,ySpecial-1)+temp; 
                    end 
                end 
            end 
  
%           KYLKROCK 

if i==14 && j>2 && (isnan(numPlan(3,j))==0 || 
strcmp(txtPlan(1,j),tom)==1) 

                if isnan(numPlan(3,j))==0 || strcmp(txtPlan(1,j),tom)==1 
%                   Ber‰knar tider om det varit en skˆljning eller dylikt 
innan.   
                    if isnan(numPlan(i-2,j-1))==1 
                        if -0.76<(numPlan(i-3,j)-numPlan(i-2,j-2))<0 
                            txtPlan{i-5,j}=hall; 
                            if numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-2) 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=ok;  
                            end 
                        elseif numPlan(i-3,j)-numPlan(i-2,j-2)>=1 
                            txtPlan{i-5,j}=ifyll; 
                            if numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-2) 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=ok;  
                            end 
                        else 
                            if numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-1) 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=ok;  
                            end 
                        end  
                    else 
                        tid1=(numPlan(i-3,j)-numPlan(i-2,j-1))*(-1); 
%                       R‰knar ut tider om det INTE varit en skˆljning 
eller dylikt innan.   
                        if 0.74<tid1 && tid1<=1 
                            txtPlan{i-5,j}=hall; 
                            if numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-2) 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=ok;  
                            end 
                        elseif numPlan(i-3,j)-numPlan(i-2,j-1)>=1 
                            txtPlan{i-5,j}=ifyll; 
                            if numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-1) 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=ok;  
                            end 
                        elseif numPlan(i-3,j) < numPlan(i-2,j-1) 
                            if strcmp(txtPlan{2,j}, txtPlan{38,1})==1 
                                txtPlan{i-2,j}=ok; 
                            elseif strcmp(txtPlan{2,j}, txtPlan{40,1})==1 
                                txtPlan{i-2,j}=ok; 
                            elseif strcmp(txtPlan{2,j}, txtPlan{41,1})==1 
                                txtPlan{i-2,j}=ok; 
                            elseif strcmp(txtPlan{2,j}, txtPlan{43,1})==1 
                                txtPlan{i-2,j}=ok; 
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                            elseif strcmp(txtPlan{2,j}, txtPlan{44,1})==1 
                                txtPlan{i-2,j}=ok; 
                            else 
                                txtPlan{i-2,j}=kylkrock;  
                            end 
                        else 
                            txtPlan{i-2,j}=ok; 
                        end 
                    end 
                end 
  
                if strcmp(txtPlan(i-5,j),hall)==1 
                    numPlan(i-5,j)=numPlan(i-5,j)+1; 
                    numPlan(i-3,j)=numPlan(i-3,j)+1; 
                    numPlan(i-2,j)=numPlan(i-2,j)+1; 
                    if numPlan(i-5,j)>=dygn 
                        numPlan(i-5,j)=numPlan(i-5,j)-dygn; 
                    elseif numPlan(i-3,j)>=dygn 
                        numPlan(i-3,j)=numPlan(i-3,j)-dygn; 
                    elseif numPlan(i-2,j)>=dygn 
                        numPlan(i-2,j)=numPlan(i-2,j)-dygn; 
                    end 
                elseif strcmp(txtPlan(i-5,j),ifyll)==1 

  numPlan(i-5,j)=numPlan(i-5,j)-(numPlan(i-5,j)-numPlan(6,j)); 
             numPlan(i-3,j)=numPlan(i-3,j)-(numPlan(i-6,j)-numPlan(i-5,j)); 
             numPlan(i-2,j)=numPlan(i-2,j)-(numPlan(i-6,j)-numPlan(i-5,j)); 
                    if numPlan(i-5,j)>=dygn 
                        numPlan(i-5,j)=numPlan(i-5,j)-dygn; 
                    elseif numPlan(i-3,j)>=dygn 
                        numPlan(i-3,j)=numPlan(i-3,j)-dygn; 
                    elseif numPlan(i-2,j)>=dygn 
                        numPlan(i-2,j)=numPlan(i-2,j)-dygn; 
                    end 
                elseif strcmp(txtPlan(i-2,j),kylkrock)==1 
                    count=count+1; 
                end 
            end 
        end 
         
%       Justerar tiden fˆr alla celler i matrisen numPlan. 
        if i>3 && i<13 && numPlan(i,j)>=dygn 
            numPlan(i,j)=numPlan(i,j)-dygn; 
        end 
    end 
  
%   Justera Fermenteringen. 
    if sum(strcmp(txtPlan{2,y},vanliga)) > 1; 
        if strcmp(txtPlan(9,j),ifyll)==1 
        Fermentering(1,yVanlig-1)=Fermentering(1,yVanlig-1)-(numPlan(8,j)-
numPlan(6,j)); 
        Fermentering(2,yVanlig-1)=Fermentering(2,yVanlig-1)-(numPlan(8,j)-
numPlan(6,j)); 
        elseif  strcmp(txtPlan(9,j),hall)==1 
            Fermentering(1,yVanlig-1)=Fermentering(1,yVanlig-1)+1; 
            Fermentering(2,yVanlig-1)=Fermentering(2,yVanlig-1)+1; 
        end  
    elseif sum(strcmp(txtPlan{2,y},special)) > 1; 
        if strcmp(txtPlan(9,j),ifyll)==1 

Fermentering(1,ySpecial-1)=Fermentering(1,ySpecial-1)-
(numPlan(8,j)-numPlan(6,j)); 
Fermentering(2,ySpecial-1)=Fermentering(2,ySpecial-1)-
(numPlan(8,j)-numPlan(6,j)); 
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        elseif  strcmp(txtPlan(9,j),hall)==1 
            Fermentering(1,ySpecial-1)=Fermentering(1,ySpecial-1)+1; 
            Fermentering(2,ySpecial-1)=Fermentering(2,ySpecial-1)+1; 
        end  
    end 
  
    for count25=3:j 
        if isnan(numPlan(8,count25))==0 
            insertLut(1,count25-2)=count25; 
            insertLut(2,count25-2)=numPlan(8,count25)-numPlan(4,2); 
            if insertLut(2,count25-2) <= 0 
                insertLut(2,count25-2)=insertLut(2,count25-2)+dygn; 
            end     
        end 
    end 
       
    if antalLut==0  
        temp9=zeros(2,length(insertLut)); 
        minstSkillnad(2,1)=0; 
        for count22=1:length(insertLut) 
            if isnan(insertLut(2,count22))==1 
                 
            else 
                temp9(2,count22)=(12-insertLut(2,count22)); 
                temp9(1,count22)=count22; 
                if count22>1 
                    if temp9(2,count22)>=-0.5 

   if temp9(2,count22)<temp9(2,count22-1) && 
temp9(2,count22) <= 12.5 

                            minstSkillnad(2,1)=temp9(2,count22); 
                            minstSkillnad(1,1)=count22; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
%       Identifierar den diskning som ‰r n‰rmast 12 timmar efter pÂbˆrjad 
%       produktion. 
        temp11=12-minstSkillnad(2,1); 
        for count27=1:length(insertLut) 
            if isequal(temp11,insertLut(2,count27))==1; 
                hittaLut=insertLut(1,count27)-2; 
            end 
        end 
         
%       Sparar var diskningen uppstÂr.         
        for count29=hittaLut:-1:1 
            if count29==1 
                break; 
            elseif insertLut(1,count29)==0 
                count29=insertLut(1,count29-1)+1; 
                break; 
            end 
        end 
         
%       S‰tter in en Lut diskning om det ‰r mindre ‰n 12 timmar till sista 
%       produkten ‰r f‰rdig och pastˆren ‰r redo att diskas. 
        if count29>1 && insertLut(2,count29-1)-insertLut(2,count22)<=12.5 
            count22=count29; 
            txtPlan{2,count22}=Lut;   
            antalLut=1; 
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            temp7=0; 
            temp8=numPlan(6,count22+1)-numPlan(8,count22-1); 
            temp7=(LutTid+numPlan(m-1,count22+1)-temp8);  
            numPlan(7,count29)=LutTid; 
             
            for JJ=count22:count12 
               for II=5:12 
                   if II==7 
%                       Inget h‰nder. 
                   elseif isnan(numPlan(II,JJ))==0 
                       numPlan(II,JJ)=numPlan(II,JJ)+temp7; 
                   end 
               end 
            end 
%       S‰tter in en Lut diskning d‰r tiden frÂn fˆrsta start tiden 
%       till produkten som ‰r n‰rmast 12 timmar ifrÂn den. 
        else 
            count22=count27; 
%           Adderar en kolumn i matrisen numPlan fˆr att gˆra plats fˆr 
%           Lut. och s‰tter ihop de olika matriserna till en stor fˆr att 
%           sedan tills‰tta den till txtPlan. 
            insert=NaN; 
            matrix1=numPlan(1:m,1:count22); 
            matrix2=zeros(m,1); 
            for count21=1:m 
                matrix2(count21)=insert; 
            end 
            matrix3=numPlan(1:m,count22+1:count12+1); 
            matrix1=[matrix1 matrix2 matrix3]; %#ok<AGROW> 
            for count21=count22+1:count12+2 
                matrix1(1,count21)=count21-1; 
            end 
            matrix1(7,count22+1)=LutTid; 
            antalLut=1; 
            numPlan(1:m,1:count12+2)=matrix1; 
            numPlan(5,count22+2)=numPlan(8,count22)+LutTid; 
  
            matrix1={}; 
            matrix2={}; 
            matrix3={}; 
%           Adderar en kolumn i matrisen txtPlan fˆr att gˆra plats fˆr Lut. 
            for count23=1:m 
                for count24=1:count22 
                    matrix1{count23,count24}=txtPlan{count23,count24}; 
                end 
                matrix2{count23,1}={}; 
            end 
  
            for count23=1:m 
                for count24=(count22+1):(count12) 
                    matrix3{count23,count24}=txtPlan{count23,count24}; 
                end 
            end 
            matrix3=matrix3(:,[count22+1:count12]); 
            matrix1=[matrix1 matrix2 matrix3]; 
  
            for count23=1:m 
                for count24=1:(count12+1) 
                    txtPlan{count23,count24}=matrix1{count23,count24}; 
                end 
            end 
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            txtPlan{2,count22+1}=Lut;     
  
            temp7=0; 
            temp8=numPlan(6,count22+2)-numPlan(8,count22); 
            temp7=(LutTid+numPlan(m-1,count22+2)-temp8); 
            txtPlan{2,count22+1}=Lut;   
            for JJ=count22+1:count12+1 
               for II=5:12 
                   if II==5 && JJ==count22+2 
%                  Inget h‰nder. 
                   elseif II==7 
%                  Inget h‰nder. 
                   elseif isnan(numPlan(II,JJ))==0 
                       numPlan(II,JJ)=numPlan(II,JJ)+temp7; 
                   end 
               end 
            end 
%           Adderar ett till j dÂ detta beskriver bredden pÂ matrisen och 
%           en kolumn ‰r insatt. 
            j=j+1; 
        end 
    end     
  
%   Ifall starttiderna ‰r pÂ olika dygn mÂste dessa korrigeras. Sedan 
%   placeras Lut-/Lutsyradisken ut pÂ r‰tt tid. 
    if numPlan(4,2)>numPlan(8,j) 
        if ((dygn+numPlan(8,j))-numPlan(4,2))>11.5 
            if antalLut==1 
                numPlan(7,j+1) = LutsyraTid; 

numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j-1)+ (numPlan(m-3,j)/60) 
+ LutsyraTid;             

     txtPlan{2,j+1}=Lutsyra; 
                numPlan(5,j+1) = NaN; 
                txtPlan{2,j+1}=Lutsyra; 
            else 
                numPlan(7,j+1) = LutTid; 

     numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j-1)+ (numPlan(m-3,j)/60) +               
LutTid; 

                txtPlan{2,j+1}=Lut; 
                numPlan(5,j+1) = NaN; 
            end 
        elseif ((dygn+numPlan(8,j))-numPlan(4,2))<=11.5 
            numPlan(7,j+1) = LutsyraTid; 
            numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j) + LutsyraTid; 
            txtPlan{2,j+1}=Lutsyra; 
            numPlan(5,j+1) = NaN; 
        end 
    else 
        if (numPlan(8,j)-numPlan(4,2))>11.5 
            if antalLut==1 
                numPlan(7,j+1) = LutsyraTid; 

       numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j-1)+ (numPlan(m-3,j)/60) + 
LutsyraTid;             
txtPlan{2,j+1}=Lutsyra; 

                numPlan(5,j+1) = NaN; 
            else 
                numPlan(7,j+1) = LutTid; 

     numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j-1)+ (numPlan(m-3,j)/60) + 
LutTid; 

                txtPlan{2,j+1}=Lut; 
                numPlan(5,j+1) = NaN; 
            end 
        elseif (numPlan(8,j)-numPlan(4,2))<=11.5 
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            numPlan(7,j+1) = LutsyraTid; 
            numPlan(6,j+2) = numPlan(8,j) + LutsyraTid; 
            txtPlan{2,j+1}=Lutsyra; 
            numPlan(5,j+1) = NaN; 
        end 
    end 
     
   redo=0; 
   temp7=size(txtPlan); 
   temp7=temp7(end); 
    for i=1:j+1 
        if i<=temp7 
            if sum(ismember(Lutsyra,txtPlan{2,i}))==7; 
                redo=redo+1; 
            elseif sum(ismember(Lut,txtPlan{2,i}))==3; 
                redo=redo+1; 
            end 
            if sum(ismember(tom,txtPlan{2,i}))==3 
                fprintf('Fel pÂ kolumn %d\n',i) 
            end 
            if redo==2 
                break; 
            end 
        else 
            break; 
        end 
    end 
   
%   Om sekvensen inte har haft nÂgon krock i fermenteringstankarna ber‰knas 
%   detta totaltiden fˆr den dags produktionen. 
    if fel==0 
        if g==1 
            forsta=numPlan(4,2); 
            nastaDag=numPlan(6,j+2); 
            temp5=j+2; 
%           Ber‰kning av den totala tidsÂtgÂngen fˆr produktionen 
            total_tid=dygn-forsta+nastaDag;  
        else 
            numPlan(6,temp5)=numPlan(8,temp5-2)+numPlan(7,temp5-1); 
            forsta=numPlan(4,2); 
            nastaDag=numPlan(6,temp5); 
%           Ber‰kning av den totala tidsÂtgÂngen fˆr produktionen 
            total_tid=dygn-forsta+nastaDag; 
        end 
    end 
     
    resultatNum(1,g)=total_tid; 
    for i=1:Length 
        resultatTxt{i,g}=allaBatcher{i}; 
    end 
    Fermentering=zeros(2,10); 
    FermenteringSpecial=zeros(2,3); 
     
%   Nollst‰ller matrisen infˆr varje nytt varv fˆrutom det sista. 
    if g~=number-1 
        numPlan(4:23,2:end)=NaN; 
    end 
     
    insertLut=[]; 
    g 
end 
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% Simulering slutar. 
temp6=[]; 
temp7=0; 
snabbaste=''; 
count13=0; 
minsta=min(resultatNum(resultatNum>0)); 
nummer=0; 
losningar=[]; 
sekvenser={}; 
  
for i=1:number 
    if resultatNum(i)==minsta 
        nummer=i; 
        count13=count13+1; 
        losningar(count13)=nummer; 
        temp6(count13)=i; 
        temp7=temp6(end); 
        for j=1:Length 
            snabbaste{j,count13}=''; 
            snabbaste{j,count13}=resultatTxt{j,temp7}; 
        end 
    end 
end 
  
snabbaste; 
minsta 
losningar 
  
toc 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


