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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Chargestorm som tillverkar och säljer bland annat 

laddningscentraler för elfordon. Dessutom säljer företaget service av sina produkter. Denna 

serviceprocess och tillhörande kostnad är något som företaget i dagsläget har dålig överblick 

på, vilket är orsaken till examensarbetets utförande. Arbetet grundar sig i en ruttplanering som 

syftar till att minimera de kostnader som uppstår för Chargestorm vid underhållsservice av ett 

antal laddningscentraler. De studerade laddningscentralerna finns positionerade i Jämtland med 

omnejd och en gång om året skall varje laddningscentral få regelbunden service av en 

servicetekniker. Då behovet av incidentservice uppstår på en laddningscentral bör det vara 

kostnadseffektivt att även utföra regelbunden service på närliggande laddningscentraler i 

samband med incidentservicen. 

Syftet med arbetet är således att erbjuda Chargestorm ett redskap och en plan för att effektivare 

kunna utföra den regelbundna servicen i samband med incidentservice för att minska den totala 

servicekostnaden. Målet med arbetet är att genom ruttplanering ta fram förslag på nya, 

effektivare rutter för Chargestorm att använda vid service av de studerade laddningscentralerna. 

Målet är även att ta fram en generell modell som Chargestorm kan använda sig av vid 

ruttplanering för service av sina samtliga laddningscentraler. 

Med en implementering av Clarke & Wright har en uppsättning av tio rutter tagits fram där 

målet har varit att den totala körsträckan och totala tiden skulle bli så kort som möjligt. För att 

sedan avgöra när regelbunden service på laddningscentralerna, som ligger på samma rutt, bör 

utföras i samband med incidentservice har en Monte Carlo-simulering genomförts. Resultatet 

av simuleringen visar att det som är mest kostnadseffektivt är att genomföra den regelbundna 

servicen på en rutt då behovet av incidentservice uppstår på samma rutt inom 90-150 dagar 

tidigare än den dag då regelbunden service egentligen var planerat att genomföras. Dessa 

serviceintervall resulterar i en årskostnad på cirka SEK 82 000 för det berörda området och de 

framtagna rutterna. Den kostnadsdrivande faktorn av den beräknade årskostnaden är tiden, 

vilket innebär att om förbättringar skall göras är det rekommenderat att försöka minska 

tidsåtgången vid utförande av service.    

 

 



 
  

Abstract  

This thesis was conducted on behalf of Chargestorm, which manufactures and sells charging 

solutions for electric vehicles. In addition, the company sells maintenance of their products. 

This maintenance process and the associated cost is something that Chargestorm, in the current 

situation, does not have a good overview of, which is the reason for this thesis. The thesis is 

based on route planning which in turn is aimed at minimizing the maintenance costs incurred. 

The studied charging outlets are located in Jämtland County and close vicinity, and each 

charging outlet needs an annual maintenance, which has to be performed with consideration to 

any incident maintenance.  

The aim of this thesis is therefore to provide Chargestorm with a tool and a plan to efficiently 

perform annual maintenance and how to best perform this with consideration to incident 

maintenance, all in order to minimize the total maintenance costs. The goal of the thesis is to 

develop and propose new, more efficient maintenance routes for Chargestorm to use when 

maintaining the studied charging outlets. The aim is also to develop a generic model that 

Chargestorm can use when designing maintenance plans for all of their charging outlets.  

With an implementation of the Clarke & Wright algorithm, the thesis resulted in a set of ten 

separate routes where the goal has been to minimize the routes in terms of distance and time. 

To determine when annual maintenance on charging outlets should be carried out, in connection 

with the incident maintenance, a Monte Carlo simulation of this scenario was implemented. 

The result of the simulation showed that the most cost effective method is to conduct annual 

maintenance of the whole route when the incident maintenance occurs within 90-150 days from 

the date when the annual maintenance is planned to be carried out. The total annual cost of 

choosing one of the maintenance intervals above results in around SEK 82 000 for the studied 

area and routes. Of this calculated total annual cost it can be concluded that the time factor is 

the most prominent and if improvements are to be made then one might consider trying to 

shorten the duration of maintenance.      

  



 
  

Förord 

Det här examensarbetet har utförts i samband med utbildningen Flygtrafik och Logistik vid 

Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Arbetet genomfördes på beställning av 

Chargestorm i Norrköping. 

Vi  vill passa på att tacka Patrik Lindergren som möjliggjort detta examensarbete och bistått 

med nödvändig information. Vi vill även tacka Joen Dahlberg och Stefan Engevall för firm but 

fair feedback under hela arbetets gång.   
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras företaget, det problem de vill ha hjälp med, mål med arbetet, syftet 

med arbetet, avgränsningar och rapportens struktur. 

1.1 Problem- och företagsbeskrivning 

Chargestorm grundades år 2009 och är ett företag som utvecklar och säljer laddningscentraler 

för elbilar. Dessa laddningscentraler är till stor del placerade i Norden och inte minst i Sverige. 

Chargestorm står i dagsläget för servicen av dessa laddningscentraler och utför årligen denna 

service. Chargestorm har de senaste åren, enligt Lindergren1, expanderat och antalet 

laddningscentraler har ökat markant och dessa är givetvis i behov av service. Med den snabba 

expansionen blir det också svårare att få en bra överblick över laddningscentralerna. Företaget 

har idag ingen fast plan för vilka rutter deras servicetekniker ska köra till de olika 

laddningscentralerna för att utföra den regelbundna servicen. Vid incidentservice, till exempel 

när en laddningscentral går sönder, bör det vara lönsamt att passa på att utföra den regelbundna 

servicen på närliggande laddningscentraler, men detta finns det i dagsläget inte heller någon 

plan för.  

Problemet som detta arbete avser att lösa är att planera rutter för att en servicetekniker skall 

kunna ta en så kort och tidseffektiv väg som möjligt till alla laddningscentraler som ska besökas, 

samt om och i så fall när det är lönsamt att utföra regelbunden service i samband med 

incidentservice. Företaget Jämtkraft AB äger 38 laddningscentraler, vilket är de 

laddningscentraler som detta arbete avser beröra. I dagsläget finns det en servicetekniker som 

har i uppgift att serva dessa laddningscentraler och denne har en relativt central utgångspunkt i 

Jämtlands län, strax söder om Östersund. Då det finns många laddningscentraler hinner inte en 

servicetekniker serva alla centraler på en arbetsdag. Därför behövs det flera dagsrutter som 

tillsammans täcker samtliga laddningscentraler. Varje laddningscentral uppskattas ta mellan en 

till tre timmar att serva beroende på vilken typ av service det är som ska utföras. Det är 

Chargestorm som ansvarar för servicen av laddningscentralerna även om det är Jämtkraft AB 

som äger dem. 

                                                           
1  Personlig intervju med Patrik Lindergren, VD på Chargestorm, 17 februari 2016 
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Det finns även en tidsåtgång som uppstår då serviceteknikern kör mellan laddningscentralerna 

vilket också kommer påverka den totala tidsåtgången för en rutt. Serviceteknikerns arbetsdag 

ses i detta fall som tidskapaciteten för de rutter som ska tas fram. Givet en servicetid på varje 

laddningscentral tillsammans med tiden det tar att köra mellan dem samt en tidskapacitet på 

serviceteknikern i form av en arbetsdag kan detta problem liknas vid ett Vehicle Routing 

Problem (VRP) vilket förklaras närmare i Kapitel 3.4.1. Skillnaden mellan detta problem och 

ett traditionellt VRP är att det inte är en fysisk vara som efterfrågas utan en tjänst med en 

tidsåtgång.  

Den nytta som Chargestorm kan dra av de nya rutterna är den ekonomiska besparing som de 

förhoppningsvis ger upphov till. Kostnaden kan eventuellt komma att minska vid effektivare 

rutter, på grund av färre körda kilometer. Givet effektivare rutter kommer även arbetskostnader 

att minska då servicetekniker kan komma att bli klara snabbare med sina dagliga arbetsuppgifter 

alternativt hinna med att serva någon laddningscentral extra per dag. Den modell som arbetet 

resulterar i kan också, förutom att beräkna servicerutter, användas då behovet av incidentservice 

uppstår på en given laddningscentral. När behovet av incidentservice uppstår kan 

serviceteknikern köra den rutt som berörd laddningscentral tillhör och samtidigt utföra 

regelbunden service på ruttens övriga laddningscentraler. 

1.2 Mål 

Målet med arbetet är att genom ruttplanering ta fram förslag på nya, effektivare servicerutter 

och hur dessa bör användas vid regelbunden- och incidentservice av Jämtkraft ABs 

laddningscentraler. Målet är även att ta fram ett planeringsverktyg som Chargestorm kan 

använda sig av, vid ruttplanering, på andra kluster av laddningscentraler än det studerade eller 

om nya laddningscentraler tillkommer i det i detta arbete studerade området.  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är således att erbjuda Chargestorm ett redskap och en plan för att effektivare 

kunna utföra regelbunden- och incidentservice för att minimera den totala servicekostnaden.   

1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna nå målet har ett antal forskningsfrågor definierats. Dessa är som följer: 

● Hur bedrivs serviceverksamheten idag? 
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● Vad blir kostnaden för de nya servicerutterna för Chargestorm på Jämtkraft ABs 

laddningscentraler efter en ruttplanering? 

● Vilka blir de nya servicerutterna för Chargestorm på Jämtkraft ABs laddningscentraler 

efter en ruttplanering?  

● När lönar det sig att vid incidentservice även utföra regelbunden service på 

laddningscentralerna på samma rutt? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till att enbart beakta 38 laddningscentraler, vilka är belägna i 

Jämtlands och Västernorrlands län, som ägs av Jämtkraft AB. Anledningen till att just dessa 38 

laddningscentraler beaktas är på grund av de stora avstånden mellan dem, som med hjälp av bra 

ruttplanering kan ge upphov till större besparingar än vad det hade gjort i till exempel ett område 

som enbart består av en stadskärna där laddningscentralerna ligger nära varandra. Bara 

befintliga laddningscentraler kommer att tas i beaktning vid ruttplaneringen.  

1.6 Rapportens struktur 

I Kapitel 2 beskrivs den teori som arbetets metod grundas i och Kapitel 3 består av en Teoretisk 

referensram, vilken innehåller teori kopplad till logistik, transportlogistik, ruttplanering och 

optimering med avsikt att ge djupare förståelse i problemet och rama in det i ett problemområde. 

Kapitel 4 består av en nulägesbeskrivning tillsammans med erhållen data, vilket utgör 

utgångsläget för detta arbete och hur Chargestorm tar sig an serviceplaneringen i dagsläget. 

Kapitel 4 innehåller även de geografiska positionerna för de berörda laddningscentralerna och 

annan relevant data. I Kapitel 5 beskrivs arbetets tillvägagångssätt och innehåller även en 

diskussion kopplad till metodteorin och utförandet, vilket följs av Kapitel 6 där arbetets resultat 

presenteras. Resultaten diskuteras sedan i Kapitel 7 utifrån bland annat validitet, samt tas 

samhälleliga och etiska aspekter upp. Slutligen kommer Kapitel 8 där arbetets slutsatser 

presenteras. 
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2. Metodteori 

Detta kapitel beskriver den metodteori som arbetets metod är grundad i.  

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Enligt Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) finns det två olika metodgrupper, vilka är 

kvantitativa och kvalitativa. Den ena gruppen av metoder behöver nödvändigtvis inte vara 

bättre än den andra. Valet av metodgrupp beror på undersökningsområdet och syftet med 

undersökningen.  

Kvantitativa metoder grundas i mätbara studier där resultaten skall kunna redovisas i form av 

storheter. Undersökningsområdet uppfattas ofta som ett objekt som har vissa mätbara 

egenskaper (Andersen, Liungman och Mårtensson, 1994). Enligt Hartman (2004) ska en 

kvantitativ metod innefatta tre faser. Den första fasen är planeringsfasen där forskningsfrågor 

tas fram och arbetet som skall genomföras strukturerat planeras. Den andra fasen är 

insamlingsfasen i vilken all nödvändig och relevant data samlas in. Efter att all data är insamlad 

går arbetet in i analysfasen vilket också är den tredje och avslutande fasen där insamlad data 

analyseras för att sedan ligga till grund för arbetets slutsatser. Allt kan inte göras mätbart på 

samma sätt och man kan därför som forskare inte använda sig av samma metoder vid studier på 

alla vetenskapliga områden. Ibland behövs istället kvalitativa metoder. 

Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) menar att kvalitativa metoder beaktar något 

problem som har säregna egenskaper och att det därför är svårt att mäta kvantitativt. Problemets 

egenskaper beaktas inte här på samma sätt som de kvantitativa metodtyperna utan man försöker 

belysa hela det undersökta problemet och dess egenskaper eftersom det är svårt att kvantifiera 

till exempel känslor eller åsikter. Här behövs det istället kvalitativ förståelse av problemet. De 

kvalitativa metoderna består enligt Hartman (2004) av samma faser som de kvantitativa dock 

är dessa faser inte ordnade i någon kronologisk ordning utan alla faser överlappar varandra när 

det gäller kvalitativa metoder. 

2.2 Intervjumetoder 

En intervju består av att extrahera information av en annan part än sig själv genom att via något 

kommunikationsmedium ställa frågor om berört ämne. Intervju som datainsamlingsmetod 

förekommer i en del olika varianter. Bland dem finns det strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad intervjustrategi (Torhell, 2013).  
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Vid en strukturerad intervju finns det förberedda frågor som strikt följs. Detta ger upphov till 

raka och tydliga svar men det finns risk att viss kringliggande information missas att nämnas. 

Denna metod är ett populärt val när de intervjuade är många och givet exakt likadana frågor till 

alla kan svaren sedan med enkelhet jämföras med varandra (Torhell, 2013). Denna 

intervjumetod är både väldigt standardiserad då frågorna är bestämda sen innan och kommer i 

en viss ordning. Den är även strukturerad då det finns förbestämda svarsalternativ (Hartman, 

2004). På grund av den höga graden standardisering och strukturering menar Hartman (2004) 

att denna metod oftast används vid kvantitativa studier.   

En semistrukturerad intervju följer också en förberedd lista med tänkta frågor men flexibilitet 

tillåts genom att den intervjuade tillåts utveckla sina svar. Om den som intervjuar vill ha mer 

information eller djupare förklaring till ett svar kan vidare diskussion tas under intervjuns gång 

(Torhell, 2013). Denna metod är standardiserad och följer ett visst förutbestämt frågemönster 

men då den samtidigt är ostrukturerad ger den enligt Hartman (2004) upphov till friare och 

utförligare svar. 

Vid en ostrukturerad intervju så finns det på förhand inga frågor att ställa och den som intervjuar 

antar inte heller den formella roll som utfrågare. Intervjun blir snarare som ett öppet samtal där 

frågor och följdfrågor blandas med öppen diskussion. I denna typ av intervju får den intervjuade 

tala fritt från egen referensram vilket ger upphov till ett kvalitativt djup (Torhell, 2013). Denna 

intervjumetod är varken standardiserad eller strukturerad och brukar enligt Hartman (2004) 

användas i arbeten med kvalitativ karaktär.  

2.3 Litteraturstudie 

Den inledande delen av en litteraturstudie består av en litteratursökning (Ejvegård, 2009). 

Vanligtvis är det enligt Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) bäst att utgå från den 

nyaste litteraturen då den oftare ger upphov till en bredare insikt i studerat område än vad äldre 

litteratur gör. Det är även önskvärt att utgå från nyare forskning då det ofta refereras tillbaka 

till värdefull gammal forskning inom samma område (Andersen, Liungman och Mårtensson, 

1994). Vidare menar Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) även att det kan vara svårt 

att finna relevant litteratur, vilket kan lindras genom en sökning på universitetsbibliotekens 

databas. Biblioteken vid universiteten har ofta en stor uppsättning litteratur och här kan man 

som forskare hitta bra övergripande litteratur till studerat område. Under litteratursökningen är 

det viktigt att vara källkritisk för att säkerställa erhållen informations relevans och pålitlighet 
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(Andersen, Liungman och Mårtensson, 1994). Den litteratur som i detta arbete har ansetts vara 

relevant och som samtidigt ansågs hålla en tillräcklig akademisk höjd presenteras i Kapitel 3. 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är något som beskriver trovärdighet av data eller resultat i ett 

arbete. Det är viktigt att de data som erhålls vid en mätning faktiskt är de data som det också 

planeras att mätningen ska resultera i (Arvidson och Rosengren, 2002). Enligt Sandberg och 

Faugert (2012) finns det två former av validitet, intern och extern. Intern validitet är kopplad 

till ett specifikt arbete där man utvärderar arbetets indata och hur pålitligt resultatet är för just 

det arbetet och problemet det avser beröra. Extern validitet kopplas till hur pass väl ett arbetes 

resultat kan appliceras på andra problem. Det beskriver helt enkelt om det finns koppling mellan 

de erhållna resultaten i ett specifikt arbete och liknande problem med lite andra förutsättningar.  

Reliabilitet kan både kopplas till ett arbetes resultat och dess metod. Reliabiliteten av ett arbetes 

resultat beskriver om liknande resultat har erhållits vid upprepade mätningar. Om samma 

resultat erhålls vid upprepade mätningar bedöms arbetets resultat ha hög reliabilitet (Hartman, 

2004). Reliabilitet av en metod bedöms vara hög om metoden alltid ger liknande resultat, givet 

att förutsättningarna för de olika mätningstillfällena är lika (Arvidson och Rosengren, 2002). 

Bedöms metoden ha hög reliabilitet skall resultaten vara lika oavsett vem som använder 

metoden (Sandberg och Faugert, 2012).  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel går djupare in på de teorier som rör arbetet där fokus ligger på logistik i allmänhet 

och ruttplanering i synnerhet. I detta kapitel beskrivs även simulering och hur detta kan 

användas inom det problem arbetet avser att lösa. 

3.1 Logistik 

Logistik är ett brett begrepp och det finns ett antal områden inom vilka begreppet logistik 

förekommer mer än andra, däribland industrin, handel och all annan näringsverksamhet. 

Logistiken har även förankring i forsknings- och utbildningsområden. Lumsden (2012) 

beskriver sju R, vilka syftar till att beskriva de logistiska aktiviteter som har att göra med att 

erhålla rätt vara i rätt kvantitet, i rätt kvalité, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund, till rätt kostnad.  

Lumsden (2012) beskriver logistiken som planering, organisering och styrning av alla 

aktiviteter i något flöde. Denna process sträcker sig från anskaffningen av material eller resurser 

till den slutliga förbrukningen av given vara eller tjänst. Logistik ses även som ett sätt att 

förflytta material från ett ställe till ett annat eller som ett sätt att producera tjänster. 

En mer omfattande definition av logistik fås i sammanhanget med Supply Chain Management 

vilket omfattar alla de aktiviteter som har med något flöde av material att göra ihop med 

leverantörer och alla andra aktörer som kan tänkas inneha någon värdeskapande roll i 

försörjningskedjan (Lumsden, 2012). 

På 1960-talet fick man upp ögonen för logistik då man började se nyttan med att hårdare styra 

sin produktion och sina lagernivåer (Moen, 2013). Från 1960-talet och framåt fortsatte 

utvecklingen av logistik inom den privata sektorn. Denna utveckling var dock fortfarande starkt 

kopplad till fysiska aspekter, så som lager, material och transporter, och det var inte förrän på 

1990-talet nästa stora utveckling skedde inom logistikens ramar (Oskarsson, Ekdahl och 

Aronsson, 2013). 1990-talet blev informationssamhällets startpunkt vilket innebar att 

information blev mer tillgänglig än någonsin förr. Den lättillgängliga informationen gjorde att 

alla delar i en försörjningskedja snabbt och lätt kunde få tillgång till information från marknaden 

(Oskarsson, Ekdahl och Aronsson, 2013).  

Idag har logistiken grenat ut i flera olika underområden. Exempel på ett underområde är 

produktionslogistik som i stort sett innebär att på ett effektivt sätt producera och lagerföra 

produkter. Ett annat underområde till logistiken är tredjepartslogistik som innebär att en tredje 
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part, förutom säljare och kund, har hand om någon, några eller alla logistiska funktioner, vilket 

syftar till att effektivisera något logistiskt flöde inom en studerad försörjningskedja (Oskarsson, 

Ekdahl och Aronsson, 2013). Vidare finns det även transportlogistik, vilket spelar en betydande 

roll för det problemet i detta arbete.  

3.2 Transportlogistik 

I transportlogistiken ingår det aktiviteter som har en stor betydelse för social och ekonomisk 

framgång över hela världen (Juan et al., 2016). Transportlogistik är det underområde i logistiken 

som har byggt vidare på logistikens grundkoncept, att flytta något från en punkt till en annan 

(Juan et al., 2016). I synnerhet så har transportlogistiska aktiviteter involverande motorfordon 

på vägar ökat dramatiskt i takt med att bland annat globalisering och handel ökat länder emellan 

(Juan et al., 2016). 

I takt med att de transportlogistiska aktiviteterna har ökat har det också lagts mer energi på att 

studera problemet med att effektivisera fordonens rutter. Litteratur inom området har på senare 

tid fokuserat på att modellera och optimera tilldelningen av fordon till givna uppdrag (Juan et 

al., 2016).  

3.3 Optimering 

Optimering innebär i stora drag att försöka finna en tillåten lösning som är så bra som möjligt 

på ett givet problem. Givet den ovan nämnda definitionen är alltså ett optimeringsproblem ett 

problem med ett flertal handlingsalternativ där den handling söks som resulterar i att utfallet 

blir så bra som möjligt (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011). 

Enligt Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2011) är en förutsättning för att använda en 

optimeringsmodell att variabler för optimeringsproblemet definieras kvantitativt. Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand (2011) menar också att en annan förutsättning för att använda en 

optimeringsmodell är att det finns ett flertal möjliga beslut att ta. Antalet olika beslut som kan 

göras behöver ofta begränsas, vilket görs med hjälp av bivillkor. Bivillkoren är begränsningar 

som inte får brytas samtidigt som en tillåten lösning erhålls och ser således till att de tilldelade 

värdena på variablerna är inom givna gränser (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011). 

För att lösa optimeringsproblem har flera algoritmer utvecklats men i samma takt som 

optimeringsproblemen blir mer komplexa och svårare att lösa avtar algoritmernas förmåga att 

effektivt kunna lösa problemen.  
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För att få en optimal lösning på ett heltalsproblem kan, i teorin, metoden Brute force search 

användas, vilket innebär att man faktiskt undersöker alla möjliga lösningar på problemet för att 

sedan välja den bästa. Ett problem anses vara ett heltalsproblem om minst en av variablerna 

definieras som en diskret variabel, det vill säga att den bara kan anta ett heltalsvärde. Brute 

force search-algoritmen har dock en hög algoritmkomplexitet vilket innebär att den blir tids- 

och kapacitetskrävande att genomföra, rent beräkningsmässigt, på stora problem (Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand, 2011). Algoritmkomplexitet beskriver hur beräkningstiden för en 

algoritm påverkas av problemets storlek. Lösningstiden för en algoritm med låg 

algoritmkomplexitet påverkas mindre av problemets storlek än för en algoritm med hög 

algoritmkomplexitet. På grund av den höga algoritmkomplexiteten är Brute force search alltid 

utesluten vid problem med hög komplexitet (Reeves, 1995; Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 

2011) och därför kan istället en annan klass av lösningsmetoder tillämpas, nämligen heuristiker.  

3.3.1 Heuristik 

Heuristiker är i regel mer tidseffektiva än lösningsmetoder som garanterar optimala lösningar 

och används när optimalitet inte är ett krav. Många heuristiker ger dock ingen garanti varken 

på kvalité eller lösningens giltighet. Vissa heuristiker kan dock garantera tillåtenhet, givet att 

det finns tillåtna lösningar (Reeves, 1995). Det finns många olika typer av heuristiker. Några 

som är intressanta för detta arbete är konstruktiva heuristiker, lokalsökningsalgoritmer och 

metaheuristiker (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011).  

En konstruktiv heuristik är en heuristik som stegvis konstruerar en tillåten lösning och används 

ofta för att finna en initial lösning till ett optimeringsproblem. Clarke & Wright är en sådan 

heuristik (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011), se Kapitel 3.4.3.  

Lokalsökningsheuristiker utgår från en redan befintlig lösning (x) och jämför denna med 

närliggande lösningar i en omgivning. Omgivningen, N(x), utgörs av varje närliggande lösning 

av x (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand 2011). Enligt Lundgren, Rönnqvist och Värbrand 

(2011) definieras omgivningen för ett icke-kontinuerligt, kombinatoriskt problem genom att 

säga att det är samtliga lösningar som kan nås genom att ändra värdet på en eller flera 1/0-

variabler i den aktuella lösningen x. Om en lösning i omgivningen N(x) genererar ett bättre 

resultat, det vill säga ett bättre målfunktionsvärde än det aktuella, sätts denna lösning till den 

aktuella. En ny omgivning tas fram för den nya lösningen och sökningen fortsätter till dess att 

inga bättre lösningar kan hittas i den aktuella lösningens omgivning. Denna lösning är ett lokalt 
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optimum och är den lösning som ger upphov till det bästa målfunktionsvärdet i omgivningen 

N(x) (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011).  

En metaheuristik fungerar som en påbyggnad till en lokalsökningsheuristik och har som syfte 

att leda lokalsökningsheuristiken och förhindra den från att fastna i ett lokalt optimum. Med en 

metaheuristik tillåts en lokalsökningsheuristik hitta flera olika lokala optima och ökar på så sätt 

chansen att hitta en bra lösning (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011).   

3.4 Ruttplanering 

Vid ruttplanering med ett större antal kunder som ska besökas lämpar det sig enligt Moen 

(2013) att använda sig av digital planering, det vill säga med hjälp av en dator, då en människa 

har svårt att lösa stora problem av denna typ manuellt. Det är alltså fördelaktigt att avgränsa 

ruttplaneringen till ett mindre problem om inte avancerad programvara skall användas.  

Problem som VRP, se Kapitel 3.4.1, förkommer i en del olika varianter. Nämnvärt om dessa 

och många andra kombinatoriska problem är att dess problemkomplexitet är NP-svårt, vilket 

innebär att det inte finns någon algoritm som effektivt kan lösa problem av denna typ 

(Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011). 

3.4.1 VRP – Förklaring och matematisk formulering 

VRP är ett problem som innebär att bestämma rutter för ett antal fordon som skall besöka ett 

antal noder. Vanligtvis utgör dessa noder kunder som i sig har någon efterfråga som skall 

tillgodoses. Fordonen utgår ifrån en och samma depå, vilken också alla fordon skall återvända 

till när de besökt alla kunder i sin respektive rutt. Dessa fordon har en begränsad kapacitet, 

vilket innebär att den totala efterfrågan på varje rutt inte får överskrida fordonets kapacitet. Alla 

kunder skall besökas en och endast en gång var under en bestämd tidsperiod, vilket innebär att 

en kund inte kan ingå i fler än en rutt. Detta problem skall lösas så att den totala körsträckan 

minimeras (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011).  

Enligt Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2011) kan ett VRP formuleras matematiskt enligt 

nedan.  

Variabel- och parameterdefinition 

K = Antalet tillgängliga fordon. 

b = Ett fordons kapacitet. 
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N = {ど, … , 券}. Samtliga studerade noder där n = 0 motsvarar depån. 

di = Efterfrågan på en nod i. 

cij = Avståndet mellan nod i och nod j. 

yik = {な, om nod i besö ks av fordon k, ど annars   
xijk = {な, om fordon k å ker direkt frå n nod i till nod j, ど annars  
  



12 
 

Modellformulering  

Minimera: ∑ ∑ ∑ 潔沈珍捲沈珍賃津珍=待津沈=待�賃=の  

Så att: ∑ 穴沈検沈賃津沈=の ≤ 決     倦 = の, … , �     (1) 

 ∑ 検沈賃�賃=の = �      件 = ね      (2) 

 ∑ 検沈賃�賃=の = の      件 = の, … , 券     (3) 

 ∑ 捲沈珍賃津沈=ね = 検珍賃     倹 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �    (4) 

 ∑ 捲沈珍賃津珍=ね = 検沈賃     件 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �    (5) 

 ∑ ∑ 捲沈珍賃珍樺� ≤ |�| − の     沈樺�    ど 鞄 �, 倦 = の, … , �, � ⊆ �    (6) 

 �沈珍賃 樺 {ね,の}     件 = ね, … , 券, 倹 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �  (7) 

 検沈賃 樺 {ね,の}     件 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �    (8) 

Bivillkorsgrupp (1) ser till att ingen av fordonens kapacitet överskrids. Bivillkorsgrupp (2) ser 

till att alla fordon besöker depån, vilket innebär att vi inte kan ha fler antal rutter än vad vi har 

tillgängliga fordon. Bivillkorsgrupp (3) ser till att varje nod, förutom nod 0, endast besöks en 

gång. Bivillkorsgrupperna (4) och (5) säkerställer att variabeltyperna är sammankopplade, 

exempelvis att om fordon k ska besöka nod j måste fordon k köra från någon nod i till nod j. 

Bivillkorsgrupp (6) består av subtursförbjudande bivillkor. En subtur är en rutt som inte har 

anslutning till depån, och en sådan rutt är inte tillåten. Bivillkorsgrupperna (7) och (8) 

säkerställer att xijk och yij endast kan anta värdena 1 eller 0.  
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3.4.2 Clarke & Wright 

Clarke & Wright är en gammal och välanvänd heuristik (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 

2011) som används för att lösa ett ruttplaneringsproblem. Denna heuristik är en utveckling och 

förbättring av Dantzig och Ramsers (1959) lösningsmetod för ruttplaneringsproblem.  

Utgångsläget för Clarke & Wright är att varje nod som skall besökas tilldelas en egen rutt. Efter 

att de initiala rutterna skapats beräknas de besparingar som erhålls genom att sätta samman två 

rutter till en och besparingarna sorteras sedan i storleksordning. De initiala rutterna slås sedan 

ihop, där störst besparing väljs först, tills det att kapaciteten för fordonet är uppnådd (Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand, 2011).  

Det finns två varianter av denna algoritm, sekventiell och parallell. Den sekventiella versionen 

utvidgar en rutt i taget medan den parallella versionen utvidgar flera rutter parallellt (Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand, 2011). Enligt Laporte et al. (2000) och Toth och Vigo (2002) 

genererar den parallella versionen ofta en bättre lösning än den sekventiella och dess steg listas 

nedan. 

Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2011) presenterar den parallella varianten av Clarke & 

Wright på följande sätt. 

 

Steg 0.  Skapa en rutt per nod, från depån (0) till nod (n) tillbaka till depån (0)  

 

Steg 1. Beräkna besparingen �津陳 = �待津 − �津陳 + �待陳 för alla par av noder 券 och 兼. Sortera 

de uträknade besparingarna i en lista i avtagande storleksordning. Besparingen �津陳 

uppstår om rutt (0,n,m,0) används istället för de två initiala rutterna (0,n,0) och (0,m,0). 

 

Steg 2. Om den största besparingen i listan är större än 0, välj den kombination av noder (n,m) 

som gett upphov till besparingen och gå vidare till Steg 3. Finns det inga besparingar 

som är större än 0, avbryt algoritmen. 

 

Steg 3. Om den valda kombinationen (n,m) inte överskrider fordonets kapacitet och båda 

noderna i den valda kombinationen är startnod eller slutnod i sin respektive rutt, använd 
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kombinationen (n,m) och slå ihop rutterna. Annars stryk vald kombination från listan 

och gå till Steg 2.  

3.4.3 Varianter av VRP och dess tillämpningsområde  

VRP finns i olika varianter inom olika problemområden. Gemensamt för alla varianter av VRP 

är att problemet de beskriver grundas i de egenskaper som tas upp i Kapitel 3.4.1. I detta kapitel 

beskrivs två arbeten, ett av Binart et al. (2016) och ett av Pillac, Guéret och Medaglia (2012) 

som båda berör VRP på ett liknande problem som detta arbete avser att lösa. 

Lösningsmetodiken som används av Binart et al. (2016) liknar till stor del den tvåstegs-metoden 

som används i detta arbete där båda metoderna går ut på att skapa en initial lösning som sedan 

ligger till grund för en simulering. Lösningsmetodiken som används av Pillac, Guéret och 

Medaglia (2012) kan bli intressant för Chargestorm i framtiden då de löser ett liknande problem 

som detta arbete avser att lösa men på en större skala. 

Binart et al. (2016) studerar en variant av VRP vilken går ut på att tilldela rutter till 

servicetekniker som ska besöka så många kunder som möjligt per tidsperiod samtidigt som den 

totala restiden ska minimeras. De två målfunktionerna slås ihop till en viktad summa och 

behandlas sedan som en målfunktion. Det undersökta problemet består av två typer av kunder, 

vilka kan vara obligatoriska eller valbara. De obligatoriska kunderna måste besökas under ett 

förutbestämt tidsintervall medan de valbara kunderna besöks om det finns tillräckligt med tid 

och resurser. De förutbestämda tidsintervallen benämns av Binart et al. (2016) som ”Time 

Windows”. Service- och restider betraktas som stokastiska där de högsta respektive lägsta 

möjliga tiderna är kända.  

För att lösa det ovan beskrivna problemet har Binart et al. (2016) tagit fram en tvåstegs-metod. 

I början av det första steget fokuserar man enbart på de obligatoriska kunderna och man skapar 

en initial lösning som innefattar alla de obligatoriska kunderna genom att lösa ett Traveling 

Salesman Problem with Time Windows (TSPTW). När den initiala lösningen är skapad läggs 

de valbara kunderna in i rutterna mellan obligatoriska kunder med hjälp av en Branch and Cut-

algoritm.   

Steg två av metoden avser att anpassa de erhållna rutterna från Steg ett genom att införa 

stokastiska service- och restider, vilket gör lösningen mer verklighetstrogen eftersom res- och 

servicetider i verkligheten inte är deterministiska. I detta steg används en dynamisk algoritm 

som reagerar i realtid under en simulering. Algoritmen tar, efter varje servicestopp, fram 
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sannolikheten att nästa valbara kund ska hinna få sin service utan att nästkommande 

obligatoriska kund ska få sin service för sent.  

Resultaten som Binart et al. (2016) kom fram till, efter att ha testat metoden på ett antal fiktiva 

exempel samt ett verkligt, visar att metoden de använder effektivt genererar goda resultat på 

ruttplaneringsproblem på upp till 50 kunder och tre servicetekniker. Metoden visade sig dock 

ha brister när det inte fanns tillräckligt många obligatoriska kunder, vilket resulterade i för få 

och för korta initialrutter.  

Likt Binart et al. (2016) berör Pillac, Guéret och Medaglia (2012) ett problem där 

servicetekniker skall tilldelas rutter med avsikt att minimera körsträckan samtidigt som samtliga 

kunder får sin service i tid. Till skillnad från problemet som tas upp av Binart et al. (2016) 

involverar problemet som Pillac, Guéret och Medaglia (2012) berör servicetekniker med olika 

kompetens samt en efterfråga av reservdelar för varje kund och uppdrag. Pillac, Guéret och 

Medaglia (2012) måste därför, utöver att se till att alla kunder får sin service i tid, säkerställa 

att rätt servicetekniker tilldelas rätt jobb samt att denne har tillgång till rätt reservdelar för det 

jobb som ska utföras.  

Pillac, Guéret och Medaglia (2012) har tagit fram en trestegs-metod för att lösa det ovan 

beskrivna problemet. Den framtagna trestegs-metoden består av en konstruktiv heuristik som i 

varje iteration väljer den lösning som ger minst negativ påverkan för kommande val. Detta 

betyder att ett alternativ som genererar en stor vinst eller besparing inte väljs om det medför att 

andra alternativ som har stor negativ påverkan på slutresultatet måste väljas i en senare iteration. 

Denna konstruktiva heuristik skapar en initial tillåten lösning vilken ligger som grund för en 

lokalsökningsheuristik.  

Steg två av metoden består av en lokalsökningsheuristik vilken används för att bryta ner den 

initiala lösningen för att sedan sätta ihop en ny och förhoppningsvis bättre lösning (Pisinger och 

Ropke, 2007; Pillac, Guéret och Medaglia, 2012). 

I det sista steget görs en optimering på samtliga lösningar erhållna från 

lokalsökningsheuristiken. Detta görs då en lösning som i det stora hela är dålig kan innehålla 

rutter som i sig är bra. Dessa vill man ta till vara på för att försöka para ihop dem med andra 

bra rutter från olika lösningar. Pillac, Guéret och Medaglia (2012) har därför tagit fram en 
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optimeringsmodell med avseende att para ihop rutter från tillfälliga lösningar så att den totala 

körsträckan minimeras samtidigt som samtliga kunder ska få sin service. 

Metoden framtagen av Pillac, Guéret och Medaglia (2012) validerades mot 55 olika problem 

där optimum är känt. Resultatet från valideringen visade att metoden fann den optimala 

lösningen på 44 av dessa. 

3.5 Simulering 

Ordet simulering definieras av Kelton, Sadowski och Zupick (2015, s.1) på följande vis: 

“Simulations refers to a broad collection of methods and applications to mimic 

the behavior of real systems, usually on a computer with appropriate software” 

Citatet ovan betyder i grund och botten att en simuleringsmodell används för att representera 

ett verkligt system i vilken förändringar kan implementeras och utvärderas. Med hjälp av en 

simulering kan man se hur förändringar påverkar ett system utan att utföra dessa förändringar i 

det verkliga systemet, vilket både kan vara kostsamt och komplicerat (Kelton, Sadowski och 

Zupick, 2015). Simulering är ett brett begrepp och det finns flera olika tillvägagångssätt och 

metoder när man ska utföra en simulering. Vilken av simuleringsmetoderna som bör användas 

beror på vilket typ av system som ska simuleras (Kelton, Sadowski och Zupick, 2015). Den 

metod som används i detta arbete är en Monte Carlo-simulering, vilken beskrivs i följande 

underkapitel.  

3.5.1 Monte Carlo-simulering 

Monte Carlo-simulering är en simuleringsmetod där indata, eller input-parametrar, bestäms 

med hjälp av slumptal. Varje slumptal är kopplade till ett specifikt värde på input-parametern 

(Kalos och Whitlock, 1986). För att kunna utföra en Monte Carlo-simulering krävs det att 

sannolikhetsfördelnigen, vilken slumptalsintervallet baseras på, för alla olika input-parametrar 

är känd från empirisk data alternativt uppskattad av någon som är insatt i problemet (Edlund, 

Högberg och Leonardz, 1999). Den input-parameter som enligt uppskattad eller empirisk data 

oftast inträffar har också flest slumptal kopplade till sig. I det här sammanhanget kan 

simuleringsmetoden anses vara ett systematiskt tillvägagångssätt för att genomföra en “vad 

händer om”-analys där förutsättningarna förändras inför varje repetition av simuleringen, vilket 

kommer att generera olika resultat (Raychaudhuri, 2008). 
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Sannolikhetsfördelning som nämns i stycket tidigare används i relation till någon eller några 

input-parametrar. Denna sannolikhetsfördelning skulle till exempel kunna vara risk för haveri 

på en godtycklig laddningscentral. Slumptal erhålls från sannolikhetsfördelningen som sedan 

används som input-parametrar till scenariot som önskas testas (Raychaudhuri, 2008). Tanken 

är att flera olika input-parametrar kan väljas, vilket innebär att många olika variationer körs av 

samma scenario. För alla olika input-parametrar som väljs erhålls lika många olika resultat, som 

var och en i sin tur representerar ett resultat av simuleringen som körts. Alla resultaten samlas 

sedan ihop och med hjälp av statistisk analys tas det sedan ställning till hur man skall tolka 

resultaten (Raychaudhuri, 2008). 

I det här arbetet kan Monte Carlo-simuleringen användas för att testa olika scenarion med olika 

serviceintervall där input-parametrar som slumpas fram i ett scenario är ifall en 

laddningscentraler är i behov av incidentservice en given dag eller inte. Man måste då, i 

verkligheten, som servicetekniker ta ställning till om man vid akutservice bör utföra 

regelbunden service på närliggande laddningscentraler också, medan man ändå är ute på 

uppdrag.  

3.5.2 Validering 

Att validera den framtagna modellen är en viktig del i alla simuleringsprocesser oavsett vilken 

typ av simulering det är som ska genomföras. Under valideringen utvärderas den framtagna 

simuleringsmodellen för att säkerställa att det system som modellerats faktiskt representeras i 

modellen (McHaney, 1991). Oavsett hur väl man försöker, kommer ett modellerat system sällan 

överensstämma med det verkliga systemet fullt ut, men anses modellen vara giltig är resultaten 

trovärdiga och förändringar baserade på de simulerade resultaten kan genomföras i det verkliga 

systemet (Law, 2007). Enligt McHaney (1991) finns det ett antal olika sätt att validera en 

simuleringsmodell på. Några av dessa tillvägagångssätt är: Observation, Expertutlåtande och 

Förväntat värde. 

Observation fungerar bra då systemet som ska modelleras redan finns. På så sätt kan man enkelt 

jämföra de resultat som erhålls från modellen med verkliga resultat från systemet. Är dessa lika 

varandra kan modellen anses vara en god representation av det verkliga systemet och modellen 

kan då användas för vidare studier. 

Expertutlåtande fungerar bra, likt observation, då systemet som ska modelleras finns i 

verkligheten. Experter kan vara folk som arbetar i det studerade systemet eller personer som 
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har kännedom om liknande eller identiska system. På så sätt kan dessa experter bedöma om 

modellen representerar det verkliga systemet och därför också bedöma modellen giltig eller 

inte. 

Förväntat värde kan användas i de fall där ett förväntat värde på utdata kan beräknas. Det 

förväntade värdet på utdata kan sedan jämföras med modellens utdata och på så sätt kan 

modellen bedömas giltig eller inte. Skillnaden mellan Förväntat värde och Observationer är att 

Förväntat värde kan användas även om det verkliga systemet inte finns tillgängligt eller om 

empirisk data saknas. 
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4 Nulägesbeskrivning 

Detta arbete berör 38 laddningscentraler som i dagsläget ägs av Jämtkraft AB. Dessa 

laddningscentraler finns belägna i Jämtlands län och Västernorrlands län och Chargestorm står 

för regelbunden- och incidentservice av dessa laddningscentraler. Vid service anlitas en 

servicetekniker som ska serva dessa laddningscentraler, och denne utgår från Brunflo strax 

söder om Östersund. 

Regelbunden service utförs på varje laddningscentral en gång per år och när en laddningscentral 

har servats planeras nästa servicetillfälle till att ske inom loppet av ett år, plus minus en månad. 

Enligt Lindergren2 är varje laddningscentral i behov av incidentservice i snitt en gång på två år, 

vilket är samma sak som en gång på 730 dagar och det är därför intervallet 1 till 730 kommer 

att användas i simuleringen, se Kapitel 5.5.1. Behovet för incidentservice kan uppstå av många 

anledningar och uppstår så fort laddningscentralen inte fungerar som den ska. Behovet kan 

uppstå vid fysisk skada på laddningscentralen, vid hårdvarufel eller fel på mjukvaran. Fysisk 

skada på laddningscentralen skulle kunna uppstå om plastdetaljer eller höljen tagit skada vilket 

medför att laddningscentralen inte fungerar som den ska eller utgör fara för allmänheten. 

Hårdvarufel kan medföra att byte av komponenter behöver göras på laddningscentralen. 

Mjukvarufel kan innebära att program som laddningscentralen använder sig av inte fungerar 

som det skall och behöver uppdateras. Incidentservicen måste ske inom loppet av 48 timmar 

från det att Chargestorm har tagit del av informationen att laddningscentralen har havererat. De 

två olika servicebehoven, regelbunden och incident, går inte att likställa med varandra. Utförs 

incidentservice på en laddningscentral räknas det alltså inte som om det också har utförts 

regelbunden service av laddningscentralen. Dock kan den regelbundna servicen utföras på en 

laddningscentral om serviceteknikern ändå är ute och utför incidentservice på samma 

laddningscentral.  

Servicen av en laddningscentral uppskattas ta en till tre timmar beroende på vilken typ av 

service som ska utföras. Varje laddningscentral uppskattas ta en timme att serva givet att det 

bara är en regelbunden service som ska utföras. Skulle det vara så att serviceteknikern åker ut 

och servar en laddningscentral i behov an incidentservice, tar den enligt Lindergren2 i snitt 2 

timmar att serva då serviceteknikern måste utföra felsökning och sedan reparera eller återställa 

felet. Om serviceteknikern passar på att utföra den regelbundna servicen på samma gång som 

                                                           
2 Personlig intervju med Patrik Lindergren, VD på Chargestorm, 26 maj 2016 
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denne är ute och servar en laddningscentral i behov av incidentservice tar den sammanlagda 

servicen ungefär tre timmar.   

Resekostnaden och arbetskostnaden för serviceteknikerna är i dagsläget bestämd och enligt 

Lindergren3 är dessa kostnader 7 kr/km respektive 400 kr/h. Arbetskostnaden för 

serviceteknikern är densamma oavsett om tiden läggs på att serva en laddningscentral eller på 

att köra mellan alla laddningscentraler, inklusive utgångspunkten. Dessa kostnader ligger till 

grund för indatat till  ruttplaneringen. Dessa indata används i form av matriser och detta går att 

läsa mer om i Kapitel 5.4. Matriserna som används återfinnes även i bilagorna 2, 3 respektive 

4. 

Chargestorm beställer service av en servicetekniker men hur serviceteknikern tar sig runt till 

laddningscentralerna och i vilken ordning denne gör detta är i dagsläget okänt för Chargestorm. 

I dagsläget är det också helt upp till serviceteknikern om denne passar på att utföra den 

regelbundna årsservicen, som ingår i dennes kontrakt, på närliggande laddningscentraler när 

denne är ute och utför incidentservice.  

De geografiska positionerna för laddningscentralerna illustreras i Figur 1 och Figur 2 och 

figurerna är baserade på de koordinater som erhållits av Chargestorm. Koordinaterna återfinns 

i Bilaga 1. Figur 1 visar en överskådlig bild av samtliga studerade laddningscentraler medan 

Figur 2 visar de laddningscentraler som ligger i Östersunds tätort, vilka är lite svårare att urskilja 

i Figur 1.  

                                                           
3 Mejlkontakt med Patrik Lindergren, VD på Chargestorm, 19 april 2016   



21 
 

 

Figur 1 – Grafisk presentation av samtliga berörda laddningscentraler (Ward, 2016). 
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Figur 2 – Geografisk presentation av laddningscentralerna i Östersund Centrum (Ward, 
2016). 
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5. Utförande 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt och är strukturerat i kronologisk ordning. 

Kapitlet innehåller även en diskussion kring valda metoder och tillvägagångssätt och hur detta 

kan påverka resultaten.  

5.1 Litteraturstudie 

För att få en övergripande bild av problemområdet genomfördes en litteraturstudie där 

biblioteket på Linköpings universitet användes som en utgångspunkt. För att få den 

övergripande och grundläggande kunskapen användes allmän litteratur för de berörda 

områdena som vägledande material. Efter att den grundläggande kunskapen erhållits söktes det 

efter arbeten med högre akademisk höjd som också berörde VRP och lösningsmetoder relaterat 

till VRP. Vid sökningen av detta material användes sökord som: VRP, Vehicle Routing Problem 

Field Technicians, VRP Heuristics, VRP Algorithms, Clarke & Wright, Savings Algorithm, 

Optimization och Monte Carlo Simulation. 

5.2 Datainsamling och datahantering 

Data som erhållits är positioner på laddningscentraler, tider för att genomföra både standard- 

och incidentservice på en laddningscentral, en utgångspunkt för serviceteknikern och de 

servicekostnader som Chargestorm har i dagsläget.  

Givet laddningscentralernas positioner och serviceteknikerns utgångspunkt kunde avstånd och 

körtid mellan samtliga punkter tas fram, se Bilaga 3 och 4. Med hjälp av Google Maps Distance 

Matrix API erhölls avstånd och körtid på bilväg mellan alla givna laddningscentraler samt 

avstånden från utgångspunkten till samtliga laddningscentraler. Detta gjordes genom att mata 

in samtliga koordinater för alla laddningscentraler och utgångpunkten för serviceteknikern i 

Google Maps Distance Matrix API. Google Maps Distance Matrix API använder sig av Google 

Maps varifrån restid och avstånd mellan alla laddningscentraler samt mellan alla 

laddningscentraler och serviceteknikerns utgångspunkt erhålls.  

För att få en bra bild över hur planeringen och beställning av servicen går till i dagsläget har en 

intervju med Chargestorms VD genomförts. Den intervjumetod som valdes var 

semistrukturerad. Då frågorna var förutbestämda erhölls svar inom de områden som var av 

intresse. Dock var det en öppen stämning på intervjun där djupare diskussion kunde tas kring 

de förutbestämda frågorna vilket gav en klarare bild av problemet och nuläget.  
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5.3 Problemformulering 

Då det problem som ska lösas inte är ett traditionellt VRP måste C & W-algoritmen som 

används justeras en aning. I ett traditionellt VRP har varje nod på en rutt en efterfråga som 

behöver uppfyllas och vanligtvis innebär detta en leverans av någon produkt. Varje rutts totala 

efterfråga blir således summan av dess noders respektive efterfråga. Varje nod i det här arbetet 

har istället en tidsefterfråga, vilket innebär att serviceteknikern behöver spendera en viss tid på 

varje nod istället för att leverera en fysisk vara eller produkt. Denna tidsefterfråga är för varje 

nod en till tre timmar, beroende på vilken typ av service som behöver utföras. Varje rutts totala 

längd, eller tidsbegränsning, utgörs således av både servicetiden för laddningscentralerna och 

körtiden till dem, vilket i sin tur begränsas av längden på serviceteknikerns arbetsdag vilken är 

8 timmar. 

Vidare är antalet fordon obegränsat eftersom det till skillnad från ett traditionellt VRP beaktar 

rutter som är tänkta att användas regelbundet. I detta arbete finns det bara en servicetekniker 

som i ett traditionellt VRP hade inneburit att det endast finns ett fordon tillgängligt. I detta 

arbete är det inget problem när det uppstår fler rutter än vad det finns tillgängliga fordon 

eftersom varje rutt endast behöver få regelbunden service en gång om året. Den längre 

tidsperioden innebär att samma servicetekniker kan köra olika rutter på olika dagar och kan då 

på så sätt ensam tillgodose efterfrågan på alla rutter. Skulle summan av efterfrågan på alla rutter 

överstiga ett år, det vill säga att om det finns fler rutter än vad serviceteknikern har arbetsdagar 

på året, kommer det behövas mer än en servicetekniker för att tillgodose efterfrågan. Nedan 

följer den matematiska formuleringen av det VRP som använts med ovan nämnda justeringar.  

Variabel- och parameterdefinition 

K = Störst antal rutter. 

b = Serviceteknikerns arbetsdag (8 timmar). 

N = {ど, … , 券}. Samtliga studerade noder där n = 0 motsvarar serviceteknikerns utgångspunkt. 

di = Tiden det tar att serva nod i, där d0 = 0. 

gij = Tiden det tar att köra mellan noderna i och j. 

cij = Kostnad att åka mellan nod i och nod j. 

yik = {な, om nod i besöks av fordon k, ど annars 
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xijk = {な, om fordon k å ker direkt frå n nod i till nod j, ど annars  
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Modellformulering  

Minimera: ∑ ∑ ∑ 潔沈珍捲沈珍賃津珍=待津沈=待�賃=怠  

Så att: ∑ 岫穴沈検沈賃 + ∑ �沈珍捲沈珍賃津珍=待 岻津沈=待 ≤ 決   倦 = の, … , �     (9) 

 ∑ 検沈賃�賃=の = �      件 = ね      (10) 

 ∑ 検沈賃�賃=の = の      件 = の, … , 券     (11) 

 ∑ 捲沈珍賃津沈=ね = 検珍賃     倹 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �   (12) 

 ∑ 捲沈珍賃津珍=ね = 検沈賃     件 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �   (13) 

 ∑ ∑ 捲沈珍賃珍樺� ≤ |�| − の     沈樺�                               ど 鞄 �, 倦 = の, … , �, � ⊆ �   (14) 

 捲沈珍賃 樺 {ね,の}     件 = ね, … , 券, 倹 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �   (15) 

 検沈賃 樺 {ね,の}     件 = ね, … , 券, 倦 = の, … , �    (16) 

Parametrar: 

Den ovan beskrivna matematiska formuleringen är relativt lik den traditionella formuleringen 

av ett VRP. I den ovan beskrivna formuleringen har det endast lagts till en parameter, gij. 

Målfunktion: 

Ingenting i målfunktionen har ändrats, dock så har inputparametern cij en annan definition och 

utgör nu istället summan av kostnaderna för körsträckan, tiden det tar att köra samt tiden det tar 

att utföra service. 
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Bivillkor:  

Den enda bivillkorsgruppen som är ändrad är bivillkorsgrupp (1) i den allmänna formuleringen. 

I bivillkorsgrupp (9) är tiden det tar att köra en rutt inräknad då kapaciteten i detta problem inte 

endast utgörs av efterfrågan på varje laddningscentral utan även hur lång tid det tar att köra 

mellan dem.    

5.4 Implementering av Clarke & Wright   

Då både tiden och avståndet är kostnadsdrivare i problemet som detta arbete berör slås dessa 

ihop till en gemensam storhet vilket är kostnader. Från avstånds- och tidsmatriserna skapas en 

kostnadsmatris genom att multiplicera avståndsmatrisen med en given kilometerkostnad (7 

kr/km) och multiplicera tidsmatrisen med en given arbetskostnad (400kr/h) och sedan summera 

de två matriserna. På så sätt kan besparingarna beräknas på den gemensamma enheten kostnader 

istället för att enbart ta hänsyn till avstånd eller tid. Kostnadsmatrisen som skapas går att hitta i 

Bilaga 2. 

Implementeringen av Clarke & Wright bygger på algortimstegen beskrivna i Kapitel 3.4.2 och 

fungerar på följande sätt:  

Steg 1. Skapa en rutt per laddningscentral, vilken går från nod 0 till laddningscentralen tillbaka 

till depån. Detta görs för alla laddningscentraler som finns i problemet.   

Steg 2. Beräkna besparingen som erhålls genom att slå ihop två rutter. En sammanslagning av 

två rutter sker genom att serviceteknikern åker från depån till den första 

laddningscentralen och sedan vidare till den andra laddningscentralen för att slutligen 

åka tillbaka till depån igen istället för att de två laddningscentralerna besöks på två olika 

rutter. Detta görs för alla de rutter som skapades i föregående steg. Besparingen 

beräknas genom att subtrahera kostnaden att åka från den första laddningscentralen 

tillbaka till depån och kostnaden att åka från depån till den andra laddningscentralen 

från kostnaden att åka mellan de två laddningscentralerna, vilket innebär att även 

positiva besparingar kan erhållas. Besparingen som erhålls läggs till i en besparingslista 

och sorteras sedan i avtagande storleksordning.  

Steg 3. Om den största besparingen i listan är större än 0, välj den rutt som gett upphov till 

besparingen och gå vidare till Steg 4 i algoritmen. Finns det inga besparingar som är 

större än 0, avbryt algoritmen. 
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Steg 4. Säkerställ att båda laddningscentraler är antingen start- eller slutnod i var sin rutt. Om 

så är fallet gå vidare till Steg 5. Om så inte är fallet stryk besparingen från listan och gå 

till Steg 3. 

Steg 5. Om sammanslagningen av de två rutterna resulterar i att den nya ruttens tidsåtgång är 

mindre eller lika med tidskapaciteten för serviceteknikern, utför sammanslagningen 

enligt Steg 2, stryk besparingen från listan och gå till Steg 3. Om tidsåtgången är större 

än tidskapaciteten för serviceteknikern, stryk besparingen från listan och gå till Steg 3.  

Clarke & Wright implementeras i Matlab vilket är en programmeringsplattform med tillhörande 

syntax som lämpas vid programmering med matriser. Då algoritmens input till stor del består 

av matriser är Matlab ett bra verktyg att använda i detta arbete. 

5.4.1 Validering av implementering 

För att validera implementeringen av algoritmen jämfördes resultat från detta arbetes 

implementering med resultat från andras arbete, på ett och samma VRP.  

Det beräkningsexempel som användes vid valideringen kommer från Dantzig och Ramser 

(1959) och består av en avståndsmatris och en given efterfråga på varje nod samt en given 

fordonskapacitet, se bilaga 5. I exemplet antas P0 vara den nod som representerar depån. Utöver 

Dantzig och Ramser (1959) har också Segerstedt (2014) använt samma beräkningsexempel för 

att validera sin variant av Clarke & Wright. Dantzig & Ramsers heuristik resulterar i den totala 

längden 294 längdenheter, men de vidkänner att den optimala lösningen tros vara 290 

längdenheter på det aktuella beräkningsexemplet. Båda arbetenas resultat presenteras i Tabell 

1 nedan och jämförs med de resultat som erhållits från algoritmen i detta arbete.  

Den totala längden på Segerstedts (2014) lösning uppgår till 290 längdenheter på sammanlagt 

fyra olika rutter. Den implementerade heuristiken i detta arbete ger samma resultat på det givna 

beräkningsexemplet som Segerstedts (2014) och resulterar då också i 290 längdenheter, vilket 

Dantzig och Ramser (1959) som tidigare nämnt trodde var det optimala resultatet.  

Tabell 1 – Resultat av beräkningsexemplet 

Författare  Heuristik  Resultat 
Dantzig & Ramser Dantzig & Ramser 294 le 
Segerstedt Variant av C & W 290 le 
F. Sjöholm & O. Tivendale C & W 290 le 
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Skillnaden mellan Segerstedts variant av Clarke & Wright och lösningsmetoden i det här arbetet 

är att Segerstedt enbart beaktar en rutt åt gången medan algoritmen i detta arbete kan bygga 

flera rutter samtidigt. En annan skillnad mellan lösningsmetoderna är att Segerstedts variant 

även avser att lägga in nya noder på bästa möjliga plats i en rutt vilket innebär att två noder som 

blivit länkade i en rutt kan splittras då en ny nod läggs in mellan dem, givet att det då också 

uppstår en besparing. När två noder länkats samman i lösningsmetoden för detta arbete kan 

dessa inte längre splittras utan nya noder kan enbart läggas till i början eller slutet av en rutt. 

Skillnaderna skulle kunna beskrivas som att Segerstedts lösningsmetod prioriterar att hitta bästa 

möjliga plats för nästa nod i aktuell rutt vilket görs tills fordonets kapacitet är uppnådd medan 

lösningsmetoden i detta arbete prioriterar att hitta bästa rutt för aktuell nod. Båda 

lösningsmetoder är flexibla på olika sätt. 

Trots att problemet i detta arbete inte är ett traditionellt VRP, likt beräkningsexemplet ovan, 

resulterar ändå detta arbetes algoritm i bästa resultat för givet beräkningsexempel, i jämförelse 

med Segerstedts (2014) och Dantzig och Ramsers (1959) resultat. Detta indikerar att 

implementeringen är korrekt och lämpas för användning i detta arbete.   

5.5 Monte Carlo-simulering 

Simuleringen syftar till att besvara den forskningsfråga som berör lönsamheten att utföra 

regelbunden service i samband med incidentservice. Efter att rutterna skapas med hjälp av 

Clarke & Wright används dessa till att simulera scenarion där incidentservice ska utföras på en 

laddningscentral. Huruvida det då bestämmer om övriga laddningscentraler på samma rutt ska 

få sin regelbundna service samtidigt beror på när de senast fick sin regelbundna service. Om 

dessa laddningscentraler nyligen fått sin regelbundna service och således ligger utanför det 

avgörande tidsintervallet utför serviceteknikern inte servicen igen utan utför då bara 

incidentservicen och åker sedan därifrån. Om det istället var längesedan laddningscentralerna 

på rutten fick sin regelbundna service och laddningscentralerna således ligger innanför det 

avgörande tidsintervallet kan serviceteknikern då förutom incidentserva även utföra 

regelbunden service på laddningscentralerna på samma rutt. Det önskas då undersökas huruvida 

det lönar sig eller inte att utföra den regelbundna servicen på närliggande laddningscentraler 

samt att undersöka hur storleken på detta tidsintervall påverkar den slutliga totalkostnaden för 

service av given rutt.  
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Då det i dagsläget saknas data från Chargestorm angående hur långt serviceteknikern kör för 

att utföra den regelbundna servicen eller hur mycket denna kostar tar vi fram ett 

jämförelsescenario, vidare kallat “nollscenario”, vilket innebär att ingen regelbunden service 

utförs i samband med incidentservice. I nollscenariot tar vi fram servicekostnaden för två år, då 

en laddningscentral i snitt är i behov av incidentservice en gång på två år. Kostnaden för 

nollscenariot blir summan av kostnaderna av att serviceteknikern utför regelbunden service på 

de framtagna rutterna två gånger samt att serviceteknikern kör enskilda turer en gång till varje 

laddningscentral och utför incidentservice på dessa. Ur detta beräknas en årskostnad vilken 

simuleringsresultaten jämförs mot, se Kapitel 5.5.2.  

5.5.1 Ramverk för Simuleringen 

Ramverket beskriver förutsättningarna för simuleringen som gjorts. Grunden för simuleringen 

är de rutter som tagits fram med hjälp av Clarke & Wright och det är på dessa isolerade och 

förutbestämda rutter som de olika scenarierna simuleras. Antagande inom ramverket diskuteras 

närmre i Kapitel 5.6.  

När rutterna är skapade med hjälp av Clarke & Wright utförs simuleringen på en tur i taget. 

Den första turen väljs och ett slumptal mellan 1 och 730 genereras för varje laddningscentral 

och dag i simuleringen. Hur många slumptal som i simuleringen, av en given rutt, representerar 

input-parametern som står för att en laddningscentral är i behov av incidentservice beror på hur 

stor risken är för att en laddningscentral skulle behöva incidentservice. Hur många gånger vi 

slumpar fram ett tal beror på antalet laddningscentraler det är på rutten. Är det tre 

laddningscentraler på rutten slumpar vi fram tre tal varje dag, ett för varje laddningscentral. Vi 

vet att en godtycklig laddningscentral i snitt är i behov av incidentservice en gång på två år, 

vilket är samma sak som en gång på 730 dagar. Detta innebär att vi varje dag i simuleringen 

generar ett slumptal för varje laddningscentral på rutten som motsvarar sannolikheten, 1/730, 

för att avgöra huruvida laddningscentralen är i behov av incidentservice den dagen eller inte. I 

simuleringen motsvarar talet 1 att en laddningscentral har gått sönder och de resterande talen 

2-730 representerar input-parametern att laddningscentralen inte är i behov av incidentservice 

den dagen.  

För att kunna utvärdera lönsamheten av att utföra regelbunden service i samband med 

incidentservice används ett antal olika scenarion. I de olika scenarierna justeras tidsperioden 

som bestämmer när regelbunden service får ske i samband med incidentservice. Till exempel 
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tillåts serviceteknikern i ett av scenarierna att utföra regelbunden service på rutten 30 dagar 

innan den regelbundna servicen är planerad att utföras, om behovet av incidentservice uppstår 

inom perioden. I ett annat scenario tillåts serviceteknikern att utföra den regelbundna servicen 

60 dagar innan den är planerad att utföras, och så vidare. 

Efter att den regelbundna servicen har utförts planeras nästa regelbundna servicetillfälle till ett 

år senare där serviceteknikern fortfarande har möjlighet att genomföra regelbunden service 

tidigare än den är planerad att utföras. Skulle det vara så att två eller flera laddningscentraler är 

i behov av incidentservice under den tidsperiod då serviceteknikern har tillåtelse att utföra den 

regelbundna servicen, fast på olika dagar, utförs den regelbundna servicen endast en gång på 

varje laddningscentral.  

Då simuleringsmodellen bygger på stokastik krävs det att den simulerade tiden är en längre 

period för att resultaten ska bli pålitliga. Varje scenario simuleras under en tioårsperiod vilket i 

sin tur upprepas 100 gånger per rutt. Data från varje simulering, så som kört avstånd och 

totalkostnader, sparas varifrån en genomsnittlig årskostnad beräknas för varje scenario. Genom 

att jämföra de olika scenarierna och de genomsnittliga årskostnaderna besvaras 

forskningsfrågorna huruvida det är lönsamt eller inte att utföra regelbunden service i samband 

med incidentservice samt hur tätt inpå den planerade regelbundna servicen detta bör ske.  

Som exempel utförs simuleringen på en tur med 4 laddningscentraler under en period på 10 år. 

Vi vill simulera scenariot att serviceteknikern får genomföra den regelbundna servicen för hela 

rutten tidigast 30 dagar tidigare än planerat om en laddningscentral på rutten är i behov av 

incidentservice under den perioden. För detta scenario genereras en lista med fyra kolumner, 

en kolumn för varje laddningscentral på rutten, och varje kolumn är 3650 rader lång där en rad 

motsvarar en dag i simuleringen, se Tabell 2. När listan är skapad stegas den igenom dag för 

dag och om talet 1 förekommer i en eller flera kolumner betyder det att en eller flera 

laddningscentraler är i behov av incidentservice den dagen. I Tabell 2 ser vi att 

Laddningscentral 2 på rutten är i behov av incidentservice dag 6, markerat i gult nedan, och att 

Laddningscentral 3 på rutten är i behov av incidentservice dag 360, också markerat i blått nedan.  
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Tabell – 2 Visualisering av Monte Carlo-simulering 

Dag Laddningscentral 1 Laddningscentral 2 Laddningscentral 3 Laddningscentral 4 

1 365 698 350 326 

2 162 294 607 102 

3 421 40 197 446 

4 296 153 716 104 

5 194 420 487 238 

6 291 1 532 267 

7 591 451 461 372 

8 630 131 300 114 

9 694 29 328 390 

10 69 527 167 728 

11 230 513 196 342 

12 615 573 616 60 

13 169 691 337 702 

14 240 504 586 626 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
360 511 58 1 189 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

3650 326 103 24 556 
 

Vid simuleringens start är nästa regelbundna service planerad att genomföras dag 365, då dag 

6 inte är 30 dagar eller färre ifrån dag 365 utförs endast incidentservice för laddningscentral 2 

den dagen. Det innebär att serviceteknikern åker från depån ut till laddningscentral 2, 

incidentservar denna och sedan åker tillbaka till depån. Kostnaden för körsträckan och 

kostnaden för tiden det tar att köra samt serva laddningscentralen adderas till den totala 

servicekostnaden för rutten. Sedan fortsätter vi att stega igenom listan tills nästa dag då en 1: a 

hittas i en kolumn. Nästa 1: a som hittas i Tabell 2 är för Laddningscentral 3 dag 360. Då dag 

360 är 30 dagar eller färre från dag 365 genomför serviceteknikern den regelbundna servicen 

för hela rutten samt incidentservicen för Laddningscentral 3. Kostnaden för detta adderas sedan 

till den totala servicekostnaden för rutten och nästa planerade regelbundna service planeras 

genomföras 365 dagar senare, på dag 725. Simuleringen fortsätter på samma vis fram till dag 
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3650 vilket ger oss en total servicekostnad för rutten på en tioårsperiod. Sedan upprepas detta 

100 gånger för varje rutt var på en genomsnittlig årskostnad kan räknas fram.  

5.5.2 Validering 

I detta kapitel valideras simuleringsmodellen och valideringen baseras på teorin i Kapitel 3.5.2. 

Den valideringsmetod som lämpar sig bäst för simuleringens ändamål är Förväntat värde, 

eftersom studien saknar empirisk data och för att det saknas faktiska servicekostnader från det 

verkliga systemet. Det som finns tillhanda är endast en kilometerkostnad, arbetskostnad för 

serviceteknikern samt risken att en given laddningscentral är i behov av incidentservice. 

Nollscenariot beräknas genom att addera kilometerkostnaden för ruttens längd med kostnaden 

för tiden det tar att köra och serva hela rutten för ett år. Eftersom risken att en laddningscentral 

är i behov av incidentservice är en gång på två år så adderas sist även en halv 

incidentservicekostnad till de förväntade årskostnaderna för varje rutt. Den förväntade värdet 

blir således den totala årskostnaden för samtliga rutter, givet antalet laddningscentraler på 

rutterna, dess längder, samt risken att en laddningscentral är i behov av incidentservice. Denna 

årskostnad används som kostnaden för nollscenariot.   

För att validera simuleringsmodellen jämförs nollscenariot mot den framsimulerade 

totalkostnaden, där det intervall som styr huruvida regelbunden service kan ske i samband med 

incidentservice, vidare kallat serviceintervallet, sätts till 0 dagar. Detta innebär att man vid 

incidentservice aldrig utför den regelbundna servicen utan utför denna först då den faktiskt är 

planerad att utföras. Denna årskostnad sparas och jämförs mot nollscenariot. Om den 

framsimulerade totalkostnaden hamnar nära den förväntade totala kostnaden kan slutsatsen dras 

att simuleringsmodellen är en god representation av det verkliga systemet. Skulle det istället 

visa sig att den framsimulerade totalkostnaden skiljer sig avsevärt från den förväntade 

totalkostnaden tyder det på att simuleringsmodellen inte är representativ av det verkliga 

systemet.  

Den simulerade årskostnaden för samtliga rutter där serviceintervallet är 0 dagar hamnar nära 

nollscenariot och återfinns i Kapitel 6.2. 

5.6 Metoddiskussion 

Alla koordinater har erhållits av Chargestorm varpå diskussionen kring erhållen datas validitet 

kan tas. Koordinaterna skulle kunna vara felaktiga men då de alla är belägna inom ett rimligt 

avstånd från varandra tros dessa vara korrekta. Vidare finns det risk för att erhållna kostnader 
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kan vara feluppskattade men vi måste utgå från att de är korrekta. Kostnadstariffen som har 

tillhandahållits används i dagsläget av Chargestorm och därför ser författarna ingen anledning 

till att dessa kostnader på något sätt skulle vara tillgjorda då det i slutändan bara resulterar i ett 

sämre resultat av det här arbetet.  

Intervjumetoden som valdes har både fördelar och nackdelar. Då det tillåts djupare diskussion 

kring frågorna är det lätt att intervjun svävar iväg och berör områden som inte svarar på frågan. 

Denna nackdel kan också beaktas som en fördel då det är lättare att få en helhetsbild av 

problemet i fråga vilket är bra när man ska skapa sig en nulägesbild av problemet. På grund av 

detta anses den semistrukturerade intervjuformen vara lämplig då målet med de intervjuer som 

genomförts var att skaffa en nulägesbild av företaget och får en övergripande blid av problemet. 

I dagsläget bygger arbetets resultat endast på en heuristik, Clarke & Wright, vilket kan medföra 

systematiska fel ifall heuristiken är fel för problemet. Däremot är Clarke & Wright en välanvänd 

heuristik för att lösa ett VRP (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand, 2011) och eftersom 

problemet i detta arbete är definierat som en variant av ett VRP anses Clarke & Wright också 

vara en fullgod heuristik att bruka. Dock är det som sagt en heuristik, vilket innebär att 

optimalitet inte är garanterat. Att optimalitet förmodligen inte nås accepteras då problemet har 

avgränsats och är en förenkling av vekligheten. Då det är en förenkling av verkligheten kan det 

inte garanteras att en optimallösning på det avgränsade problemet är optimal på det ursprungliga 

icke avgränsade problemet. En metod som garanterar optimalitet på det avgränsade problemet 

ansågs därför vara för tidskrävande att bruka när lösningens optimalitet ändå inte hade kunnat 

garanteras på det ursprungliga icke avgränsade problemet. 

Vidare används Google Maps Distance Matrix API för att beräkna körsträckor och körtid 

mellan laddningscentraler och serviceteknikerns utgångspunkt, vilket eventuellt kan innebära 

lindrigt felaktiga längder på sträckor. Även det faktum att en symmetrisk avståndsmatris 

används kan innebära viss avvikelse från de verkliga körsträckorna då avståndet från en nod till 

en annan och avståndet åt andra hållet inte nödvändigtvis behöver vara lika, givet vägnät och 

enkelriktningar med mera. Avståndet mellan punkt A och punkt B kan skilja sig från avståndet 

mellan punkt B och punkt A och denna skillnad tar vi inte hänsyn till i detta arbete. Valet av 

avstånd utgörs av slumpen eftersom skillnaden mellan valen inte bör vara tillräckligt stor för 

att påverka arbetets resultat något nämnvärt. Eftersom problemet i detta arbete mestadels består 

av relativt långa sträckor påverkar dessa skillnader i körsträckor inte slutresultatet särskilt 
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mycket. Används samma metod på ett problem med mycket kortare körsträckor, exempelvis i 

en stadskärna, påverkas slutresultatet mycket mer av dessa skillnader. Därför anser vi att en 

symmetrisk avståndsmatris är tillräcklig för detta problem men om Chargestorm vill använda 

sig av denna metod för problem med kortare körsträckor än de i detta arbete bör de istället 

använda en icke symmetrisk avståndsmatris. 

För att validera den implementerade algoritmen jämfördes resultaten från denna med resultaten 

från två andra arbeten på ett och samma VRP. Det beräkningsexempel som användes vid denna 

validering har inte en tidsbegränsning som finns i det problem som detta arbete berör. Därför 

kan det diskuteras huruvida resultaten från de olika arbetena går att jämföra med varandra. Dock 

skiljer inte detta arbetets problem signifikant från ett traditionellt VRP, vilket visas från den 

matematiska formuleringen i Kapitel 5.3. På grund av de stora likheterna mellan ett traditionellt 

VRP och det VRP i detta arbete anses valideringen vara rättfärdigad. Som resultaten visar i 

Kapitel 5.4.1 generar den implementerade algoritmen i detta arbete likvärdiga resultat jämfört 

med resultaten från Segerstedt (2014) och Dantzig & Ramser (1959). Att de resultat som 

presenteras av Segerstedt (2014) är samma som detta arbetes beror inte på att 

lösningsmetoderna är likadana utan beror på enkelheten i det givna beräkningsexemplet. 

Lösningsgångarna skiljer sig något i Segerstedts variant och detta arbetes lösningsmetod men 

båda metoder ändå resulterar i samma resultat.   

Simuleringen som genomförs bygger på en del antaganden. För det första så antas det att risken 

för att en laddningscentral ska gå sönder är lika stor dagen efter en service som den är till 

exempel 200 dagar efter service. Detta bör inte vara en helt korrekt spegling av verkligheten 

men då vi inte har någon data som visar på att risken för haveri skulle variera över tiden utgår 

vi från att den inte gör det. Dessutom körs simuleringen under en längre tidsperiod och flera 

gånger för varje scenario, vilket gör att de små felaktigheterna sprids ut över tiden och vi kan 

få ut ett verklighetstroget medelresultat. För det andra så fokuseras simuleringen enbart på en 

rutt i taget vilket innebär att den ej tar hänsyn till att två laddningscentraler på två olika rutter 

kan vara i behov av incidentservice samma dag. Detta ser vi inte som ett stort problem för om 

det skulle inträffa i verkligheten kan serviceteknikern serva de två olika rutterna under två dagar 

då incidentservicen måste ske inom 48 timmar. Den ena rutten en dag och den andra nästa dag, 

vilket gör att simuleringen ger verklighetstrogna resultat. Risken för att fler laddningscentraler 

är i behov av incidentservice på samma dag är 1/730x där x är antal trasiga laddningscentraler. 

Då denna risk blir väldigt liten vid fler än en trasig laddningscentral bortses dessa scenarion 
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från. För det tredje förutsätter vi att serviceteknikern hinner med att serva samtliga 

laddningscentraler på rutten på en dag. I de fall då det är flera laddningscentraler på en och 

samma rutt som är i behov av incidentservice samma dag kan det bli så att en rutt tar längre tid 

att serva än 8 timmar. Att en rutt tar längre tid att serva än 8 timmar kan inträffa eftersom att en 

incidentservice tillsammans med en regelbunden service tar tre timmar medan en regelbunden 

service enbart tar en timme. Om servicen för en rutt blir längre än 8 timmar antar vi att 

serviceteknikern jobbar över den dagen och inte avbryter rutten mitt i. Detta gör vi för att 

förenkla problemet och då det inte är speciellt sannolikt att flera laddningscentraler är i behov 

av incidentservice under samma dag bör detta inte påverka slutresultatet något nämnvärt. Dock 

tas eventuella övertidskostnader som kan uppstå i verkligheten inte med i beräkningarna i detta 

arbete.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer arbetets resultat presenteras i form av de skapade rutterna samt resultaten 

från simuleringen.  

6.1 Rutter 

Arbetet resulterar i tio rutter och dessa tillsammans med respektive årskostnad för att utföra 

regelbunden service för dessa presenteras i Tabell 3. Laddningscentralerna och deras respektive 

koordinater återfinns i Bilaga 1. 

Tabell 3 – Presentation av rutter 

Rutt Laddningscentraler (0 = depå) Tid att köra och genomföra 
regelbunden service (min) 

Längd 
(km) 

1 0-3-5-0 6h 27m 352,1 

2 0-6-7-33-0 7h 34m 346,8 

3 0-17-36-35-18-0 7h 6m 230,3 

4 0-22-31-11-0 7h 21m 343,4 

5 0-27-9-12-0 7h 18m 303,7 

6 0-10-14-13-19-32-38-0 7h 47m 96,0 

7 0-8-23-0 7h 29m 384,9 

8 0-37-29-30-16-2-1-25-0 7h 59m 45,9 

9 0-20-17-4-24-26-34-28-0 7h 56m 36,0 

10 0-21-0 1h 58m 69,6 

TOTAL  68h 55m 2208,7 

 

I Figur 3 nedan presenteras en geografisk illustration av Rutt 6 som går från nod 0 till den första 

laddningscentralen på rutten, nod 10, och sedan vidare till de resterande laddningscentralerna i 

tur och ordning. De röda nålarna på figuren visar laddningscentralernas positioner på rutten och 

den blåa nålen visar depåns position.  
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Figur 3 – Illustration av Rutt 6 (Google Maps, 2017). 
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6.2 Simuleringsresultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från simuleringen som utförts. I Figur 4 

nedan presenteras de kostnader som simuleringen resulterat i. De olika intervallen på den 

horisontella axeln representerar antalet dagar fram till och med den planerade regelbundna 

servicen som det är tillåtet att utföra regelbunden service på en rutt i samband med 

incidentservice. Exempelvis så kommer det i snitt att kosta cirka SEK 85800 per år att låta 

utföra regelbunden service inom 30 dagar då den egentligen är planerat att utföras, då man är 

ute på rutten för incidentservice.  

Alla kostnader som är framtagna med hjälp av simuleringen är snittkostnader för varje rutt där 

varje rutt simulerats i först 10 år med all inplanerad service och när alla rutter simulerats i 10 år 

vardera sparas den totala tioårskostnaden. Detta upprepas sedan 100 gånger för varje rutt, och 

varje gång sparas tioårskostnaden efter att simuleringen är färdig. I slutändan hämtas 

snittkostnaden för alla sparade årskostnader och presenteras i Figur 4.  

 

Figur 4 – Presentation av de simuleringsresultat som erhållits från simuleringen.  
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Att låta serviceteknikern utföra regelbunden service med ett intervall på 360 dagar resulterar i 

det dyraste alternativet som uppmättes vid simuleringen. Detta alternativ resulterar i en total 

årskostnad för alla rutterna på cirka SEK 109400. När intervallet är 360 dagar innebär det att 

serviceteknikern i princip alltid utför den regelbundna servicen i samband med incidentservice. 

Nollscenariot representeras i Figur 4 ovan som en orange punkt och visar den i snitt simulerade 

årskostnaden där man vid incidentservice aldrig utför regelbunden service utan utför denna först 

då den är planerad. Detta alternativ resulterar i en total årskostnad för samtliga rutter på SEK 

87887. Detta alternativ är inte det billigaste men inte heller det dyraste. Det billigaste resultatet 

fås när intervallet sätts till 0 till 120 dagar och den totala årskostnaden för alla rutter är då SEK 

81638.  

I Tabell 5 nedan presenteras de väntevärden som använts för att validera simuleringen. De 

simulerade årskostnaderna finns Tabell 4 och det framräknade väntevärdet presenteras i Tabell 

5. Den framsimulerade totala årskostnaden för alla rutter är cirka SEK 87900 och den beräknade 

totala årskostnaden är cirka SEK 87500, vilket endast skiljer sig från den framsimulerade totala 

årskostnaden med cirka 0,5 %. Anledningen till att de båda totalkostnaderna skiljer sig åt är 

därför att simuleringsmodellen bygger på en stokastisk fördelning medan nollscenariot är 

baserad på deterministiska värden. Anledningen till att de båda totalkostnaderna skiljer sig så 

pass lite är därför att simuleringsresultatet är ett medelvärde från många simuleringar och ju 

fler iterationer som görs desto mindre påverkan har den stokastiska faktorn på slutresultatet. 

Alla framsimulerade värden återfinns i Bilaga 6. 

Tabell 4 – Presentation av de framsimulerade totala årskostnaderna där serviceintervallet är 0 
dagar.  

Simulering 1 0 dagar 
Rutt Årskostnad kr 

1 10535 
2 11344 
3 11463 
4 9602 
5 9870 
6 8239 
7 9315 
8 7913 
9 7462 
10 2144 

Total 87887 
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Tabell 5 – Presentation av nollscenariot. 

Nollscenario  
Rutt Årskostnad kr 

1 10082 
2 10957 
3 10961 
4 9932 
5 9785 
6 8528 
7 9309 
8 8083 
9 7725 
10 2111 

Total 87473 
 

I Tabell 6 nedan presenteras de från simuleringen genomsnittliga körsträckorna som 

serviceteknikern har kört när han eller hon utfört all service på samtliga rutter. Detta delas även 

upp i de olika intervallen som använts vid simuleringen. Till exempel kan det ses i Tabell 6 att 

för den första rutten, Rutt1, är den genomsnittliga totala körsträckan per år 675 km när 

intervallet är 0-30 dagar. I Tabell 7 nedan visas motsvarande tidsåtgång för serviceteknikern att 

både köra till och serva laddningscentralerna. Från de totala genomsnittliga körsträckorna per 

intervall påvisas det att den totala körsträckan inte skiljer sig markant mellan de olika 

intervallen. Det går inte heller att utläsa någon trend i de olika totala körsträckorna, utan de 

fluktuerar mellan de olika intervallen. Dock kan vi i Tabell 7 istället se en ökning där den totala 

tiden är lägre vid de korta intervallen, med undantag för intervallet 0-30, men ökar ju större 

intervallet blir. Totalerna från dessa två tabeller illustreras i Figur 5. 

Tabell 6 – Genomsnittliga årskörsträckan per rutt och intervall. Värdena är givna i kilometer. 

Rutt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Intervall 
(dagar)                       

0-30 675 678 610 610 577 265 591 167 135 102 4410 
0-60 647 646 580 586 555 249 567 154 129 98 4211 
0-90 634 639 545 574 530 246 571 155 122 97 4113 
0-120 612 606 553 561 516 245 544 148 124 95 4005 
0-150 576 596 525 560 527 244 552 150 125 94 3951 
0-180 588 582 532 553 511 241 549 148 122 90 3917 
0-210 577 606 533 565 523 242 536 151 123 90 3946 
0-240 563 597 514 554 513 247 531 149 122 88 3877 
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0-270 545 605 524 571 505 246 550 147 117 87 3897 
0-300 556 612 515 590 535 258 568 155 121 89 4000 
0-330 540 641 529 603 555 281 572 159 126 86 4092 
0-360 551 655 525 662 572 300 600 161 130 86 4242 

 

Tabell 7 – Genomsnittliga totala årstidsåtgången per rutt och intervall. Värdena är givna i 
minuter. 

Rutt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Intervall 
(dagar)                       

0-30 752 896 961 826 836 982 736 1037 1003 207 8234 
0-60 730 864 937 811 820 957 712 1000 994 200 8025 
0-90 723 873 902 804 796 973 723 1029 991 206 8021 
0-120 706 837 938 797 788 997 695 1042 1038 201 8040 
0-150 674 835 921 797 810 1032 715 1092 1092 203 8173 
0-180 697 832 947 801 804 1057 714 1137 1130 193 8311 
0-210 694 875 975 828 837 1095 706 1212 1197 201 8619 
0-240 687 883 978 822 834 1167 707 1291 1266 199 8834 
0-270 677 900 1036 853 836 1230 734 1358 1324 198 9145 
0-300 702 929 1066 900 902 1353 765 1552 1505 211 9884 
0-330 693 991 1141 927 951 1557 778 1768 1754 203 10764 
0-360 726 1035 1198 1031 999 1800 819 2049 2090 206 11951 

 

I Figur 5 visas de totala årskostnaderna per intervall, nu uppdelat på avstånd och tid. Den 

tidskostnad som visas är den framsimulerade totala tiden det tar att köra, incidentserva samt 

utföra regelbunden service på samtliga rutter, multiplicerat med arbetskostnaden. 

Avståndskostnaden är samtliga rutters totala körda sträckor multiplicerat med den givna 

kilometerkostnaden.  
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Figur 5 – Presentation av avstånds- och tidskostnaderna från simuleringen.   

 

I Figur 6 presenteras de max-, min- och medelvärden från simuleringar gjorda med 

serviceintervallen 0-90, 0-120 respektive 0-150 dagar. Intervallet 0-120 har det lägsta 

medelvärdet medan intervallet 0-90 har det högsta. Det lägsta minvärdet hittas i intervallet 0-

90 dagar och det högsta värdet finns i intervallet 0-150. Det lägsta maxvärdet finns i intervallet 

0-120 dagar medan det högsta värdet finns i intervallet 0-150 dagar. Då maxvärdena från 

samtliga tre nämnda intervall är högre än nollscenariot är det av intresse att veta hur många 

gånger under simuleringen som årskostnaden var högre än nollscenariot. Från 

simuleringsresultaten noterades det att för intervallet 0-90 var den genomsnittliga årskostnaden 

högre än nollscenariot vid 5 av 100 iterationer. För intervallet 0-120 blev antalet tillfällen då 

den genomsnittliga årskostnaden var högre än nollscenariot 4 av 100 iterationer. För intervallet 

0-150 blev antalet tillfällen då den genomsnittliga årskostnaden var högre än nollscenariot 6 av 

100 iterationer. I Figur 7 illustreras antalet tillfällen då den genomsnittliga årskostnaden var 

högre respektive lägre än nollscenariot och vidare diskussion kring simuleringsresultaten görs 

i Kapitel 7.3. 
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Figur 6 – Presentation av maxvärdet, minvärdet och medelvärdet från simuleringar med tre 
olika serviceintervall.  

 

 

Figur 7 – Antal tillfällen respektive intervalls totalkostnad var högre alternativt lägre än 
nollscenariot under simuleringen.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat, tillvägagångssätt, validitet, samt samhälleliga och 

etiska aspekter. Arbetets resultat delas upp i två större områden, ruttplanering och simulering. 

7.1 Ruttplanering 

Då det huvudsakliga målet med arbetet varit att utvärdera om och när regelbunden service av 

laddningscentraler skall ske, i samband med incidentservice, var vi tvungna att ta fram en grund 

för den simulering som gjorts för att kunna svara på denna fråga. Grunden för simuleringen är 

de framtagna rutterna, vilka tagits fram med hjälp av heuristiken Clarke & Wright. Denna 

heuristik valdes på grund av att den är en välanvänd heuristik för att lösa VRP och att den enligt 

Laporte et al (2000) genererar goda resultat, vilket även setts i arbetets egen validering av 

implementeringen av heuristiken, se Kapitel 3.5.2.   

 

Det finns både för- och nackdelar med att använda en heuristik för att lösa optimeringsproblem. 

Som beskrivet i Kapitel 3.3.1 så är en heuristik en mer tidseffektiv lösningsmetod än andra 

lösningsmetoder som garanterar optimalitet. En av fördelarna är således att man får en til låten 

lösning, dock utan garanti på lösningens kvalitét. En annan fördel är att heuristiker använder 

relativt lite beräkningskapacitet jämfört med metoder som garanterar optimalitet. Nackdelarna 

med att använda en heuristik är således att optimalitet inte kan garanteras, vilket innebär att det 

kan finnas en bättre lösning än den erhållna. Trots att en heuristik inte kan garantera optimala 

lösningar på VRP anser vi att den valda heuristiken Clarke & Wright genererar tillräckligt bra 

lösningar för arbetets ändamål.   

 

Det finns andra metoder att lösa VRP på, se Kapitel 3.4.3, men då fokus inte låg på att få fram 

så optimala rutter som möjligt accepterades det att istället bruka Clarke & Wright. Då det 

viktiga i arbetet varit att utvärdera lönsamheten av att utföra regelbunden service i samband 

med incidentservice har fokus istället legat på den simulering som gjorts, se diskussion kring 

detta i Kapitel 7.2.      

 

Vidare är det viktigt att rutterna används som de är tänkta, det vill säga att man servar en hel 

rutt utan avbrott. Avbryts arbetet på rutten innan den är färdigservad fås det inte ut full 

kostnadseffektivitet från rutten. Skulle serviceteknikerns arbetsdag ta slut innan han eller hon 

har servat hela rutten och om serviceteknikern då väljer att avsluta arbetet på berörd rutt fallerar 
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hela syftet med ruttplaneringen. För att inte serviceteknikern skall avsluta sin rutt innan den är 

färdigservad kan serviceteknikern kompenseras med Ob-tillägg för de övertidstimmar som 

uppstår. Däremot har det i detta arbete bortsetts från eventuella övertidskostnader som kan 

uppstå. Detta gjordes inte då rutterna skapades för att endast tillgodose den regelbundna 

servicen och uppstår incidentservice på någon rutt kan det därför bli övertid för 

serviceteknikern. Detta är något man behöver tänka på om man vill utveckla studien och på så 

sätt utvärdera lönsamheten för rutterna inklusive de övertidskostnader som kan uppstå. 

7.2 Simulering 

När rutterna tagits fram har behovet för regelbunden service tillgodosetts. I verkligheten finns 

det dock en viss risk att laddningscentralerna ibland behöver incidentservas, och för att 

utvärdera den eventuella besparing som kan fås genom att kombinera incidentservicen med den 

regelbundna servicen gjordes en simulering. 

 

Det finns olika typer av simulering. Den som valdes i det här arbetet är Monte Carlo-

simuleringen som innebär att indata, eller input-parametrar, bestäms med hjälp av slumptal, 

vilket beskrivs i Kapitel 3.5.1. Det finns både för- och nackdelar med Monte Carlo-simulering. 

En fördel är att den lämpas väl när någon sannolikhetsfördelning för ett visst scenario är känt 

från det verkliga systemet som önskas simuleras. I detta fall är det sannolikheten att en 

laddningscentral går sönder på något sätt och således behöver incidentservas. En annan fördel 

med metoden är det är relativt enkelt att ändra inputparametrarna för att på så vis enkelt kunna 

testa olika scenarion McHaney (1991). Till exempel kan man med denna metod, om man vill 

se vilken effekt en kort arbetsdag har på totalkostnaden, bara ändra inputparametern som 

beskriver maxlängden på serviceteknikerns arbetsdag till något mindre värde.       

 

En nackdel med Monte Carlo-simulering, likt de flesta typer av simulering, är att den är känslig 

för vilken indata som används. Skulle indatat vara på något sätt felaktig kommer resultaten av 

simuleringen också att vara felaktiga. En annan nackdel är att det kan vara svårt att inkludera 

verkliga förhållanden i metoden, så som att vägar byggs om eller väder och vind, vilket kan 

påverka körtider och körsträckor. Resultaten i detta arbete är grundade i att alla rutter förblir 

som de är och att körtiderna och avstånden aldrig ändras. Dessa faktorer är svåra att 

implementera då vi aldrig med säkerhet kan säga hur framtiden kommer att se ut. På grund av 

detta kan resultaten endast anses som pålitliga så länge det verkliga systemet förblir som det är. 
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7.3 Resultat     

Resultaten från simuleringen visar på att de största besparingarna kan göras när intervallet är 

bestämt till någonstans mellan 0-90 och 0-150 dagar. Dock kan detta påstående inte sägas med 

någon statistisk säkerhet eftersom det inte har gjorts någon statistisk analys, vilket hade kunnat 

styrka arbetets resultat. Däremot kan vi säga att vi ser en tendens i att det ibland är lönsamt att 

utföra regelbunden service i samband med incidentservice och att det inte är lönsamt att alltid 

göra det.  

 

Figur 6 i Kapitel 6.2 presenterar de olika max-, min- och medelvärdena för de tre 

serviceintervall som resulterade i lägst genomsnittliga årskostnaden. Står valet mellan en av 

dessa tre intervall beror det på om valtagaren i fråga är en risktagare eller inte. Vågar man ta en 

lite större risk att den totala årskostnaden blir lite högre väljer man intervallet 0-90 eftersom 

detta intervall har ett högre medelvärde än övriga intervall men samtidigt ett lägre minvärde. 

Detta innebär att det finns en chans att det blir en lägre total årskostnad än om man väljer något 

av de andra intervallen men i snitt kommer detta intervall ha en högre total årskostnad än 

intervall 0-120. Är valtagaren inte en lika stor risktagare som ovan väljer denne intervallet 0-

120 dagar eftersom den totala årskostnadens medelvärde är det lägsta av de tre alternativen 

samtidigt som intervallet har det lägsta maxvärdet. Som vi kan se från simuleringsresultaten, i 

Figur 7, är antalet tillfällen i simuleringen som den genomsnittliga årskostnaden är högre än 

nollscenariot få. Det gäller för samtliga av de tre ovan utvalda intervallen. Detta innebär att 

oavsett vilket av intervallen som väljs är det liten risk att årskostnaden blir högre än 

nollscenariot, därför bör det vid val av intervall inte läggas för mycket fokus på vad maxvärdena 

för respektive intervall är. Det är således viktigare att fokusera på medelvärdet för respektive 

intervall än maxvärdet.   

 

Vad som också kan utläsas av resultaten är att kostnaderna för Chargestorm är mer kopplade 

till tiderna än till avstånden. Av den totala servicekostnaden står tiden för en större andel än vad 

sträckan gör. Chargestorm bör således fokusera på att utveckla laddningscentraler som går 

fortare att serva än vad de gör i dagsläget. Sänks den genomsnittliga incidentservicetiden ökar 

besparingarna i totalkostnaden. Vidare kan även en bättre ruttplanering ge upphov till 
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besparingar i form av kortare rutter och således även rutter som tar mindre tid att serva än vad 

de gör i dagsläget. 

 

Då vi inte vet vad den faktiska totala servicekostnaden är i dagsläget så kan vi inte heller säga 

om totalkostnaderna som detta arbete resulterat i är bättre eller sämre än vad den verkliga totala 

servicekostnaden är. Eftersom resultaten pekar på att det bör vara mer kostnadseffektivt att 

utföra regelbunden service i samband med incidentservice bör det inte spela någon roll vad de 

faktiska servicekostnaderna är i dagsläget. Om det är så att de i dagsläget inte utför regelbunden 

service i samband med incidentservice bör de kunna göra besparingar om dessa görs i samband 

med varandra oavsett vad servicekostnaderna är idag.  

 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Det har identifierats en del samhälleliga faktorer. Då arbetet grundas i körrutter blir en 

miljöfaktor intressant att beakta eftersom ju färre körda kilometer med en bil desto mindre blir 

påverkan på miljön. En ökad effektivitet av servicen på laddningscentralerna för elbilar kan 

eventuellt uppmuntra till en främjad utveckling av hela elbilskonceptet. Detta kan i sig leda till 

en ökning i användandet av elbilar. En studie av Jakobsson et al. (2016) visar på att 91 % av 

elbilsägarna i Norge även äger, förutom elbilen, en fossilbränsledriven bil. Ökar antalet 

laddningscentraler, vilket kan vara ett resultat av effektivare och billigare service, kan eventuellt 

antalet elbilar också öka. Med fler elfordon och färre fossilbränsledrivna fordon i trafiken bör 

miljön bli positivt påverkad, då elfordon är mer miljövänliga (Zhao et al., 2015).  

 

De etiska aspekterna är svårare att identifiera i dagsläget. En etisk aspekt kan vara den 

eventuella övertiden som uppstår vid serviceteknikerns arbetsdag, om någon service tar längre 

tid än planerad. Som tidigare nämnt så fås det inte ut full kostnadseffektivitet på rutterna om 

man som servicetekniker inte fullföljer hela rutten när den är påbörjad. På grund av detta kan 

serviceteknikern tvingas att fullfölja arbetet på en rutt och i och med detta tvingas att arbeta på 

övertid tills rutten är färdigservad. I verkligheten kompenseras övertidstimmar med Ob-tillägg 

och andra avtal vilket gör att övertid blir en del av arbetet, vilket gör att den oetiska aspekten 

inte får så mycket tyngd. 



49 
 

8. Slutsats 

Detta kapitel består av arbetets slutsatser och besvarar de forskningsfrågor som författarna ställt 

i Kapitel 1.4. 

 

Kostnaden för regelbunden service i dagsläget är inte känd varpå dessa och resultaten från detta 

arbete inte kan jämföras. Däremot kan vi dra slutsatsen att det bör bli mer kostnadseffektivt för 

Chargestorm att använda den föreslagna ruttoptimeringen och att utföra regelbunden service i 

samband med incidentservice. Chargestorm rekommenderas därför att implementera föreslagna 

servicerutter under en provperiod för att mäta huruvida deras årskostnader minskar eller inte. 

 

Hur bedrivs serviceverksamheten idag? 

Svaret på forskningsfrågan är besvarat i stort under Kapitel 1.1 samt Kapitel 4. Jämtkraft AB 

äger 38 laddningscentraler för elbilar och laddningscentralerna finns belägna i Jämtland med 

omnejd. Chargestorm ansvarar för att sköta den regelbundna årsservicen, vilken de i sin tur 

anlitar en servicetekniker att utföra. Skulle det inträffa oförutsägbar service, eller 

incidentservice, så behöver laddningscentralen service inom loppet av 48 timmar. I dagsläget 

finns det ingen plan för när serviceteknikern utför regelbunden service på laddningscentraler i 

samband med incidentservice.   

 

Vad blir kostnaden för de nya servicerutterna för Chargestorm på Jämtkraft ABs 

laddningscentraler efter en ruttplanering? 

Efter simuleringen har det fastställts att det bästa serviceintervallet för de givna 

laddningscentralerna, arbetskostnad och kilometerkostnad, är någonstans mellan 0-90 och 0-

150 dagar. Detta kommer att resultera i en snittårskostnad för alla 38 laddningscentraler på cirka 

SEK 82 000.  

 

Vilka blir de nya servicerutterna för Chargestorm på Jämtkraft ABs laddningscentraler 

efter en ruttplanering?  

Arbetet har resulterat i 10 rutter som innefattar samtliga 38 laddningscentraler. Dessa rutter går 

att återfinna i Tabell 3 under Kapitel 6.1. 
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När lönar det sig att vid incidentservice även utföra regelbunden service på närliggande 

laddningscentraler? 

Att även utföra regelbunden service vid incidentservice bör löna sig då serviceintervallet är 

mellan 0 till 240 dagar. Efter 240 dagar blir den genomsnittliga årskostnaden högre än 

nollscenariot. 
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BILAGA 1 
 

Tabell 8 - Koordinater för 38 laddningscentraler tillhörande Jämtkaft AB. 

Laddningscentral Nodnamn Longitud  Lattitud  Kommentar 

0 
Brunflo 14,8254652 63,0806926 

Utgångspunkt för serviceteknikern 
(depån). Ej laddningscentral. 

1 Arctura 14,66128 63,18963  

2 Berners 14,63933 63,19148  

3 Berners S-Vall 17,3307825 62,4428242  

4 Bilbolaget 14,6790595 63,1701917  

5 Birsta City 17,332522 62,443007  

6 
CLEVER Storlien/COOP 
Extra 12,10839 63,30916 

 

7 Duved 12,9186 63,39212  

8 Funäsdalen 12,529985 62,549477  

9 Föllinge 14,62523 63,67346  

10 Grizzly Lugnvik 14,689404 63,2505287  

11 Hackås 14,51657 62,92866  

12 Hammerdal 15,3521062 63,5832117  

13 Hissmofors G5 14,4661404 63,3326728  

14 Hissmofors G6 14,4706465 63,3314979  

15 ICA Kvantum 14,6915396 63,1703525  

16 Jämtkraft HK 14,6380807 63,1823556  

17 Järpen 13,43909 63,35425  

18 Kommunhuset Åre 13,4655048 63,3452069  

19 Krokomsporten 
Laddstation 14,42912 63,329332 

 

20 
Lillänge 
Snabbladdstation 14,6928293 63,175458 

 

21 Lit Ösd 14,84563 63,317111  

22 Mullbergs Vindpark 14,551263 62,4700972  

23 Myrviken 14,339347 62,9989892  

24 Persson Invest 14,6764 63,1681  

25 Pluggen, Lugnvik 14,6463419 63,2079013  

26 Rådhuset 14,6420397 63,1775826  

27 Rötviken 14,1645528 63,9739273  

28 Storsjöbadet 14,67224 63,16102  

29 Storsjöstrand 14,63117 63,1751  

30 Stortorget 14,63448 63,17911  

31 Sveg 14,3656005 62,033163  

32 Swedavia OSD 14,49873 63,19835  

33 
Trångsviken 
Snabbladdstation 14,0172662 63,3334843 
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34 Turistbyrån 14,63881 63,17762  

35 Åre Holiday Club 13,0767924 63,3976824  

36 Åre Laddstation 13,08036 63,39683  

37 Östersund CentralStation 14,6368224 63,1713254  

38 Östersunds parkeringshus 14,6391173 63,1801865  
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BILAGA 2  
Kostnadsmatris i tusentals kronor.  

Kolumn 1 - 10 

    NaN    0.2506    0.2586    2.1187    0.2106    2.1187    2.1043    1.4940    2.3843    0.9754 

    0.2506       NaN    0.0466    2.3510    0.0771    2.3510    1.9460    1.3357    2.6237    0.8192 

    0.2586    0.0466       NaN    2.3720    0.0880    2.3720    1.9190    1.3087    2.5677    0.7901 

    2.1187    2.3510    2.3720       NaN    2.3037    0.0073    4.1893    3.5790    3.8500    3.0583 

    0.2106    0.0771    0.0880    2.3037       NaN    2.3240    1.9667    1.3633    2.5897    0.8434 

    2.1187    2.3510    2.3720    0.0073    2.3240       NaN    4.1893    3.5790    3.8500    3.0583 

    2.1043    1.9460    1.9190    4.1893    1.9667    4.1893       NaN    0.6405    3.2840    2.2137 

    1.4940    1.3357    1.3087    3.5790    1.3633    3.5790    0.6405       NaN    3.3540    1.5967 

    2.3843    2.6237    2.5677    3.8500    2.5897    3.8500    3.2840    3.3540       NaN    3.3447 

    0.9754    0.8192    0.7901    3.0583    0.8434    3.0583    2.2137    1.5967    3.3447       NaN 

    0.3392    0.1973    0.1749    2.4337    0.2145    2.4337    1.9250    1.3147    2.7130    0.7895 

    0.3423    0.5775    0.5929    2.3797    0.5442    2.3797    2.1030    1.4860    2.0830    1.3157 

    0.9537    0.8052    0.8045    2.4517    0.8216    2.4517    2.5353    1.9250    3.3173    0.5957 

    0.4636    0.3066    0.2775    2.5507    0.3315    2.5507    1.7333    1.1198    2.8300    0.5329 

    0.4474    0.2912    0.2621    2.5370    0.3154    2.5303    1.7403    1.1349    2.8237    0.6013 

    0.2085    0.0947    0.1055    2.2970    0.0249    2.3237    1.9600    1.3497    2.5763    0.8472 

    0.2499    0.0452    0.0284    2.3377    0.0757    2.3377    1.9257    1.3153    2.6170    0.8143 

    1.0960    0.9397    0.9106    3.1817    0.9646    3.1817    1.0813    0.4671    2.9633    1.2141 

    1.0574    0.9005    0.8721    3.1477    0.9253    3.1410    1.0943    0.4801    2.9227    1.1815 

    0.4408    0.2905    0.2621    2.5303    0.3154    2.5303    1.6857    1.0701    2.8167    0.5568 

    0.1903    0.0887    0.1003    2.2833    0.0351    2.2833    1.9463    1.3363    2.5627    0.8357 

    0.4369    0.2951    0.2944    2.4527    0.3115    2.4527    2.0207    1.4103    2.8093    0.6736 

    1.0297    1.2677    1.2817    2.2477    1.2337    2.2410    2.7273    2.1240    1.6160    2.0087 

    0.4373    0.6035    0.5772    2.4687    0.6325    2.4687    1.8983    1.2813    2.0660    1.4113 

    0.2159    0.0757    0.0940    2.3097    0.0270    2.3097    2.0007    1.3837    2.5890    0.8872 

    0.2512    0.0806    0.0515    2.3450    0.1087    2.3383    1.8983    1.2880    2.6177    0.7849 

    0.2390    0.0547    0.0459    2.3240    0.0656    2.3240    1.9460    1.3290    2.6033    0.8318 

    1.6100    1.4583    1.4313    3.7017    1.4790    3.7017    2.6903    2.0800    3.9810    0.6865 

    0.1956    0.0852    0.0968    2.2827    0.0365    2.2827    2.0007    1.3973    2.5620    0.8900 
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    0.2579    0.0859    0.0561    2.3443    0.0845    2.3443    1.9453    1.3420    2.6237    0.8420 

    0.2600    0.0757    0.0459    2.3510    0.0866    2.3443    1.9460    1.3357    2.6307    0.8318 

    2.0163    2.2553    2.2697    2.7070    2.2217    2.7070    3.7220    3.1120    1.6523    2.9963 

    0.3967    0.2075    0.1879    2.4740    0.2226    2.4740    1.8087    1.1980    2.7050    0.7670 

    0.7046    0.5484    0.5683    2.7910    0.5732    2.7910    1.4183    0.8048    2.7100    0.8227 

    0.2397    0.0554    0.0452    2.3307    0.0663    2.3307    1.9460    1.3290    2.6170    0.8311 

    1.3777    1.2281    1.1990    3.4693    1.2537    3.4693    0.7856    0.1780    3.2510    1.5003 

    1.3777    1.2200    1.1909    3.4693    1.2470    3.4627    0.7642    0.1500    3.2443    1.5003 

    0.2404    0.0743    0.0642    2.3240    0.0663    2.3240    1.9593    1.3493    2.6103    0.8501 

    0.2551    0.0554    0.0372    2.3443    0.0810    2.3373    1.9323    1.3290    2.6237    0.8231 

  Kolumn 11 - 20 

    0.3392    0.3423    0.9537    0.4636    0.4474    0.2085    0.2499    1.0960    1.0574    0.4408 

    0.1973    0.5775    0.8052    0.3066    0.2912    0.0947    0.0452    0.9397    0.9005    0.2905 

    0.1749    0.5929    0.8045    0.2775    0.2621    0.1055    0.0284    0.9106    0.8721    0.2621 

    2.4337    2.3797    2.4517    2.5507    2.5370    2.2970    2.3377    3.1817    3.1477    2.5303 

    0.2145    0.5442    0.8216    0.3315    0.3154    0.0249    0.0757    0.9646    0.9253    0.3154 

    2.4337    2.3797    2.4517    2.5507    2.5303    2.3237    2.3377    3.1817    3.1410    2.5303 

    1.9250    2.1030    2.5353    1.7333    1.7403    1.9600    1.9257    1.0813    1.0943    1.6857 

    1.3147    1.4860    1.9250    1.1198    1.1349    1.3497    1.3153    0.4671    0.4801    1.0701 

    2.7130    2.0830    3.3173    2.8300    2.8237    2.5763    2.6170    2.9633    2.9227    2.8167 

    0.7895    1.3157    0.5957    0.5329    0.6013    0.8472    0.8143    1.2141    1.1815    0.5568 

       NaN     0.6756    0.8931    0.2870    0.2783    0.2050    0.1924    0.9201    0.8875    0.2709 

    0.6756       NaN    1.2820    0.7919    0.7757    0.5375    0.5313    1.0894    1.0501    0.7757 

    0.8931    1.2820       NaN    0.8546    0.9170    0.8188    0.8132    1.5343    1.4937    0.8718 

    0.2870    0.7919    0.8546       NaN    0.0778    0.3301    0.2972    0.7211    0.6825    0.0571 

    0.2783    0.7757    0.9170    0.0778       NaN    0.3227    0.2831    0.7435    0.7050    0.3620 

    0.2050    0.5375    0.8188    0.3301    0.3227       NaN    0.0873    0.9544    0.9159    0.3059 

    0.1924    0.5313    0.8132    0.2972    0.2831    0.0873       NaN    0.9222    0.8829    0.2730 

    0.9201    1.0894    1.5343    0.7211    0.7435    0.9544    0.9222       NaN    0.0799    0.6727 

    0.8875    1.0501    1.4937    0.6825    0.7050    0.9159    0.8829    0.0799       NaN    0.6650 

    0.2709    0.7757    0.8718    0.0571    0.3620    0.3059    0.2730    0.6727    0.6650       NaN 

    0.1935    0.5259    0.8073    0.3119    0.3045    0.0256    0.0880    0.9362    0.9278    0.2877 
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    0.3764    0.7719    0.5557    0.3333    0.3946    0.3021    0.2965    1.0144    1.0000    0.3571 

    1.3703    0.7295    1.9813    1.4873    1.4807    1.2200    1.2677    1.7267    1.7197    1.4673 

    0.7705    0.1913    1.3843    0.8889    0.8816    0.6230    0.5495    0.8914    0.8770    0.8647 

    0.2450    0.5516    0.8592    0.3634    0.3560    0.0445    0.0750    0.9877    0.9793    0.3392 

    0.1220    0.5802    0.8038    0.2677    0.2537    0.1097    0.0631    0.8914    0.8770    0.2369 

    0.2082    0.5680    0.8220    0.3080    0.3007    0.0764    0.0256    0.9383    0.9240    0.2831 

    1.4373    1.9387    1.2580    1.1812    1.2253    1.4723    1.4313    1.6827    1.6757    1.1812 

    0.2478    0.5239    0.8620    0.3729    0.3662    0.0480    0.0852    0.9972    0.9888    0.3487 

    0.2201    0.5327    0.8476    0.3249    0.3175    0.0954    0.0344    0.9419    0.9268    0.3007 

    0.2100    0.5306    0.8395    0.3147    0.3073    0.1041    0.0242    0.9390    0.9306    0.2905 

    2.3583    1.7147    2.9693    2.4753    2.4687    2.2080    2.2487    2.7147    2.7077    2.4483 

    0.3459    0.6133    0.9727    0.2747    0.2769    0.2401    0.1602    0.7999    0.7922    0.2257 

    0.5288    0.8462    1.1444    0.3297    0.3522    0.5631    0.5308    0.4075    0.3991    0.2807 

    0.2026    0.5754    0.8294    0.3066    0.3000    0.0838    0.0249    0.9310    0.9233    0.2824 

    1.2085    1.3763    1.8153    1.0095    1.0252    1.2400    1.2106    0.3581    0.3210    0.9604 

    1.2071    1.3697    1.8153    1.0014    1.0238    1.2333    1.2018    0.3494    0.3189    0.9523 

    0.2362    0.5687    0.8504    0.3263    0.3196    0.0778    0.0386    0.9573    0.9422    0.3021 

    0.2012    0.5313    0.8213    0.3052    0.2986    0.0926    0.0088    0.9296    0.9219    0.2810 

  Kolumn 21 - 30 

    0.1903    0.4369    1.0297    0.4373    0.2159    0.2512    0.2390    1.6100    0.1956    0.2579 

    0.0887    0.2951    1.2677    0.6035    0.0757    0.0806    0.0547    1.4583    0.0852    0.0859 

    0.1003    0.2944    1.2817    0.5772    0.0940    0.0515    0.0459    1.4313    0.0968    0.0561 

    2.2833    2.4527    2.2477    2.4687    2.3097    2.3450    2.3240    3.7017    2.2827    2.3443 

    0.0351    0.3115    1.2337    0.6325    0.0270    0.1087    0.0656    1.4790    0.0365    0.0845 

    2.2833    2.4527    2.2410    2.4687    2.3097    2.3383    2.3240    3.7017    2.2827    2.3443 

    1.9463    2.0207    2.7273    1.8983    2.0007    1.8983    1.9460    2.6903    2.0007    1.9453 

    1.3363    1.4103    2.1240    1.2813    1.3837    1.2880    1.3290    2.0800    1.3973    1.3420 

    2.5627    2.8093    1.6160    2.0660    2.5890    2.6177    2.6033    3.9810    2.5620    2.6237 

    0.8357    0.6736    2.0087    1.4113    0.8872    0.7849    0.8318    0.6865    0.8900    0.8420 

    0.1935    0.3764    1.3703    0.7705    0.2450    0.1220    0.2082    1.4373    0.2478    0.2201 

    0.5259    0.7719    0.7295    0.1913    0.5516    0.5802    0.5680    1.9387    0.5239    0.5327 

    0.8073    0.5557    1.9813    1.3843    0.8592    0.8038    0.8220    1.2580    0.8620    0.8476 
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    0.3119    0.3333    1.4873    0.8889    0.3634    0.2677    0.3080    1.1812    0.3729    0.3249 

    0.3045    0.3946    1.4807    0.8816    0.3560    0.2537    0.3007    1.2253    0.3662    0.3175 

    0.0256    0.3021    1.2200    0.6230    0.0445    0.1097    0.0764    1.4723    0.0480    0.0954 

    0.0880    0.2965    1.2677    0.5495    0.0750    0.0631    0.0256    1.4313    0.0852    0.0344 

    0.9362    1.0144    1.7267    0.8914    0.9877    0.8914    0.9383    1.6827    0.9972    0.9419 

    0.9278    1.0000    1.7197    0.8770    0.9793    0.8770    0.9240    1.6757    0.9888    0.9268 

    0.2877    0.3571    1.4673    0.8647    0.3392    0.2369    0.2831    1.1812    0.3487    0.3007 

       NaN    0.2838    1.2046    0.6114    0.0561    0.0988    0.0792    1.4520    0.0656    0.0989 

    0.2838       NaN    1.4667    0.8676    0.3350    0.2863    0.3052    1.4167    0.3452    0.3235 

    1.2046    1.4667       NaN    0.8479    1.2456    1.2817    1.2673    2.6383    1.2253    1.2877 

    0.6114    0.8676    0.8479       NaN    0.6399    0.6752    0.5649    2.0277    0.6129    0.5561 

    0.0561    0.3350    1.2456    0.6399       NaN    0.1213    0.0649    1.5063    0.0277    0.0838 

    0.0988    0.2863    1.2817    0.6752    0.1213       NaN    0.0813    1.4040    0.1322    0.0915 

    0.0792    0.3052    1.2673    0.5649    0.0649    0.0813       NaN    1.4517    0.0670    0.0470 

    1.4520    1.4167    2.6383    2.0277    1.5063    1.4040    1.4517       NaN    1.5130    1.4650 

    0.0656    0.3452    1.2253    0.6129    0.0277    0.1322    0.0670    1.5130       NaN    0.0771 

    0.0989    0.3235    1.2877    0.5561    0.0838    0.0915    0.0470    1.4650    0.0771       NaN 

    0.1010    0.3161    1.2877    0.5540    0.0859    0.0813    0.0396    1.4583    0.0852    0.0242 

    2.1943    2.4547    1.0571    1.8240    2.2487    2.2630    2.2420    3.6193    2.2073    2.2623 

    0.2436    0.4559    1.3623    0.6367    0.2285    0.2233    0.1763    1.3900    0.2292    0.1682 

    0.5455    0.6230    1.5000    0.6482    0.6044    0.5014    0.5477    1.4450    0.6072    0.5512 

    0.0873    0.3126    1.2673    0.5642    0.0722    0.0799    0.0154    1.4583    0.0817    0.0526 

    1.2253    1.2940    2.0343    1.1864    1.2810    1.1811    1.2274    1.9917    1.2877    1.2250 

    1.2232    1.2940    2.0343    1.1783    1.2740    1.1724    1.2193    1.9847    1.2810    1.2229 

    0.0806    0.3336    1.2673    0.5596    0.0656    0.0996    0.0344    1.4717    0.0568    0.0189 

    0.0954    0.3045    1.2810    0.5481    0.0803    0.0719    0.0242    1.4447    0.0838    0.0344 

  Kolumn 31 - 39 

    0.2600    2.0163    0.3967    0.7046    0.2397    1.3777    1.3777    0.2404    0.2551 

    0.0757    2.2553    0.2075    0.5484    0.0554    1.2281    1.2200    0.0743    0.0554 

    0.0459    2.2697    0.1879    0.5683    0.0452    1.1990    1.1909    0.0642    0.0372 

    2.3510    2.7070    2.4740    2.7910    2.3307    3.4693    3.4693    2.3240    2.3443 

    0.0866    2.2217    0.2226    0.5732    0.0663    1.2537    1.2470    0.0663    0.0810 
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    2.3443    2.7070    2.4740    2.7910    2.3307    3.4693    3.4627    2.3240    2.3373 

    1.9460    3.7220    1.8087    1.4183    1.9460    0.7856    0.7642    1.9593    1.9323 

    1.3357    3.1120    1.1980    0.8048    1.3290    0.1780    0.1500    1.3493    1.3290 

    2.6307    1.6523    2.7050    2.7100    2.6170    3.2510    3.2443    2.6103    2.6237 

    0.8318    2.9963    0.7670    0.8227    0.8311    1.5003    1.5003    0.8501    0.8231 

    0.2100    2.3583    0.3459    0.5288    0.2026    1.2085    1.2071    0.2362    0.2012 

    0.5306    1.7147    0.6133    0.8462    0.5754    1.3763    1.3697    0.5687    0.5313 

    0.8395    2.9693    0.9727    1.1444    0.8294    1.8153    1.8153    0.8504    0.8213 

    0.3147    2.4753    0.2747    0.3297    0.3066    1.0095    1.0014    0.3263    0.3052 

    0.3073    2.4687    0.2769    0.3522    0.3000    1.0252    1.0238    0.3196    0.2986 

    0.1041    2.2080    0.2401    0.5631    0.0838    1.2400    1.2333    0.0778    0.0926 

    0.0242    2.2487    0.1602    0.5308    0.0249    1.2106    1.2018    0.0386    0.0088 

    0.9390    2.7147    0.7999    0.4075    0.9310    0.3581    0.3494    0.9573    0.9296 

    0.9306    2.7077    0.7922    0.3991    0.9233    0.3210    0.3189    0.9422    0.9219 

    0.2905    2.4483    0.2257    0.2807    0.2824    0.9604    0.9523    0.3021    0.2810 

    0.1010    2.1943    0.2436    0.5455    0.0873    1.2253    1.2232    0.0806    0.0954 

    0.3161    2.4547    0.4559    0.6230    0.3126    1.2940    1.2940    0.3336    0.3045 

    1.2877    1.0571    1.3623    1.5000    1.2673    2.0343    2.0343    1.2673    1.2810 

    0.5540    1.8240    0.6367    0.6482    0.5642    1.1864    1.1783    0.5596    0.5481 

    0.0859    2.2487    0.2285    0.6044    0.0722    1.2810    1.2740    0.0656    0.0803 

    0.0813    2.2630    0.2233    0.5014    0.0799    1.1811    1.1724    0.0996    0.0719 

    0.0396    2.2420    0.1763    0.5477    0.0154    1.2274    1.2193    0.0344    0.0242 

    1.4583    3.6193    1.3900    1.4450    1.4583    1.9917    1.9847    1.4717    1.4447 

    0.0852    2.2073    0.2292    0.6072    0.0817    1.2877    1.2810    0.0568    0.0838 

    0.0242    2.2623    0.1682    0.5512    0.0526    1.2250    1.2229    0.0189    0.0344 

       NaN    2.2690    0.1588    0.5550    0.0330    1.2281    1.2267    0.0284    0.0175 

    2.2690       NaN    2.3437    2.4813    2.2487    3.0157    3.0157    2.2487    2.2553 

    0.1588    2.3437       NaN    0.4086    0.1616    1.0883    1.0802    0.1644    0.1521 

    0.5550    2.4813    0.4086       NaN    0.5396    0.7025    0.7004    0.5659    0.5382 

    0.0330    2.2487    0.1616    0.5396       NaN    1.2207    1.2186    0.0277    0.0235 

    1.2281    3.0157    1.0883    0.7025    1.2207       NaN    0.0284    1.2390    1.2113 

    1.2267    3.0157    1.0802    0.7004    1.2186    0.0284       NaN    1.2302    1.2092 
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    0.0284    2.2487    0.1644    0.5659    0.0277    1.2390    1.2302       NaN    0.0431 

    0.0175    2.2553    0.1521    0.5382    0.0235    1.2113    1.2092    0.0431       NaN 
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BILAGA 3 
Tidsmatris i hundratals minuter. 

Kolumn 1 - 12 

  NaN    0.1900    0.1800    1.3300    0.1500    1.3300    1.3400    0.9600    1.5500    0.6200    0.2400    0.2300 

    0.1900       NaN    0.0500    1.5000    0.0800    1.5000    1.2600    0.8800    1.7200    0.5400    0.1700    0.4000 

    0.1800    0.0500       NaN    1.5000    0.0900    1.5000    1.2300    0.8500    1.7200    0.5100    0.1500    0.4000 

    1.3300    1.5000    1.5000       NaN    1.4500    0.0100    2.6300    2.2500    2.5200    1.9100    1.5400    1.4800 

    0.1500    0.0800    0.0900    1.4500       NaN    1.4700    1.2700    0.8900    1.6900    0.5500    0.1800    0.3700 

    1.3300    1.5000    1.5000    0.0100    1.4700       NaN    2.6300    2.2500    2.5200    1.9100    1.5400    1.4800 

    1.3400    1.2600    1.2300    2.6300    1.2700    2.6300       NaN    0.4200    2.2800    1.4200    1.2600    1.3800 

    0.9600    0.8800    0.8500    2.2500    0.8900    2.2500    0.4200       NaN    2.2800    1.0300    0.8800    0.9900 

    1.5500    1.7200    1.7200    2.5200    1.6900    2.5200    2.2800    2.2800       NaN    2.1400    1.7700    1.3500 

    0.6200    0.5400    0.5100    1.9100    0.5500    1.9100    1.4200    1.0300    2.1400       NaN    0.5500    0.8500 

    0.2400    0.1700    0.1500    1.5400    0.1800    1.5400    1.2600    0.8800    1.7700    0.5500       NaN    0.4600 

    0.2300    0.4000    0.4000    1.4800    0.3700    1.4800    1.3800    0.9900    1.3500    0.8500    0.4600       NaN 

    0.6000    0.5200    0.5200    1.6300    0.5300    1.6300    1.6400    1.2600    2.1200    0.4400    0.5900    0.8100 

    0.3100    0.2300    0.2000    1.6000    0.2400    1.6000    1.1300    0.7400    1.8300    0.3500    0.2300    0.5200 

    0.2900    0.2100    0.1800    1.5900    0.2200    1.5800    1.1300    0.7500    1.8100    0.4200    0.2200    0.5000 

    0.1500    0.1000    0.1100    1.4400    0.0300    1.4800    1.2600    0.8800    1.6700    0.5600    0.1700    0.3600 

    0.1900    0.0500    0.0300    1.4800    0.0800    1.4800    1.2400    0.8600    1.7100    0.5400    0.1700    0.4000 

    0.7000    0.6200    0.5900    1.9900    0.6300    1.9900    0.7200    0.3300    2.0300    0.7900    0.6200    0.7300 

    0.6600    0.5800    0.5500    1.9600    0.5900    1.9500    0.7300    0.3400    1.9900    0.7600    0.5900    0.6900 

    0.2800    0.2100    0.1800    1.5800    0.2200    1.5800    1.0900    0.7000    1.8100    0.3700    0.2100    0.5000 

    0.1300    0.0900    0.1000    1.4300    0.0400    1.4300    1.2500    0.8600    1.6600    0.5500    0.1600    0.3500 

    0.2900    0.2200    0.2200    1.6000    0.2300    1.6000    1.3300    0.9500    1.8200    0.5200    0.2800    0.5100 

    0.6500    0.8200    0.8200    1.4500    0.7900    1.4400    1.7600    1.3800    1.0800    1.2700    0.8900    0.4600 

    0.3000    0.4600    0.4300    1.5400    0.4300    1.5400    1.2200    0.8300    1.4400    0.9200    0.5300    0.1400 

    0.1800    0.0800    0.1000    1.4800    0.0300    1.4800    1.3000    0.9100    1.7100    0.6000    0.2100    0.4000 

    0.1700    0.0800    0.0500    1.4700    0.1000    1.4600    1.2200    0.8400    1.6900    0.5200    0.1200    0.3800 

    0.1800    0.0600    0.0500    1.4700    0.0700    1.4700    1.2600    0.8700    1.7000    0.5600    0.1800    0.3900 

    1.0500    0.9800    0.9500    2.3500    0.9900    2.3500    1.8200    1.4400    2.5800    0.4900    0.9800    1.2700 



63 
 

    0.1600    0.0900    0.1000    1.4500    0.0400    1.4500    1.3000    0.9200    1.6800    0.6000    0.2100    0.3700 

    0.2000    0.0900    0.0600    1.4900    0.0900    1.4900    1.2800    0.9000    1.7200    0.5700    0.2000    0.4000 

    0.2000    0.0800    0.0500    1.5000    0.0900    1.4900    1.2600    0.8800    1.7200    0.5600    0.1900    0.4000 

    1.2500    1.4300    1.4200    1.7400    1.3900    1.7400    2.3700    1.9800    1.0400    1.8800    1.4900    1.0600 

    0.3000    0.1800    0.1600    1.5900    0.1900    1.5900    1.1800    0.7900    1.8000    0.5100    0.2900    0.4600 

    0.4500    0.3700    0.3400    1.7400    0.3800    1.7400    0.9200    0.5300    1.8600    0.5400    0.3700    0.5700 

    0.1800    0.0600    0.0500    1.4800    0.0700    1.4800    1.2600    0.8700    1.7100    0.5600    0.1800    0.4000 

    0.8800    0.8100    0.7800    2.1800    0.8200    2.1800    0.5200    0.1400    2.2200    0.9800    0.8100    0.9200 

    0.8800    0.8000    0.7700    2.1800    0.8100    2.1700    0.5100    0.1200    2.2100    0.9800    0.8100    0.9100 

    0.1800    0.0800    0.0700    1.4700    0.0700    1.4700    1.2800    0.8900    1.7000    0.5800    0.2000    0.3900 

    0.2000    0.0600    0.0400    1.4900    0.0900    1.4900    1.2500    0.8700    1.7200    0.5500    0.1800    0.4000 

Kolumn 13 - 24 

    0.6000    0.3100    0.2900    0.1500    0.1900    0.7000    0.6600    0.2800    0.1300    0.2900    0.6500    0.3000 

    0.5200    0.2300    0.2100    0.1000    0.0500    0.6200    0.5800    0.2100    0.0900    0.2200    0.8200    0.4600 

    0.5200    0.2000    0.1800    0.1100    0.0300    0.5900    0.5500    0.1800    0.1000    0.2200    0.8200    0.4300 

    1.6300    1.6000    1.5900    1.4400    1.4800    1.9900    1.9600    1.5800    1.4300    1.6000    1.4500    1.5400 

    0.5300    0.2400    0.2200    0.0300    0.0800    0.6300    0.5900    0.2200    0.0400    0.2300    0.7900    0.4300 

    1.6300    1.6000    1.5800    1.4800    1.4800    1.9900    1.9500    1.5800    1.4300    1.6000    1.4400    1.5400 

    1.6400    1.1300    1.1300    1.2600    1.2400    0.7200    0.7300    1.0900    1.2500    1.3300    1.7600    1.2200 

    1.2600    0.7400    0.7500    0.8800    0.8600    0.3300    0.3400    0.7000    0.8600    0.9500    1.3800    0.8300 

    2.1200    1.8300    1.8100    1.6700    1.7100    2.0300    1.9900    1.8100    1.6600    1.8200    1.0800    1.4400 

    0.4400    0.3500    0.4200    0.5600    0.5400    0.7900    0.7600    0.3700    0.5500    0.5200    1.2700    0.9200 

    0.5900    0.2300    0.2200    0.1700    0.1700    0.6200    0.5900    0.2100    0.1600    0.2800    0.8900    0.5300 

    0.8100    0.5200    0.5000    0.3600    0.4000    0.7300    0.6900    0.5000    0.3500    0.5100    0.4600    0.1400 

       NaN    0.5700    0.6300    0.5300    0.5300    1.0100    0.9700    0.5800    0.5200    0.3600    1.2500    0.8900 

    0.5700       NaN    0.0800    0.2400    0.2200    0.4800    0.4400    0.0500    0.2200    0.2500    0.9500    0.5900 

    0.6300    0.0800       NaN    0.2300    0.2000    0.5000    0.4600    0.0800    0.2100    0.3000    0.9400    0.5800 

    0.5300    0.2400    0.2300       NaN    0.0900    0.6200    0.5800    0.2100    0.0300    0.2200    0.7800    0.4200 

    0.5300    0.2200    0.2000    0.0900       NaN    0.6000    0.5600    0.1900    0.0900    0.2200    0.8200    0.4000 

    1.0100    0.4800    0.5000    0.6200    0.6000       NaN    0.0800    0.4400    0.6000    0.6900    1.1200    0.5800 

    0.9700    0.4400    0.4600    0.5800    0.5600    0.0800       NaN    0.4400    0.6000    0.6800    1.1200    0.5700 

    0.5800    0.0500    0.0800    0.2100    0.1900    0.4400    0.4400       NaN    0.1900    0.2700    0.9200    0.5600 
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    0.5200    0.2200    0.2100    0.0300    0.0900    0.6000    0.6000    0.1900       NaN    0.2000    0.7600    0.4100 

    0.3600    0.2500    0.3000    0.2200    0.2200    0.6900    0.6800    0.2700    0.2000       NaN    0.9400    0.5800 

    1.2500    0.9500    0.9400    0.7800    0.8200    1.1200    1.1200    0.9200    0.7600    0.9400       NaN    0.5600 

    0.8900    0.5900    0.5800    0.4200    0.4000    0.5800    0.5700    0.5600    0.4100    0.5800    0.5600       NaN 

    0.5800    0.2700    0.2600    0.0500    0.0800    0.6500    0.6500    0.2400    0.0600    0.2600    0.8300    0.4600 

    0.5200    0.2000    0.1800    0.0900    0.0600    0.5800    0.5700    0.1600    0.0800    0.2100    0.8200    0.4500 

    0.5400    0.2300    0.2200    0.0800    0.0300    0.6200    0.6100    0.2000    0.0800    0.2300    0.8300    0.4200 

    0.9000    0.7900    0.8300    0.9800    0.9500    1.1800    1.1800    0.7900    0.9600    0.9700    1.7000    1.3300 

    0.5800    0.2800    0.2700    0.0500    0.0900    0.6600    0.6600    0.2500    0.0700    0.2700    0.8100    0.4300 

    0.5700    0.2500    0.2400    0.1000    0.0400    0.6400    0.6300    0.2200    0.1000    0.2500    0.8500    0.4100 

    0.5600    0.2400    0.2300    0.1100    0.0300    0.6200    0.6200    0.2100    0.1000    0.2400    0.8500    0.4100 

    1.8500    1.5500    1.5400    1.3800    1.4200    1.7200    1.7200    1.5200    1.3700    1.5400    0.6700    1.1400 

    0.6600    0.2000    0.2200    0.2100    0.1300    0.5300    0.5300    0.1600    0.2100    0.3500    0.9200    0.4700 

    0.7600    0.2300    0.2500    0.3700    0.3500    0.2700    0.2700    0.1900    0.3500    0.4400    0.9900    0.4200 

    0.5500    0.2300    0.2200    0.0900    0.0300    0.6100    0.6100    0.2000    0.0900    0.2400    0.8300    0.4200 

    1.1900    0.6700    0.6800    0.8100    0.7900    0.2600    0.2200    0.6300    0.7900    0.8700    1.3400    0.7800 

    1.1900    0.6600    0.6800    0.8000    0.7800    0.2500    0.2200    0.6200    0.7900    0.8700    1.3400    0.7700 

    0.5700    0.2500    0.2400    0.0800    0.0400    0.6400    0.6300    0.2200    0.0800    0.2600    0.8300    0.4100 

    0.5400    0.2300    0.2200    0.1000    0.0100    0.6100    0.6100    0.2000    0.1000    0.2300    0.8400    0.4000 

Kolumn 25 - 36 

    0.1800    0.1700    0.1800    1.0500    0.1600    0.2000    0.2000    1.2500    0.3000    0.4500    0.1800    0.8800 

    0.0800    0.0800    0.0600    0.9800    0.0900    0.0900    0.0800    1.4300    0.1800    0.3700    0.0600    0.8100 

    0.1000    0.0500    0.0500    0.9500    0.1000    0.0600    0.0500    1.4200    0.1600    0.3400    0.0500    0.7800 

    1.4800    1.4700    1.4700    2.3500    1.4500    1.4900    1.5000    1.7400    1.5900    1.7400    1.4800    2.1800 

    0.0300    0.1000    0.0700    0.9900    0.0400    0.0900    0.0900    1.3900    0.1900    0.3800    0.0700    0.8200 

    1.4800    1.4600    1.4700    2.3500    1.4500    1.4900    1.4900    1.7400    1.5900    1.7400    1.4800    2.1800 

    1.3000    1.2200    1.2600    1.8200    1.3000    1.2800    1.2600    2.3700    1.1800    0.9200    1.2600    0.5200 

    0.9100    0.8400    0.8700    1.4400    0.9200    0.9000    0.8800    1.9800    0.7900    0.5300    0.8700    0.1400 

    1.7100    1.6900    1.7000    2.5800    1.6800    1.7200    1.7200    1.0400    1.8000    1.8600    1.7100    2.2200 

    0.6000    0.5200    0.5600    0.4900    0.6000    0.5700    0.5600    1.8800    0.5100    0.5400    0.5600    0.9800 

    0.2100    0.1200    0.1800    0.9800    0.2100    0.2000    0.1900    1.4900    0.2900    0.3700    0.1800    0.8100 

    0.4000    0.3800    0.3900    1.2700    0.3700    0.4000    0.4000    1.0600    0.4600    0.5700    0.4000    0.9200 
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    0.5800    0.5200    0.5400    0.9000    0.5800    0.5700    0.5600    1.8500    0.6600    0.7600    0.5500    1.1900 

    0.2700    0.2000    0.2300    0.7900    0.2800    0.2500    0.2400    1.5500    0.2000    0.2300    0.2300    0.6700 

    0.2600    0.1800    0.2200    0.8300    0.2700    0.2400    0.2300    1.5400    0.2200    0.2500    0.2200    0.6800 

    0.0500    0.0900    0.0800    0.9800    0.0500    0.1000    0.1100    1.3800    0.2100    0.3700    0.0900    0.8100 

    0.0800    0.0600    0.0300    0.9500    0.0900    0.0400    0.0300    1.4200    0.1300    0.3500    0.0300    0.7900 

    0.6500    0.5800    0.6200    1.1800    0.6600    0.6400    0.6200    1.7200    0.5300    0.2700    0.6100    0.2600 

    0.6500    0.5700    0.6100    1.1800    0.6600    0.6300    0.6200    1.7200    0.5300    0.2700    0.6100    0.2200 

    0.2400    0.1600    0.2000    0.7900    0.2500    0.2200    0.2100    1.5200    0.1600    0.1900    0.2000    0.6300 

    0.0600    0.0800    0.0800    0.9600    0.0700    0.1000    0.1000    1.3700    0.2100    0.3500    0.0900    0.7900 

    0.2600    0.2100    0.2300    0.9700    0.2700    0.2500    0.2400    1.5400    0.3500    0.4400    0.2400    0.8700 

    0.8300    0.8200    0.8300    1.7000    0.8100    0.8500    0.8500    0.6700    0.9200    0.9900    0.8300    1.3400 

    0.4600    0.4500    0.4200    1.3300    0.4300    0.4100    0.4100    1.1400    0.4700    0.4200    0.4200    0.7800 

       NaN    0.1200    0.0700    1.0100    0.0300    0.0900    0.0900    1.4200    0.2000    0.4100    0.0800    0.8400 

    0.1200       NaN    0.0800    0.9300    0.1300    0.0900    0.0800    1.4100    0.1900    0.3300    0.0800    0.7700 

    0.0700    0.0800       NaN    0.9700    0.0700    0.0600    0.0500    1.4100    0.1500    0.3700    0.0200    0.8100 

    1.0100    0.9300    0.9700       NaN    1.0200    0.9900    0.9800    2.3000    0.9300    0.9600    0.9800    1.3600 

    0.0300    0.1300    0.0700    1.0200       NaN    0.0800    0.0900    1.4000    0.2000    0.4100    0.0900    0.8500 

    0.0900    0.0900    0.0600    0.9900    0.0800       NaN    0.0300    1.4300    0.1400    0.3900    0.0600    0.8200 

    0.0900    0.0800    0.0500    0.9800    0.0900    0.0300       NaN    1.4400    0.1300    0.3800    0.0400    0.8100 

    1.4200    1.4100    1.4100    2.3000    1.4000    1.4300    1.4400       NaN    1.5100    1.5800    1.4200    1.9300 

    0.2000    0.1900    0.1500    0.9300    0.2000    0.1400    0.1300    1.5100       NaN    0.2800    0.1300    0.7200 

    0.4100    0.3300    0.3700    0.9600    0.4100    0.3900    0.3800    1.5800    0.2800       NaN    0.3600    0.4700 

    0.0800    0.0800    0.0200    0.9800    0.0900    0.0600    0.0400    1.4200    0.1300    0.3600       NaN    0.8000 

    0.8400    0.7700    0.8100    1.3600    0.8500    0.8200    0.8100    1.9300    0.7200    0.4700    0.8000       NaN 

    0.8400    0.7600    0.8000    1.3600    0.8400    0.8200    0.8100    1.9300    0.7100    0.4700    0.8000    0.0300 

    0.0700    0.1000    0.0400    1.0000    0.0600    0.0200    0.0300    1.4200    0.1300    0.3900    0.0300    0.8200 

    0.0900    0.0700    0.0300    0.9700    0.0900    0.0400    0.0200    1.4300    0.1200    0.3600    0.0300    0.7900 

Kolumn 37 - 39 

    0.8800    0.1800    0.2000 

    0.8000    0.0800    0.0600 

    0.7700    0.0700    0.0400 

    2.1800    1.4700    1.4900 
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    0.8100    0.0700    0.0900 

    2.1700    1.4700    1.4900 

    0.5100    1.2800    1.2500 

    0.1200    0.8900    0.8700 

    2.2100    1.7000    1.7200 

    0.9800    0.5800    0.5500 

    0.8100    0.2000    0.1800 

    0.9100    0.3900    0.4000 

    1.1900    0.5700    0.5400 

    0.6600    0.2500    0.2300 

    0.6800    0.2400    0.2200 

    0.8000    0.0800    0.1000 

    0.7800    0.0400    0.0100 

    0.2500    0.6400    0.6100 

    0.2200    0.6300    0.6100 

    0.6200    0.2200    0.2000 

    0.7900    0.0800    0.1000 

    0.8700    0.2600    0.2300 

    1.3400    0.8300    0.8400 

    0.7700    0.4100    0.4000 

    0.8400    0.0700    0.0900 

    0.7600    0.1000    0.0700 

    0.8000    0.0400    0.0300 

    1.3600    1.0000    0.9700 

    0.8400    0.0600    0.0900 

    0.8200    0.0200    0.0400 

    0.8100    0.0300    0.0200 

    1.9300    1.4200    1.4300 

    0.7100    0.1300    0.1200 

    0.4700    0.3900    0.3600 

    0.8000    0.0300    0.0300 

    0.0300    0.8200    0.7900 
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       NaN    0.8100    0.7900 

    0.8100       NaN    0.0500 

    0.7900    0.0500       NaN 
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BILAGA 4 
Avståndsmatris i hundratals kilometer. 

Kolumn 1 – 12 

    NaN    0.1770    0.1980    1.7600    0.1580    1.7600    1.7300    1.2200    1.9300    0.8030    0.2560    0.2700 

    0.1770       NaN    0.0190    1.9300    0.0340    1.9300    1.5800    1.0700    2.1100    0.6560    0.1200    0.4440 

    0.1980    0.0190       NaN    1.9600    0.0400    1.9600    1.5700    1.0600    2.0300    0.6430    0.1070    0.4660 

    1.7600    1.9300    1.9600       NaN    1.9100    0.0009    3.4800    2.9700    3.1000    2.5500    2.0100    1.9900 

    0.1580    0.0340    0.0400    1.9100       NaN    1.9200    1.6000    1.1000    2.0900    0.6810    0.1350    0.4250 

    1.7600    1.9300    1.9600    0.0009    1.9200       NaN    3.4800    2.9700    3.1000    2.5500    2.0100    1.9900 

    1.7300    1.5800    1.5700    3.4800    1.6000    3.4800       NaN    0.5150    2.5200    1.8100    1.5500    1.6900 

    1.2200    1.0700    1.0600    2.9700    1.1000    2.9700    0.5150       NaN    2.6200    1.3000    1.0400    1.1800 

    1.9300    2.1100    2.0300    3.1000    2.0900    3.1000    2.5200    2.6200       NaN    2.7400    2.1900    1.6900 

    0.8030    0.6560    0.6430    2.5500    0.6810    2.5500    1.8100    1.3000    2.7400       NaN    0.6040    1.0700 

    0.2560    0.1200    0.1070    2.0100    0.1350    2.0100    1.5500    1.0400    2.1900    0.6040       NaN    0.5270 

    0.2700    0.4440    0.4660    1.9900    0.4250    1.9900    1.6900    1.1800    1.6900    1.0700    0.5270       NaN 

    0.7910    0.6550    0.6540    1.9500    0.6690    1.9500    2.0600    1.5500    2.7200    0.4320    0.7140    1.0600 

    0.3670    0.2190    0.2060    2.1200    0.2450    2.1200    1.4000    0.8950    2.3000    0.4280    0.1910    0.6360 

    0.3630    0.2160    0.2030    2.1100    0.2410    2.1100    1.4100    0.9070    2.3100    0.4590    0.1880    0.6320 

    0.1550    0.0400    0.0460    1.9100    0.0070    1.9100    1.6000    1.0900    2.0900    0.6770    0.1310    0.4250 

    0.1760    0.0170    0.0120    1.9300    0.0320    1.9300    1.5700    1.0600    2.1100    0.6490    0.1130    0.3780 

    0.8990    0.7520    0.7390    2.6500    0.7780    2.6500    0.8590    0.3530    2.3000    0.9820    0.7240    0.8610 

    0.8820    0.7340    0.7220    2.6300    0.7600    2.6300    0.8680    0.3620    2.2800    0.9640    0.7060    0.8430 

    0.3630    0.2150    0.2030    2.1100    0.2410    2.1100    1.3700    0.8620    2.3000    0.4430    0.1870    0.6320 

    0.1480    0.0410    0.0480    1.9000    0.0120    1.9000    1.5900    1.0900    2.0800    0.6700    0.1240    0.4180 

    0.3480    0.2120    0.2110    1.9800    0.2260    1.9800    1.6200    1.1100    2.2800    0.4670    0.2710    0.6170 

    0.8520    1.0300    1.0500    1.8300    1.0100    1.8300    2.2200    1.7200    1.2800    1.6600    1.1100    0.6040 

    0.3390    0.4240    0.4150    2.0600    0.4940    2.0600    1.5500    1.0400    1.5800    1.1400    0.5960    0.1400 

    0.1370    0.0320    0.0390    1.8900    0.0100    1.8900    1.6200    1.1100    2.0700    0.6960    0.1500    0.4070 

    0.1970    0.0390    0.0260    1.9500    0.0600    1.9500    1.5500    1.0400    2.1300    0.6260    0.0600    0.4670 

    0.1700    0.0210    0.0180    1.9200    0.0270    1.9200    1.5800    1.0700    2.1000    0.6550    0.1260    0.4400 

    1.3000    1.1500    1.1400    3.0500    1.1700    3.0500    2.1100    1.6000    3.2300    0.5140    1.1200    1.5600 
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    0.1270    0.0360    0.0430    1.8800    0.0140    1.8800    1.6200    1.1200    2.0600    0.7000    0.1540    0.3960 

    0.1780    0.0370    0.0230    1.9300    0.0350    1.9300    1.5600    1.0600    2.1100    0.6600    0.1240    0.3800 

    0.1810    0.0320    0.0180    1.9300    0.0380    1.9300    1.5800    1.0700    2.1200    0.6550    0.1190    0.3770 

    1.6900    1.8600    1.8900    2.2100    1.8500    2.2100    3.0600    2.5600    1.3700    2.4900    1.9500    1.4400 

    0.2810    0.1250    0.1160    2.0200    0.1370    2.0200    1.4600    0.9590    2.1500    0.6100    0.2180    0.4380 

    0.5780    0.4310    0.4880    2.3300    0.4570    2.3300    1.1500    0.6450    2.1000    0.6610    0.4030    0.6660 

    0.1710    0.0220    0.0170    1.9200    0.0280    1.9200    1.5800    1.0700    2.1100    0.6540    0.1180    0.4410 

    1.1300    0.9830    0.9700    2.8800    1.0100    2.8800    0.6270    0.1210    2.5300    1.2100    0.9550    1.0900 

    1.1300    0.9810    0.9680    2.8800    1.0100    2.8800    0.6060    0.1000    2.5300    1.2100    0.9530    1.0900 

    0.1720    0.0300    0.0250    1.9200    0.0280    1.9200    1.5800    1.0800    2.1100    0.6620    0.1470    0.4410 

    0.1740    0.0220    0.0150    1.9300    0.0300    1.9200    1.5700    1.0700    2.1100    0.6520    0.1160    0.3780 

Kolumn 13 – 24 

    0.7910    0.3670    0.3630    0.1550    0.1760    0.8990    0.8820    0.3630    0.1480    0.3480    0.8520    0.3390 

    0.6550    0.2190    0.2160    0.0400    0.0170    0.7520    0.7340    0.2150    0.0410    0.2120    1.0300    0.4240 

    0.6540    0.2060    0.2030    0.0460    0.0120    0.7390    0.7220    0.2030    0.0480    0.2110    1.0500    0.4150 

    1.9500    2.1200    2.1100    1.9100    1.9300    2.6500    2.6300    2.1100    1.9000    1.9800    1.8300    2.0600 

    0.6690    0.2450    0.2410    0.0070    0.0320    0.7780    0.7600    0.2410    0.0120    0.2260    1.0100    0.4940 

    1.9500    2.1200    2.1100    1.9100    1.9300    2.6500    2.6300    2.1100    1.9000    1.9800    1.8300    2.0600 

    2.0600    1.4000    1.4100    1.6000    1.5700    0.8590    0.8680    1.3700    1.5900    1.6200    2.2200    1.5500 

    1.5500    0.8950    0.9070    1.0900    1.0600    0.3530    0.3620    0.8620    1.0900    1.1100    1.7200    1.0400 

    2.7200    2.3000    2.3100    2.0900    2.1100    2.3000    2.2800    2.3000    2.0800    2.2800    1.2800    1.5800 

    0.4320    0.4280    0.4590    0.6770    0.6490    0.9820    0.9640    0.4430    0.6700    0.4670    1.6600    1.1400 

    0.7140    0.1910    0.1880    0.1310    0.1130    0.7240    0.7060    0.1870    0.1240    0.2710    1.1100    0.5960 

    1.0600    0.6360    0.6320    0.4250    0.3780    0.8610    0.8430    0.6320    0.4180    0.6170    0.6040    0.1400 

       NaN    0.6780    0.7100    0.6650    0.6570    1.2300    1.2100    0.6930    0.6580    0.4510    1.6400    1.1300 

    0.6780       NaN    0.0350    0.2430    0.2150    0.5730    0.5560    0.0340    0.2360    0.2380    1.2200    0.7080 

    0.7100    0.0350       NaN    0.2420    0.2140    0.5860    0.5690    0.4410    0.2350    0.2780    1.2200    0.7070 

    0.6650    0.2430    0.2420       NaN    0.0390    0.7730    0.7560    0.2370    0.0080    0.2220    1.0000    0.4900 

    0.6570    0.2150    0.2140    0.0390       NaN    0.7460    0.7280    0.2090    0.0400    0.2140    1.0300    0.4040 

    1.2300    0.5730    0.5860    0.7730    0.7460       NaN    0.0380    0.5420    0.7660    0.7920    1.4000    0.7210 

    1.2100    0.5560    0.5690    0.7560    0.7280    0.0380       NaN    0.5310    0.7540    0.7810    1.3900    0.7100 

    0.6930    0.0340    0.4410    0.2370    0.2090    0.5420    0.5310       NaN    0.2300    0.2530    1.2200    0.7020 
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    0.6580    0.2360    0.2350    0.0080    0.0400    0.7660    0.7540    0.2300       NaN    0.2150    0.9970    0.4830 

    0.4510    0.2380    0.2780    0.2220    0.2140    0.7920    0.7810    0.2530    0.2150       NaN    1.2000    0.6870 

    1.6400    1.2200    1.2200    1.0000    1.0300    1.4000    1.3900    1.2200    0.9970    1.2000       NaN    0.6780 

    1.1300    0.7080    0.7070    0.4900    0.4040    0.7210    0.7100    0.7020    0.4830    0.6870    0.6780       NaN 

    0.6750    0.2620    0.2610    0.0160    0.0310    0.7920    0.7800    0.2560    0.0230    0.2310    0.9890    0.4760 

    0.6530    0.1920    0.1910    0.0710    0.0330    0.7210    0.7100    0.1860    0.0650    0.2090    1.0500    0.5360 

    0.6600    0.2210    0.2200    0.0330    0.0080    0.7500    0.7390    0.2140    0.0370    0.2170    1.0200    0.4070 

    0.9400    0.9350    0.9600    1.1700    1.1400    1.2800    1.2700    0.9350    1.1600    1.1000    2.1500    1.6300 

    0.6790    0.2660    0.2660    0.0210    0.0360    0.7960    0.7840    0.2600    0.0270    0.2360    0.9790    0.4660 

    0.6680    0.2260    0.2250    0.0410    0.0110    0.7360    0.7240    0.2200    0.0460    0.2240    1.0300    0.4040 

    0.6660    0.2210    0.2200    0.0440    0.0060    0.7510    0.7390    0.2150    0.0490    0.2230    1.0300    0.4010 

    2.4800    2.0600    2.0600    1.8400    1.8600    2.2400    2.2300    2.0500    1.8300    2.0400    0.8720    1.5200 

    0.7610    0.2020    0.1860    0.1430    0.1050    0.6380    0.6270    0.1700    0.1480    0.3180    1.0700    0.4620 

    0.9110    0.2520    0.2650    0.4520    0.4250    0.3250    0.3130    0.2200    0.4460    0.4710    1.2000    0.5260 

    0.6610    0.2190    0.2190    0.0340    0.0070    0.7490    0.7380    0.2130    0.0390    0.2180    1.0200    0.4060 

    1.4600    0.8040    0.8170    1.0000    0.9770    0.2640    0.2490    0.7720    0.9980    1.0200    1.6300    0.9520 

    1.4600    0.8020    0.8150    1.0000    0.9740    0.2610    0.2460    0.7700    0.9950    1.0200    1.6300    0.9500 

    0.6720    0.2280    0.2280    0.0350    0.0170    0.7580    0.7460    0.2220    0.0390    0.2290    1.0200    0.4090 

    0.6590    0.2170    0.2170    0.0370    0.0030    0.7470    0.7360    0.2110    0.0410    0.2160    1.0300    0.4020 

Kolumn 25 – 36 

    0.1370    0.1970    0.1700    1.3000    0.1270    0.1780    0.1810    1.6900    0.2810    0.5780    0.1710    1.1300 

    0.0320    0.0390    0.0210    1.1500    0.0360    0.0370    0.0320    1.8600    0.1250    0.4310    0.0220    0.9830 

    0.0390    0.0260    0.0180    1.1400    0.0430    0.0230    0.0180    1.8900    0.1160    0.4880    0.0170    0.9700 

    1.8900    1.9500    1.9200    3.0500    1.8800    1.9300    1.9300    2.2100    2.0200    2.3300    1.9200    2.8800 

    0.0100    0.0600    0.0270    1.1700    0.0140    0.0350    0.0380    1.8500    0.1370    0.4570    0.0280    1.0100 

    1.8900    1.9500    1.9200    3.0500    1.8800    1.9300    1.9300    2.2100    2.0200    2.3300    1.9200    2.8800 

    1.6200    1.5500    1.5800    2.1100    1.6200    1.5600    1.5800    3.0600    1.4600    1.1500    1.5800    0.6270 

    1.1100    1.0400    1.0700    1.6000    1.1200    1.0600    1.0700    2.5600    0.9590    0.6450    1.0700    0.1210 

    2.0700    2.1300    2.1000    3.2300    2.0600    2.1100    2.1200    1.3700    2.1500    2.1000    2.1100    2.5300 

    0.6960    0.6260    0.6550    0.5140    0.7000    0.6600    0.6550    2.4900    0.6100    0.6610    0.6540    1.2100 

    0.1500    0.0600    0.1260    1.1200    0.1540    0.1240    0.1190    1.9500    0.2180    0.4030    0.1180    0.9550 

    0.4070    0.4670    0.4400    1.5600    0.3960    0.3800    0.3770    1.4400    0.4380    0.6660    0.4410    1.0900 
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    0.6750    0.6530    0.6600    0.9400    0.6790    0.6680    0.6660    2.4800    0.7610    0.9110    0.6610    1.4600 

    0.2620    0.1920    0.2210    0.9350    0.2660    0.2260    0.2210    2.0600    0.2020    0.2520    0.2190    0.8040 

    0.2610    0.1910    0.2200    0.9600    0.2660    0.2250    0.2200    2.0600    0.1860    0.2650    0.2190    0.8170 

    0.0160    0.0710    0.0330    1.1700    0.0210    0.0410    0.0440    1.8400    0.1430    0.4520    0.0340    1.0000 

    0.0310    0.0330    0.0080    1.1400    0.0360    0.0110    0.0060    1.8600    0.1050    0.4250    0.0070    0.9770 

    0.7920    0.7210    0.7500    1.2800    0.7960    0.7360    0.7510    2.2400    0.6380    0.3250    0.7490    0.2640 

    0.7800    0.7100    0.7390    1.2700    0.7840    0.7240    0.7390    2.2300    0.6270    0.3130    0.7380    0.2490 

    0.2560    0.1860    0.2140    0.9350    0.2600    0.2200    0.2150    2.0500    0.1700    0.2200    0.2130    0.7720 

    0.0230    0.0650    0.0370    1.1600    0.0270    0.0460    0.0490    1.8300    0.1480    0.4460    0.0390    0.9980 

    0.2310    0.2090    0.2170    1.1000    0.2360    0.2240    0.2230    2.0400    0.3180    0.4710    0.2180    1.0200 

    0.9890    1.0500    1.0200    2.1500    0.9790    1.0300    1.0300    0.8720    1.0700    1.2000    1.0200    1.6300 

    0.4760    0.5360    0.4070    1.6300    0.4660    0.4040    0.4010    1.5200    0.4620    0.5260    0.4060    0.9520 

       NaN    0.0590    0.0260    1.1900    0.0110    0.0340    0.0370    1.8600    0.1360    0.4730    0.0270    1.0300 

    0.0590       NaN    0.0400    1.1200    0.0650    0.0450    0.0400    1.8900    0.1380    0.4020    0.0380    0.9540 

    0.0260    0.0400       NaN    1.1500    0.0290    0.0100    0.0090    1.8600    0.1090    0.4300    0.0030    0.9820 

    1.1900    1.1200    1.1500       NaN    1.1900    1.1500    1.1500    2.9800    1.1000    1.1500    1.1500    1.5500 

    0.0110    0.0650    0.0290    1.1900       NaN    0.0340    0.0360    1.8200    0.1370    0.4770    0.0310    1.0300 

    0.0340    0.0450    0.0100    1.1500    0.0340       NaN    0.0060    1.8700    0.1070    0.4160    0.0180    0.9690 

    0.0370    0.0400    0.0090    1.1500    0.0360    0.0060       NaN    1.8700    0.1030    0.4310    0.0090    0.9830 

    1.8600    1.8900    1.8600    2.9800    1.8200    1.8700    1.8700       NaN    1.9100    2.0400    1.8600    2.4700 

    0.1360    0.1380    0.1090    1.1000    0.1370    0.1070    0.1030    1.9100       NaN    0.3170    0.1070    0.8690 

    0.4730    0.4020    0.4300    1.1500    0.4770    0.4160    0.4310    2.0400    0.3170       NaN    0.4280    0.5560 

    0.0270    0.0380    0.0030    1.1500    0.0310    0.0180    0.0090    1.8600    0.1070    0.4280       NaN    0.9820 

    1.0300    0.9540    0.9820    1.5500    1.0300    0.9690    0.9830    2.4700    0.8690    0.5560    0.9820       NaN 

    1.0200    0.9510    0.9800    1.5400    1.0300    0.9660    0.9810    2.4700    0.8670    0.5530    0.9790    0.0120 

    0.0270    0.0470    0.0110    1.1500    0.0240    0.0080    0.0120    1.8600    0.1110    0.4370    0.0110    0.9890 

    0.0290    0.0360    0.0060    1.1400    0.0340    0.0110    0.0060    1.8600    0.1030    0.4260    0.0050    0.9780 

Kolumn 37 – 39  

    1.1300    0.1720    0.1740 

    0.9810    0.0300    0.0220 

    0.9680    0.0250    0.0150 

    2.8800    1.9200    1.9300 
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    1.0100    0.0280    0.0300 

    2.8800    1.9200    1.9200 

    0.6060    1.5800    1.5700 

    0.1000    1.0800    1.0700 

    2.5300    2.1100    2.1100 

    1.2100    0.6620    0.6520 

    0.9530    0.1470    0.1160 

    1.0900    0.4410    0.3780 

    1.4600    0.6720    0.6590 

    0.8020    0.2280    0.2170 

    0.8150    0.2280    0.2170 

    1.0000    0.0350    0.0370 

    0.9740    0.0170    0.0030 

    0.2610    0.7580    0.7470 

    0.2460    0.7460    0.7360 

    0.7700    0.2220    0.2110 

    0.9950    0.0390    0.0410 

    1.0200    0.2290    0.2160 

    1.6300    1.0200    1.0300 

    0.9500    0.4090    0.4020 

    1.0200    0.0270    0.0290 

    0.9510    0.0470    0.0360 

    0.9800    0.0110    0.0060 

    1.5400    1.1500    1.1400 

    1.0300    0.0240    0.0340 

    0.9660    0.0080    0.0110 

    0.9810    0.0120    0.0060 

    2.4700    1.8600    1.8600 

    0.8670    0.1110    0.1030 

    0.5530    0.4370    0.4260 

    0.9790    0.0110    0.0050 

    0.0120    0.9890    0.9780 
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       NaN    0.9860    0.9750 

    0.9860       NaN    0.0140 

    0.9750    0.0140       NaN 
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BILAGA 5 

Tabell 9 - Beräkningsexemplet av Dantzig och Ramser (1959). Symmetrisk 
avståndsmatris med tillhörande efterfråga Qi på varje nod. Fordonskapaciteten är 6000 
enheter. 

Från/Till  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Qi 

P0 – 9 14 21 23 22 25 32 36 38 42 50 52 – 

P1  – 5 12 22 21 24 31 35 37 41 49 51 1200 

P2   – 7 17 16 23 26 30 36 36 44 46 1700 

P3    – 10 21 30 27 37 43 31 37 39 1500 

P4     – 19 28 25 35 41 29 31 29 1400 

P5      – 9 10 16 22 20 28 30 1700 

P6       – 7 11 13 17 25 27 1400 

P7        – 10 16 10 18 20 1200 

P8         – 6 6 14 16 1900 

P9          – 12 12 20 1800 

P10           – 8 10 1600 

P11            – 10 1700 

P12             – 1100 
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BILAGA 6 

Presentation av simuleringsresultaten. Tabellerna presenterar de genomsnittliga årskostnaderna 
för varje rutt och för varje intervall. Exempelvis visar Tabell 10 de genomsnittliga 
årskostnaderna för varje rutt då intervallet är bestämt till 0-30 dagar. 

Tabell 10 – Resultat från den första simuleringen där intervallet är bestämt till 0 dagar. 

Simulering 1 0 dagar 
Rutt Årskostnad kr 

1 10535 
2 11344 
3 11463 
4 9602 
5 9870 
6 8239 
7 9315 
8 7913 
9 7462 
10 2144 

Total 87887 
 

Tabell 11 – Resultat från den andra simuleringen där intervallet är bestämt till 0-30 dagar. 

Simulering 2 0-30 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 9737 

2 10719 

3 10673 

4 9778 

5 9614 

6 8396 

7 9045 

8 8086 

9 7627 

10 2094 

Total 85769 

  
Tabell 12 – Resultat från den tredje simuleringen där intervallet är bestämt till 0-60 dagar. 

Simulering 3 0-60 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 9396 

2 10277 

3 10305 



76 
 

4 9513 

5 9356 

6 8126 

7 8717 

8 7744 

9 7527 

10 2018 

Total 82980 

 

Tabell 13 – Resultat från den fjärde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-90 dagar. 

Simulering 4 0-90 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 9261 

2 10296 

3 9829 

4 9373 

5 9018 

6 8210 

7 8819 

8 7944 

9 7466 

10 2048 

Total 82264 

 

Tabell 14 – Resultat från den femte simuleringen där intervallet är bestämt till 0-120 dagar. 

Simulering 5 0-120 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8995 

2 9822 

3 10126 

4 9239 

5 8868 

6 8365 

7 8442 

8 7986 

9 7789 

10 2005 

Total 81638 

 



77 
 

Tabell 15 – Resultat från den sjätte simuleringen där intervallet är bestämt till 0-150 dagar. 

Simulering 6 0-150 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8529 

2 9738 

3 9816 

4 9237 

5 9092 

6 8592 

7 8633 

8 8336 

9 8153 

10 2017 

Total 82144 

 

Tabell 16 – Resultat från den sjunde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-180 dagar. 

Simulering 7 0-180 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8761 

2 9624 

3 10041 

4 9207 

5 8935 

6 8733 

7 8606 

8 8619 

9 8388 

10 1911 

Total 82827 

 

Tabell 17 – Resultat från den åttonde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-210 dagar. 

Simulering 8 0-210 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8665 

2 10075 

3 10226 

4 9475 

5 9236 

6 8996 
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7 8459 

8 9134 

9 8839 

10 1971 

Total 85077 

 

Tabell 18 – Resultat från den nionde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-240 dagar. 

Simulering 9 0-240 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8517 

2 10064 

3 10116 

4 9365 

5 9151 

6 9508 

7 8425 

8 9652 

9 9292 

10 1942 

Total 86031 

 

Tabell 19 – Resultat från den tionde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-270 dagar. 

Simulering 10 0-270 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8330 

2 10236 

3 10578 

4 9680 

5 9106 

6 9920 

7 8742 

8 10078 

9 9643 

10 1932 

Total 88245 

 

Tabell 20 – Resultat från den elfte simuleringen där intervallet är bestämt till 0-300 dagar. 

Simulering 11 0-300 dagar 

Rutt Årskostnad kr 
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1 8572 

2 10481 

3 10710 

4 10128 

5 9758 

6 10826 

7 9074 

8 11436 

9 10879 

10 2027 

Total 93891 

 

Tabell 21 – Resultat från den tolfte simuleringen där intervallet är bestämt till 0-330 dagar. 

Simulering 12 0-330 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8403 

2 11093 

3 11314 

4 10401 

5 10222 

6 12343 

7 9195 

8 12894 

9 12576 

10 1960 

Total 100402 

 

Tabell 22 – Resultat från den trettonde simuleringen där intervallet är bestämt till 0-360 dagar. 

Simulering 13 0-360 dagar 

Rutt Årskostnad kr 

1 8693 

2 11485 

3 11661 

4 11504 

5 10659 

6 14100 

7 9658 

8 14785 

9 14841 

10 1979 
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Total 109365 

 

 


