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Abstract 
During the last century the trade with gods has become more globalized, which had led to that 
gods is shipped longer routes from producer to consumer. Due to this, higher requirements are set 
in the infrastructure and to implement changes in the transport system different forecasts and 
analysis need to be performed. One tool to perform such forecasts that for example consists of 
traffic work, transportation work and analysis of total costs is Samgods which is developed by the 
Swedish Transport Administration. The tool Samgods performs for instance calculations of how 
often, for one year, the transports of gods should be performed, in other words with which 
frequency. In the current frequency optimization method these frequencies are not optimized due 
to that the total cost functions in the optimization problem are not convex, which means that there 
is no guarantee that the frequency optimization method finds the global total cost minimum. The 
aim with the thesis is to present a suggestion of a more effective method for frequency optimization 
that partly finds the optimal solutions through identification of the inflection points for the 
consolidation and reduce the work of calculations. The purpose with the thesis is to examine 
whether an implementation of a different method could streamline the calculations for frequency 
optimization in Samgods that gives a new estimation of the total costs and strain of infrastructure 
for the national flow of goods. 

To achieve the aim and purpose three different frequency optimization methods have been 
implemented in this thesis. Method 1 examines if a frequency calculated based on economic order 
quantity. Method 2 examines if the frequency rounded up and down, received from the economic 
order quantity and Method 3 includes frequencies from the methodology in Method 2 along with 
frequencies gathered when the fill rate is increased in the vehicle with the smallest capacity in a 
transport chain. The results show that all the implemented methods receive a frequency that 
calculates the total cost more efficiently for the different transport chains in each commodity in 
comparison with the current frequency optimization method in Samgods. The number of optimized 
transport chains are increased in the presented frequency optimization methods. But the 
summarized total cost is increased for all transport chains in all implemented frequency 
optimization methods compared to Samgods current frequency optimization method, because of a 
few transport chains regarded as extreme cases with high difference in total cost. Of the presented 
frequency optimization methods Method 3 is the least efficient when it comes to time and number 
of calculations, but more efficient in number of calculations compared to the current frequency 
optimization method in Samgods. Method 3 shows also a reduced traffic work in comparison to 
Method 1, Method 2 and the current frequency optimization method in Samgods. Therefor Method 
3 is the recommended frequency optimization method to obtain more optimized transportation 
chains, reduced traffic work and to gain more efficiency in terms of number of calculations 
compared to the current frequency optimization method in Samgods.  

Keywords: Samgods; Frequency optimization; Consolidation; Logistics 
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Sammanfattning 
Under de senaste 100 åren har handeln blivit allt mer globaliserad, vilket har lett till att varor 
transporteras allt längre sträckor från producent till konsument. I och med detta ställs högre krav 
på infrastrukturen och förändrade logistiska system och för att utföra förändringar krävs olika 
prognoser och analyser som kan användas som underlag vid planering av hur transportsystemet 
kan utvecklas i framtiden. Ett verktyg som utför sådana prognoser som exempelvis består av 
undersökningar av transportarbete, trafikarbete och totalkostnadsanalyser är Samgods som är 
utvecklat av Trafikverket. I verktyget Samgods utförs totalkostnadsberäkningar om hur många 
gånger per år som transporterna av gods ska utföras, det vill säga med vilken frekvens. I den 
nuvarande frekvensoptimeringsmetoden i Samgods optimeras inte dessa frekvenser, vilket främst 
beror på att optimeringsproblemets kostnadsfunktioner är icke-konvexa. I detta examensarbete är 
målet att ta fram ett förslag på en effektivare metod för frekvensoptimering som dels i högre grad 
finner de optimala lösningarna via identifiering av brytpunkterna för konsolideringsgraden, dels 
reducerar beräkningsarbetet. Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida en annan metod 
kan implementeras för att effektivisera beräkningarna för frekvensoptimering i verktyget Samgods 
som ger en ny uppskattning av totalkostnaden och belastningen av infrastrukturen för de nationella 
godsflödena.  

För att uppnå målet och syftet har tre olika frekvensoptimeringsmetoder implementerats i detta 
examensarbete. Metod 1 undersöker en frekvens som erhålls baserat på ekonomisk orderkvantitet, 
EOK. Metod 2 undersöker närmsta frekvens avrundat nedåt och uppåt utifrån frekvens erhållen 
med EOK och Metod 3 som inkluderar frekvenser framtagna med metodiken från Metod 2 samt 
erhållen frekvens vid ökad fyllnadsgrad i fordonet med lägst kapacitet i transportkedjan. Resultaten 
visar att samtliga implementerade metoder tar på ett effektivare sätt fram den frekvens som ger 
lägst totalkostnad för de olika transportkedjorna hos de olika varugrupperna jämfört med 
nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Antalet optimerade transportkedjor ökar i 
samtliga presenterade frekvensoptimeringsmetoder. Dock ökar den summerade totalkostnaden för 
alla transportkedjor i alla implementerade frekvensoptimeringsmetoder i jämförelse med Samgods 
nuvarande frekvensoptimeringsmetod, vilket beror på en del transportkedjor som betraktas som 
extremfall med hög kostnadsdifferens. Bland de presenterade frekvensoptimeringsmetoderna är 
Metod 3 minst effektiv tids- och beräkningsmässigt, men effektivare beräkningsmässigt i 
jämförelse med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Metod 3 visar även ett reducerat 
trafikarbete i jämförelse med Metod 1 och Metod 2 samt Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod. Därmed är Metod 3 den rekommenderade 
frekvensoptimeringsmetoden i detta examensarbete för att erhålla fler optimerade transportkedjor, 
reducerat trafikarbete och för att uppnå en större effektivitet beräkningsmässigt i jämförelse med 
Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod.   

Nyckelord: Samgods; Frekvensoptimering; Konsolidering; Logistik 
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Förord  
Detta examensarbete är det sista momentet på civilingenjörsutbildningen Kommunikation, 
transport och samhälle vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings 
universitet, campus Norrköping. Examensarbetet är utfört på uppdrag av Sweco Society AB i 
Stockholm.  

Vi vill först och främst tacka vår examinator Stefan Engevall och handledare Joen Dahlberg på 
Linköpings universitet för all hjälp vi fått med examensarbete när det gäller stöd, idéer och 
rapportskrivande.   
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Henrik Edwards för allt engagemang kring examensarbetet och sin breda kunskap inom Samgods 
och programmering.  

Till sist vill vi också tacka våra opponenter Alexander Persson och Joel Roos för deras värdefulla 
kommentarer kring examensarbetet samt alla nära och kära som har stöttat oss under 
examensarbetet och hela studietiden.   

 

Erica Hellberg & David Nilsson 

Norrköping juni 2018 

 

  



 

iv 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problembeskrivning ......................................................................................................... 2 

1.3 Mål ................................................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.5 Frågeställningar ................................................................................................................ 4 

1.6 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

1.7 Disposition ....................................................................................................................... 4 

2 Metod ...................................................................................................................................... 5 

2.1 Saklighet ........................................................................................................................... 5 

2.2 Objektivitet ....................................................................................................................... 5 

2.3 Balans ............................................................................................................................... 5 

2.4 Kvantitativa och kvalitativa metoder ............................................................................... 6 

2.5 Litteratursökning .............................................................................................................. 6 

2.6 Litteraturstudie ................................................................................................................. 7 

2.7 Källkritik .......................................................................................................................... 7 

2.8 Validitet och reliabilitet .................................................................................................... 7 

2.9 Etiska aspekter.................................................................................................................. 8 

2.10 Tillvägagångsätt ............................................................................................................... 8 

3 Teoretisk referensram ........................................................................................................... 11 

3.1 Logistik........................................................................................................................... 11 

3.1.1 Konsolidering .......................................................................................................... 11 

3.1.2 Godsterminal ........................................................................................................... 11 

3.1.3 Trafik- och transportarbete ..................................................................................... 12 

3.1.4 Ekonomisk orderkvantitet ....................................................................................... 13 

3.1.5 Totalkostnadsmodell ............................................................................................... 14 

3.2 Optimering ..................................................................................................................... 15 

3.2.1 Globala- och lokala optimum.................................................................................. 16 

3.2.2 Konvexitetsteori ...................................................................................................... 16 

3.2.3 Heuristiker............................................................................................................... 16 

3.2.4 Metaheuristiker ....................................................................................................... 17 



 

v 
 

3.3 Optimering inom logistik ............................................................................................... 18 

4 Samgods ................................................................................................................................ 20 

4.1 Varugrupper ................................................................................................................... 20 

4.2 PWC-matris .................................................................................................................... 21 

4.3 Zoner .............................................................................................................................. 21 

4.4 Företag ............................................................................................................................ 22 

4.5 Transporter ..................................................................................................................... 22 

4.6 LOS-matriser .................................................................................................................. 24 

4.7 Logistikmodulen............................................................................................................. 24 

4.7.1 Orderkostnad ........................................................................................................... 26 

4.7.2 Lagerhållningskostnad ............................................................................................ 27 

4.7.3 Kapitalkostnad av lagret ......................................................................................... 27 

4.7.4 Kapitalkostnad av gods under transit ...................................................................... 27 

4.7.5 Transportkostnad..................................................................................................... 27 

4.7.6 BuildChain .............................................................................................................. 31 

4.7.7 ChainChoice ............................................................................................................ 31 

4.7.8 Exekvering av logistikmodulen .............................................................................. 31 

4.8 Tidigare studier inom Samgods ..................................................................................... 33 

5 Situationsbeskrivning ............................................................................................................ 36 

5.1 Företagsbeskrivning ....................................................................................................... 36 

5.2 Indata som använts för de nya frekvensoptimeringsmetoderna ..................................... 37 

5.3 Nulägesbeskrivning för nuvarande frekvensoptimeringsmetod ..................................... 38 

5.3.1 Problem med nuvarande frekvensoptimeringsmetod.............................................. 39 

5.3.2 Resultat av nuvarande frekvensoptimeringsmetod ................................................. 41 

6 Beskrivning av nya frekvensoptimeringsmetoder ................................................................ 44 

7 Resultat och analys ............................................................................................................... 47 

7.1 Metod 1 – Undersökning av frekvensen som erhålls baserad på EOK .......................... 47 

7.2 Metod 2 – Undersökning av närmsta frekvens avrundat nedåt och uppåt utifrån frekvens 
erhållen med EOK ..................................................................................................................... 49 

7.3 Metod 3 – Ökad fyllnadsgrad i fordonet med lägst kapacitet i transportkedjan ............ 50 

7.4 Reduktion av beräkningstid ............................................................................................ 54 

7.5 Sammanställning av resultat för metoderna ................................................................... 56 

8 Diskussion ............................................................................................................................. 58 



 

vi 
 

9 Slutsats .................................................................................................................................. 61 

10 Framtida studier .................................................................................................................... 63 

Referenser ..................................................................................................................................... 66 

Bilaga A ........................................................................................................................................ 69 

Bilaga B ........................................................................................................................................ 70 

Bilaga C ........................................................................................................................................ 71 

 

  



 

vii 
 

Figurförteckning  
Figur 1 – Översikt av en transportkedja innehållandes efterfrågan mellan PC-par med två 
terminaler. ....................................................................................................................................... 2 

Figur 2 – Totalkostnadsfunktion för en transport med lastbil, matartåg, fjärrtåg och lastbil. ........ 3 

Figur 3 – Transport utan terminal baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125). ... 12 

Figur 4 – Transport med en terminal baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125).12 

Figur 5 – Exempel på totalkostnader i totalkostnadsmodellen baserad på Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl (2013, ss. 38–41). ............................................................................................................. 14 

Figur 6 – Olika längder på transportkedjor. .................................................................................. 23 

Figur 7 – Exekveringsprocedur av logistikmodulen. .................................................................... 33 

Figur 8 – Totalkostnadsfunktion, avsökta frekvenspunkter och globalt optimum för en lastbil. . 40 

Figur 9 – Totalkostnadsfunktion, avsökta frekvenspunkter och globalt optimum för en transport 
med lastbil, matartåg, fjärrtåg och lastbil...................................................................................... 40 

Figur 10 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 18524 i varugrupp 9 framtagna frekvenser i 
Metod 3 ......................................................................................................................................... 46 

Figur 11 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 64 i varugrupp 13 med Samgods optimala 
frekvens ......................................................................................................................................... 53 

Figur 12 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 163373 i varugrupp 23 med Samgods optimala 
frekvens ......................................................................................................................................... 53 

Figur 13 – Genomsnittlig beräkningstid [s] som funktion av antalet kostnadsberäkningar. ........ 55 

 

  



 

viii 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1 – Andel [%] transportkedjor för alla varugrupper med olika antal OD-ben. .................. 24 

Tabell 2 – Kostnadskomponenter som ingår i den totala årliga logiskkostnaden med tillhörande 
förklaring och enhet. ..................................................................................................................... 25 

Tabell 3 – Indata som använts för att beräkna totalkostnader med hjälp av nuvarande och nya 
frekvensoptimeringsmetoder......................................................................................................... 37 

Tabell 4 – Utdata som använts för att beräkna totalkostnader med hjälp av nuvarande och nya 
frekvensoptimeringsmetoder......................................................................................................... 38 

Tabell 5 – Antalet optimerade transportkedjor och totalkostnad i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod. ........................................................................................................... 41 

Tabell 6 – Urklipp av Tabell 3 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för 
varugrupp 13 och varugrupp 22, vilket är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.
....................................................................................................................................................... 42 

Tabell 7 – Infrastrukturbelastning för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper i 
Samgods. ....................................................................................................................................... 42 

Tabell 8 – Antalet transportkedjor i Metod 1 vars frekvens sammanfaller med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den 
optimala lösningen och Metod 1. .................................................................................................. 47 

Tabell 9 – Urklipp av Tabell 4 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för 
varugrupp 13 och varugrupp 22, vilket är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.
....................................................................................................................................................... 48 

Tabell 10 – Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper 
avseende fordonskilometer/år samt dess förhållande mellan nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 1. .................................................................... 48 

Tabell 11 – Antalet transportkedjor i Metod 2 vars frekvens sammanfaller med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den 
optimala lösningen och Metod 2. .................................................................................................. 49 

Tabell 12 – Urklipp av Tabell 5 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för 
varugrupp 13 och varugrupp 27, vilket är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.
....................................................................................................................................................... 49 

Tabell 13 –  Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika 
transporttyper avseende fordonskilometer/år samt dess förhållande mellan nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 2. .................................................................... 50 

Tabell 14 – Antalet transportkedjor i Metod 3 vars frekvens sammanfaller med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den 
optimala lösningen och Metod 3. .................................................................................................. 50 

Tabell 15 – Urklipp av Tabell 6 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för 
varugrupp 13 och varugrupp 27, vilket är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.
....................................................................................................................................................... 51 

Tabell 16 – Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper 
avseende fordonskilometer/år samt dess förhållande mellan nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 3. .................................................................... 52 



 

ix 
 

Tabell 17 – Beräkningstid [s] för de olika frekvensoptimeringsmetoderna baserat på 20 
exekveringar. ................................................................................................................................. 54 

Tabell 18 – Genomsnittlig tidsberäkning [s] baserad på 20 exekveringar och antalet 
kostnadsberäkningar för varje frekvensoptimeringsmetod. .......................................................... 54 

Tabell 19 – Sammanställning av resultat av antalet transportkedjor vars frekvens som 
sammanfaller med optimala lösningen för Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod och de 
framtagna frekvensoptimeringsmetoderna .................................................................................... 56 

Tabell 20 – Sammanställning av resultat av totalkostnad för samtliga transportkedjor för 
Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod och de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna
....................................................................................................................................................... 57 

Tabell 21 – Sammanställning av resultat av trafikarbete för Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod och de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna ............................ 57 

 



 

1 
 

1 Inledning  

Detta avsnitt beskriver bakgrunden till problemet med Samgods, problemet som ska studeras, 
mål, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition.  

Under de senaste 100 åren har handeln blivit allt mer globaliserad. I början av 1900-talet 
försörjdes regioner av närproducerade varor, medan varor som konsumeras idag oftast är 
importerade från länder runt om i världen. Detta har lett till att varor transporteras allt längre 
sträckor från producent till konsument med hjälp av transportmedel som utgörs av järnväg, båt, 
flyg eller lastbil, vilket ställer krav på transportsystemet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s. 
118).  

Trafikverket (2012) har tagit del av en långtidsutredning från 2008 där flera olika 
underlagsrapporter tagits fram som pekar på att tillväxten av svenskt BNP och 
konsumtionsmönstret som råder i Sverige kommer att fortsätta öka i takt med att befolkningen 
ökar. Detta kommer i sin tur att påverka handeln och transportsystemet. Mellan år 2006 och 2050 
förutspås den inhemska transportarbetstillväxten, mätt i tonkilometer, öka med 61 %. Detta kan 
bland annat ha sin förklaring i att transportlängden i genomsnitt har stigit på grund av 
stordriftsfördelar i produktion samt ökade krav på små frekventa sändningar och trenden mot 
minskade lager. I och med denna ökning av godstrafikarbete ställs krav på förändrade logistiska 
system och för att uppnå detta krävs olika prognoser som kan användas som underlag vid 
planering av hur transportsystemet ska utvecklas i framtiden. Ett av verktygen som användas för 
att göra sådana prognoser och analyser för godstrafik är verktyget Samgods.  

1.1 Bakgrund  

För att modellera och analysera godstransportflöden på nationell nivå använder Trafikverket 
verktyget Samgods. Samgods består av flera olika moduler och en av dessa är logistikmodulen. 
Logistikmodulen är utvecklad av Rand Europe, sedermera Significance, åt Trafikverket och 
används som optimeringsverktyg för transporter av nationella godsflöden.  

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) (u.å.) är det generella syftet med 
verktyget att genom prognoser ta fram underlag för beslutsfattande av policyåtgärder och 
eventuella förändringar i infrastrukturen och att genomföra samhällsekonomiska kalkyler.  

Baserat på efterfrågan från produktionszon P och till konsumtionszon C, skapas transportkedjor i 
verktyget Samgods. Dessa benämns PC-par. I en transportkedja kan varor transporteras genom 
terminaler där exempelvis omlastning sker mellan olika fordonstyper. De länkar som förbinder 
en produktionszon 鶏, terminaler och konsumtionszon 系 med varandra kallas OD-par. I Figur 1 
illustreras ett exempel av en transportkedja från produktionszon 鶏 till konsumtionszon 系 
innehållandes två terminaler. 
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Figur 1 – Översikt av en transportkedja innehållandes efterfrågan mellan PC-par med två terminaler.  

Enligt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) (2004) kvantifieras uppgifter om 
transportkostnader och transporttider för en uppsättning fordonstyper och varugrupper. Dessa 
uppgifter används för att ta fram de totala logistikkostnaderna för var och en av 
transportkedjorna med avseende på: 

 Fordonsmix: vilken fordonstyp som ska användas för respektive länk i transportkedjan, 
utgående från en uppsättning definierade fordon. 

 Frekvens: hur ofta godstransporterna genomförs [transporter/år]. 

Beräkningarna av de totala logistikkostnaderna görs upprepade gånger för miljontals 
efterfrågerelationer i form av PC-par, vilket kräver lång beräkningstid. Enligt De Bok, Baak & 
De Jong (2015) kan detta ta upp till 5 timmar att utföra beroende på hårdvaruprestanda.  

1.2 Problembeskrivning  

Antalet gånger som godstransporterna genomförs per år, alltså med vilken frekvens, optimeras 
inte för att ge en lägsta totalkostnad i dagsläget för alla transportkedjor. Detta innebär att i vissa 
fall modelleras godsflöden på ett sätt med avseende på frekvens och fyllnadsgrad som inte ger 
den lägsta totalkostnaden. Svårigheten med Samgods beror främst på att optimeringsproblemets 
totalkostnadsfunktioner är icke-konvexa. I totalkostnadsfunktionerna för den nuvarande 
frekvensoptimeringsmetoden finns ett antal brytpunkter som ger funktionen dess icke-konvexa 
karaktär. Dessa sker av en konsolideringsgräns som orsakar en maximal fyllnadsgrad i fordonet, 
där ett lokalt totalkostnadsminimum finns. Om maximala fyllnadsgraden överträds adderas ett 
fordon inom transporten vilket är orsaken till brytpunkterna i totalkostnadsfunktionen, vilket 
resulterar i en ökad transportkostnad. Brytpunkterna, relaterat till fyllnadsgrad, måste identifieras 
för att sedan analyseras och användas för att ta fram nya optimala lösningar där ett globalt 
totalkostnadsminimum istället räknas fram. I nuvarande frekvensoptimeringsmetod används en 
heuristik som inte finner alla optimala lösningar, vilket innebär att det inte finns någon garanti 
för att hitta ett globalt totalkostnadsminimum. Storleken på brytpunkterna varierar naturligtvis 



 

3 
 

mellan olika transportkedjor. Figur 2 visar ett exempel på en icke-konvex totalkostnadsfunktion 
med tydliga brytpunkter för en transportkedja.  

 
Figur 2 – Totalkostnadsfunktion för en transport med lastbil, matartåg, fjärrtåg och lastbil. 

I övrigt beräknas totalkostnaden för frekvenserna i nuvarande frekvensoptimeringsmetod för 
många gånger än vad en alternativ frekvensoptimeringsmetod som direkt identifierar 
brytpunkterna skulle kunna göra och kan således inte betraktas som beräkningseffektiv. Med en 
effektivare optimeringsmetod borde beräkningsarbetet med avseende på tid och antalet 
beräkningar minska väsentligt, dock är det svårt att fastställa hur mycket. Därför krävs en 
omformulerad metod för frekvensoptimering så att problemet löses effektivare och bättre, dock 
inte nödvändigtvis bättre i meningen kostnadsminimum. Anledningen till att 
frekvensoptimerings utförs i Samgods är framför allt för att påvisa hur belastningen i 
infrastrukturen kan minskas genom att optimera frekvenserna och öka fyllnadsgraden i fordonen.  

1.3 Mål  

Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på en effektivare metod för 
frekvensoptimering som dels i högre grad finner de optimala lösningarna via identifiering av 
brytpunkterna för konsolideringsgraden, dels reducerar beräkningsarbetet.  

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida en annan metod kan implementeras för att 
effektivisera beräkningarna för frekvensoptimering i verktyget Samgods som ger en ny 
uppskattning av totalkostnaden och belastningen av infrastrukturen för de nationella 
godsflödena.  
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1.5 Frågeställningar 

För att uppnå examensarbetets mål har följande frågeställningar formulerats:  

I. I vilken utsträckning är det möjligt att direkt identifiera den optimala frekvensen utan att 
genomsöka olika frekvenser?  

II.  Vilka olika frekvensoptimeringsmetoder kan erhålla lägre totalkostnad än nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods? 

III.  Med vilka alternativa frekvensoptimeringsmetoder kan fler optimerade transportkedjor 
erhållas än i nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods?  

IV.  Hur belastas infrastrukturen med alternativa frekvensoptimeringsmetoder med avseende 
på antal fordonskilometer? 

V. Hur pass effektiva är de nya frekvensoptimeringsmetoderna tids- och beräkningsmässigt i 
förhållande till nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods?  

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts så att endast logistikmodulen i Samgods beaktas. I logistikmodulens 
totalkostnadsfunktion hanteras frekvensoptimeringsproblemet, det vill säga att 
kostnadsfunktionen förutsätts vara oförändrad. Detta innebär att endast sökningsmetoden i 
frekvensoptimeringsproblemet hanteras. Källkoden i Samgods bearbetas inte, utan endast 
befintliga indata och utdata används i en egendesignad prototyp som programmeras i 
programmeringsspråket C#. Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod är inte 
programmerat i den egendesignade prototypen. Samtliga frekvenser som används då 
totalkostnaden räknas fram är angivna i heltal.  

I Samgods version 1.1 finns 35 varugrupper angivna men för varugrupp 8, 30 och 34 har inte 
tillräcklig data erhållits från varuflödesundersökningar och dessa används därmed inte i 
modellen. Således anges inte resultat för varugrupp 8, 30 och 34 i detta examensarbete.  

1.7 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras vetenskapliga metoder som använts i examensarbetet. Avsnitt 3 innehåller 
en teoretisk referensram vars syfte är att ge information om fundamentala begrepp som är viktiga 
inom examensarbetet. Avsnitt 4 handlar om vilka delar i verktyget Samgods som anses viktiga 
för att ge en förståelse om hur verktyget är uppbyggt. Avsnitt 5 är en situationsbeskrivning där 
bland annat en nulägesbeskrivning för nuvarande frekvensoptimeringsmetod tas upp med 
tillhörande resultat. I avsnitt 6 presenteras förslag på nya frekvensoptimeringsmetoder. Avsnitt 7 
presenterar studiens resultat med tillhörande analys. I avsnitt 8 förs en diskussion angående 
resultaten. I avsnitt 9 sammanställs arbetet och slutsatser dras. I avsnitt 10 presenteras förslag på 
framtida studier.  
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2 Metod 

Detta avsnitt beskriver bakomliggande vetenskap kring metodval inom vetenskapliga studier 
samt vilka metoder som använts i detta examensarbete. Avslutningsvis redovisas 
tillvägagångssättet i detta examensarbete.  

2.1 Saklighet 

Saklighet beskrivs av Ejvegård (2009, ss. 17–18) som ett av tre ord som används för att beskriva 
vetenskaplighet. Saklighet innebär att de uppgifter som ges ska vara sanna och riktiga. Som 
forskare innebär detta att uppgifter som samlats in inte får accepteras utan vidare, däremot måste 
den fakta som forskaren presenterar noggrant kontrolleras. Beroende på vilka uppgifter det 
handlar om sker kontrollen på olika sätt. En huvudregel är att alltid använda primärkällan, det 
vill säga källor såsom protokoll, officiell statistik och riksdagstryck. Utöver primärkällor kan 
även sekundärkällor användas såsom doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga 
tidskrifter och dessa förutsätts vara noga granskade av forskaren. Men det gäller att som forskare 
vara uppmärksam då det i både primärkällor och sekundärkällor kan förekomma felaktiga 
uppgifter som upprepas från uppslagsverk till uppslagsverk.  

2.2 Objektivitet  

Objektivitet är enligt Ejvegård (2009, ss. 19–20) ett annat begrepp som används för att beskriva 
vetenskaplighet. Att vara objektiv är inte alltid lätt, men att det finns en skyldighet som forskare 
att sträva efter det. Dock är det svårt att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar. 
Strävandet efter objektivitet innebär att åsikter i kontroversiella ämnen återges från alla håll. Det 
kan exempelvis vara att vid infrastrukturprojekt få med politiska åsikter från både konservativa 
som såväl socialistiska partier. Det är viktigt att alltid ange var en åsikt som används kommer 
ifrån om inte åsikten är ens personliga. I vetenskapliga arbeten är det tillåtet att uttrycka egna 
åsikter, göra bedömningar, tolkningar och prognoser men det är viktigt att i sådana fall påpeka 
att det är en personlig tolkning som återges. Ofta samlas sådana resonemang i ett eget avsnitt av 
rapporten och brukar benämnas Diskussion. I val av ord och terminologi finns ett 
objektivitetskrav. Detta objektivitetskrav innebär att inte använda värdeladdade ord, utan att 
istället använda neutrala ord. Men problemet ligger ofta i att det kan vara svårt att hitta ett ord 
som inte betraktas som värdeladdat. Detta beror på att värdeladdade ord ersätts med nya neutrala 
ord som senare tenderar att bli värdeladdade.  

2.3 Balans 

Balans är det tredje begreppet presenterat av Ejvegård (2009, s. 20). som ingår i vetenskaplighet, 
men det är det vagaste av de tre begreppen. Detta på grund av att både saklighet och objektivitet 
kan sägas ingå i begreppet balans. I balans ingår en strävan om att ge rätt utrymme åt det som 
behandlas, det vill säga att inte låta oväsentliga detaljer uppta flera sidor medan viktiga 
resonemang endast får några få rader i en rapport. Därför är det viktigt att ta hjälp av 
dispositionen i rapporten för att se att en godtagbar balans erhålles genom hela rapporten  
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2.4 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Eliasson (2013, ss. 22–33) påpekar att den huvudsakliga skillnaden mellan kvantitativa och 
kvalitativa metoder är hur de mäts och vad de relateras till. Kvantitativa metoder relaterar till 
saker som mäts med tal i generella drag, exempelvis insamling av data som utförs genom 
intervjuer och enkäter som i huvudsak mäts i tal. Kvalitativa metoder däremot syftar till att 
analyseras och beskrivas med ord. Här kan intervjuer men även observationer användas som 
metoder. Observationer handlar om att studera en miljö och dra lärdomar av ett visst 
beteendemönster och studera avvikelser. Cresswell (2014, ss. 155–161) beskriver att även 
enkäter kan användas som metod för kvantitativa data där trender, attityder och yttranden kan 
användas för att beskriva uppmätta tal ter sig. Instrumenten för mätning är också viktigt, det vill 
säga vilka verktyg eller exempelvis datorprogram som används. Fortsättningsvis hävdar 
Cresswell (2014, s. 184) att kvalitativa metoder handlar om hur analysen baseras på data, 
exempelvis genom diskussion angående resultat mellan olika parter.  

2.5 Litteratursökning  

Rugg & Petre (2007, s. 49) hävdar att det finns flera anledningar till varför en litteratursökning 
genomförs. Dessa anledningar är att:  

 Förklara för läsaren vad problemet som ska lösas är. 

 Förklara vilka tillvägagångssätt som har testats innan. 

 Förklara om och varför de tidigare testade tillvägagångsätten misslyckats. 

 Förklara hur tillvägagångssättet i arbetet kommer gå till. 

 Förklara bakgrunden till tillvägagångsättet i arbetet. 

Ejvegård (2009, ss. 47–48) menar att litteratursökning lämpligen utförs i bibliotekets databaser 
där sökningen ofta sker med hjälp av nyckelord eller sökord. Litteratur i forskningssammanhang 
avser i stort sett allt tryckt material såsom böcker, artiklar och uppsatser men även information 
som kan hittas på internet. Cresswell (2014, ss. 31–32) presenterar rekommendationer i form av 
sju steg för hur en litteratursökning genomförs.  

1. Identifiera relevanta nyckelord. Dessa nyckelord anses grundläggande vid bestämningen 
av ämne för att sedan se vilka typer av akademisk text som finns till förfogande.  

2. Starta en sökning genom att exempelvis undersöka i universitetens bibliotek eller i 
digitala databaser. Sökningar i vetenskapliga journaler och studier från böcker som har en 
tydlig anknytning till ämnet är aktuellt.  

3. Försök att identifiera cirka 50 vetenskapliga rapporter, böcker eller artiklar. Undersök 
därefter hur åtkomst ges till dessa, exempelvis i fysisk form lånat på bibliotek eller 
hämtat som e-böcker på internet.  
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4. Sovra sedan ut materialet i syfte att få fram de referenser som innehåller värdeskapande 
information som bidrar till undersökningen.  

5. Börja skissa på en litteraturkarta. Denna kan ritas som en generell tankekarta som en 
visuell bild eller redogöras i punktform.  

6. Då litteraturkartan är färdigställd ska enkla sammanfattningar skrivas för varje referens. 
Detta för att ge en individuell förståelse för att bland annat bedöma i vilken ordning 
referenserna ska skrivas.  

7. Det sista steget är att skriva litteraturstudien. Detta görs genom att koppla samman det 
som lästs och sammanfattats med en redogörelse i text. 

2.6 Litteraturstudie  

Enligt Cresswell (2014, ss. 27–28) är syftet med en litteraturstudie att relatera en undersökning 
som genomförs till  en större kontext. Detta genom att upplysa vilket pågående vetenskapligt 
sammanhang som förs i den rådande situationen gällande ämnet. Litteraturstudien förmedlar ett 
ramverk som belyser undersökningens betydelse. Ejvegård (2009, s. 49) menar att 
litteraturstudien är ett översiktsarbete som tidigare bedrivits inom vetenskapsområdet som 
undersökningen relaterar till. Ejvegård (2009, s. 49) fortsätter att berätta att översikterna av 
bakomliggande litteratur blir allt viktigare eftersom forskningen har en ständig tendens att alltid 
gå in mer på djupet.  

2.7 Källkritik  

Enligt Ejvegård (2009, s. 71) måste tillförlitligheten hos använda källor övervägas av forskaren, 
inte minst vid användning av intervjuer och enkäter. Men även tryckt material och material som 
hämtas från internet måste bedömas ur saklighets- och objektivitetssynpunkt. Vidare menar 
Ejvegård (2009, s. 71) att uppslagsverk och doktorsavhandlingar borde uppfylla alla 
vetenskapliga krav men som forskare gäller det att vara uppmärksam och kontrollera allt som 
verkar konstigt. För att belysa detta är det bland annat viktigt att kontrollera att källan är äkta, 
varifrån källan kommer och om det finns nyare källor att tillhandhålla. Sammanfattningsvis 
menar Ejvegård (2009, s. 71) att det inte finns någon särskild metod för att fastställa vad som är 
riktigt eller inte. Det som forskaren kan göra är att hela tiden bedöma rimlighetsnivån av sina 
källor men om detta inte kan fastslås måste forskaren redogöra för läsaren att det rör sig om 
svårtolkat material och på så sätt försöka uppfylla balanskravet.  

2.8 Validitet och reliabilitet 

Eliasson (2013, s. 16) menar att begreppet validering syftar till att beskriva huruvida en 
undersökning mäter det som det är tänkt att den ska mäta. Om en modell uppnår det syfte den är 
byggd att tillfredsställa kan den betraktas som en valid modell. Begreppet härstammar från 
adjektivet ”valid” som betyder giltig. Cresswell (2014, s. 201) anser att validering handlar om att 
forskaren studerar precisionen inom det undersökta området genom att nyttja procedurer som 
undersöker huruvida metoden är den rätta för att tillmötesgå uppgiften.  
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Kvalitativ reliabilitet beskrivs enligt Eliasson (2013, ss. 14–16) som huruvida en undersökning 
anses pålitlig och att den ger samma resultat vid upprepade tillfällen under likartade 
förhållanden. Ordet reliabilitet härstammar ur engelska verbet ”rely on” som betyder att lita på. 
Ju mer resultatet går att upprepa med liknande resultat, desto högre reliabilitet har 
undersökningen. Eliasson (2013) fastslår vidare att reliabiliteten kan ökas genom att exempelvis:  

 Arbeta med variablerna. Detta genom mätning av de viktigaste variablerna och att ”mäta” 
dem på flera olika sätt. 

 Göra en noggrann förberedelse, det vill säga att till en början formulera klara 
instruktioner genom dokumentering hur genomförandet av undersökningen ska utföras.  

 Ha en tydlig överenskommelse med flera personer hur undersökningen ska genomföras, 
det vill säga att i ett tidigt skede gå igenom tillsammans vad som ska göras och hur. Detta 
är ett sätt att öka reliabiliteten och kan appliceras på undersökningar som involverar fler 
personer.  

 Vid kvantitativa undersökningar fastställa när data registrerats och tiden data samlats in 
av författarna. Det är viktigt att ingenting mäts fel vid insamling av data.  

Cresswell (2014, s. 201) menar att reliabilitet handlar om att undersöka stabilitet och att 
kvalitativ reliabilitet är ett tydligt tecken på att en undersöknings tillvägagångssätt är konsekvent 
och överensstämmande mellan flera oberoende forskare och liknande projekt.  

2.9 Etiska aspekter 

Från principiell synpunkt innebär etik vad som får och inte får utföras (Ejvegård 2009, s. 148). 
För att belysa de etiska aspekterna kan paretokriteriet och det potentiella paretokritetiet, även 
känt som kompensationskriteriet, vägas in. Paretokriteriet menar att den sociala välfärden ökar 
om åtminstone en individs välfärd ökar utan att någon annan individs situation försämras 
(Nationalencyklopedin (NE) u.å. a).  

Det potentiella paretokriteriet har utarbetats av bland annat Nicholas Kaldor och John Hicks och 
brukar därför också kallas för Kaldor-Hicks kriteriet. Det potentiella paretokriteriet syftar till att 
om de som vinner på en åtgärd kompenserar de som förlorar på åtgärden. Detta gör att det 
potentiella paretokriteriet kan betraktas som välfärdshöjande (NE u.å. b).  

2.10 Tillvägagångsätt 

Ett vetenskapligt arbete ska vara sakligt, objektivt och balanserat. För att uppfylla 
vetenskaplighet i form av saklighet i detta examensarbete har noggranna kontroller och 
granskning utförts på de källor som använts. Både primärkällor men även en del sekundärkällor 
såsom avhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidskrifter har använts. När det gäller 
objektivitet har subjektiva resonemang i form av egna åsikter och bedömningar samlats i avsnitt 
8 för att särskilja egna tankar och andras. För att undvika värdeladdade ord i arbetet har neutrala 
ord använts genomgående. För att erhålla en god balans i detta examensarbete har 
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innehållsförteckningen varit behjälplig. Den har givit en överblick av arbetet så att fokus ges åt 
rätt saker, det vill säga att erhålla en balans och att viktiga resonemang tar upp en större del av 
arbetet än mindre viktiga.  

Detta examensarbete betraktas som ett kvantitativt arbete och kräver därför sådana typer av 
metoder, men även kvalitativa metoder har diskuterats. I huvudsak studeras i vilken frekvens 
transporter sker, alltså hur ofta transporterna sker årligen. Verktygen som används är Microsoft 
Visual Studio för att programmera frekvensoptimeringsmetoden i programmeringsspråket C# 
samt Excel och Notepad++ för att behandla in- och utdata.  

För att hitta litteratur används sökmotorn för Linköpings universitets bibliotek, Google Scholar 
samt databaserna Science Direct, Scopus och Taylor and Francis. De sökord som används är: 
optimering, Samgods, nationell godsmodell, nationella godsflöden, totalkostnadsanalys, 
ekonomisk orderkvantitet, logistikkostnad, konsolidering och frekvensoptimering. För att erhålla 
fler sökträffar användes ibland flera sökord i samma sökning och i vissa fall översattes även 
dessa sökord till engelska.  

Litteraturstudien används i syfte att presentera olika teorier kopplade till arbetet samt andra 
studier utförda inom samma och eller liknande ämnesområde, det vill säga bland annat områden 
som berör Samgods, nationella godsflöden, totalkostnadsanalyser och infrastrukturplanering. 
Litteraturen som använts anses vara relevant och ha en koppling till ämnesområdet i detta 
examensarbete. Vid litteraturstudien har stor vikt legat kring källkritiska förhållningssätt, det vill 
säga att undersöka om källan är äkta, källans ursprung och om det finns nyare källor att använda. 
Även rimlighetsnivån av källor har noga granskats för att se till att källan uppfyller kraven för att 
vara vetenskaplig.  

Frekvensoptimeringsmetoden anses vara valid om den mäter det som den är avsedd att mäta, det 
vill säga frekvenserna för de årliga transporterna. Efter genomgående tester då resultatet i 
flertalet fall ger upphov till lägre totalkostnad än i dagsläget och att beräkningarna utförs 
effektivare anses frekvensoptimeringsmetoden ha en god reliabilitet.  

Vilka samhälleliga aspekter som genomgående bör tas hänsyn till i detta examensarbete är att 
alla åtgärdsförslag som presenteras med hjälp av Samgods måste, i någon mån, förbättra för hela 
samhället. Det vill säga att alla som påverkas negativt av en förändring i infrastrukturen 
kompenseras i rimlig mängd, enligt potentiella paretokriteriet. Därför är viktigt att genomgående 
under arbetets gång ha någon form av baktanke att Samgods ska hjälpa samhället. Metoden som 
utvecklas ska effektivisera beräkningarna med fortsatt bra resultat och på så vis bidra till ett 
förbättrat Samgods. Detta för att med bättre underlag fatta beslut gällande infrastrukturen i 
samhället. Vad som konkret har undersökts för att uppnå detta är det totala trafikarbetet. Med ett 
mindre trafikarbete reduceras belastningen på infrastrukturen, vilket antas underlätta för 
samhället i sin helhet.  

Data som används i detta arbete är befintliga in- och utdata från Samgods version 1.1.1. Denna 
in- och utdata erhålls från uppdragsgivaren på Sweco Society AB, där uppgiften är att granska 



 

10 
 

och avgöra huruvida datan är relevant eller inte i detta examensarbete. De indata som erhålls 
används för att beräkna totalkostnader i logistikmodulen och utdata används för att kontrollera 
om totalkostnaden som räknas fram i vår programprotyp ger samma resultat som den nuvarande 
logistikmodulen i Samgods version 1.1.1. Detta för att verifiera att programmeringen har utförts 
korrekt. Utdata används också för att jämföra befintliga utdata från Samgods version 1.1.1 med 
utdata som erhålls när logistikmodulen modifierats med en effektivare 
frekvensoptimeringsmetod. Detta för att fastställa att den nya metoden är effektivare, det vill 
säga att beräkningsarbetet reducerats och att optimala lösningar i högre grad identifieras.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt beskriver begreppen logistik, optimering och hur dessa relaterar till varandra. 
Dessa begrepp beskrivs för att dem anses vara grundläggande inom examensarbetet och för att 
det finns en tydlig koppling mellan dessa i detta examensarbete.   

3.1 Logistik 

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, ss. 20–27) är målet med logistik delvis att möta 
kundernas krav, att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice, men också att sträva efter en så 
låg total logistikkostnad som möjligt. Som producent är dessa krav ibland svåra att uppnå, men 
de företag som lyckas hitta en bra balans mellan dessa krav får ofta konkurrensfördelar jämfört 
med sina konkurrenter. En viktig faktor för att lyckas är att distributionen, produktionen och 
materialförsörjningen är koordinerade med varandra. Detta för att logistik handlar om att hela 
produktionskedjan är involverad.  

3.1.1 Konsolidering 

Enligt Mattsson (2004) innebär konsolidering i transportsammanhang att två eller flera 
leveranser kombineras, det vill säga samlastas, för att minska transportkostnaderna. Trafikverket 
(2016) nämner att även fyllnadsgraden oftast ökar vid konsolidering.  

Med en hög fyllnadsgrad reduceras kostnaden genom att färre transporter fraktar samma mängd 
gods. Men för att detta ska vara möjligt krävs stora volymer av gods som behöver fraktas. När 
små volymer av olika typer av gods transporteras kan en lösning vara att samlasta dessa, vilket 
höjer fyllnadsgraden för transporterna (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, ss. 124–125).  

3.1.2 Godsterminal 

En godsterminal är en knutpunkt eller en station för omlastning, konsolidering och sortering av 
gods. En godsterminal betraktas ofta som en nod i ett transportsystem där den antingen är en 
mellanstation eller en slutmottagare (Mattsson 2004).  

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125) är huvudsyftet för en godsterminal att 
förenkla transporterna som genomförs för att sända rätt gods till rätt mottagare. Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125) exemplifierar ett fall med fyra leverantörer och åtta kunder 
som ger upphov till totalt 32 transportrelationer som visas i Figur 3.  
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Figur 3 – Transport utan terminal baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125). 

I ett alternativt scenario finns lika många leverantörer och kunder som i det tidigare fallet, men 
det finns även en terminal för gods dit alla transporter anländer. Då de fyra leverantörerna och de 
åtta kunderna knyts samman till terminalen blir transportrelationerna totalt 12 istället för 32, och 
därmed blir transportkostnaden reducerad för detta fall, vilket visas i Figur 4. Värt att tillägga är 
att en terminal ger upphov till andra kostnader vid tillämpning av en sådan lösning Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125). 

 
Figur 4 – Transport med en terminal baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 125). 

En utarbetning av tidigare exempel som involverar flera terminaler är ett transportnätverk som 
kallas för Hub and spoke, översatt till ”Nav och ekrar”. Utplacerat finns fler lokala terminaler 
som ansvarar för transporter till sina närmsta kunder. Från de lokala terminalerna, som kan 
betraktas som ekrar, finns transporter till en central huvudterminal som kallas för hub och kan 
liknas vid ett nav (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, ss. 125–126).  

3.1.3 Trafik- och transportarbete 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) (u.å. c) är trafikarbete ett mått på den totala omfattningen av 
trafik inom ett område. Beräkningar av trafikarbete används ofta vid analyser av transporter och 
infrastruktur. Trafikarbete anges i fordonskilometer och beräknas genom att multiplicera antalet 
fordon med sträckan i kilometer som varje fordon förflyttas. 

Enligt Trafikanalys (2016) är transportarbete ett mått på förflyttningen av personer eller gods. 
Beräkningar av transportarbete används, likt trafikarbete, vid analyser av transporter och 
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infrastruktur. Transportarbete mäts i personkilometer för persontransporter och tonkilometer för 
godstransporter. För godstransporter beräknas transportarbetet genom att multiplicera godsets 
massa i ton med sträckan som godset transporteras i kilometer.  

3.1.4 Ekonomisk orderkvantitet 

Begreppet ekonomisk orderkvantitet (EOK) från engelskans Economic order quantity (EOQ) är 
ett vanligt förekommande begrepp inom logistik. EOK syftar till den orderkvantitet som beräknas 
under förutsättning att det inte förekommer brist, att efterfrågan är konstant och att inleveranserna 
är momentana (Mattsson 2004).  

EOK beräknas enligt Wilson-formeln och är den mest kända metoden för bestämning av 
logistisk orderkvantitet. Enligt formeln tas den mest ekonomiskt lönsamma orderkvantiteten 
fram eftersom det ligger ett totalkostnadsresonemang till  grund för metoden. Detta resonemang 
grundar sig i att hänsyn tas till kostnadsförändringar som uppstår vid ändringar av 
orderkvantiteten. Totala orderkostnaden över en längre tidsperiod ökar med en mindre 
orderkvantitet eftersom att fler beordringar då måste utföras.  

För lagerföring gäller, ju mindre orderkvantitet, desto lägre lagernivå. Då efterfrågan antas vara 
konstant antas att medellagret är halva orderkvantiteten (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, 
ss. 225–226). 

I ekvation 岫な岻 - 岫ぬ岻 visas en härledning för att få fram formeln för EOK som visas i ekvation 岫ね岻. En allmän totalkostnadsfunktion �系, som visas i ekvation 岫な岻, används för att bestämma 
minimipunkten av funktionen. Denna totalkostnadsfunktion deriveras med avseende på 
orderkvantiteten 圏, och sätts lika med 0, under förutsättning att alla andra variabler är konstanter, 
vilket visas i ekvation 岫に岻. Ekvation 岫に岻 förenklas sedan för att få orderkvantiteten 圏 ensamt i 
vänsterledet, vilket visas i ekvation 岫ぬ岻. Detta resulterar i ekvation 岫ね岻 som enligt Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl (2013, ss. 226–227) är den matematiska formeln för ekonomiska 
orderkvantiteten. I ekvation 岫ね岻 står 経 för efterfrågan per tidsenhet, 喧 är styckpriset på 
produkten, � står för ordersärkostnaden, 圏 är orderkvantiteten och 堅 är beteckningen för 
lagerräntan i procent per tidsenhet.   

 

�系岫圏岻 = 喧 ∗ 経 + 経 ∗ �圏 + 堅 ∗ 喧 ∗ 圏に  岫1岻 

�系′岫圏岻 = − 経 ∗ �圏態 + 堅 ∗ 喧に = ど 岫2岻 

圏態 = に ∗ � ∗ 経堅 ∗ 喧  岫3岻 
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圏∗ = √に ∗ � ∗ 経堅 ∗ 喧  
岫4岻 

3.1.5 Totalkostnadsmodell 

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, ss. 38–41) innebär totalkostnad alla kostnader som 
påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang. Vilka kostnadsposter som ingår i 
totalkostnaden varierar från fall till fall, men i Figur 5 presenteras fem stycken.  

 
Figur 5 – Exempel på totalkostnader i totalkostnadsmodellen baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, ss. 38–41). 

Lagerföringskostnader är kostnader för kapitalbindning och den risk det innebär att ha varor i 
lager, det vill säga kostnader som de lagrade varorna för med sig i ett lager. Kostnader för 
kapitalbindning kan liknas med en alternativkostnad för att inte använda kapitalet på ett bättre 
sätt medan riskkostnader exempelvis kan vara kostnader för inkurans, det vill säga produkter 
som inte går att sälja, kostnader för svinn och kassationer och kostnader för försäkringspremier 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s. 40).  

Lagerhållningskostnader innebär kostnader för att driva ett lager, det vill säga kostnader för att 
driva och äga själva lagerbyggnaden, kostnader för personalen som arbetar i lagret, kostnader för 
utrustning samt kostnader för transporter inom anläggningen (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 
2013, s. 40).  

Transportkostnader utgörs av alla kostnader för utförande och administration kring transporter. 
Kostnaderna inkluderar transporter mellan företagets anläggningar och externa transporter, vilket 
innebär transporter till och från företaget. Däremot inkluderas inte transporter inom en 
anläggning (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s. 40).  

Administrativa kostnader syftar till de kostnader som rör administrationen av logistik, 
exempelvis kostnader för ordermottagning, orderbehandling eller levernasavisering (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl 2013, s. 41).  

Övriga kostnader kan innefatta olika kostnader såsom materialkostnader, informationskostnader 
eller emballagekostnader (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s. 41).  
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3.2 Optimering 

Enligt Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, s. 1) härstammar ordet optimering från latinets 
optimus som betyder ”det bästa”. Optimering kan ses som läran att göra det bästa eller snarare att 
göra något så bra som möjligt. Optimeringslära är ett ämnesområde där matematiska modeller 
och metoder används för att finna bästa handlingsalternativet i olika beslutssituationer. En 
optimeringsmodell är uppbyggd av en målfunktion, variabler och bivillkor, där syftet är att nå 
insikter om möjliga lösningar till problemställningen. Variablerna definieras i modellen som 
något som kan varieras, styras eller påverkas. Målfunktionen beror av variablerna och används 
för att uttrycka målet som specificeras. Bivillkoren utgör begränsningar i valet av värden på 
variablerna. Fortsättningsvis menar Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, ss. 12–13) att ett 
generellt optimeringsproblem kan formuleras enligt modell 岫の岻.  min 血岫捲岻 岫5. な岻 穴å 訣沈岫捲岻 ≤ 決沈 , � = な, … , 兼 岫の.に岻 

Där 血岫捲岻 utgör målfunktionen som ska minimeras och visas i ekvation 岫の.な岻 och 訣沈岫捲岻 ≤ 決沈 
utgör bivillkoret och visas i ekvation 岫の.に岻. Funktionerna 訣怠岫捲岻, … , 訣陳岫捲岻 beror av variablerna 捲珍 som representeras av vektorn 捲 = 岫捲怠, 捲態, … , 捲津岻 och 決怠, … , 決陳 är givna konstanter. I modell 岫の岻 är problemet definierat som ett minimeringsproblem men det kan lika gärna vara definierat 
som ett maximeringsproblem beroende på vad målet med problemet är. Beroende på antaganden 
gällande variablerna 捲 och hur funktionerna 血, 訣怠, … , 訣陳 specificeras kommer olika 
problemklasser att erhållas. Ett exempel på en sådan problemklass är icke-linjära problem. 
Modell 岫の岻 är ett icke-linjärt problem om minst en av funktionerna 血, 訣怠, … , 訣陳 är en icke-linjär 
funktion och om alla variabler är kontinuerliga. Om det i modellen, presenterad i 岫の岻, finns en 
delmängd av variablerna (minst en variabel) som är definierade som diskreta variabler såsom 
heltalsvärden, definieras modellen som Mixed Integer Problem (MIP).  

Vidare menar Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, s. 421) att optimeringsalgoritmer kan 
delas upp i optimerande algoritmer som kan garantera att en optimallösning hittas oberoende av 
indata till problemet och icke-optimerande algoritmer som även kallas heuristiker där flera olika 
lösningar till problemet hittas.  

För att lösa ett optimeringsproblem menar Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, s. 33) att 
lösningsmetoder som används ofta kan vara utvecklade som en sökmetod. Sökmetoder kan vara 
uppbyggda på olika sätt beroende på vilket problem som studeras, det vill säga om problemet är 
exempelvis kontinuerligt eller diskret. En generell sökmetod presenteras i följande tre steg: 

1. Starta från en tillåten lösning till problemet. 
2. Gör successiva förflyttningar till nya tillåtna punkter som har bättre målfunktionsvärde än 

innan. 
3. När ingen ny punkt kan ge ett bättre målfunktionsvärde har ett lokalt optimum hittats. 
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3.2.1 Globala- och lokala optimum 

I Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, ss. 28–29) betraktas ett allmänt optimeringsproblem 
för att beskriva globala- och lokala optimum. Optimeringsproblemet 岫は岻 presenteras med hjälp 
av ekvationerna 岫は.な岻 och 岫は.に岻.  min 血岫捲岻 岫6. な岻 穴å 捲 ∈ 隙 岫は.に岻 

Ett globalt optimum definieras som om det för en tillåten punkt 捲岫賃岻 inte finns någon annan 
tillåten punkt med bättre målfunktionsvärde, vilket för ett minimeringsproblem betyder att 血(捲岫賃岻) ≤ 血岫捲岻, ∀捲 ∈ 隙.  

Ett lokalt minimum definieras som om det för en tillåten punkt 捲岫賃岻 i en omgivning 軽(捲岫賃岻) ⊆ 隙 

inte finns någon annan tillåten punkt med bättre målfunktionsvärde, vilket för ett 

minimeringsproblem betyder att 血(捲岫賃岻) ≤ 血岫捲岻, ∀ 捲 ∈ 軽(捲岫賃岻).  

3.2.2 Konvexitetsteori 

Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, ss. 29–30) beskriver att ett optimeringsproblem 
antingen är konvext eller icke-konvext. Om optimeringsproblemet (6) betraktas som ett konvext 
problem, det vill säga om 血岫捲岻 är en konvex funktion och att 隙 är en konvex mängd är varje 
lokalt optimum också ett globalt optimum. Detta betyder att om ett lokalt optimum ges så ges 
även ett globalt optimum. Detta medför att konvexa problem brukar betraktas som relativt 
lättlösta. Alla linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) är konvexa problem, medan icke-
linjära problem oftast är icke-konvexa. Heltalsproblem är nästan alltid icke-konvexa, vilket 
betyder att det är svårare att få fram globalt optimum. Det finns dock metoder som tar fram 
globalt optimum för heltalsproblem såsom fullständig uppräkning alternativt trädsökning.  

Fortsättningsvis menar Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, ss. 244–245) att det vid icke-
linjära optimeringsproblem är viktigt att veta om problemet är konvext eller inte. Detta för att 
konvexiteten avgör vilken lösningsmetod som är lämplig att använda och vilken kvalitet som 
resultatet ger upphov till. Vidare menar de att de flesta lösningsmetoder är någon typ av 
sökmetod, vilket betyder att de endast finner lokala optima till problemet. Detta gör att 
konvexiteten hos problemet kommer att avgöra huruvida den erhållna lösningen är ett globalt 
optimum.  

3.2.3 Heuristik er 

Enligt Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, s. 421) härstammar ordet heuristik från det 
grekiska verbet heuriskein och betyder ”att finna”. Heuristiker är en form av lösningsmetoder 
som används vid svåra optimeringsproblem, såsom heltalsproblem. En heuristik är en metod som 
inom en begränsad lösningstid genererar en lösning som förhoppningsvis är nära ett globalt 
optimum.  
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Vidare menar Lundgren, Rönnqvist & Värbrand (2008, s. 422) att det finns flera anledningar till 
att använda en heuristik för att lösa ett optimeringsproblem. Dessa anledningar är att: 

 En optimerande metod tar för lång tid att lösa. 

 En optimerande metod kräver mycket minnesutrymme. 
 Problemets indata är osäkert.  

 Det är enklare för en ”icke-expert” att förstå en heuristik, vilket underlättar vid 
beskrivning av beräkningsproceduren. 

3.2.4 Metaheuristiker 

I Blum & Roli (2003) ges en undersökning om fördelar och nackdelar med olika metaheuristiker 
och hur dessa skiljer sig åt. För att kunna göra dessa jämförelser har ett antal egenskaper ställts 
upp som karakteriserar metaheuristiker. Några av dessa egenskaper är att: 

 De är strategier som leder sökprocessen 

 Deras mål är att effektivt söka och hitta optimala lösningar så nära optimum som möjligt  
 De är approximerande algoritmer som oftast är icke deterministiska 

 Deras olika algoritmer sträcker sig från enkla sökmetoder till mer komplicerade  

Enligt Blum & Roli (2003) och Yang (2011) introducerades termen Meteheuristik redan år 1986 
av Fred Glover (Glover 1986). Vidare menar Blum & Roli (2003) att heuristik betyder att hitta 
eller upptäcka och att meta betyder utöver eller högre nivå, vilket innebär att metaheuristiker 
oftast uppträder med ett bättre resultat än vanliga heuristiker.  

Yang (2011) menar att alla metaheuristiker är en avvägning mellan slumpmässighet och 
lokalsökning. Författaren menar också att resultat till metaheuristiker kan hittas inom en rimlig 
tid men att det inte finns någon garanti att den optimala lösningen hittas.  

Det finns olika typer av metaheuristiker däribland Simulated Annealing och Tabusökning.  

3.2.4.1 Simulated Annealing 

Enligt Blum & Roli (2003) sägs Simulated Annealing vara den äldsta av alla metaheuristiker. 
Idéen med Simulated Annealing är att tillåta förflyttningar som innebär sämre lösningar än 
nuvarande lösning. Detta accepteras i syfte att inte fastna i lokala optimum. I Simulated 
Annealing slumpas en punkt i omgivningen fram och med sannolikheten 1 väljs den punkten i 
omgivningen om den har en bättre lösning än nuvarande, annars väljs grannen med en 
sannolikhet � ∈ [ど; な]. Sannolikheten minskar med tiden för att förhoppningsvis konvergera mot 
ett bra lokalt optimum. Under sökprocessen minskar värdet på � men med hur mycket skiljer sig 
från fall till fall.  

3.2.4.2 Tabusökning 

Enligt Glover (1986) är Tabusökning en variant av lokalsökning och använder en strategi som 
innebär att förbjuda vissa förflyttningar, därav namnet tabu. Strategin används för att undkomma 
att hamna i cykler som gör att sökningen itererar till samma lokala optima, vilket gör att den 
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fungerar bra för icke-konvexa problem. Tabusökning är väldigt likt vanlig lokalsökning, det vill 
säga att förflyttningar görs till den punkt i en liten omgivning som har bäst målfunktionsvärde. 
För att undvika att förflyttning sker till en punkt som nyligen är besökt sparas information om 
nyligen besökta punkter i en tabulista. Meningen med en tabulista är inte att förhindra en 
förflyttning utan snarare att förhindra att förflyttningen sker omvänt.  

3.2.4.3 Variable Neighborhood Search 

Hansen, Mladenovic & Moreno Pérez (2009) presenterar en metaheuristiksalgoritm som heter 
Variable Neighborhood Search för att lösa kombinatoriska problem och globala 
optimeringsproblem. I dess grundläggande metod definieras två typer av områden, 
”neighborhoods”, där det ena är det globala lösningsrummet och det andra är utrymmet med 
möjlig lokalt optimal lösning. Tanken med algoritmen är att finna en lokal optimal lösning som 
även gäller för hela lösningsutrymmet. Variable Neighborhood Search-algoritmen förlitar sig på 
tre egenskaper som är grundläggande för att finna globalt optimum för denna algoritm.  

 Ett lokalt minimum är ett lokalt minimum oavsett omgivningen.  

 Ett globalt minimum är ett lokalt minimum med avseende på alla områdens lokala 
minimum. 

 De områden som har lokala minima befinner sig nära varandra inom det tillåtna området, 
det vill säga inom definitionsmängden.  

Enligt algoritmen presenterad av Hansen, Mladenovic & Moreno Pérez (2009) kan en optimal 
lösning hittas för exempelvis ett konvext minimeringsproblem. Då målfunktionen är av icke-
konvex karaktär finns det flera områden med en lokalt optimal lösning, där många algoritmer i 
generella fall lätt fastnar i ett lokalt minimum. För att lösa detta letar Variable Neighborhood 
Search-algoritmen fram närliggande lokala minima iterativt och börjar genomsöka dess lokala 
minima också. Dock finns ingen garanti att globalt optimum hittas. Denna sökprocess pågår fram 
till att avbrottskriteriet är uppfyllt, det vill säga att lokalt minimum har hittats med hänsyn till 
alla områden som genomsökts.  

3.3 Optimering inom logistik 

Optimering och logistik är relaterade till varandra, vilket kan belysas med ett flertal exempel. 
Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 18) är logistikens mål att leverera varor i rätt 
plats, rätt tid utan att det ska kosta för mycket. Således handlar logistik i generella drag om 
exempelvis kostnadsminimering utifrån olika variabler i ett system. Givet finns en målfunktion 
med kostnader som ska minimeras. Som restriktioner finns exempelvis kapacitets- och 
tidsrestriktioner med mera. Detta innebär att i många fall används optimering inom logistik för 
att förbättra exempelvis logistiskflöden i ett företag.  

Defryn & Sörenssen (2017) använder en variant av handelsresandeproblemet, på engelska 
benämnt som Travelling Salesman Problem (TSP), med individuella tidsfönster vid varje 
terminal där gods ska lastas om. Dessa individuella tidsfönster omfattar tid för bland annat 
service och omlastning. I det generella fallet där TSP används är målet att minimera kostnader 
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relaterat till transport genom att åka till flera terminaler inom samma transportrunda istället för 
att köra fram och tillbaka mellan terminaler med flera transporter. Syftet med algoritmen 
presenterad av Defryn & Sörenssen (2017) är dels att minimera transportkostnader genom att ta 
flera terminaler inom samma transportrunda, dels att minimera tiden vid varje terminal för att 
minska kostnader för att få fram godset till destination snabbare då gods lastas om vid varje 
terminal.  

Hirsch, Palfi & Gronalt (2011) exemplifierar ett fall hur omlastning av containers med hjälp av 
kranar ska ske på ett effektivt sätt vid containerterminaler såsom hamnar och tågstationer. 
Optimeringsproblemet heter Crane Scheduling Problem där en eller fler kranar bestämmer en 
ordning för hur de hanterar inkommande gods på ett effektivt sätt. Det givna problemet som 
presenteras i artikeln handlar om två kranar som ska belastas ekvivalent. Restriktionerna i detta 
optimeringsproblem är beroende på fyra aspekter. Den första restriktionen är kronologiskt 
arbetsflöde. En process kan inte fortsättas om den tidigare processen inte genomförts helt, till 
exempel att en lastbil inte kan lastas med hjälp av en kran förrän den befinner sig på rätt 
avlastningsplats. Andra restriktionen är rummet som omfattar processen, dess storlek och 
dimensioner. Den tredje restriktionen är kollisionsrestriktionen där de två kranarna i det givna 
exemplet inte får hindra eller störa varandra då de båda arbetar samtidigt. Den fjärde 
restriktionen är transportrestriktionen, där alla transportuppgifter måste genomföra alla uppgifter 
inom tidscykeln för processen. Hirsch, Palfi & Gronalt (2011) presenterar en metaheuristik 
baserad på Ant Colony Optimization (ACO) som metod för att få fram en lösning på problemet, 
där målfunktionen minimerar arbetstid för kranarna. Algoritmen löser problemet effektivt hur 
kranarna ska automatiseras för att på ett smidigt sätt flytta gods och minimera kostnader.  

Samgodsmodellen i detta examensarbete är en logistiks optimeringsmodell där minimering sker 
av de totala kostnaderna relaterat till förflyttning och gods. För att knyta samman med 
logistikens mål presenterat av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, s. 18) är ett av 
Samgodsmodellens syfte att minimera kostnaderna utifrån olika restriktioner som finns i det 
svenska och internationella transportnätet som presenteras i avsnitt 4.  
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4 Samgods 

Detta avsnitt beskriver verktyget Samgods version 1.1 och dess viktiga komponenter som i 
huvudsak baseras på Trafikverket (2016). Utöver detta presenteras en sammanfattning av 
tidigare studier inom Samgods.   

Samgods är den svenska nationella modellen för godstransporter vars syfte är att vara ett verktyg 
för prognoser och planering av infrastrukturen, vilket används som underlag för policyåtgärder 
eller förslag på förändringar inom infrastrukturen. Centrala frågeställningar i Samgods är:  

 Hur en åtgärd påverkar transporternas fördelning mellan olika trafikslag, det vill säga 
mellan väg, järnväg, sjötrafik och flygfrakt?  

 Hur godsflödenas geografiska fördelning påverkas? 

 Vad de totala kostnaderna blir efter en åtgärd? 
 Hur åtgärder påverkar miljön? 

Utvecklingen av Samgodsmodellen ansvarar Trafikverket för, och det är VTI med flera som 
genomför forskningsprojekt för att undersöka hur tillförlitlighet och precision kan förbättra 
modellresultaten (VTI 2018).  

Samgods består av olika moduler som utför olika saker. Dessa moduler är: 

 Logistikmodulen, som är kärnan i Samgods, fungerar genom att olika typer av 
varugrupper tilldelas olika transportkedjor för att minimera kostnaderna.  

 Järnvägskapacitetsmodulen till handahåller restriktioner för flödesvolym på 
järnvägslänkar.  

 Cube Base är där det grafiska användargränssnittet är utvecklat.  

 Cube Voyager är mjukvaran för transportmodellering och används för implementation av 
utbuds- och tilldelningsmodeller.  

 Cube GIS är där geografisk information med exempelvis kartor finns lagrad.  

Samgodsmodellen kan beskrivas som en aggregerad-disaggregerad-aggregerad modell, vilket 
förkortas ADA-modell. Detta är på grund av att olika delar i modellen verkar på olika nivåer. 
PC-flödena utgör den första delen och opererar på en aggregerad nivå, vilket beror på 
datatillgänglighet. Den andra delen är logistikmodulen som opererar på en disaggregerad nivå. 
Den sista delen utgörs av OD-flödena som återfinns på en aggregerad nivå (De Jong & Baak 
2015).  

4.1 Varugrupper 

I Samgods används olika varugrupper för att representera godset som fraktas i verkligheten. 
Dock kan inte allt gods i verkligheten tas hänsyn till på grund av att Samgodsmodellen blir för 
komplex. Därför krävs en aggregering av varugrupperna, vilket har resulterat i 35 olika 
varugrupper. Aggregeringen av varugrupperna är utförd så att gods i en varugrupp ska ha 
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liknande egenskaper såsom värdet av godset [SEK/ton] (som är baserat på 2012 års priser) och 
sändningsstorleken som annat gods i samma varugrupp. De aggregerade varugrupperna är:  

 Torrt bulkgods 

 Flytande bulkgods 

 Allmänt bulkgods 

Aggregeringen av varugrupperna är baserade på European Commodity Classification som var en 
standard i europeisk statistik fram till 2007 (Eurostat 2018). Varje varugrupp har en tillhörande 
STAN-grupp som är ytterligare en aggregering av de 35 varugrupperna. Man kan således säga att 
STAN-grupperna är en standardisering av varugrupperna. Skälet till standardiseringen är att 
STAN-grupperna innehåller olika kalibreringsparametrar för fordon. Transporteras gods som 
utgörs av andra STAN-grupper används andra kalibreringsparametrar för fordonen. I Tabell 1 i 
Bilaga A presenteras varugrupperna med dess tillhörande STAN-grupp och aggregerad 
varugrupp.  

4.2 PWC-matris 

För att beskriva efterfrågan av transporter mellan produktionszoner och konsumtionszoner 
används i Samgods en så kallad PWC-matris, där P står för Production (produktion), W står för 
Wholesale (grossist) och C står för Consumption (konsumtion). Grossisterna är hanterade separat 
då dessas krav skiljer sig från producenternas. PWC-matrisen kan således definieras med 
elementen (P, C), där godset transporteras från sändare P till  mottagare C, det vill säga varje 
värde i PWC-matrisen består av efterfrågan mellan PC-par. Baserat på data från svenska 
varuflödesundersökningar (VFU) från 2001 och 2004–2005 uppskattas PWC-matriserna. På 
grund av att data är hämtat från varuflödesundersökningar innehåller den bristfälliga och 
otillräckliga data och en följd av detta är att det inte finns någon PWC-matris för varugrupperna 
8, 30 och 34. Därför är det viktigt att påpeka att det finns skillnader mellan de estimerade PWC-
matriserna och den verkliga efterfrågan av transporter. 

4.3 Zoner 

En typ av indata i Samgods är transportefterfrågan mellan 464 administrativa zoner, där 290 av 
dessa motsvarar de svenska kommunerna och 174 är administrativa zoner utomlands. Zonerna är 
produktionszonerna 鶏 och konsumtionszonerna 系 i PWC-matrisen.  

Av de 174 administrativa zonerna som finns utomlands finns 149 i Europa, varav 68 återfinns i 
grannländerna Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Ju längre ifrån Sverige, desto mindre 
antal zoner inom det landet. Det finns också zoner utanför Europa, vilket är de resterade 25 
zonerna. Om ett land är handelspartner med Sverige tilldelas zonen ett unikt nummer, medan 
andra länder där handeln med Sverige inte är så utbredd är zonen aggregerad till en zon för hela 
kontinenten.  
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Utöver det redan nämnda 464 administrativa zonerna som inkluderade Sveriges kommuner och 
zoner i utlandet finns fler zoner definierat innanför Sveriges kommuner. I modellen finns totalt 
1123 zoner. 

4.4 Företag 

Samgodsmodellen exekveras på företagsnivå och därför delas transportefterfrågan inom zonerna 
upp i företag och anges för varje zon. På så vis distribueras efterfrågan på företagsnivå, där 
företagen har tre kategorier:  

 Små företag  

 Medelstora företag  

 Stora företag  

Genom att kombinera dessa företag med varandra finns nio olika relationer mellan företagen. Det 
finns även en tionde relation som utgör singulära flöden som är väldigt stora PC-flöden och 
transitflöden som startar och slutar utanför Sverige men som transporteras på svensk mark.  

Mellan företagen finns det infrastrukturförbindelser i form av väg, järnväg och sjöfartstrafik. 
Alla företag har direkt åtkomst till en väg, och via dessa vägar en anslutning till övriga 
transportsätt. Detta betyder att godsflöden mellan företagen som är stationerade i centrala 
handelsområden startar eller slutar via en vägförbindelse.  

4.5 Transporter 

Ett av syftena med Samgods är att simulera logiska beslut på det svenska transportnätet. För att 
detta ska vara möjligt måste fordon definieras och i vilken kombination, transportkedja, som 
dessa kan användas. Observera att i följande avsnitt kommer både fordon och fartyg benämnas 
som fordon. Syftet med fordonen är att de ska representera verkligheten men på grund av att det 
finns så många olika varianter är inte detta möjligt och därför har ett urval s definierats. Vid 
fordonsdefinitionen är det viktigt att ta hänsyn till skalfördelar, varorna som ska transporteras, 
slitaget som uppkommer på infrastrukturen, lagar och förordningar och hur definitionen av 
fordon har utförts i andra modeller. Med hänsyn till dessa olika delar har 40 olika fordonstyper 
definierats i Samgods och dessa är:  

 6 vägfordon, fordonsnummer 101–106. 

 11 tågtyper, fordonsnummer 201–212, undantag av nummer 203 som inte är definierad.  

 22 fartyg för sjöfart, fordonsnummer 301–322. 

 1 flygplanstyp för frakt, fordonsnummer 401.  

Samtliga av dessa fordonstyper finns mer ingående beskrivna i Tabell 2 i Bilaga B. Notera att 
tung lastbil, 74 ton inte är tillåtet på svenska vägar i dagsläget, men lär tillåtas inom en snar 
framtid och därför är detta fordonsnummer (106) inkluderat i Samgods senaste version. För 
fartygen med fordonsnummer 301–322 anges dödvikten (dvt.) översatt från engelskans dwt, 
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deadweight tonnage. Dödvikten utgörs enligt Nationalencyklopedin (u.å. d) av den sammanlagda 
vikten i ton av den last och bränsle som tillåts bäras av fartyget.  

Lastningen av transporter kan ske på två sätt i Samgods, containertransport och icke-
containertransport. Intermodala transporter, det vill säga transporter som sker med fler än ett 
transportsätt, sker i containrar. Dessa containrar kan lastas i alla fordonstyper förutom lätta 
lastbilar, systemtåg och med fraktflygplan. För fordonstyperna containerfartyg och kombitåg 
gäller däremot endast frakt med container. Containrar antas transporteras hela vägen från 
produktionszon till konsumtionszon utan att öppnas upp och packas om.  

Eftersom gods förflyttas på en eller flera olika fordonstyper mellan en producent och konsument 
så är transportkedjor definierade. De fördefinierade transportkedjevarianterna är totalt 98 
stycken. Det finns olika längder av transportkedjor som maximalt kan ha 5 ben och dessa visas i 
Figur 6. 

 
Figur 6 – Olika längder på transportkedjor. 

Figur 6 är baserad på Figur 1 i avsnitt 1.1 där samtliga varianter på transportkedjor är 
illustrerade. Produktionszon 鶏, konsumtionszon 系 och terminaler � betraktas som noder i 
figuren. En transportkedja som går direkt från produktionszon 鶏 till konsumtionszon 系 kan 
benämnas som en transportkedja innehållandes ett ben. En transportkedja innehållandes en 
terminal � har två ben och så vidare. Det kan max vara fem olika deltransporter med fyra 
terminaler och en start- och en slutnod, det vill säga totalt sex noder i transportkedjan.  
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I Tabell 1 visas andelen [%] av olika antal OD-ben som finns totalt för alla varugrupper 1–35.  

Tabell 1 – Andel [%] transportkedjor för alla varugrupper med olika antal OD-ben. 

Antal OD-ben 1 2 3 4 5 Totalt:  
Antal transportkedjor 1 089 982 223 872 1 373 688 323 993 42 747 3 054 282 
Andel [%] 36 %  7 %  45 %  11 %  1 %  100 %  

 

4.6 LOS-matriser 

LOS står för Level Of Service och är en samling matriser som innehåller data såsom fordonens 
transporttid, distans, inhemsk distans (inom Sverige vid internationella resor), kostnader för 
infrastruktur (vägtullar, kilometerskatt, lotsavgift etc.) och frekvensmatriser, där 
frekvensmatriserna innehåller information om väntetid vid terminalerna. Detta gäller för varje 
fordonstyp samt är definierad mellan start- och slutnod.   

Transportnätet i Samgods utgörs av det statliga huvudvägnätet från 2004. I transportnätet finns 
det länkar mellan alla noder. Dessa länkar utgör transportvägar som de olika transportslagen kan 
nyttja, exempelvis järnvägsspår, sjörutt eller en väg för lastbilstransporterna. Länkarna är totalt 
73 378 i Samgodsmodellen, varav 65 658 utgör länkar inom Sverige. 

Noderna i modellen är samlingspunkter där en eller flera olika fordonstyper med tillhörande 
egenskaper kan samlas och omlasta gods. Noderna i Samgodsmodellen är totalt 26 132. En nod 
som enbart sammanlänkar liknande transporttyp kallas intramodal nod. Noder som 
sammankopplar olika trafikslag kallas multimodal eller intermodal nod. Vissa noder utgör 
terminaler där transfer och omlastning tillåts varav 163 av dessa terminaler kan hantera 
containrar. 

4.7 Logistikmodulen 

Logistikmodulen är en del av hela Samgodsmodellen och är utvecklad av Trafikverket och 
arbetsgruppen för trafikanalys i Norge. Det finns två logistikmoduler, en för Norge som ingår i 
NEMO (deras modell för nationella godsflöden) och en för Sverige som ingår i Samgods. Under 
åren 2005–2006 utvecklades en prototyp av logistikmodulen som senare ersättes med en mer 
omfattande modul för både Sverige och Norge. Det pågår ständiga förbättringsåtgärder på den 
nuvarande logistikmodulen, vilket betyder att det finns olika versioner av modulen. Denna 
beskrivning av logistikmodulen baseras på version 2.1 (De Bok, Baak & De Jong 2015).  

Enligt De Jong & Baak (2016) är logistikmodulen en disaggregerad modul som verkar på 
företagsnivå. Valet av sändningsstorlek och transportkedja baseras på företagens årliga totala 
logistikkostnader för transport mellan varje företag. Logistikmodulen är en deterministisk 
kostnadsminimeringsmodell där logistikkostnaderna består av dels transportkostnader dels icke 
transportkostnader såsom orderkostnad, lagringskostnad och kapitalkostnad i lager liksom 
kapitalkostnad för transit. Målet med logistikmodulen är att beskriva avvägningar mellan olika 
kostnader som till exempel transportkostnader och andra icke transportkostnader.  
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Enligt Trafikverket (2016) och De Jong & Baak (2016) består logistikmodulen av olika 
kostnadskomponenter som används för att beskriva den totala årliga logistikkostnaden. Dessa 
kostnadskomponenter finns sammanställda och förklarade i Tabell 2. 

Tabell 2 – Kostnadskomponenter som ingår i den totala årliga logiskkostnaden med tillhörande förklaring och enhet. 

Notation Förklaring Enhet 潔沈�津鳥追� Andra länkkostnader såsom infrastrukturkostnader för OD-ben �. SEK/OD-ben 潔塚鳥 Länkbaserad distanskostnad 穴 för fordonstyp 懸. SEK/km*fordon 潔塚捗�追鎮勅鳥  Farledskostnad för fordon 懸. SEK/fordon 潔塚捗�追鎮勅鳥�  Farledskostnad för fordon 懸 beroende på sändningsstorleken. SEK/ton 潔塚ℎ Länkbaserad tidskostnad ℎ för fordonstyp 懸. SEK/h*fordon 潔塚沈鎮�鎚痛津沈津直 Kostnad för ilastning för fordonstyp 懸.  SEK/ton 潔塚鎮墜痛鎚 Lotskostnad för fordon 懸.  SEK/ fordon 潔塚椎墜鎚沈痛沈墜津 Initial positioneringskostnad för fordon 懸 som ankommer till en 
ilastningsterminal. 

SEK/fordon 

潔塚通追鎮�鎚痛津沈津直 Kostnad för urlastning för fordonstyp 懸.  SEK/ton 穴�嫌建沈 Länkdistans för OD-ben �. Km/OD-ben 穴賃ℎ Räntekostnad per timme ℎ för gods under transport för varugrupp 倦. SEK/ton*h 血鳥賃 Teknologifaktor som representerar kostnad 倦 vid varje destinationsterminal 穴. - 血墜賃 Teknologifaktor som representerar kostnad 倦 vid varje ursprungsterminal 剣. - 血鳥痛 Teknologifaktor som representerar effektiviteten för tid 建 vid varje 
destinationsterminal 穴. 

- 血墜痛 Teknologifaktor som representerar effektiviteten för tid 建 vid varje 
ursprungsterminal 剣.  

- 罫追鎚賃陳津槌鎮 Total logistikkostnad för varugrupp 倦 som transporteras mellan företag 兼 i 
produktionszon 堅 och företag 券 i konsumtionszon 嫌 av sändningsstorlek 圏 med 
transportkedja 健.  SEK/år 

� Räntesats. /år �槌陳津賃 Lagerhållningskostnad mellan företag 兼 och företag 券 för varugrupp 倦 med 
sändningsstorlek 圏.  

SEK/år �槌陳津賃 Kapitalbindningskostnad för lagring mellan företag 兼 och företag 券 med 
sändningsstorlek 圏 för varugrupp 倦. 

SEK/år 券 Antal fordon 券. - 券追墜 Antal fordon som rullar på en färja 券追墜. - 剣賃 Konstant enhetskostnad för varugrupp 倦. SEK 頚賃 捗 Fast orderkostnad 血 för varugrupp 倦. SEK/order 頚賃 椎 Proportionell orderkostnad 喧 för varugrupp 倦. SEK/order 頚槌陳津賃 Orderkostnad mellan företag 兼 och företag 券 för varugrupp 倦 med 
sändningsstorlek 圏 varugrupp 倦. 

SEK/år 圏陳津賃 Sändningsstorlek mellan företag 兼 och företag 券 för varugrupp 倦. Ton/transport 圏賃 Sändningsstorlek för varugrupp 倦. Ton/transport 芸賃 Efterfrågan för varugrupp 倦. Ton/år 芸陳津賃  Efterfrågan mellan företag 兼 och företag 券 för varugrupp 倦.  Ton/år 芸陳津賃 ∝ Efterfrågebaserade orderkostnaden där parametern ∝ används.  SEK/år 建塚ä津痛� Väntetid i terminaler. h 
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�系 Terminalkostnad för hantering av gods som transporteras med container 
respektive utan container.  

SEK 建沈 Länktid för OD-ben �.  h/OD-ben �賃槌捗 Transportkostnad för varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 för 
destinationsterminal 血. 

SEK �賃槌沈 Transportkostnad för varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 för ursprungsterminal �.  SEK �追鎚賃槌鎮 Transportkostnad mellan produktionszon 堅 och konsumtionszon 嫌 för varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 med transportkedja 健.  SEK/år 建追鎚鎮 Genomsnittlig transporttid mellan produktionszon 堅 och konsumtionszon 嫌 med 
transportkedja 健. h 

建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 Tid för ilastning för fordonstyp 懸. h/fordon 建塚通追鎮�鎚痛津沈津直 Tid för urlastning för fordonstyp 懸. h/fordon 懸賃 Värdet av godset för varugrupp 倦.  SEK/ton 拳賃 Lagringskostnad för varugrupp 倦.  SEK/ton*år 桁賃追鎚陳津鎮 Kapitalkostnad för gods under transit mellan företag 兼 i produktionszon 堅 och 
företag 券 i konsumtionszon 嫌 för varugrupp 倦 med transportkedja 健.  SEK/år 

I ekvation 岫ば岻 visas hur den totala årliga logistikkostnaden 罫追鎚賃陳津槌鎮 räknas fram.  罫追鎚賃陳津槌鎮 = 頚槌陳津賃 + �槌陳津賃 + �槌陳津賃 + 桁追鎚賃鎮 + �追鎚賃槌鎮 岫7岻 

Den totala årliga logistikkostnaden 罫追鎚賃陳津槌鎮 består av fem olika kostnadskomponenter som 

adderas. Det som adderas för att få den totala årliga logistikkostnaden 罫追鎚賃陳津槌鎮 är orderkostnad 頚槌賃陳津, lagringskostnad �槌陳津賃 och kapitalkostnad av lager �槌陳津賃 kapitalkostnad för gods under 
transit 桁追鎚賃鎮 och transportkostnad �追鎚賃槌鎮. Som nämnt tidigare består logistikmodulen av både 

transportkostnader och icke transportkostnader och för att tydliggöra modulen ytterligare 
beskrivs varje kostnadskomponent mer ingående i avsnitt 4.7.1–4.7.5.  

4.7.1 Orderkostnad 

Orderkostnaden 頚槌賃陳津 som är en icke transportkostnad beskrivs i ekvation 岫ぱ岻.   頚槌賃陳津 = 頚賃 捗 + 頚賃椎 ∗ 芸陳津賃∝ 岫8岻 

Orderkostnaden är uppdelad i fasta 頚賃 捗 och proportionella kostnader 頚賃椎 med hänsyn till 
kvantiteten som beställs 芸陳津賃. Parametern ∝ används för att beräkna den årliga 
efterfrågebaserade orderkostnaden.  

I Trafikverket (2016) saknas indexet 圏 i högerledet i ekvation 岫ぱ岻. Detta beror på att 
orderkostnaden är beroende av sändningsstorleken 圏, men vidare förklaring till varför det inte 
finns i högerledet presenteras aldrig.  
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4.7.2 Lagerhållningskostnad 

Det finns två kostnader relaterat till lagerverksamhet, lagerhållningskostnaderna �槌陳津賃 och 
kapitalkostnaderna av gods i lager �槌陳津賃. Summan av dessa kostnader utgör den totala 
lagerkostnaden.  

Lagringskostnaderna 拳賃 är uttryckta i SEK/ton*år och beror på varugrupp. I ekvation 岫ひ岻 
presenteras lagerhållningskostnaderna �槌陳津賃  per år.  

�槌陳津賃  = 拳賃 ∗ 圏陳津賃に  岫9岻 

Nivån i lagret och sändningsstorleken påverkar den totala årliga lagringskostnaden, därför finns 圏 med som index i vänsterledet i ekvation 岫ひ岻 men inte som index i högerledet. Om antagande 
görs att det finns en konstant sändningstakt över tiden så är i genomsnitt halva 
sändningsstorleken 圏陳津賃 lagrad vid någon tid under året. Beroende på vilken typ av varugrupp 
som lagras är lagringskostnaden olika, vilket har sin grund i att olika varugrupper har olika 
egenskaper.  

4.7.3 Kapitalkostnad av lagret 

Kapitalkostnaderna av lagret �槌陳津賃 definieras som kostnaden för tiden när godset är i lager och 
utgörs av produktvärdet 懸賃 [SEK/ton], räntesats � [%] och den tidigare nämnda 
sändningsstorleken 圏陳津賃. I ekvation 岫など岻 visas ekvationen för kapitalkostnaden.  �槌陳津賃 = � ∗ 懸賃 ∗ 圏陳津賃に  岫10岻 

På grund av att kapitalkostnaden av lagret är beroende av sändningsstorleken använder 
Trafikverket (2016) sändningsstorleken 圏 som index i vänsterledet.  

 

4.7.4 Kapitalkostnad av gods under transit 

Kapitalkostnader av gods under transit, 桁賃追鎚陳津鎮, beror på transporttiden under ett år och på 
värdet av godset. Kapitalkostnader för gods under transit presenteras som i ekvation 岫なな岻. 

桁賃追鎚陳津鎮 = � ∗ 建追鎚鎮 ∗ 芸陳津賃 ∗ 懸賃ぬはの ∗ にね  岫11岻 

4.7.5 Transportkostnad 

Den totala transporttiden består av länktid, lastningstid/lossningstid hos producent och 
konsument samt transfertid/väntetid vid terminaler.  

Transportkostnaden betecknas �追鎚賃槌鎮 och definieras för samtliga länkar i transportkedjan 健, för 

varje varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 och inkluderar de kostnader som relaterar till godset 
mellan produktionszon 堅 och konsumtionszon 嫌. Transportkostnaderna �追鎚賃槌鎮 delas upp i: 
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 Länkkostnader 
 Nodkostnader 

Länkkostnaderna är den genomsnittliga kostnaden för företagen och innefattar fordonens 
driftkostnad, vilket bland annat omfattar bensinkostnad, förar- och personallön samt slitage. 

Nodkostnaderna är kostnader för lastning av gods vid produktionszonen och lossning av gods vid 
konsumtionszonen. Nodkostnaderna involverar också överföringen av gods mellan fordon om 
flera fordon ingår i transportkedjan.   

Länkkostnaderna varierar med avseende på två faktorer: 

 Distansrelaterad kostnad som är en funktion med avseende på kilometer för varje resa på 
en länk.  

 Tidsrelaterad kostnad som är en funktion med avseende på tiden för en resa mellan varje 
länk.  

För transporterna på väg finns distansrelaterade kostnader för fyra termer som innefattar bränsle, 
service och reparation, avskrivningar och däck. Utöver dessa fyra termer finns även en 
distansrelaterad kostnad för vägtransporter i utlandet som omfattas av vägtullar. Det finns även 
passagekostnader för landspasserande broarna Öresundsbron och Svinesundsbron och även Stora 
Bältförbindelsen i Danmark. De tidsrelaterade kostnaderna för vägtransporterna omfattas av de 
sex termerna kapitalbindningskostnad, avskrivningskostnad, förarkostnad, beskattning, 
försäkring och övriga kostnader.  

För transporter på järnväg är den distansrelaterade kostnaden baserat på en term av 
elektricitetsanvändning. Tidsbaserade kostnaden för transporter på järnväg är baserad på fyra 
termer bestående av kostnad för lokomotiv (drivenhet), vagnar, förare och omkostnad.  

Länkrelaterade distanskostnaderna baseras för sjötransporterna på enbart en term av bränsle. De 
tidsbaserade kostnaderna baseras på en term som inkluderar summan av kapitalkostnad, 
driftskostnad och bensinkostnad för hjälpmotorer och reparation i torrdocka samt förarkostnader 
men dessa utgör endast en liten del av de totala tidsbaserade kostnaderna. Dessa kostnader gäller 
för alla fordonstyper inom sjötransport i Samgods version 1.1 För fordonstyperna 305 – 314 
finns även en positioneringskostnad angiven. Positioneringskostnaden för fartyg kan definieras 
som en kostnad för att starta en fartygstransport, exempelvis tidsåtgången för ett förbipasserande 
fartyg att gå in i hamn och hämta upp gods. Positioneringskostnaden skulle också kunna 
betraktas som en slags kalibreringsparameter. 

Utöver de länkbaserade kostnaderna, finns även farleds-och lotsavgifter. De svenska 
lotsavgifterna är definierade per hamn och vilket fartyg det är som anländer. De svenska 
farledsavgifterna varierar för varje fordonstyp. Det finns även en viktbaserad avgift per ton gods 
för varje fartyg. Hamnavgifter antas betala service i varje hamn och inkluderas inte i 
transportkostnaden utan enbart som transferkostnad. Passagekostnad för sjötransport finns även i 
passager genom Kiel-kanalen för fordonstyperna 301–317.  
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Länkkostnaderna för fordonstyp 401, det vill säga flygtransporterna, är endast två. Dessa 
länkkostnader består av en distansrelaterad och en tidsrelaterad kostnad.   

Det finns nodkostnader i Samgods version 1.1 som gäller för varje OD-ben, vilket innebär länken 
mellan OD-par. Varje OD-ben har dels lastningskostnad och lastningstid vid producenten, samt 
även en lossningskostnad och lossningstid vid konsumenten. Det finns även en transferkostnad 
för gods som går igenom en eller flera transferpunkter. Samma transferkostnad används 
oberoende av riktning. Denna kostnad varierar beroende på vilka fordon som godset omplaceras 
på och vilken tid som krävs för anländande och avgående fordon som ska omplacera godset. En 
minimumkostnad är angiven på ett ton gods, det vill säga så kostar exempelvis tio kg gods lika 
mycket som ett ton gods. Dessa kostnader gäller för både gods som transporteras med container 
och utan container.  

Terminalkostnaden �系 för hantering av gods som transporteras med container och utan container 
anges i ekvation 岫なに岻.  �系 = 圏賃 ∗ 潔塚沈鎮�鎚痛津沈津直/通追鎮�鎚痛津沈津直 ∗ 岫血墜痛 + 血鳥痛岻 岫12岻 

Variabeln 圏賃 anger sändningsstorleken för varugrupp 倦, 潔塚 anger lastning- och lossningskostnad 
för fordonstyp 懸, teknologifaktorerna 血墜痛 och 血鳥痛 som representerar effektiviteten vid varje 
terminal och är individuellt definierade för varje nod. Det antas att vissa terminaler som 
exempelvis hamnar som hanterar en större mängd gods har en effektivare omlastning och på så 
vis sänks kostnaden i det fallet. För torr bulkgods, flytande bulkgods och allmänt bulkgods finns 
kostnad och tid angivet som relaterar till lastning och lossning för samtliga fordonstyper.  

Lastnings- och lossningskostnaden för gods som transporteras med container innefattar två 
delkostnader. Den ena är kostnaden för containeromlastning, som i sin tur omfattar två kostnader 
som kallas i- och urlastningskostnad. Med dessa menas att lasta ur container för att sedan lasta i 
samma gods i en annan container vid en terminal. Lastningskostnaden visas i ekvation 岫なぬ岻.  �賃槌沈 = �賃槌沈 + 券 ∗ 潔塚沈鎮�鎚痛津沈津直 岫13岻 

Där �賃槌沈 betecknas som transportkostnad för varje varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 för 

ursprungsterminal �, 券 som antalet fordon och 潔 är kostnaden för ilastning i container för 
fordonstyp 懸. Denna kostnad för lastning gäller för den första länken, ursprungsterminalen, �.  
Kostnaden för att lasta ur en container visas i ekvation 岫なね岻. �賃槌捗 = �賃槌捗 + 券 ∗ 潔塚通追鎮�鎚痛津沈津直 岫14岻 

Där �賃槌捗 betecknas som transportkostnad för varje varugrupp 倦 med sändningsstorlek 圏 för 

destinationsterminal 血, 券 som antalet fordon och 潔 är kostnaden för urlastning ur container för 
fordonstyp 懸. Denna kostnad för urlastning gäller för den sista länken, destinationsterminalen, 血.  
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Det finns två typer av containrar, 20 fots eller 40 fots ISO-container som med varsin vikt 
påverkar kostnaden för lastning och lossning, men som inte påverkar tiden för lastning och 
lossning.  

Den andra delkostnaden är lyftning av container av och på transporterna. Denna gäller för varje 
fordonstyp och är beroende på hur många ton transporten omfattar samt hur lång tid som 
omlastningen tar.  

I verkligheten kan konsolidering förekomma för nästan alla olika varugrupper, det vill säga att 
olika varor transporteras i ett fordon. I Samgods version 1.1 kan dock endast gods som tillhör 
samma varugrupp transporteras tillsammans. Dessutom kan konsolidering av gods endast ske vid 
terminaler.   

I Samgods är kapitalkostnaden för gods under transit 桁賃追鎚陳津鎮 adderat med transportkostnaden. 
Detta innebär att ekvation 岫なな岻 är inkluderat i transportkostnaden. I Samgods varierar 
transportkostnadens utseende beroende på om det finns en färja i transportkedjan eller inte och 
om det är containrar som fraktas eller inte i transportkedjan. Sammanlagt finns det alltså fyra 
olika varianter av transportkostnader som kan användas beroende på vilken transportkedja som 
undersöks. I ekvation 岫なの岻 visas transportkostnadsfunktionen när containrar fraktas (De Bok, 
Baak & De Jong 2015). Förklaring till kostnadskomponenterna i ekvation 岫なの岻 − 岫なぱ岻 finns i 
Tabell 2. �賃槌沈頂墜津痛�沈津勅追 = 券 ∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 ∗ 岫血墜痛 + 血鳥痛岻 + 建沈) ∗ 潔塚ℎ + 圏賃∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 ∗ 岫血墜痛 + 血鳥痛岻 + 建塚ä津痛� + 建沈) ∗ 穴賃ℎ + 券 ∗ 穴�嫌建沈 ∗ 潔塚鳥 + 券∗ 潔沈�津鳥追� + (血墜賃 + 血鳥賃) ∗ 圏賃 ∗ 潔塚沈鎮�鎚痛津沈津直 + 券 ∗ 潔塚捗�追鎮勅鳥 + 圏賃 ∗ 潔塚捗�追鎮勅鳥�+ 券 ∗ 潔塚鎮墜痛鎚 

岫15岻 

Transportkostnadsfunktionen när container inte fraktas visas i ekvation 岫なは岻. Det enda som 

skiljer ekvation 岫なの岻 och ekvation 岫なは岻 åt är 潔塚椎墜鎚沈痛沈墜津 som är en initial positioneringskostnad för 
fordon 懸 som ankommer till en ilastningsterminal. De Bok, Baak & De Jong (2015) förklarar 

inte varför 潔塚椎墜鎚沈痛沈墜津 finns i ekvation 岫なは岻 men inte i ekvation 岫なの岻. �賃槌沈沈頂賃勅 頂墜津痛�沈津勅追= 券 ∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 ∗ 岫血墜痛 + 血鳥痛岻 + 建沈) ∗ 潔塚ℎ + 圏賃∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 ∗ 岫血墜痛 + 血鳥痛岻 + 建塚ä津痛� + 建沈) ∗ 穴賃ℎ + 券 ∗ 穴�嫌建沈 ∗ 潔塚鳥 + 券∗ 潔沈�津鳥追� + 券 ∗ 潔塚椎墜鎚沈痛沈墜津 + (血墜賃 + 血鳥賃) ∗ 圏賃 ∗ 潔塚沈鎮�鎚痛津沈津直 + 券 ∗ 潔塚捗�追鎮勅鳥+ 圏賃 ∗ 潔塚捗�追鎮勅鳥� + 券 ∗ 潔塚鎮墜痛鎚 

岫16岻 

När färja används i en transportkedja används en annorlunda transportkostnadsfunktion på grund 
av att ilastningskostnad, farledsavgifter och lotsavgifter inte används. En färjetransport kan 
innehålla container och i detta fall baseras transportkostnaden för färja på om föregående OD-



 

31 
 

ben fraktade container eller inte. Om föregående OD-ben fraktade container används 
transportkostnadsfunktionen som visas i ekvation 岫なば岻. 
  �賃槌沈頂墜津痛�沈津勅追+捗ä追珍� = 券追墜 ∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 + 建塚ä津痛� + 建沈) ∗ 岫潔塚ℎ + 穴賃ℎ岻 + 券追墜 ∗ 穴�嫌建沈 ∗ 潔塚鳥 岫17岻 

Om föregående OD-ben inte fraktade container används transportkostnadsfunktionen som visas i 
ekvation 岫なぱ岻.  �賃槌沈沈頂賃勅 頂墜津痛�沈津勅追+捗ä追珍�= 券追墜 ∗ (建塚沈鎮�鎚痛津沈津直 + 建塚ä津痛� + 建沈) ∗ 岫潔塚ℎ + 穴賃ℎ岻 + 券追墜 ∗ 穴�嫌建沈 ∗ 潔塚鳥 

岫18岻 

Logistikmodulen är uppdelad i två mindre delmoduler som består av BuildChain och 
ChainChoice.  

4.7.6 BuildChain 

I delmodulen BuildChain väljs de bästa transportkedjorna per varugrupp och kedjetyp för varje 
OD-par. Delmodulen simulerar valet av de optimala bytespunkterna mellan de olika 
transporttyperna väg, järnväg, sjötransport och flygtransport.  

För de 40 fordonstyperna har en aggregering till 22 deltyper genomförts som inkluderas i 
BuildChain. Syftet med aggregeringen är att förenkla ett redan väl komplext problem för att 
spara tid för att köra programmet (De Jong & Baak 2015).    

4.7.7 ChainChoice 

Delmodulen ChainChoice verkar på företagsnivå och beräknar den optimala sändningsstorleken, 
tar fram den bästa transportkedjan med tillhörande fordonstyper baserat på totalkostnad, där de 
givna transportkedjorna finns givna från BuildChain, och beräknar konsolideringsfaktorn. 
Konsolideringsfaktorn är enhetslös inom intervallet [ど; な] och multipliceras med volymen för en 
transport och utgör fyllnadsgraden i transporten (De Bok, Baak & De Jong 2015). 

I en process i ChainChoice bestäms konsolideringsfaktorn iterativt. Om en transport ska 
konsolideras eller inte avgörs om det finns andra transporter att konsolidera med på det givna 
OD-benet.   

4.7.8 Exekvering av logistikmodulen 

Logistikmodulen exekveras genom en iterativ process för alla varugrupper, bestående av tre 
iterationer, där konsolideringsfaktorn väljs. Varje iteration består av att först exekvera 
BuildChain och därefter ChainChoice. Det som ändras i varje iteration är konsolideringsfaktorn 潔. Denna konsolideringsfaktor används i både BuildChain och ChainChoice och den används på 
OD-ben där konsolidering, det vill säga samlastning, kan ske (De Jong & Baak 2015).  
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Med hjälp av konsolideringsfaktorn 潔, sändningsstoleken 圏 och kapaciteten av fordonet 潔欠喧塚 
bestäms antalet fordon 券 i ekvation 岫なひ岻. Antalet fordon 券 kan både anges som heltal och 
decimaltal.  

券 = 岾 圏潔欠喧塚峇潔   岫19岻 

I iteration 1 har inga logistiska beslut blivit simulerade än, vilket innebär att det inte finns något 
värde på konsolideringsfaktorn. Därför sätts konsolideringsfaktorn i iteration 1 till ett 
defaultvärde i intervallet [ど; な], där 0,75 oftast brukar användas. Konsolideringsfaktorn i 
iteration 1 sätts till 0,75 i delmodulen BuildChain (De Bok, Baak & De Jong 2015). 

I iteration 2 används antalet fordon 券 som beräknades i iteration 1 för att ta fram en ny 
konsolideringsfaktor som sedan används på nytt i ekvation 岫なひ岻 med samma sändningsstorlek 
och kapacitet med avseende på volymen mellan alla PC-par för en given varugrupp. I 
ChainChoice har transporter tilldelats de valda transportkedjorna och dessa transportkedjor 
används sedan i valet av konsolideringsfaktor i iteration 3 som genererar ett nytt antal fordon 券. 

Med en ny konsolideringsfaktor i iteration 3 genomförs samma beräkning som i ekvation 岫なひ岻 
med ytterligare en ny konsolideringsfaktor 潔 med avseende på volymen mellan terminalerna, det 
vill säga mellan OD-paren. Med erhållet antal fordon 券 bestäms en slutgiltig 
konsolideringsfaktor 潔 som bestämmer hur fördelningen mellan varugrupper blir för ett givet 
OD-par och fordonstyp.  

Den beskriva exekveringsproceduren för att ta fram en konsolideringsfaktor mellan ett OD-par 
visas i Figur 7. 
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Figur 7 – Exekveringsprocedur av logistikmodulen. 

I Figur 7 representeras � av antalet varugrupper, det vill säga exekveringsproceduren startar på � = な för varugrupp 1. Exekveringsproceduren pågår tills alla varugrupper exekverats klart, det 
vill säga när varugrupp � = ぬの exekverats är exekveringsproceduren för logistikmodulen klar.  

4.8 Tidigare studier inom Samgods 
Richter & Stiller (2018) har undersökt ett företag som vill frakta gods från olika fabriker till olika 
leverantörer för att nå minsta totalkostnad. Företaget använder olika tredjepartslogistiker för att 
transportera godset för att uppfylla efterfrågan mellan olika OD-par. Kostnaden för att 
transportera godset finns angivet i tariffer som bland annat visar ekonomiska skalfördelar och 
hur konsolidering kan ske mellan olika varugrupper. Richter & Stiller (2018) har tagit fram en 
metod för robust optimering för de strategiska ruttvalen. Dessa rutter måste väljas ett år i förväg, 
vilket innebär att de är fasta och de väljs innan efterfrågan är känd. På grund av att den 
strategiska planeringen utförs innan efterfrågan är känd, det vill säga optimering sker under 
osäkerhet, används robust optimering för att hitta rutter som minimerar kostnaden för det sämsta 
fallet i ett begränsat scenario.  Resultatet visar att robust optimering minskar kostnaden avsevärt 
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för det sämsta fallet. Utöver metoden som presenteras av Richter & Stiller (2018) visas även två 
heuristiker för att lösa större nätverk. I logistiska ruttvalsproblem kan betydande kostnader 
uppstå om osäkerheten i efterfrågan försummas, men detta tar Richter & Stiller (2018) hänsyn 
till. I examensarbetet i denna rapport och i studien utförd av Richter & Stiller (2018) är målet att 
minimera totalkostnader för att frakta gods. Rutterna väljs i förväg i studien, vilket det också 
görs i detta examensarbete. Dessutom används optimering för att lösa problemen som uppstår.  

Vierth & Karlsson (2012) har undersökt vad effekterna blir vid användning av längre lastbilar 
och godståg i en godskorridor som sträcker sig från Mellansverige över Öresundsbron via 
Danmark och Hamburg till Ruhrområdet i Tyskland. Vierth & Karlsson (2012) har undersökt 
detta för att Tyskland är en av Sverige viktigaste handelspartner men i dagsläget ligger problemet 
i att det i Sverige tillåts längre lastbilar än på kontinenten medan för godståg gället det omvända. 
På godskorridoren används lastbilar i Tyskland som maximalt är 18,75 meter långa och tåg i 
Sverige som maximalt är 650 meter långa. Vierth & Karlsson (2012) har simulerat olika 
scenarion för väg, järnväg och kombinationer av dessa med hjälp av Samgodsmodellen som 
använder en konstant efterfrågan. För att kunna göra jämförelser mellan olika scenarion har ett 
basscenario tagits fram där lastbilarna i Tyskland maximalt får vara 18,75 meter långa, 
lastbilarna i Sverige maximalt får vara 25,25 meter långa och tågen i järnvägskorridoren 
maximalt får vara 650 meter långa. Dock anses det inte vara lönsamt att köra med 25,25 meter 
långa lastbilar i Sverige för att sedan vid gränsen byta till lastbilar som maximalt är 18,75 meter 
långa. De olika scenarion som Vierth & Karlsson (2012) tagit fram är två scenarion för väg, V1 
och V2, där 25,25 meter långa lastbilar använts i korridoren via terminaler eller direkt. Tre 
scenarion för järnväg har tagits fram, J1 där 750 meter långa godståg används, J2 där 1000 meter 
långa godståg används och J3 där 1500 meter långa godståg används. Dessutom har tre scenarion 
tagits fram som kombinationer av väg- och järnvägstransporter, vilket resulterade i V1 + J1, V1 
+ J2 och V1 + J3. Resultatet visar att för exempelvis scenario J1 minskar koldioxidutsläppen och 
logistikkostnaderna och nyttorna uppgår till cirka 155 miljoner kronor per år. För att kunna 
trafikera godståg som är 750 meter på sträckan från Mellansverige till Öresundsbron krävs 
uppskattningsvis investeringar på 0,2 – 1 miljard kronor. Vidare menar Vierth & Karlsson (2012) 
att järnvägsinvesteringarnas lönsamhet inte minskar om det samtidigt tillåts längre lastbilar och 
tåg i korridoren. För vägscenario V1 krävs inga infrastrukturinvesteringar i Sverige och 
kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till cirka 64 miljoner kronor per år. Slutligen menar 
Vierth & Karlsson (2012) att vidare utredningar behöver utföras där sjötransporter inkluderas på 
grund av att dessa kan vara ett komplement eller konkurrent till vägtransporterna. Denna studie 
är relevant att ta upp i detta examensarbete för att påvisa hur Samgods kan användas för att 
analysera effekterna vid användning av längre lastbilar och godståg. Detta examensarbete har 
som mål att ta fram en effektivare metod för frekvensoptimering i Samgods, vilket skulle ge ett 
bättre underlag för att göra analyser som i denna studie.  

I rapporten av Vierth, Karlsson & Westin (2016) visas att samtliga fartygstyper överskattar sina 
anlöp i hamn med 50 % i Samgods version 1.1. Detta beror på att containerfartygen gör cirka 
fem gånger så många anlöp och att Roll on-Roll off-fartygen (Roro-fartyg) gör två gånger så 
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många anlöp som i Sjöfartsverkets årsdatabas. Vierth, Karlsson & Westin (2016) förklarar vidare 
att det ökade antalet anlöp beror på att antalet transporterade ton är kraftigt överskattat. Som 
slutsats i detta konstateras att Samgods version 1.1 inte är lämplig att modellera användningen av 
större containerfartyg på grund av att skalfördelar utnyttjas. Samma sak gäller för Roro-fartygen 
men omfattningen anses inte lika extrem som för containerfartyg. Skälet till att skalfördelningar 
finns i Samgods version 1.1 är att de innebär möjligheter att samlasta på de större fartygen. 
Under de senaste tio åren har containerfartygens kapacitet ökats och transportkostnaderna på 
dessa reducerats. Konsekvenser av att anlöpen i hamnarna ökas är att totala transportkostnaderna 
ökas, vilket är något som bör kännas till när resultatet analyseras i Samgodsmodellen. Som 
förslag presenterar Vierth, Karlsson & Westin (2016) att ett semi-program borde implementeras 
som tar hänsyn till kostnaderna för containertransport för fartyg och genom liknande indata tar 
fram optimala rutter för sjöfart, likt Rail Capacity Model. Denna studie relaterar till detta 
examensarbete för att den behandlar Samgods. I denna rapport konstateras det att Samgods 
version 1.1 inte är lämpligt att användas vid modellering av större containerfartyg. Detta påvisar 
att resultaten i denna studie inte stämmer helt och hållet överens med antalet anlöpningar i hamn 
från Sjöfartsverkets data även efter optimering av antalet frekvenser.  

I De Jong et al. (2004) sammanfattas bland annat ett möte som ägde rum 20 september 2004, där 
det bland annat konstateras att för vissa varugrupper kan det uppstå problem i logistikmodulen. 
Detta grundar sig i att frekvenser som beräknas med hjälp av EOK inte verkar fungera för alla 
typer av sändningar. Dessa sändningar är sådana som är ”build-to-order”. ”Build-to-order” är 
varor som inte förvaras i lager, utan produceras när en order läggs. Varor som tillverkas som 
”build-to-order” är det ofta på grund av det är små volymer, vilket betyder att produktionen kan 
ske för konsumentens specifika efterfrågan. Det kan också förekomma stora volymer men då är 
antalet leveranser istället inte så många. Vidare diskuterar De Jong et al. (2004) att ”build-to-
order”-leveranser inte står för en stor del av de totala transporterna, eftersom att dessa varor 
produceras när en order läggs. Därför kan det vara nödvändigt att implementera en 
kompletterande modell som tar hänsyn till ”build-to-order”-fallen. Detta för att erhålla fler 
transportkedjor som blir optimerade genom att använda EOK för att beräkna startfrekvens. 
Diskussionen av mötet är relevant att ta upp på grund av att det finns brister i logistikmodulen 
som kan komma att påverka resultatet i detta examensarbete.   



 

36 
 

5 Situationsbeskrivning 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av företaget Sweco AB där examensarbetet utförts 
inom ett av dess dotterbolag följt av en nulägesbeskrivning som beskriver nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod, resultaten från den nuvarande metoden och problemen med den.  

5.1 Företagsbeskrivning 

Sweco AB är en svensk koncern börsnoterad på Nasdaq Stockholm (Nasdaq 2018). De levererar 
kvalificerade tekniska konsulttjänster med bland annat inriktning mot infrastruktur, miljö och 
arkitektur. En tidig milstolpe i företagets historia var 1958 då arkitekten Gunnar Nordström med 
flera grundade arkitektfirman FFNS AB som är en akronym av grundarnas efternamns Falck, 
Fogelvik, Nordström och Smas. Nordström hade både posten som ledande arkitekt och 
verkställande direktör. Fokuset på företaget var att ha en medveten kundkontakt och bra lokal 
förankring med en stark målinriktning för att växa. Enligt Thuresson, Wäppling & Carlsson 
(2017) gjorde FFNS AB ett förvärv 1997 av företaget VBB (AB Vattenbyggnadsbyrån) och 
bildade därefter Sweco AB (Swedish Consultants). Fram till idag har en mängd olika företag 
förvärvats. År 2015 förvärvade företaget samtliga stamaktier i företaget Grontmij N.V., vilket var 
deras största förvärv någonsin. Tack vare förvärvet av Grontmij N.V. och med Sweco AB´s höga 
internationella närvaro är de till  en av de största aktörerna inom Europa. De har lokala 
etableringar i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen, Bulgarien, Tjeckien, Polen, 
Tyskland, Nederländerna, Belgien, England och Turkiet. Antalet anställda uppgår till 14 500 
varav 5 600 är stationerade på cirka 50 orter i Sverige (Sweco u.å.). I 70 länder runt om i världen 
bedriver företaget uppdrag, vilket 2016 omsatte 16,5 miljarder SEK varav 6,8 miljarder SEK i 
Sverige (Sweco 2016).  

I koncernen Sweco AB ingår Sweco Sverige AB som är indelat i elva olika dotterbolag varav ett 
av bolagen är Sweco Society AB, där examensarbetet är utfört. Dessa elva bolag består i sin tur 
av olika grupper som utför uppdrag inom varierande områden, exempelvis analyser i 
trafiksystemet. För att kunna utföra dessa analyser används olika verktyg såsom 
Samgodsmodellen. Men på grund av att modellen är utvecklad av Trafikverket finns det en del 
krav som Sweco Society AB måste ta hänsyn till för att få använda modellen. Ramstedt1 
beskriver bland annat att företaget inte får tillgång till källkoden i Samgods. Dessutom måste 
företaget, vid Samgodsprojekt, rapportera till Samgodsgruppen om fel och/eller brister i 
Samgodsmodellen upptäcks samt tänkbara orsaker och förbättringsförslag till dessa. Exempel på 
projekt som företaget kan vara involverade i när det gäller Samgods är att analysera godsflödena 
för olika vägar, ta reda på vilka de dominerade varugrupperna är för vissa vägar, undersöka 
transportfördelningen med avseende på inkommande och utgående gods samt ta fram OD-
matriser för olika fordonstyper.  

  

                                                 
1 Linda Ramstedt Transportanalytiker Sweco Society AB, e-post den 9 april 2018.  
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5.2 Indata som använts för de nya frekvensoptimeringsmetoderna 

För att göra beräkningar på de nya frekvensoptimeringsmetoderna krävs indata och utdata hämtad 
från Samgods. Anledning till att utdata från Samgods krävs är för att där finns efterfrågan och 
konsolideringsfaktorerna som tillsammans med indata krävs för att utföra totalkostnadsberäkningarna 
för alla transportkedjor. Från Samgods version 1.1.1 är indata, presenterad i Tabell 3, och utdata, 
presenterad i Tabell 4, hämtat. Notera att skillnaden mellan Samgods version 1.1, som finns beskrivet 
i avsnitt 4, och Samgods version 1.1.1 är vissa kalibreringsfaktorer, det vill säga att uppbyggnaden av 
Samgods är den samma mellan versionerna. Det är snarare indata som är annorlunda (Karlsson & 
Bernhardsson 2018). 

Tabell 3 – Indata som använts för att beräkna totalkostnader med hjälp av nuvarande och nya frekvensoptimeringsmetoder. 

Indatatyp Filnamn Beskrivning 

Kostnadsmatriser 

CARGO.txt Innehåller värde, lagerhållningskostnad och 
orderkostnad för alla varugrupper. 

OtherCostMatters.txt Innehåller lastningskostnad och ränta.  
PILOTFEES.txt Lotsavgift vid terminaler. 
VHCLS_STAN1.txt Innehåller generella fordonsdata för varje fordonstyp 

för STAN-grupp 1.  
… … 
VHCLS_STAN12.txt Innehåller generella fordonsdata för varje fordonstyp 

för STAN-grupp 12. 

LOS-matriser 

v101_dist.314 Distansmatris för fordonstyp 101. 
… … 
v401_dist.314 Distansmatris för fordonstyp 401. 
v101_timeh.314 Tidsmatris för fordonstyp 101.  
…  … 
v401_timeh.314 Tidsmatris för fordonstyp 401.  
v101_xkr.314 Extrakostnadsmatris för fordonstyp 101.  
… … 
v401_xkr.314 Extrakostnadsmatris för fordonstyp 401.  
FREQ…314 Innehåller servicefrekvenser, det vill säga tiden som 

krävs vid varje terminal för underhåll.  

Nod-matris 
NODES.txt Innehåller generell nodinformation för alla 

varugrupper.  
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I Tabell 4 presenteras den utdata som använts för att beräkna totalkostnader. 

Tabell 4 – Utdata som använts för att beräkna totalkostnader med hjälp av nuvarande och nya frekvensoptimeringsmetoder. 

Utdatatyp Filnamn Beskrivning 

ChainChoice 

ChainChoi01_01STD.out Innehåller utdata såsom efterfrågan och 
transportkedjetyp för varugrupp 1.  

… … 
ChainChoi35_01STD.out Innehåller utdata såsom efterfrågan och 

transportkedjetyp för varugrupp 35. 
CONSOL1_X.out Innehåller konsolideringsfaktorer mellan noder för 

varugrupp 1 och transportgrupp X.  
… … 
CONSOL35_X.out Innehåller konsolideringsfaktorer mellan noder för 

varugrupp 35 och transportgrupp X.  

5.3 Nulägesbeskrivning för nuvarande frekvensoptimeringsmetod 

Den nuvarande metoden för frekvensoptimering som är implementerad i Samgods version 1.1.1 
utförs i delmodulen ChainChoice. Nuvarande frekvensoptimeringsmetod beskrivs i följande sex 
steg:   

1. Initiera en optimal sändningsstorlek 圏賃∗  för varugrupp 倦 med hjälp av formeln för EOK i 
ekvation 岫にど岻 för att få en startfrekvens. Notera att formeln för EOK i ekvation 岫にど岻 är 
en variant av ekvation 岫ね岻 presenterad av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, ss. 226–
227), men med andra beteckningar som används i Trafikverket (2016) och De Jong & 
Baak (2015). En skillnad mellan formlerna för EOK presenterad i ekvation 岫ね岻 och 
ekvation 岫にど岻 är utseendet av nämnaren i ekvationens högerled. Lagringskostnaden 拳賃 
för varugrupp 倦 finns inkluderad i nämnaren i ekvation 岫にど岻 men inte i ekvation 岫ね岻.  

圏賃∗ = √に ∗ 剣賃 ∗ 芸賃拳賃 + � ∗ 懸賃 
岫20岻 

Där 剣賃 är en konstant enhetskostnad per order, 芸賃 är den årliga efterfrågan [ton/år], 拳賃 är 
lagringskostnaden [SEK/ (ton ∗ år)], � är räntan per år och 懸賃 är värdet av godset 
[SEK/ton].  

2. Startpunkt för årlig frekvens 繋賃 visas i ekvation 岫にな岻.  

繋賃 = [芸賃圏賃∗ ] 岫21岻 

Där 芸賃 är den årlig efterfrågan [ton/år] och 圏賃∗  är genomsnittlig sändningsstorlek 
[ton/order].  
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3. Generera 20 möjliga heltalsfrekvenser i intervallet [ど,に ��槌�∗  ; ��槌�∗ ] med likformiga intervall.  

4. Beräkna totala logistikkostnaden för var och en av de 20 frekvenserna för de tillgängliga 
transportkedjorna, givet det årliga flödet (efterfrågan) 芸賃 från producent 堅 till konsument 嫌 för varugrupp 倦.  

5. Av dessa 20 frekvenser väljs den med den lägsta totala logistikkostnaden G och med hjälp 
av denna frekvens tas en ny sändningsstorlek 圏賃∗∗ fram. Denna ska sedan användas i 
totalkostnadsberäkningarna tillsammans med vald frekvens.  

Avbrottskriterium: Om den optimala frekvensen 
��槌�∗∗ med tillhörande sändningsstorlek 圏賃∗∗, 

det vill säga den frekvensen som genererar den lägsta totala logistikkostnaden G, inte 
hittas vid den undre gränsen avbryts algoritmen och given frekvens är hittad.  

6. Om den optimala frekvensen 
��槌�∗∗, det vill säga den frekvens som genererar lägst totala 

logistikkostnad G, hittas vid den undre gränsen, alltså ど,に ��槌�∗ , utförs en annan sökning 

genom att använda 20 nya frekvenser i intervallet: [ど,に ��槌�∗∗  ; ��槌�∗∗]. Gå till steg 4.  

5.3.1 Problem med nuvarande frekvensoptimeringsmetod 

Problemet med den nuvarande frekvensoptimeringsmetoden är att den inte identifierar den 
globalt optimala lösningen det vill säga det globala totalkostnadsminimumet, utan enbart tar fram 

ett antal lokala optima stegvis i det framtagna intervallet [ど,に ��槌�∗  ; ��槌�∗ ], där startfrekvensen baseras 

på uträkning av EOK. Därefter finner metoden den bästa lösningen inom det framtagna området. 
Dessvärre identifieras inte alla lokala optimum, vilket i sin tur innebär att metoden i en del fall 
missar att identifiera det globala optimumet. Vid fullständig uppräkning av samtliga frekvenser 
skulle det globala optimumet hittas, men detta avsökningsområde undersöks inte i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod. Detta är på grund av att det skulle ta för lång tid att, för samtliga 
frekvenser i alla varugrupper och för alla transportkedjor, söka efter det globala optimumet. 
Därmed skiljer sig framräknat optimum i nuvarande frekvensoptimeringsmetod från verkligt 
optimum.   

Figur 8 visar den nuvarande implementerade frekvensoptimeringsmetoden för de givna 
frekvenserna som minimerar lokalt inom sökintervallet för ett exempel med endast en 
direkttransport för lastbil. Figur 8 visar att globalt optimum inte räknas fram med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod för det givna exemplet på grund av att de avsökta punkterna (röda 
romberna) ligger till vänster i Figur 8 medan det globala optimumet ligger till höger (blå kvadrat 
med röda kanter). 
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Figur 8 – Totalkostnadsfunktion, avsökta frekvenspunkter och globalt optimum för en lastbil. 

Figur 9 visar den nuvarande frekvensoptimeringsmetoden implementerad 
totalkostnadsfunktionen från Figur 2 för en transportkedja innehållandes lastbil, matartåg, 
fjärrtåg och lastbil. Det som visas i Figur 9 är att de avsökta frekvenserna även här missar det 
globala optimumet då de avsökta punkterna (röda romberna) ligger till vänster i Figur 9 medan 
det globala optimumet ligger till höger (blå kvadrat med röda kanter).  

 
Figur 9 – Totalkostnadsfunktion, avsökta frekvenspunkter och globalt optimum för en transport med lastbil, matartåg, fjärrtåg 

och lastbil. 
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Vad som kan noteras är att totalkostnadsfunktionerna i Figur 8 – 9 inte är konvexa och därmed 
krävs mycket arbete för att hitta globalt optimum för dessa transportkedjor. Brytpunkterna 
uppstår då fler fordon läggs till i en transportkedja, vilket resulterar i att totalkostnadsfunktionen 
gör ett ”hopp” då ett till fordon i transportkedjan läggs till, vilket i sin tur leder till en högre 
transportkostnad. Med färre frekvenser krävs fler fordon för att tillgodose efterfrågan och detta 
ger funktionerna en icke-konvex karaktär. Den mest tydliga brytpunkten befinner sig mellan 
frekvens 35 och 36 i Figur 8. 

Vad som även kan noteras är att startfrekvensen som erhålles utifrån sändningsstorleken, 
beräknat med EOK, inte finner det globalt optimala värdet. Detta sker på grund av att de punkter 
som avsökts gäller för frekvenser som går till vänster (lägre frekvenser) på den horisontella axeln 
och inte till höger (högre frekvenser), vilket innebär att i dessa exempel finner 
frekvensoptimeringsmetod inte globalt optimum. Anledningen till att nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod beskrivs från höger till vänster i Figur 8–9 är på grund av att 

metodiken är utformad att söka frekvenser från [ど,に ��槌�∗  ; ��槌�∗ ], vilket finns beskrivet i de sex stegen 

för nuvarande frekvensoptimeringsmetod i avsnitt 5.3.  

5.3.2 Resultat av nuvarande frekvensoptimeringsmetod 

I den egendesignade prototypen som tagits fram för att bland annat generera optimala frekvenser, 
undersöks ett område som beräknar totalkostnaden vid fullständig uppräkning av frekvenser och 
minimerar dess totalkostnader för att få den optimala frekvensen. Denna fullständiga uppräkning 
av frekvenser utförs i intervallet [な; min 岫の ∗ 繋���, ばぬど岻]. Motiveringen till maxgränsen i 
området som utgörs av den fullständiga uppräkningen är att den undersöker frekvenser för att 
med tillräckligt stor sannolikhet ge den optimala frekvensen. För att styrka detta är det relativt få 
transportkedjor som har en maximal frekvens på 730 transporter per år, vilket utspritt på ett år 
skulle generera maximalt två resor per dag. Möjligtvis finns ett fåtal företag som låter sina 
transporter färdas från produktionszon till konsumtionszon mer än två gånger per dag men dessa 
har exkluderats i den egendesignade prototypen. Den fullständiga uppräkningen av frekvenser 
har utförts för att kunna jämföra resultaten med optimum.  

I Tabell 5 presenteras antalet optimerade transportkedjor och totalkostnaden för dessa i den 
nuvarande frekvensoptimeringsmetoden i Samgods.   

Tabell 5 – Antalet optimerade transportkedjor och totalkostnad i nuvarande frekvensoptimeringsmetod. 

  Antal Procentsats  
Totala transportkedjor 3 054 282 100,00 % 

Optimerade transportkedjor i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods 

2 592 266  84,87 % 

  Totalkostnad [MSEK] Procentsats  
Optimala lösningen 325 375  100,00 % 

Nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods 330 735  101,65 % 
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Tabell 5 visar att i nuvarande frekvensoptimeringsmetod optimeras 2 592 266 transportkedjor, 
vilket är 84,87 % jämfört med det totala antalet transportkedjor. Totalkostnaden i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod ökar med 1,65 % jämfört med totalkostnaden vid fullstädning 
uppräkning av antalet frekvenser. Detta på grund av att det är 15,13 % transportkedjor som inte 
optimeras, vilket innebär att totalkostnaden är högre för dessa än optimum.  

Tabell 6 visar andelen optimala transportkedjor från Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod för varugrupp 13 och 22, vilket är det sämsta respektive det bästa 
utfallet av alla varugrupper. I Bilaga C, Tabell 3, visas en jämförelse mellan totala antalet 
transportkedjor och antalet framtagna optimala transportkedjor i Samgods för samtliga 
varugrupper, vilket tillsammans summerar till 84,87 %.  

Tabell 6 – Urklipp av Tabell 3 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för varugrupp 13 och varugrupp 22, vilket 
är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.  

Varugrupp Totalt antal transportkedjor 
Antal optimala transportkedjor i 
nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod  

Andel [%] 

13 73 25 34,25 % 
22 20 716 20 227 97,64 % 

För att undersöka hur infrastrukturen blir påverkad i Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod presenteras i Tabell 7 transportarbetet och trafikarbetet för inrikes- 
och utrikestransporter med olika transporttyper. 

Tabell 7 – Infrastrukturbelastning för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper i Samgods. 

Fördelning Transporttyp Transportarbete [Mtonkm] Trafikarbete [Mfkm/år] 
Inrikes Väg 44 217  1 501 

Järnväg 37 535 52 
Sjötransport 33 212 16 
Färja 834 28  
Flygtransport 0,000123 0,000008 

Utrikes Väg 24 282 1 012 
Järnväg 31 929 45 
Sjötransport 223 315 67 
Färja 5 951 222  
Flygtransport 311 9 

Summa:  401 586 2 952 

Resultatet i Tabell 7 visar att trafikarbetet för transporter på väg dominerar för såväl 
inrikestransporterna som utrikestransporterna. Detta kan ha sin förklaring i att vägtransporter ofta 
ingår i transportkedjor som även innehåller järnväg, sjötransport, färja eller flygtransport. 
Resultatet visar också att både transportarbetet och trafikarbetet för flygtransport är den minst 
dominerade transporttypen för både inrikes- och utrikestransporter. Det summerade trafikarbetet 
på 2 952 Mfkm/år jämförs med resultaten i avsnitt 7, därmed är detta resultat intressant att visa.  
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Resultatet för de nya frekvensoptimeringsmetoderna som presenteras i avsnitt 7 kommer inte 
redogöra resultat för transportarbete. Detta för att transportarbetet inte kommer variera för det 
olika metoderna på grund av att det är samma mängd gods som transporteras samma sträcka. 
Trafikarbetet däremot kommer att variera beroende på vilken metod som undersöks, således är 
trafikarbetet ett intressant resultat att presentera i avsnitt 7. Skälet till att trafikarbetet kommer att 
variera är då transporternas frekvenser varieras mellan de framtagna 
frekvensoptimeringsmetoderna och nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Med 
annorlunda antal transporter per år förändras trafikarbetet.   
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6 Beskrivning av nya frekvensoptimeringsmetoder  

Detta avsnitt presenterar förslag på nya frekvensoptimeringsmetoder.  

Frekvensoptimeringsmetoderna som presenteras resulterar i en eller flera frekvenser som 
undersöks och jämförs med området som utgörs av den fullständiga uppräkningen som 
presenteras i avsnitt 5.2.2, det vill säga i intervallet [な; min 岫の ∗ 繋��� , ばぬど岻] för varje 
transportkedja. Detta genomförs för att avgöra om de frekvenser som tas fram i metoderna är 
optimala eller inte. Totalt presenteras tre frekvensoptimeringsmetoder i detta examensarbete.  

Metod 1 – Undersökning av frekvensen som erhålls baserad på EOK  

Metod 1 är en heuristisk metod som avser att använda frekvenser som är baserade på EOK. Detta 
innebär att initialt sker beräkning av EOK enligt ekvation (1) – (4). EOK används sedan vid 
beräkning av frekvenser enligt ekvation (21) – (22). I denna metod avsöks för varje varugrupp 
och för varje transportkedja i varugruppen endast en frekvens, vilket är den frekvens som 
beräknas genom att dividera efterfrågan med EOK. Frekvensen som då erhålls är i decimaltal 
och avrundas till närmsta heltal.  

Anledningen till att EOK valts för att generera en startfrekvens i denna metod är att den grundar 
sig och liknar nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Vad som fokuseras på är hur 
pass användbar formeln för EOK är för att ta fram endast en frekvens och hur antalet optimerade 
transportkedjor, summerad totalkostnad och trafikarbetet ter sig i resultaten. Skälet till att endast 
undersöka en frekvens är också för att se hur tiden påverkas när endast en kostnadsberäkning 
genomförs.  

Metod 2 – Undersökning av närmsta frekvens avrundat nedåt och uppåt utifrån frekvens 
erhållen med EOK 

Metod 2 är en vidareutveckling av Metod 1, således är denna metod också en heuristik. 
Skillnaden i denna metod är att två frekvenser undersöks istället för en, där avrundning sker 
nedåt och uppåt utifrån decimaltalet som utgörs av frekvensen baserad på EOK. Syftet är att se 
om proceduren för avrundning som genomförs i denna metod kan erhålla flera optimerade 
transportkedjor än vad som erhålls i Metod 1 och i Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod. 

Anledningen till denna vidareutveckling av Metod 1 är för att se om det ger någon märkbar 
skillnad i resultaten när två närliggande frekvenser undersöks. Detta för att se hur resultaten 
påverkas med avseende på antalet optimerade frekvenser, totalkostnad och trafikarbete. Det är 
även av intresse att se hur beräkningseffektiviteten ter sig när upp till två frekvenser undersöks 
istället för en som i Metod 1.  
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Metod 3 – Ökad fyllnadsgrad i fordonet med lägst kapacitet i transportkedjan 

Metod 3 är en vidareutveckling av heuristiken från Metod 2, vilket innebär att den också är en 
heuristik. Skillnaden mellan dessa metoder är att i denna metod undersöks upp till fyra 
frekvenser, där två av dessa är frekvenser som avrundas nedåt respektive uppåt utifrån den 
frekvens som genereras av EOK.  Huvudsyftet med Metod 3 är att maximera fyllnadsgraden i 
fordonet med lägst kapacitet i transportkedjan. Utifrån detta kan en frekvens räknas fram där 
antalet fordon per transport maximalt är en. Ytterligare en frekvens undersöks om fler fordon 
krävs inom en transport. Vid genomgång av samtliga kapaciteter för fordonen som ingår i 
transportkedjan och som transporterar godset från produktionszon till konsumtionszon, ska 
orderkvantiteten antingen bestämmas så att fordonet med lägst kapacitet fylls upp till sin 
kapacitetsgräns eller utifrån frekvenserna avrundat nedåt eller uppåt genererad från EOK.   

Skälet till att lägga till en metodik för att maximera fyllnadsgraden i det minsta fordonet i Metod 
3 är för att komma åt brytpunkterna i de icke-konvexa totalkostnadsfunktionerna. Baserat på 
Figur 8 och 9 som är två exempel på totalkostnadsfunktioner med tydliga brytpunkter är tanken 
med Metod 3 att finna dessa och beräkna totalkostnaden.  

I ett exempel som illustreras i Figur 10 visas ett fall för transportkedja 18524 där de undersökta 
frekvenserna markeras med röda punkter. Den första röda punkten från vänster är frekvensen 21 
som erhålles då två fordons fyllnadsgrad är maximerad och erhåller den lägsta totalkostnaden på 
1 413 388 SEK. De två nästkommande röda punkterna från vänster är frekvens 23 och 24 som är 
undre och övre avrundade frekvenserna baserat på EOK. Den sista rödfärgade punkten från 
vänster är frekvens 42 som är då fyllnadsgraden maximeras för ett fordon i transportkedjan. För 
denna transportkedja hittar Metod 1 frekvens 23, vilket är den andra rödfärgade punkten från 
vänster. Metod 2 hittar frekvens 23 och 24, alltså den andra och tredje rödfärgade punkterna. 
Metod 3 undersöker samtliga frekvenser som utgörs av de fyra rödfärgade punkterna i Figur 10.  
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Figur 10 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 18524 i varugrupp 9 framtagna frekvenser i Metod 3 
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7 Resultat och analys 

Detta avsnitt presenterar resultatet och analysen av examensarbetet.   

Allt resultat som presenteras som berör Samgods är baserat på logiken i Samgods version 1.1.1.  

7.1 Metod 1 – Undersökning av frekvensen som erhålls baserad på EOK 

I Tabell 8 presenteras resultatet från Metod 1, det vill säga undersökning av en frekvens som är 
baserad på EOK. 

Tabell 8 – Antalet transportkedjor i Metod 1 vars frekvens sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods 
och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den optimala lösningen och Metod 1.   

  Antal  Andel [%] 
Totala transportkedjor 3 054 282 100,00 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 1 som 
sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods 

2 789 978 91,35 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 1 som 
sammanfaller med optimala lösningen 

2 654 954 86,93 % 

  Totalkostnad [MSEK] Andel [%] 
Optimala lösningen 325 375  100,00 % 

Metod 1 342 401 105,23 % 

Tabell 8 visar att antalet transportkedjor vars frekvens som sammanfaller med Samgods är 91,35 
%. Eftersom metoden jämförs med Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod innebär det 
att resterande 8,65 % är frekvenser som är lägre än frekvensen genererade utifrån EOK.   

Det kan tyckas märkligt att nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods inte har högre 
procentvärde än Metod 1 i jämförelse med den optimala lösningen. Detta eftersom båda 
metoderna utgår från en och samma frekvens som är genererad från EOK. Naturligt borde vara 
att nuvarande frekvensoptimeringsmetod skulle ha ett högre procentvärde än Metod 1 med tanke 
på att nuvarande frekvensoptimeringsmetod söker igenom fler frekvenser än i Metod 1. Dock 
inträffar inte detta, vilket kan bero på avrundningar. Enligt Microsoft (2018) avrundas frekvenser 
i programmeringsspråket C# nedåt om frekvensen exempelvis skulle vara 1,5, vilket i detta fall 
skulle generera frekvensen 1. På grund av att källkoden i Samgods inte kan undersökas i detta 
examensarbete går det inte att veta hur avrundningar sker i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod. I avsnitt 5.3 finns det beskrivet att frekvenserna i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod avrundas till heltal, men det går inte att säga något om huruvida 
avrundningar görs uppåt eller nedåt. Detta kan inte sägas något om på grund av att nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i detta examensarbete är implementerad utifrån beskrivningar som 
hämtats från Trafikverket (2016) och De Jong & Baak (2015), vilket innebär att det fysisk inte 
går att se exakt hur nuvarande frekvensoptimeringsmetod är implementerad. Detta kan vara 
förklaringen till att resultaten anses märkliga i detta avseende.  
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Andelen transportkedjor vars frekvens sammanfaller med den optimala lösningen är 86,93 %, 
vilket innebär att resterande 13,07 % är frekvenser som är lägre än frekvensen genererad från 
EOK eller frekvenser som är högre än frekvensen baserat på EOK. Totalkostnaden för Metod 1 
är 5,23 % högre än totalkostnaden för de optimerade frekvenserna. Det som syns är att Metod 1, 
som resulterar i 86,93 % transportkedjor som sammanfaller med den optimala lösningen, ger en 
högre totalkostnad för samtliga transportkedjor.  

Tabell 9 visar andelen optimala transportkedjor för varugrupp 13 och 22, vilket är det sämsta 
respektive det bästa utfallet av alla varugrupper. För varugrupp 13 optimeras inga 
transportkedjor alls. Varugrupp 22 ger störst andel transportkedjor som ger optimal frekvens. I 
Bilaga C, Tabell 4, visas antalet optimala transportkedjor för alla varugrupper.  

Tabell 9 – Urklipp av Tabell 4 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för varugrupp 13 och varugrupp 22, vilket 
är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper.  

Varugrupp  Totalt antal transportkedjor  Antal optimala transportkedjor i 
Metod 1 Andel [%]  

13 73 0 0,00 % 
22 20 716 20 138 97,21 % 

Eftersom att målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på en effektivare metod än 
nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods har antalet kostnadsberäkningar och den 
genomsnittliga beräkningstiden för varje implementerad metod tagits fram. I Metod 1 är antalet 
kostnadsberäkningar 3 054 282 och den genomsnittliga beräkningstiden 117,16 sekunder. En 
utförligare beskrivning och analys kring effektiviteten av Metod 1 finns i avsnitt 7.4.  

Tabell 10 visar en jämförelse av belastningen på infrastrukturen för nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 1.  

Tabell 10 – Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper avseende fordonskilometer/år 
samt dess förhållande mellan nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 1.  

Fördelning Transporttyp 
Trafikarbete i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods [Mfkm/år] 

Trafikarbete i 
Metod 1 [Mfkm/år] Förhållande [%] 

Inrikes Väg 1 501  1 532 102,04 % 
Järnväg 52 50 96,13 % 
Sjötransport 16  14 84,71 % 
Färja 28  31 108,15 % 
Flygtransport 0,000008 0,000005 66,61 % 

Utrikes Väg 1 012 857 84,73 % 
Järnväg 45 41 90,56 % 
Sjötransport 67 55 82,76 % 
Färja 222 245 110,42 % 
Flygtransport 9 7 79,49 % 

Summa:  2 952 2 832 95,92 % 
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Resultaten i Tabell 10 visar att antalet årliga fordonskilometer med Metod 1 har minskat med 
4,08 % jämfört med Samgods, vilket innebär att om denna metod skulle implementeras i 
verkligheten skulle belastningen på infrastrukturen reduceras. 

7.2 Metod 2 – Undersökning av närmsta frekvens avrundat nedåt och uppåt utifrån 
frekvens erhållen med EOK 

Tabell 11 visar resultatet av antalet optimerade transportkedjor i Metod 2, jämfört med den 
optimala lösningen.  

Tabell 11 – Antalet transportkedjor i Metod 2 vars frekvens sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods 
och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den optimala lösningen och Metod 2.   

  Antal  Andel [%] 
Totala transportkedjor 3 054 282 100,00 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 2 som 
sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods 

2 600 643 85,15 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 2 som 
sammanfaller med optimala lösningen 

2 881 118 94,33 % 

  Totalkostnad [MSEK] Andel [%]  
Optimala lösningen 325 375  100,00 % 

Metod 2 341 014  104,81 % 

Vid observation av Tabell 11 konstateras det att det är färre antal optimerade transportkedjor i 
Metod 2, jämfört med Metod 1, som sammanfaller med Samgods optimala transportkedjor. Detta 
bedöms som rimligt då Metod 1, som är baserad på avrundning av närmaste heltal, mer liknar 
avrundningen i Samgods trots att det är oklart huruvida avrundningen i Samgods är nedåt, uppåt 
eller till närmsta heltal. Avrundningen i Metod 2 undersöker både frekvenser som är avrundade 
nedåt och uppåt utifrån frekvensen genererad från EOK. Detta resulterar i sin tur till att antalet 
transportkedjor i Metod 2 som sammanfaller med den optimala lösningen blir 94,33 %, medan 
totalkostnaden ökar med 4,81 % i jämförelse med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods men med en reducering av totalkostnad med 0,42 procentenheter i jämförelse med 
Metod 1.  

Tabell 12 visar andelen optimala transportkedjor för varugrupp 13 och 27, vilket är det sämsta 
respektive det bästa utfallet av alla varugrupper. För varugrupp 13 optimeras inga 
transportkedjor alls, likt Metod 1. Varugrupp 27 ger störst andel transportkedjor som finner den 
optimala frekvensen. I Bilaga C, Tabell 5, visas antalet optimala transportkedjor för alla 
varugrupper. 

Tabell 12 – Urklipp av Tabell 5 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för varugrupp 13 och varugrupp 27, vilket 
är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper. 

Varugrupp  Totalt antal transportkedjor  Antal optimala transportkedjor 
i Metod 1 Andel [%]  

13 73 0 0,00 % 
27 56 285 56 276 99,98 % 
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Likt Metod 1 har även antalet kostnadsberäkningar och den genomsnittliga beräkningstiden 
tagits fram för Metod 2. Antalet kostnadsberäkningar är 5 860 117 och den genomsnittliga 
beräkningstiden är 132,16 sekunder i Metod 2. För utförligare analyser kring dessa resultat se 
avsnitt 7.4.  

Tabell 13 visar hur trafikarbetet skiljer sig mellan nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods och Metod 2.  

Tabell 13 –  Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper avseende fordonskilometer/år 
samt dess förhållande mellan nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 2. 

Fördelning Transporttyp 
Trafikarbete i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods [Mfkm/år] 

Trafikarbete i 
Metod 2 [Mfkm/år] 

Förhållande 
[%] 

Inrikes Väg 1 501 1 521 101,30 % 

Järnväg 52 51 96,68 % 

Sjötransport 16 14 84,86 % 

Färja 28 30 106,78 % 

Flygtransport 0,000008 0,000006 72,71 % 
Utrikes Väg 1 012 852 84,21 % 

Järnväg 45 41 91,00 % 

Sjötransport 67 56 83,38 % 

Färja 222 242 108,76 % 

Flygtransport 9 7  82,63 % 

Summa:  2952 2814 95,27 % 

Från Tabell 13 kan det konstateras att det totala trafikarbetet reduceras i jämförelse med 
trafikarbetet i nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Likt resultatet i Metod 1 sker ett 
större trafikarbete än andra transporttyper för väg och färja inrikes samt färja utrikes.   

7.3 Metod 3 – Ökad fyllnadsgrad i fordonet med lägst kapacitet i transportkedjan 

I Tabell 14 presenteras resultatet från Metod 3, det vill säga ökad fyllnadsgrad i fordonet med 
lägst kapacitet i transportkedjan.  

Tabell 14 – Antalet transportkedjor i Metod 3 vars frekvens sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods 
och den optimala lösningen samt totalkostnaden för den optimala lösningen och Metod 3.   

  Antal  Andel [%] 
Totala transportkedjor 3 054 282 100,00 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 3 som 
sammanfaller med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods 

2 601 286 85,17 % 

Transportkedjor vars frekvens i Metod 3 som 
sammanfaller med optimala lösningen 

2 993 799 98,02 % 

  Totalkostnad [MSEK] Andel [%] 
Optimala lösningen 325 375  100,00 % 

Metod 3 333 196  102,40 % 
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Tabell 14 visar att antalet transportkedjor vars frekvens som sammanfaller med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods är 85,17 % och antalet transportkedjor vars frekvens 
sammanfaller med den optimala lösningen är 98,02 %. Frekvenserna optimeras och ett bättre 
fordonsutnyttjande sker då fordonet vars kapacitet som är lägst i transportkedjan fylls upp till 
kapacitetsgränsen. Totalkostnaden för Metod 3 är 2,40 % högre än totalkostnaden för den 
optimala lösningen. Däremot är totalkostnaden i Metod 3 lägst bland alla framtagna 
frekvensoptimeringsmetoder. Dock är totalkostnaden i denna metod högre än nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods.  

Tabell 15 visar andelen optimala transportkedjor för varugrupp 13 och 27, vilket är det sämsta 
respektive det bästa utfallet av alla varugrupper. Tabell 15 visar det sämsta utfallet av antalet 
optimala transportkedjor i Metod 3, vilket är varugrupp 13. För denna varugrupp optimeras minst 
antal transportkedjor, likt Metod 1 och Metod 2. Dock optimeras 15,07 % i denna metod, vilket 
är en förbättring i jämförelse med Metod 1 och Metod 2 där inga transportkedjor optimerades för 
varugrupp 13. Varugrupp 27 ger flest antal transportkedjor som ger samma frekvens som det 
totala antalet transportkedjor. I Bilaga C, Tabell 6, visas antalet optimala transportkedjor för alla 
varugrupper.  

Tabell 15 – Urklipp av Tabell 6 i Bilaga C som visar antalet optimala transportkedjor för varugrupp 13 och varugrupp 27, vilket 
är det sämsta respektive bästa utfallet av alla varugrupper. 

Varugrupp  Totalt antal transportkedjor  Antal optimala transportkedjor i 
Metod 3  Andel [%]  

13 73 11 15,07 % 
27 56 285 56 284 99,998 % 

I Metod 3 är antalet kostnadsberäkningar som genomförs är 8 019 457 och den genomsnittliga 
beräkningstiden är 143,26 sekunder. Detta visas i en utförligare beskrivning av Metod 3 i avsnitt 
7.4.  

I Bilaga C, Tabell 7, visas andelen transportkedjor för varje varugrupp där den lägsta 
totalkostnaden erhålls med frekvensen ett. Det totala antalet transportkedjor i Metod 3 som har 
en frekvens på ett är 573 085 av totalt 3 054282, vilket ger 18,76 %. Detta innebär att för 
frekvenser som är lägre än ett avrundas dessa endast uppåt eftersom att frekvensen noll inte 
genererar något resultat. Anledning till att det är relativt många transportkedjor där den optimala 
frekvensen är ett är på grund av att intervallet för att erhålla frekvensen ett är större än resterande 
frekvensers intervall. Intervallet som resulterar i frekvensen ett är alla frekvenser större än noll 
till och med 1,5. Detta är på grund av att frekvensen noll inte undersöks. 

Tabell 16 visar jämförelse i trafikarbetet mellan nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods 
och Metod 3.  
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Tabell 16 – Jämförelse av trafikarbete för inrikes- och utrikestransporter med olika transporttyper avseende fordonskilometer/år 
samt dess förhållande mellan nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 3. 

Fördelning Transporttyp 
Trafikarbete i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods [Mfkm/år] 

Trafikarbete i 
Metod 3 [Mfkm/år] Förhållande [%] 

Inrikes Väg 1 501 1 424 94,86 % 

Järnväg 52 51 97,29 % 

Sjötransport 16 14 88,54 % 

Färja 28 28 97,53 % 

Flygtransport 0,000008 0,000006 75,74 % 
Utrikes Väg 1 012 772 76,29 % 

Järnväg 45 37 82,22 % 

Sjötransport 67 59 88,44 % 

Färja 222 216 97,38 % 

Flygtransport 9 7  82,94 % 

Summa:  2952 2608 88,34 % 

Vid observation av Tabell 16 syns det att trafikarbetet minskar med 11,66 %, vid implementering 
av Metod 3. För samtliga fordonstyper inklusive färja, både inrikes och utrikes, sker en 
minskning av belastningen på infrastrukturen om Metod 3 skulle implementeras i verkligheten. 
Detta är ett resultat utifrån att frekvenserna är lägre och med färre transporter per år ges en 
mindre infrastrukturbelastning i form av trafikarbete.  

Som tidigare nämnt ökas totalkostnaden för samtliga transportkedjor fastän det totala antalet 
optimala transportkedjor ökas. Detta har sin förklaring i att det finns ett antal transportkedjor 
som har väldigt hög differens i totalkostnad i jämförelse med den framtagna frekvensen, 
markerat som en röd punkt i Figur 11–12, från nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. 
Dessa betraktas som extremfall och är de varugrupper vars summerade totalkostnad som 
överstiger en skillnad på en miljard SEK. Två exempel på sådana varugrupper är varugrupp 13 
och 23. Det finns även extremfall i de andra varugrupperna också men dessa presenteras inte här. 
De transportkedjor som har högst totalkostnadsdifferens i dessa varugrupper visas i Figur 11 och 
12. Den frekvens som tar fram lägsta totalkostnaden i Metod 3 har en totalkostnad på 148 043 
MSEK för varugrupp 13 och 872 773 MSEK för varugrupp 23. Differensen i totalkostnad från 
Samgods framtagna optimala frekvens blir således 117 977 MSEK respektive 738 416 MSEK 
för dessa varugrupper och dessa transportkedjor med flera påverkar totalkostnaden för Metod 3 
och bidrar till den totala ökningen av totalkostnad. I dessa fall visas det i Figur 11–12 att 
Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod räknar fram den lägsta totalkostnaden för 
frekvens 6 respektive frekvens 1. För transportkedja 64 i varugrupp 13 och transportkedja 
163373 i varugrupp 23 används sjötransport och lastbil. Sjötransporten representeras av 
fordonstyp 309 för transportkedja 64 i varugrupp 13 och fordonstyp 305 för transportkedja 
163373 i varugrupp 23. Lastbilen som används för dessa transportkedjor är fordonstyp 105.  
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Figur 11 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 64 i varugrupp 13 med Samgods optimala frekvens 

 
Figur 12 – Totalkostnadsfunktion i transportkedja 163373 i varugrupp 23 med Samgods optimala frekvens 
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7.4 Reduktion av beräkningstid 

Tabell 17 visar beräkningstiden i sekunder för de olika frekvensoptimeringsmetoderna baserat på 
20 exekveringar. Beräkningarna utfördes 20 gånger på grund av att prestandan på datorn som 
används påverkar beräkningstiden.  

Tabell 17 – Beräkningstid [s] för de olika frekvensoptimeringsmetoderna baserat på 20 exekveringar. 

 Exekvering Metod 1  Metod 2  Metod 3 
1 113,61 131,93 141,17 

2 120,41 132,98 142,15 

3 118,32 129,17 145,76 

4 116,52 127,95 141,38 

5 117,38 135,06 139,59 

6 119,68 134,88 143,61 

7 112,73 134,15 143,06 

8 117,55 131,70 144,35 

9 119,25 136,30 143,72 

10 120,18 135,43 143,58 

11 115,98 130,12 143,68 

12 119,80 132,35 144,15 

13 119,06 132,06 144,53 

14 117,77 136,73 140,25 

15 117,53 131,46 143,43 

16 116,19 133,62 144,97 

17 116,13 129,41 145,82 

18 115,25 129,86 143,37 

19 115,10 131,54 144,16 

20 114,69 126,68 142,38 

Tabell 17 påvisar att beräkningstiden varierar en del mellan de olika exekveringarna. Därmed 
beräknades den genomsnittliga beräkningstiden för varje frekvensoptimeringsmetod, vilket visas 
i Tabell 18. Tabell 18 visar även antalet kostnadsberäkningar för alla 
frekvensoptimeringsmetoderna, det vill säga hur många gånger som kostnaderna beräknas för 
varje transportkedja.   

Tabell 18 – Genomsnittlig tidsberäkning [s] baserad på 20 exekveringar och antalet kostnadsberäkningar för varje 
frekvensoptimeringsmetod. 

Metod Antal 
kostnadsberäkningar 

Genomsnittlig 
beräkningstid [s] 

Nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods  15 501 275 - 

Metod 1 3 054 282 117,16 

Metod 2 5 860 117 132,16 

Metod 3 8 019 457 143,26 
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På grund av att källkoden i Samgods inte finns tillgänglig kan inte den genomsnittliga 
beräkningstiden för nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods tas fram. Dock kan antalet 
kostnadsberäkningar tas fram genom att implementera nuvarande frekvensoptimeringsmetod 

under förutsättning att endast en sökning utförs för frekvenser i intervallet [ど,に ∗ ��槌�∗ ; ��槌�∗], vilket 

innebär att ingen hänsyn tas till om totalkostnadsminimumet skulle finnas vid den undre gränsen 
i intervallet som i sådana fall skulle innebära att beräkningar utförs mer än en gång. Detta 
innebär att antalet kostnadsberäkningar endast är baserat på en sökning och således hade antalet 
kostnadsberäkningar varit betydligt fler om hänsyn tagits till  att nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod eftersom att flera sökningar kan genomföras givet att frekvensen med 
lägst totalkostnad erhålles vid den undre gränsen.  

Anledning till att den genomsnittliga beräkningstiden för Metod 1 är lägre än Metod 2 och 
Metod 3 är på grund av att i Metod 1 genomsöks endast en frekvens för varje transportkedja, 
vilket är frekvensen som tas fram genom att beräkna EOK. I Metod 2 däremot genomsöks två 
frekvenser som är avrundade uppåt och nedåt från frekvensen som erhålls genom EOK. I Metod 
3 genomsöks fyra frekvenser istället för en respektive två, vilket bidrar till längre genomsnittlig 
beräkningstid. På grund av att fyra frekvenser genomsöks innebär det att antalet 
kostnadsberäkningar är många fler jämfört med Metod 1 och Metod 2.  

I Figur 13 visas sambandet mellan genomsnittlig beräkningstid och antalet kostnadsberäkningar.  

 

Figur 13 – Genomsnittlig beräkningstid [s] som funktion av antalet kostnadsberäkningar. 

Figur 13 visar en linjär trendlinje med dess tillhörande ekvation och 迎態-värde. Ekvationen visar 
att det finns en fast beräkningstid på 101,16 sekunder, som beror på inläsning av data som krävs 
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för att beräkna totalkostnaderna. Tiden för att läsa in data i Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod varierar troligtvis från denna fasta beräkningstid på 101,16 sekunder 
och därmed anses inte den ha någon avgörande betydelse vad gäller beräkningseffektiviteten 
med avseende på antal kostnadsberäkningar och genomsnittlig beräkningstid, eftersom att 
inläsning av data inte tas hänsyn till i den genomsnittliga beräkningstiden. 迎態-värdet är ett mått 
på hur troligt det är att genomsnittlig beräkningstid och antalet kostnadsberäkningar är beroende 
av varandra. 迎態-värdet ligger i intervallet ど ≤ 迎態 ≤ な, där 1 innebär att punkterna ligger på 
linjen, det vill säga sambandet är starkt och 0 innebär att sambandet är svagt. I detta fall är 迎態 =ど,ひは, vilket tyder på att sambandet mellan genomsnittlig beräkningstid och antalet 
kostnadsberäkningar är starkt.  

7.5 Sammanställning av resultat för metoderna 

För att visa en jämförelse av de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna resultat med antalet 
optimerade transportkedjor, totalkostnad för samtliga transportkedjor och trafikarbete har Tabell 
19 – 21 tagits fram. I Tabell 19 visas antalet transportkedjor vars frekvens som sammanfaller 
med optimala lösningen. Resultaten visar ett ökat antal optimerade transportkedjor för de 
framtagna frekvensoptimeringsmetoderna.  
Tabell 19 – Sammanställning av resultat av antalet transportkedjor vars frekvens som sammanfaller med optimala lösningen för 

Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod och de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna 

  
Antalet transportkedjor vars frekvens som 
sammanfaller med optimala lösningen Andel [%]  

Totalt antal transportkedjor 3 054 282 100,00 %  
Nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods 2 592 266 84,87 %  
Metod 1 2 654 954 86,93 %  
Metod 2 2 881 118 94,33 %  
Metod 3 2 993 799 98,02 %  
Tabell 20 visar totalkostnad för samtliga transportkedjor i Samgods ursprungliga 
frekvensoptimeringsmetod och de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna samt dess 
förhållanden i procent till totalkostnaden för de optimerade frekvenserna. Resultaten visar en 
totalkostnadsminskning för samtliga transportkedjor för de framtagna optimeringsmetoderna 
men en högre totalkostnad i förhållande till Samgods ursprungliga frekvensoptimeringsmetod.  
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Tabell 20 – Sammanställning av resultat av totalkostnad för samtliga transportkedjor för Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod och de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna 

  
Totalkostnad för samtliga transportkedjor 
[MSEK/år]  Andel [%]  

Optimerade frekvenser 325 374 100,00 %  
Nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods 330 735  101,65 %  
Metod 1 342 400  105,23 %  
Metod 2 341 014  104,81 %  
Metod 3 333 195  102,40 %  
Tabell 21 visar trafikarbetet som erhålles i Samgods ursprungliga frekvensoptimeringsmetod och 
för de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna. Resultaten visar ett minskat trafikarbete för de 
framtagna frekvensoptimeringsmetoderna i förhållande till den ursprungliga 
frekvensoptimeringsmetoden i Samgods.  

Tabell 21 – Sammanställning av resultat av trafikarbete för Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod och de framtagna 
frekvensoptimeringsmetoderna 

  Trafikarbete [Mfkm/år]  Andel [%]  
Nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods 2 952 100,00 %  
Metod 1 2 832 95,92 %  
Metod 2 2 813 95,27 %  
Metod 3 2 609 88,34 %  
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8 Diskussion 

Detta avsnitt behandlar diskussion av resultatet som erhållits samt framtida studier.  

Detta examensarbete har presenterat resultat utifrån tre föreslagna frekvensoptimeringsmetoder. 
Potentialen med Metod 1 är tidsåtgången för att exekvera programmet och beräkna 
totalkostnaderna. Antalet beräkningar i Metod 1 är mycket färre än övriga 
frekvensoptimeringsmetoder och även i nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods. 
Genom att enbart undersöka en frekvens går programmet mycket fortare att exekvera, däremot 
ökar totalkostnaden summerat för alla transportkedjor i Metod 1. Antalet optimerade 
transportkedjor i Metod 1 ökar med 2,06 % jämfört med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i 
Samgods, vilket kan verka orimligt då Samgods baseras på samma beräkning av startfrekvens. 
Detta eftersom att den övre gränsen, vilket motsvarar EOK, är samma i Metod 1 som i nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods. Troligtvis beror det på hur proceduren för avrundning 
utförs för EOK för nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods i jämförelse med Metod 1 
där avvikelser uppenbarligen sker. Resultatet visar att Metod 1 hittar fler frekvenser som ger 
optimala transportkedjor än i nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods, vilket är orimligt 
då nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods undersöker fler frekvenser än en. Detta går 
dock inte med största sannolikhet att fastslå på grund av att tillgång till källkoden i Samgods inte 
finns. Därför är ett förslag att i de beskrivande rapporterna som behandlar Samgods, exempelvis 
Trafikverket (2016), tydliggöra hur nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods fungerar.  

De stora fördelarna med frekvensoptimeringen som genomförs i Metod 2 är att den undersöker 
både frekvenser avrundade uppåt och nedåt baserat på framtagen frekvens från EOK. Detta är en 
fördel eftersom att EOK ger den ekonomiska orderkvantiteten till lägst totalkostnad, därmed är 
frekvensen genererad med hjälp av EOK en bra utgångspunkt för att försöka hitta den lägsta 
totalkostnaden. De två frekvenserna utifrån EOK används för att utföra totalkostnadsberäkningar 
och därefter jämföra dessa två för att bestämma vilken frekvens som genererar lägst totalkostnad. 
I Metod 2 visar dock resultaten att totalkostnaden summerat för alla transportkedjor ökar jämfört 
med den optimala lösningen. Resultatet visar också att antalet optimerade transportkedjor ökar 
med 9,46 % i Metod 2 i jämförelse med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods och 
med 7,40 % i jämförelse med Metod 1, viket kan ha sin förklaring i att flera frekvenser 
undersöks i Metod 2. I Metod 2 minskar även trafikarbetet lite i jämförelse med nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods och Metod 1. Lärdomen från Metod 2 är att flera 
undersökta frekvenser ger flera optimerade transportkedjor, men detta är också en avvägning när 
det kommer till beräkningseffektiviteten. Flera undersökta frekvenser bidrar till att antalet 
kostnadsberäkningar ökar och därmed den genomsnittliga beräkningstiden.  

Fördelen med Metod 3 är att den bygger på avrundningsmetodiken från Metod 2 och att 
maximera fyllnadsgraden för fordonet med lägst kapacitet i transportkedja. Detta eftersom 
maximalt fyra frekvenser undersöks i denna metod där de erhållna frekvenserna från EOK 
kanske inte nödvändigtvis garanterar den lägsta totalkostnaden som eventuellt istället hittas vid 
de frekvenser då fyllnadsgraden i det minsta fordonet maximeras. Med en beräkningstid som är 
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längre än de andra framtagna frekvensoptimeringsmetoderna är den inte den mest tidseffektiva. 
Däremot ökas antalet optimerade transportkedjor i denna frekvensoptimeringsmetod i jämförelse 
med de andra framtagna frekvensoptimeringsmetoderna. Avvägningen är att fler 
kostnadsberäkningar genomföres vilket förlänger beräkningstiden men resulterar att optimal 
frekvens hittas för fler transportkedjor. Trafikarbetet, alltså antalet fordonskilometer per år 
minskar i Metod 3 jämför med Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod, vilket innebär att 
belastningen på infrastrukturen reduceras. Även i Metod 3 ökar totalkostnaden summerat för alla 
transportkedjor i jämförelse med den optimala lösningen. Dock blir totalkostnaden lägre i Metod 
3 jämfört med Metod 1 och 2, vilket ändå påvisar en förbättring vid jämförelse av de framtagna 
frekvensoptimeringsmetoderna sinsemellan.   

En analys om vad som gör att totalkostnaden ökar mycket för vissa enskilda transportkedjor, så 
kallade extremfall, har genomförts. Vad som konstaterats är att dessa transportkedjor har mycket 
höga transportkostnader i förhållande till totalkostnaden. De tillfällen dessa extremfall genererar 
en hög differens i totalkostnaden jämfört med optimal lösning är inte många till antalet sett, men 
de har höga kostnadsdifferenser vilket bidrar till en hög summerad totalkostnad för samtliga 
transportkedjor. Om dessa transportkedjor har höga frekvenser kommer totalkostnaden således 
att ökas till höga nivåer. Den ursprungliga frekvensoptimeringsmetoden i Samgods undersöker 
frekvenser långt ned under genererad startfrekvens baserad på EOK. Metod 3 undersöker två 
frekvenser baserat på EOK samt maximalt två frekvenser där fyllnadsgraden ökas för fordonet 
med lägst kapacitet. För dessa två sistnämnda frekvenser genererat av fyllnadsgraden hittas inte 
de frekvenser som kan generera en lägsta totalkostnad i lika hög grad som i Samgods 
frekvensoptimeringsmetod. Två extremfall i Metod 3 har visats i avsnitt 7.3. Skillnaden i 
totalkostnad beror bland annat på dessa extremfall, vars karaktär beskrivs i Figur 11 och Figur 
12, där transportkedjan består av sjötransport-lastbil. I dessa fall genererar kostnadsfunktionerna 
en frekvens som är väldigt låg vilket innebär att väldigt många lastbilar krävs för att fylla en hel 
sjötransport. För extremfallet i varugrupp 23 skulle det behövas 24 lastbilar för samma transport 
för att fylla fartyget med en standardkonsolideringsfaktor. Detta antal lastbilar skulle 
förmodligen inte något företag låta köras i samma transport, vilket kan ifrågasätta rimligheterna i 
totalkostnadsberäkningarna som finns i Samgods för just transportkedjor med denna karaktär. Att 
använda ett stort antal lastbilar i samma transport är något som förmodligen inte så många 
företag väljer att göra i verkligheten. Dessa fall förekommer då transportkedjor med en stor 
efterfrågan transporteras med flertalet fordonstyper som har väldigt höga differenser i kapacitet. 

Nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods och de presenterade 
frekvensoptimeringsmetoderna från detta arbete har undersökts i förhållande till optimum från 
den fullständiga uppräkningen av frekvenser. Avsökningsområdet för frekvenserna i den 
fullständiga uppräkningen utgörs av beräkningar från en maxgräns ner till frekvensen ett. 
Maxgränsen består antingen av frekvensen från EOK multiplicerat med fem eller av maximalt en 
frekvens på 730, på grund av att programmeringsprototypen är implementerad så att maxgränsen 
väljs utifrån vilken av の ∗ 継頚� eller 730 som är lägst. Som tidigare nämnt anses 730 lämpligt 
som maximal frekvens då frekvenser som överstiger två transporter om dagen förekommer 
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sällan. Men om det är av intresse att undersöka sådana transporter bör dessa ändå tas hänsyn till  
för att få en fullständig uppräkning som undersöker ett större område. Programmet som 
utvecklats för att få fram resultat i förhållande till den fullständiga uppräkningen kan enkelt 
ändras ifall ett större område önskas. Men det är viktigt att ha i beaktande att det kan ta lång tid 
att genomföra en sådan uppräkning.  

Anledning till att vissa transportkedjor för vissa varugrupper inte optimeras beror framförallt på 
de extremfall som tidigare beskrivits men det kan också bero på att kalibreringsfaktorer och 
inställningar som utförts i Samgods version 1.1.1 inte är helt korrekta för att representera 
verkligheten. Detta innebär alltså att det inte spelar någon roll vilken frekvensoptimeringsmetod 
som används därför att frekvensoptimeringsmetoden ändå inte kommer finna optimum. Som 
tidigare nämnt har det gjorts förändringar på kalibreringsparameterar från Samgods version 1.1 
till Samgods version 1.1.1, men det finns fortfarande transportkedjor där kostnaden att 
transportera förhållandevis liten mängd gods är hög.  
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9 Slutsats 

Detta avsnitt behandlar slutsatserna i examensarbetet där återkoppling till målet, syftet och 
frågeställningarna utförs.  

Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på en frekvensoptimeringsmetod som i 
möjligaste mån förbättrar lösningarna gällande optimeringen av frekvenserna i verktyget 
Samgods. Eftersom de tre olika frekvensoptimeringsmetoder som presenterats i detta 
examensarbete bygger på varandra, där Metod 3 är mest utarbetad, anses Metod 3 vara den 
lämpligaste frekvensoptimeringsmetoden. Detta på grund av att trafikarbetet minskar, 
beräkningseffektiviteten ökar och antalet optimerade transportkedjor ökar i jämförelse med 
Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod. Totalkostnaden för alla transportkedjor blir 
dock högre i Metod 3 än i Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod, vilket beror på ett 
antal transportkedjor i vissa varugrupper med väldigt hög totalkostnad i ett antal extremfall. 
Detta innebär att totalkostnaden för samtliga transportkedjor ökar.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida en annan metod kan implementeras för att 
effektivisera beräkningarna för frekvensoptimerings i verktyget Samgods. För samtliga metoder 
för frekvensoptimering som presenterats i detta examensarbete minskar antalet 
kostnadsberäkningarna i jämförelse med nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods.  

I. I vilken utsträckning är det möjligt att direkt identifiera den optimala frekvensen utan att 
genomsöka olika frekvenser?  

En metod för att direkt identifiera en frekvens och enbart beräkna totalkostnaden en gång för 
samtliga transportkedjor i alla varugrupper har undersökts i Metod 1. Resultatet visar att det 
finns möjlighet att direkt identifiera en startfrekvens som ger ett större antal optimerade 
transportkedjor än i Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod. Totalkostnaden blir högre, 
men trafikarbetet blir reducerat jämfört med den ursprungliga frekvensoptimeringsmetoden i 
Samgods.  

II.  Vilka olika frekvensoptimeringsmetoder kan erhålla lägre totalkostnad än nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod i Samgods? 

I metoderna som presenterats minimeras kostnaderna för de flesta transportkedjorna var och en 
för sig i varugrupperna, däremot minimeras inte kostnaden summerat för det totala antalet 
transportkedjor. Detta beror i huvudsak på de extremfall, där totalkostnaden blir så pass hög att 
dessa påverkar den summerade totalkostnaden för alla transportkedjor. Detta innebär att en 
minoritet av transportkedjorna inte optimeras och får väldigt höga totalkostnader, vilket bidrar 
till att totalkostnaden summerat för alla transportkedjor blir högre än Samgods nuvarande 
frekvensoptimeringsmetod.  

III.  Med vilka alternativa frekvensoptimeringsmetoder kan fler optimerade transportkedjor 
erhållas än i nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods?  



 

62 
 

Trots en ökad totalkostnad är en viktig slutsats att fler transportkedjor optimeras med de 
framtagna frekvensoptimeringsmetoderna än den nuvarande frekvensoptimeringsmetoden i 
Samgods. Således kommer ett större antal företag som låter sina transporter färdas i 
transportnätet att få sina kostnader minskade.  

IV.  Hur belastas infrastrukturen med alternativa frekvensoptimeringsmetoder med avseende 
på antal fordonskilometer? 

Ett av huvudsyftena med Samgods är att ge beslutsunderlag gällande eventuella åtgärder och 
förändringar på befintlig infrastruktur. Detta underlag består bland annat av att undersöka 
trafikarbetet som påfrestar infrastrukturen, vilket direkt är beroende av den årliga frekvensen 
transporterna genomförs. I de framtagna frekvensoptimeringsmetoderna minskas trafikarbetet, 
vilket avlastar infrastrukturen jämfört med Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod.  

V. Hur pass effektiva är de nya frekvensoptimeringsmetoderna tids- och beräkningsmässigt i 
förhållande till nuvarande frekvensoptimeringsmetod i Samgods?  

Gällande effektiviteten i programmet beräknas färre antal totalkostnader i de framtagna 
frekvensoptimeringsmetoderna i jämförelse med Samgods nuvarande frekvensoptimeringsmetod. 
Slutsatsen är att med färre antal beräknade frekvenser och ändå erhålla en mindre belastad 
infrastruktur gällande trafikarbetet, kan de presenterade metoderna anses bättre än Samgods 
nuvarande frekvensoptimeringsmetod i det avseendet. Vid genomsnittlig beräkningstid i 
programmet kan enbart de framtagna metoderna jämföras med varandra. Där presenteras det att 
Metod 1 har mindre beräkningstid än Metod 2 och Metod 3, vilket är förståeligt då antalet 
beräkningar som genomförs i dessa frekvensoptimeringsmetoder är fler. På samma sätt har 
Metod 3 den längsta genomsnittliga beräkningstiden då den undersöker flest frekvenser.  

  



 

63 
 

10 Framtida studier 
Detta examensarbete kan ge värdefull insikt hur frekvensoptimeringen påverkar resultaten av 
totalkostnad och trafikarbete. Alternativa frekvensoptimeringsmetoder i nya versioner av 
Samgods kan utvecklas för att bättre erhålla ett globalt optimum med detta examensarbete som 
underlag. Det kan också vara intressant att vidareutveckla de frekvensoptimeringsmetoder som 
presenterats i detta examensarbete. Under examensarbetets gång har flera metoder för 
frekvensoptimering hafts i åtanke. Följaktligen presenteras några av dessa idéer.  

Hur Metod 3 i detta examensarbete fortsättningsvis kan utvecklas är att totalkostnaden beräknas 
för alla frekvenser mellan startfrekvensen genererad av EOK och frekvensen genererad av ökad 
fyllnadsgrad i minsta fordon. En sak att ha i beaktande då denna utveckling av Metod 3 
genomförs är att programmet kommer att ta längre tid att exekveras då fler 
totalkostnadsberäkningar då måste genomföras. Däremot ökas sannolikheten att den summerade 
totalkostnaden för samtliga transportkedjor reduceras i och med att flera frekvenser genomsöks.  

En föreslagen frekvensoptimeringsmetod är en modifierad version av EOK som tar hänsyn till 
fasta transportkostnader. Den grundläggande formeln för EOK beskriven av Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl (2013) använder enbart kostnadskomponenter baserat på lagerverksamhet 
och inte med avseende på transportkostnader. Tanken med en modifierad formel för EOK är att 
ta fram de fasta transportkostnaderna i Samgods som inte är beroende av frekvenserna, som 
exempelvis kan vara tidskostnader och distanskostnader som inte är beroende av antalet 
transporter per år. 

Vad som även kan vara intressant i framtida studier inom området kan vara en 
frekvensoptimeringsmetod där fyllnadsgraden ökas för fordonet med högst kapacitet i en 
transportkedja med flera OD-ben. Ett exempel på en sådan transportkedja kan vara: lastbil-
fartyg-lastbil. I detta fall är det fartyget som har högst kapacitet, eftersom att den lägsta 
kapaciteten för ett fartyg i Samgods är 1 000 ton, det vill säga för fordonsnummer 305, och den 
högsta kapaciteten för en lastbil i nuvarande version är 47 ton, vilket gäller för fordonsnummer 
105. Se Tabell 2 i Bilaga B för mer information kring de olika fordonstyperna och dess kapacitet. 
Detta innebär alltså att det är i fartyget som fyllnadsgraden ska maximeras, vilket i sin tur 
innebär att det krävs många lastbilar för att transportera godset till och från fartyget. Detta 
betyder också att frekvensen för en sådan transportkedja skulle vara låg eftersom att fartyget 
förmodligen kan satisfiera efterfrågan genom att endast köra en frekvens per år. Ett sådant fall 
kan resultera i att infrastrukturbelastningen, det vill säga trafikarbetet, ökas för transporter på 
väg. I övrigt är det även intressant hur påverkan skulle bli på totalkostnaden och antalet 
optimerade transportkedjor i en sådan metod. 

En annan frekvensoptimeringsmetod som kan undersökas i en framtida studie är att se vad som 
händer om det näst största fordonet får sin fyllnadsgrad maximerad. Detta scenario kan 
appliceras på transportkedjor där minst tre olika fordonstyper används i transportkedjan på grund 
av att om metoden appliceras på en transportkedja med två OD-ben maximeras endast 



 

64 
 

fyllnadsgraden i det minsta fordonet vilket sker i Metod 3. Om endast en fordonstyp används 
med endast ett OD-ben maximeras det fordonets fyllnadsgrad vilket också görs i Metod 3. Ett 
exempel kan vara en transportkedja som består av fordonstyperna lastbil-tåg-fartyg-lastbil där 
tågets fyllnadsgrad maximeras. Ett förmodat resultat kan vara att lastbilarna får gå med flera 
fordon i samma transport och att fartyget får gå ett fordon per transport. Detta sker troligen då 
fartygets kapacitet förmodligen inte kommer att överträdas då tågets kapacitet ofta är lägre. För 
lastbilstransporterna bör därmed trafikarbetet ökas av anledningen att deras kapacitet är lägre än 
tågets och därmed krävs fler lastbilar för att satisfiera efterfrågan som transporteras då tågets 
fyllnadsgrad är maximerad. Det är svårt att dra några direkta slutsatser gällande totalkostnad, 
däremot går det att eventuellt konstatera att totalkostnaden för alla lastbilstransporter ökas på 
grund av ökad transportkostnad då fler fordon krävs inom transporten för detta fordon.   

En frekvensoptimeringsmetod som identifierar och anpassar metoderna efter olika varugrupper 
kan också vara av intresse att utveckla. De presenterade extremfallen uppstår i varugrupp 13 som 
består av råolja och varugrupp 23 som består exempelvis av tjära. Dessa går under kategorin 
flytande gods och kräver ett stort antal lastbilar inom transporten då frekvensen är låg för den 
frekvens som genererar lägst totalkostnad. Under förutsättningen att totalkostnadsberäkningen i 
Samgods förblir oförändrad kan en idé vara att implementera nuvarande 
frekvensoptimeringsmetoden i Samgods för dessa varugrupper. Efter totalkostnadsminimering av 
frekvenserna i det intervall som undersöks i frekvensoptimeringsmetoden i Samgods kan den 
hitta de frekvenserna som ger lägst totalkostnad även för extremfallen. Dock kan det konstateras 
att det inte är rimligt att låta så pass många lastbilar färdas i dessa transporter vilket diskuterats i 
avsnitt 8.  

En avgränsning i detta examensarbete är att heltalsfrekvenser endast undersöks. Om en metod 
som tar hänsyn till frekvenser som anges i decimaltal använts förändras tidspektrumet för antalet 
transporter per år. Exempelvis kan en frekvens på 0,25 transporter per år vara samma som att 
transportera totalt en transport på 4 år, för att kunnat satisfiera efterfrågan. I Metod 3 avrundas 
alla tal i intervallet [0; 1,5] till ett som frekvens och om avrundningsproceduren inte hade 
använts hade tal i decimalform angivits för totalt 18,76 % av alla transportkedjor. I det tidigare 
nämnda exemplet hade 0,25 transporter per år givit en stor skillnad i exempelvis totalkostnad per 
år och trafikarbete i jämförelse med att ha frekvensen avrundad till ett. Detta kan vara intressant i 
en framtida studie för att se hur resultaten påverkas genom att inte använda metodiken för 
avrundning.  

Programmeringsprototypen som har skapats i C# för att ta fram resultat i detta examensarbete 
fungerar på ett sätt så att olika frekvensoptimeringsmetoder enkelt kan implementeras för att 
undersöka totalkostnaden, antalet optimerade transportkedjor och trafikarbete. Detta på grund av 
att prototypen, med hjälp av en så kallad ”switch-sats” i C#, har strukturerat upp metoderna för 
att på så vis kunna välja vilken metod som ska exekveras. I en switch-sats kan olika case läggas 
till där kod för de olika metoderna finns, det vill säga ett case för varje metod. Detta innebär att 
det är enkelt att lägga till en ny metod i ett nytt case för att sedan välja att den nya metoden ska 
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exekveras. Detta innebär att programprototypen kan användas för att ta fram och undersöka nya 
metoder för att beräkna frekvenser. Detta för att ge beslutsunderlag för hur fortsatta versioner av 
Samgods kan utvecklas med alternativa frekvensoptimeringsmetoder för att på så vis eftersträva 
en mer verklighetsbaserad transportmodell av godsflöden.  
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Bilaga A 
Tabell 1 – Varugrupper med dess tillhörande, STAN-grupp och aggregerad varugrupp. Översatt från Tabell 2.1 Trafikverket 

(2016). 

Nummer Varugrupp STAN 
Aggregerad 
varugrupp 

1 Spannmål 1 Torr bulkgods 
2 Potatis, andra grönsaker, färsk/fryst frukt 1 Torr bulkgods 
3 Levande djur 1 Torr bulkgods 
4 Sockerbetor 1 Torr bulkgods 
5 Rundvirke 2 Torr bulkgods 
6 Sågade och hyvlade trävaror, flis, trä och sågavfall 3 Torr bulkgods 
7 Träflis och träavfall 3 Torr bulkgods 
8 Annat trä eller kork 3 Torr bulkgods 
9 Textilier, textilartiklar och konstfibrer, andra råa animaliska och 

vegetabiliska material 
12 Allmänt bulkgods  

10 Livsmedel och djurfoder 4 Allmänt bulkgods  
11 Oljefrö och oljehaltiga frukter och fetter 1 Flytande bulkgods 
12 Fasta mineralbränslen 5 Flytande bulkgods 
13 Råolja 5 Flytande bulkgods 
14 Mineraloljeprodukter 6 Flytande bulkgods 
15 Järnmalm, järn- och stålavfall och smältugnsstoft 7 Torr bulkgods 
16 Icke-järnmalm och avfall 7 Torr bulkgods 
17 Metallprodukter 8 Allmänt bulkgods  
18 Cement, kalk, byggnadsmaterial 10 Torr bulkgods 
19 Jord, sten, sand och grus 10 Torr bulkgods 
20 Övriga obearbetade eller bearbetade mineraliska ämnen 10 Torr bulkgods 
21 Natur- och konstgödsel 11 Torr bulkgods 
22 Kolbaserade kemikalier, tjära 6 Flytande bulkgods 
23 Andra kemikalier än kolbaserade kemikalier och tjära 11 Torr bulkgods 
24 Papper, pappersmassa och returpapper 9 Torr bulkgods 
25 Transportmedel, maskiner, apparater, motorer 12 Allmänt bulkgods  
26 Metallvaror 12 Allmänt bulkgods  
27 Glas, glasvaror, keramiska produkter 12 Allmänt bulkgods  
28 Papper, kartong; ej tillverkat 9 Torr bulkgods 
29 Lädertextilier, kläder, andra tillverkade artiklar än papper, kartong 12 Allmänt bulkgods  
30 Övriga varor 12 Allmänt bulkgods  
31 Timmer till sågverk 2 Torr bulkgods 
32 Maskiner, apparater, motorer, även monterade, och delar därav 12 Allmänt bulkgods  
33 Papper, kartong och tillverkning därav 9 Allmänt bulkgods 
34 Använt förpackningsmaterial 12 Torr bulkgods  
35 Flygfrakt  12 Allmänt bulkgods 
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Bilaga B  
Tabell 2 – Specifikationer för de 40 fordonstyperna i Samgods. Översatt från Tabell 4.1 Trafikverket (2016). 

Transporttyp Fordonsnummer Fordonstyp Kapacitet [ton] 

Väg 

101 Lätt Lastbil, <3,5 ton 2 
102 Tung lastbil, 3,5 - 16 ton 9 
103 Tung lastbil, 16 - 24 ton 15 
104 Tung lastbil, 25 - 40 ton 28 
105 Tung lastbil, 25 - 60 ton 47 
106 Tung lastbil, 74 ton 62 

Järnväg 

201 Kombitåg 610 
202 Matartåg 488 
204 Systemtåg STAX 22,5 959 
205 Systemtåg STAX 25 1098 
206 Systemtåg STAX 30 6000 
207 Vagnlasttåg (kort) 716 
208 Vagnlasttåg (medium) 852 
209 Vagnlasttåg (lång) 907 
210 Kombitåg (XL750 m 201L) 980 
211 Systemtåg STAX 22,5 (XL 750 204L) 1400 
212 Vagnlasståg (XL 750 m) 1480 

Sjötransport 

301 Containerfartyg, 5300 dvt. 5300 
302 Containerfartyg, 16 000 dvt. 16 000 
303 Containerfartyg, 27 200 dvt. 27 200 
304 Containerfartyg, 10 0000 dvt. 10 0000 
305 Annat fartyg, 1000 dvt. 1000 
306 Annat fartyg, 2500 dvt. 2500 
307 Annat fartyg, 3500 dvt. 3500 
308 Annat fartyg, 5000 dvt.  5000 
309 Annat fartyg, 10 000 dvt. 10 000 
310 Annat fartyg, 20 000 dvt. 20 000 
311 Annat fartyg, 40 000 dvt. 40 000 
312 Annat fartyg, 80 000 dvt. 80 000 
313 Annat fartyg, 100 000 dvt. 100 000 
314 Annat fartyg, 250 000 dvt 250 000 
315 Roll on/roll off-fartyg, 3600 dvt. 3600 
316 Roll on/roll off-fartyg, 6300 dvt. 6300 
317 Roll on/roll off-fartyg, 10 000 dvt. 10 000 
318 Vägfärja, 2500 dvt. 2500 
319 Vägfärja, 3000 dvt. 3000 
320 Vägfärja, 4500 dvt. 4500 
321 Järnvägsfärja, 5000 dvt. 5000 
322 Pråm 2000 

Flygtransport 401 Fraktflygplan 50 
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Bilaga C 
Tabell 3 – Översikt av antal och andel optimala transportkedjor från Samgods. 

Varugrupp Totalt antal 
transportkedjor Antal optimala transportkedjor i Samgods  Andel [%] 

1 50 382 43 358 86,06 % 

2 116 414 110 192 94,66 % 

3 6 681 6 417 96,05 % 

4 5 523 4 994 90,42 % 

5 159 940 112 633 70,42 % 

6 168 940 155 967 92,32 % 

7 113 782 93 392 82,08 % 

9 41 043 15 633 38,09 % 

10 234 562 201 315 85,83 % 

11 94 218 89 877 95,39 % 

12 42 626 35 742 83,85 % 

13 73 25 34,25 % 

14 6 944 5 989 86,25 % 

15 1 351 1 017 75,28 % 

16 7 442 6 659 89,48 % 

17 79 688 74 664 93,70 % 

18 168 251 150 178 89,26 % 

19 29 662 28 670 96,66 % 

20 112 328 96 202 85,64 % 

21 33 824 30 214 89,33 % 

22 20 716 20 227 97,64 % 

23 166 720 155 791 93,44 % 

24 8 230 7 403 89,95 % 

25 89 005 71 343 80,16 % 

26 362 890 330 820 91,16 % 

27 56 285 44 131 78,41 % 

28 23 021 21 314 92,59 % 

29 370 307 325 702 87,95 % 

31 11 006 8 717 79,20 % 

32 269 674 230 645 85,53 % 

33 130 827 81 272 62,12 % 

35 71 927 31 763 44,16 % 

Totalt:  3 054 282 2 592 266 84,87 % 
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Tabell 4 – Översikt av antal och andel optimala transportkedjor i Metod 1 för varje varugrupp. 

Varugrupp Totalt antal transportkedjor Antal optimala transportkedjor i Metod 1  Andel [%] 
1 50 382 41 923 83,21 % 

2 116 414 109 321 93,91 % 

3 6 681 6 341 94,91 % 

4 5 523 4 839 87,62 % 

5 159 940 106 257 66,44 % 

6 168 940 148 725 88,03 % 

7 113 782 82 301 72,33 % 

9 41 043 39 396 95,99 % 

10 234 562 216 063 92,11 % 

11 94 218 87 301 92,66 % 

12 42 626 31 641 74,23 % 

13 73 0 0,00 % 

14 6 944 4 628 66,65 % 

15 1 351 853 63,14 % 

16 7 442 6 256 84,06 % 

17 79 688 74 626 93,65 % 

18 168 251 148 031 87,98 % 

19 29 662 24 077 81,17 % 

20 112 328 90 661 80,71 % 

21 33 824 28 475 84,19 % 

22 20 716 20 138 97,21 % 

23 166 720 151 057 90,61 % 

24 8 230 6 644 80,73 % 

25 89 005 71 450 80,28 % 

26 362 890 338 080 93,16 % 

27 56 285 51 594 91,67 % 

28 23 021 19 725 85,68 % 

29 370 307 338 189 91,33 % 

31 11 006 5 859 53,23 % 

32 269 674 230 735 85,56 % 

33 130 827 124 098 94,86 % 

35 71 927 45 670 63,49 % 

Totalt:  3 054 282 2 654 954 86,93 % 
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Tabell 5 – Översikt av antal och andel optimala transportkedjor i Metod 2 för varje varugrupp. 

Varugrupp Totalt antal transportkedjor Antal optimala transportkedjor i Metod 2  Andel [%] 
1 50 382 44 867 89,05 % 

2 116 414 114 612 98,45 % 

3 6 681 6 537 97,84 % 

4 5 523 5 080 91,98 % 

5 159 940 135 170 84,51 % 

6 168 940 155 683 92,15 % 

7 113 782 89 999 79,10 % 

9 41 043 40 996 99,89 % 

10 234 562 231 380 98,64 % 

11 94 218 90 590 96,15 % 

12 42 626 33 702 79,06 % 

13 73 0 0,00 % 

14 6 944 4 861 70,00 % 

15 1 351 1 027 76,02 % 

16 7 442 6 494 87,26 % 

17 79 688 76 052 95,44 % 

18 168 251 165 094 98,12 % 

19 29 662 27 263 91,91 % 

20 112 328 98 841 87,99 % 

21 33 824 30 328 89,66 % 

22 20 716 20 671 99,78 % 

23 166 720 155 745 93,42 % 

24 8 230 6 798 82,60 % 

25 89 005 86 309 96,97 % 

26 362 890 362 710 99,95 % 

27 56 285 56 276 99,98 % 

28 23 021 20 278 88,08 % 

29 370 307 369 299 99,73 % 

31 11 006 6 239 56,69 % 

32 269 674 259 036 96,06 % 

33 130 827 130 078 99,43 % 

35 71 927 49 103 68,27 % 

Totalt:  3 054 282 2 881 118 94,33 % 
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Tabell 6 – Översikt av antal och andel optimala transportkedjor i Metod 3. 

Varugrupp Totalt antal transportkedjor Antal optimala transportkedjor i Metod 3  Andel [%] 
1 50 382 50 035 99,31 % 

2 116 414 116 251 99,86 % 

3 6 681 6 621 99,10 % 

4 5 523 5 410 97,95 % 

5 159 940 154 967 96,89 % 

6 168 940 166 440 98,52 % 

7 113 782 112 120 98,54 % 

9 41 043 41 037 99,99 % 

10 234 562 232 872 99,28 % 

11 94 218 93 517 99,26 % 

12 42 626 41 195 96,64 % 

13 73 11 15,07 % 

14 6 944 6 546 94,27 % 

15 1 351 1 226 90,75 % 

16 7 442 7 184 96,53 % 

17 79 688 78 586 98,62 % 

18 168 251 167 854 99,76 % 

19 29 662 27 425 92,46 % 

20 112 328 110 028 97,95 % 

21 33 824 33 588 99,30 % 

22 20 716 20 689 99,87 % 

23 166 720 164 331 98,57 % 

24 8 230 7 900 95,99 % 

25 89 005 86 349 97,02 % 

26 362 890 362 830 99,98 % 

27 56 285 56 284 99,998 % 

28 23 021 22 404 97,32 % 

29 370 307 369 663 99,83 % 

31 11 006 10 890 98,95 % 

32 269 674 259 043 96,06 % 

33 130 827 130 662 99,87 % 

35 71 927 49 841 69,29 % 

Totalt:  3 054 282 2 993 799 98,02 % 
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Tabell 7 – Andel transportkedjor med frekvens 1 i Metod 3.  

Varugrupp Totalt antal 
transportkedjor 

Antal transportkedjor med frekvens 1 i 
Metod 3 

Andel [%] 

1 50 382 5 979 11,87 % 

2 116 414 33 075 28,41 % 

3 6 681 175 2,62 % 

4 5 523 2 087 37,79 % 

5 159 940 98 589 61,64 % 

6 168 940 8 857 5,24 % 

7 113 782 48 898 42,98 % 

9 41 043 24 690 60,16 % 

10 234 562 15 791 6,73 % 

11 94 218 21 050 22,34 % 

12 42 626 15 936 37,39 % 

13 73 0 0,00 % 

14 6 944 237 3,41 % 

15 1 351 673 49,81 % 

16 7 442 417 5,60 % 

17 79 688 1 971 2,47 % 

18 168 251 86 239 51,26 % 

19 29 662 21 850 73,66 % 

20 112 328 56 986 50,73 % 

21 33 824 4 547 13,44 % 

22 20 716 19 248 92,91 % 

23 166 720 700 0,42 % 

24 8 230 233 2,83 % 

25 89 005 157 0,18 % 

26 362 890 8 952 2,47 % 

27 56 285 11 226 19,94 % 

28 23 021 383 1,66 % 

29 370 307 17 882 4,83 % 

31 11 006 4 069 36,97 % 

32 269 674 30 0,01 % 

33 130 827 46 099 35,24 % 

35 71 927 16 059 22,33 % 

Totalt:  3 054 282 573 085 18,76 % 

 

 

 


