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4. Smarta kort
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Abstract
This thesis was made at Pan Nordic Logistics (PNL) in Bromma, Stockholm. PNL is a concept company, which offers their customers to send
parcels to, from and within the Nordic countries and these transports are bought from PNL’s suppliers. In this case the meaning of concept is
the fact that PNL does not have any physical distribution but the distribution takes place after agreements with its partners. The company today
sees a problem in the fact that it does not have complete control of how the suppliers manage with their commissions of transport to PNL. The
main problem is that PNL does not have control of the departures and the arrivals of the trucks at the terminals in the standard flow of PNL.
Today the terminal personnel should report in the terminal reports if the trucks have arrived and departed in time, but because the personnel
does not have complete control of all the trucks the safety is insufficient.

The task consists of proposing a number of systems for control of vehicles, describe these and discuss the advantages and disadvantages of the
systems. An analysis of the situation today was made regarding how the company works and how its tracking system is working. A
specification of the demands of the system was made. The proposals have been analysed according to the classification of Gunnar Stefansson
(1999) complemented with a number of attributes.

The systems I consider most suitable as control systems for this purpose are in order of preference the following:
1. IR-technology
2. Phone reader
3. Nordic VLSI
4. Smart cards

The IR-technology works in the following way: A cell phone with IR port is directed to a unit (located at a terminal), which through an IR
signal generates an SMS message that is sent from the phone to a server where the information is stored. I consider the IR-technology to be the
most appropriate proposal for the purpose of PNL, mainly because of the ease of use, the security of the technology and because it is relatively
cheap. The phone reader means that a small bar code reader can be fixed at a cell phone, get current from it and then read a bar code which
gives information about which transport it is about etc. This type of reader is still in the prototype phase. Nordic VLSI means that when a
button is pressed, a radio sender and a radio receiver get in contact if they are close to each other. The information is sent with a so-called
microcontroller with special protocols for the purpose. Smart cards consist of a plastic card with a transponder, which carries a unique number.
The smart card is held up in front of a reader and is then registered. The technique is safer than for example card technique with magnetic
stripes. There is a risk in all proposals that the driver will forget to register the departure and arrival. To be absolutely sure that a registration
really is taking place the system should be automated. An example of such systems is RFI systems. The problem with automated systems is
that they are relatively expensive.



Förord

Det här examensarbetet har utförts på Pan Nordic Logistics, PNL, i Bromma. Det har
varit lärorikt att få vara på ett företag under en så lång period och få en inblick i hur
det fungerar. Personalen på företaget har hjälpt mig med mina frågor och att förstå
procedurer och samband i företaget.

Dessutom har jag haft kontakt med en hel del andra företag som har hjälpt mig med
kreativa förslag och diskuterat fram alternativ som skulle kunna passa i PNL:s fall.

Utan dessa, min handledare Börje Nyman, min examinator Thore Hagman och alla
andras hjälp hade slutresultatet inte blivit lika intressant, så jag skulle därför vilja
tacka alla som har hjälpt mig.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Jag läser nu sista året på civilingenjörsutbildningen Kommunikations- och
Transportsystem på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Jag har valt att göra
mitt examensarbete på Pan Nordic Logistics i Bromma, Stockholm, inom området
logistik och examensarbetet ska omfatta 20 poäng.

Pan Nordic Logistics (PNL) är ett konceptföretag som erbjuder sina kunder att skicka
paket och dessa transporter köper företaget av ett stort antal leverantörer, framför allt
på flyg- och bilsidan.

Företaget ser i dag ett problem i att det inte har full kontroll på hur leverantörerna
sköter sina transportuppdrag gentemot PNL.

1.2 Uppgift
Uppgiften består i två huvuddelar. Den första är att beskriva bakgrunden, hur
företaget fungerar och hur företagets spårningssystem ser ut idag. Den andra delen
består i att undersöka vilka lösningar som finns på marknaden idag och vilka av dessa
som skulle kunna fungera som fordonskontroll på när lastbilarna ankommer och avgår
till och från terminalerna. Lösningarna ska jämföras med PNL:s krav för ett sådant
system.

De frågeställningar jag har utgått ifrån är:
•  Varför vill PNL ha ett system för fordonskontroll?
•  Vad har PNL för kravspecifikation och vilket krav är viktigast?
•  Vilka tekniker finns på marknaden?
•  Hur känsliga är dessa?
•  Söker PNL ett tracking and tracing-system?
•  Kommer alla parter i logistikkedjan att kunna dra nytta av ett system för

fordonskontroll?

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att nulägesanalysen ska visa hur situationen ser ut idag
på ett lättförståeligt sätt. Marknadsundersökningen av system för fordonskontroll ska
resultera i att några lämpliga lösningar som överensstämmer med företagets
kravspecifikation tas fram och analyseras. Dessa ska fungera som ett beslutsunderlag
för om företaget ska investera i ett kontrollsystem eller ej.

1.4 Avgränsningar
Studien kommer endast att innefatta lastbilstransporterna eftersom flygtransporterna
är så pass speciella p g a att fler aktörer är inblandade. Undersökningen av
lösningsalternativ ska först och främst utgå ifrån hur företaget ser ut under
examensarbetets gång, men även diskutera kommande förändringar i
företagsstrukturen och hur detta kan komma att påverka resultatet.

Lösningen har främst studerats för Pan Nordic Logistics standardflöden, men övriga
flöden har även diskuterats.
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Jag har främst koncentrerat mig på den svenska delen av Pan Nordic Logistics, trots
att det under arbetets gång har pågått omstruktureringar av särskilt den svenska delen
av företaget.

Många lösningsförslag jag har studerat har varit sådana som postföretag använder.
Anledningen till det är att Pan Nordic Logistics och postföretagens situation påminner
mycket om varandra. Jag har valt att  inte studera andra branschers lösningar eftersom
undersökningen i så fall skulle ha blivit mycket bredare.

1.5 Rapportens upplägg
I kapitlet Metodbeskrivning beskriver jag vilken metod jag har valt och diskuterar
även valet av denna.

I kapitlet Referensram beskriver jag övergripande vilka begrepp som används inom
branschen och hur denna ser ut.

I kapitlet Företagspresentation ger jag en kort introduktion till vad PNL är för ett
slags företag.

I kapitlet Nulägesanalys beskriver jag hur företaget, verksamheten och hur deras
nuvarande spårningssystem ser ut.

I kapitlet Lösningsförslag beskriver jag vilka tekniker jag har undersökt och så går jag
närmare in på de alternativ jag har sett som tänkbara lösningar för företaget.

I kapitlet Analys av förslagen för jag en diskussion av de olika lösningsförslagen och
väger dem mot varandra. Jag för även en allmän diskussion om framtida
utvecklingsmöjligheter mm.
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2 Metodbeskrivning
Uppgiften består dels i en kartläggning av företaget, dels i att ta fram ett
beslutsunderlag för lämpliga system för fordonskontroll som skulle kunna passa PNL
enligt kravspecifikationen för detta ändamålet. Ett antal lösningsförslag ska
undersökas grundligare och dessa ska klassificeras dels enligt Gunnar Stefanssons
klassifikation (1999), dels enligt de kriterier jag har tagit fram. Parallellt ska en
litteraturstudie göras och liknande fall studeras. Internet ska användas för
informationssökning. Intervjuer ska göras för att förstå hur PNL:s rutiner ser ut idag
och för att undersöka vilka tekniker som kan användas för fordonskontroll som finns
på marknaden. Slutligen ska ett lösningsförslag väljas som det mest lämpade.
Förslagen ska även åskådligas på ett tydligt sätt, förslagsvis med PowerPoint.

2.1 Metoddiskussion
För att få en bättre struktur och överblick på analysen av lösningsförslagen och för att
lättare kunna jämföra förslagen med varandra valde jag att klassificera dem enligt en
befintlig klassifikation. Stefanssons klassifikation gäller för tracking and tracing-
system, vilket jag inte anser att det systemet jag söker är. Systemen påminner däremot
om varandra eftersom ett spårningssystem och en identifieringsteknik till detta söks.
Dessutom skulle systemet för fordonskontroll kunna vara en del i ett fullvärdigt
tracking and tracing-system. Därför har jag valt att använda klassifikationen ändå. Jag
har dock valt att komplettera med ett antal attribut för att klassifikationen bättre ska
passa det sökta systemet och det perspektivet systemen ska jämföras ur. Dessa attribut
tog jag fram utifrån de egenskaper som jag ansåg vara intressanta att studera för ett
sådant system och för denna situation. Aspekter som jag tog hänsyn till vid valet av
kompletterande attribut var t ex:

•  vad kräver företaget?
•  hur skulle systemet fungera i framtiden?
•  finns det några problem som skulle kunna uppstå?

En annan orsak till att jag valde denna metod är att det inte finns mycket specifik
litteratur inom området. Det går att hitta beskrivningar i t ex artiklar av hur olika
företag har löst liknande problem, men det finns inte mycket litteratur skrivet inom
området. Casen är intressanta att läsa för att få idéer och olika vinklingar på området.
Det finns en del skrivet om tracking and tracing, men det slags system som jag söker
var det svårt att hitta något skrivet om. Eftersom tekniken går fort framåt är det svårt
att hinna skriva om alla nya tekniker. Jag har därför i stor utsträckning använt mig av
andra slags källor, nämligen Internet och personer som jag har diskuterat med.

Internet har jag främst använt för att snabbt skaffa mig en överblick över vad som
finns på marknaden. Fördelen med Internet är att det går att hitta relativt mycket
information snabbt och att samma information kan inhämtas från olika håll.
Nackdelen är dock att det kan vara svårt att bedöma hur trovärdig källan verkligen är.
Det finns väldigt mycket information där men ibland är kvaliteten inte särskilt hög.
Jag har därför försökt att använda mig av välkända sidor och i möjligaste mån
kontrollera informationen muntligt om jag har varit i kontakt med ett företag. Ett
annat problem med Internet är att det kan vara svårt att kontrollera informationen i
efterhand eftersom sidor görs om, ibland tas bort och inte alltid hålls aktuell.
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Den andra typen av källor jag har använt i stor utsträckning är muntliga källor och då
främst personer från diverse företag. Jag har då i första hand sökt information om
befintliga kontrollsystem. Problemet med detta är att källorna ibland inte är objektiva,
utan de är ofta lojala med företaget de arbetar på och vill helst ge information om
systemens fördelar. Jag har då försökt att hålla mig till den kravspecifikation som jag
satte upp i början av arbetet och bedöma systemet utifrån denna.
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3 Referensram

3.1 Beskrivning av begrepp
Logistik kan beskrivas på många olika sätt och det finns många uppfattningar om vad
det egentligen är. De flesta anser dock att logistik handlar om materialflöde och de
aktiviteter och system som förknippas med detta.

En ofta använd definition är den given av Council of Logistics Management (CLM):

"Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost-
effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods and
related information from point of origin to point of consumption for the purpose of
conforming to customer requirements."

3.1.1 Flerpartslogistik
Logistik kan beskrivas på flera olika sätt. Idag är det populärt att prata om
tredjepartslogistik, 3PL, vilket syftar på att tre parter är inblandade i logistikkedjan.
Det kan även finnas fler parter, vilket t ex kan resultera i fjärdepartslogistik eller ännu
fler parter. Nedan följer en beskrivning av skillnaderna mellan de olika typerna.

Om det är den ena parten, d v s antingen tillverkaren eller kunden, som utför hela
logistiktjänsten från emballering, transport, eventuell mellanlagring till uppackning
mm, kallas samarbetet för enpartslogistik.

Ett vanligare samarbete är det som kallas för tvåpartslogistik. Detta innebär att både
tillverkare och kund deltar i logistikarbetet, t ex emballerar och transporterar
tillverkaren varan medan kunden står för mellanlagringen.

På senare tid har det blivit allt vanligare med tredjepartslogistik. Tillverkaren och
kunden vill ägna sig åt sin kärnverksamhet och lägger ut logistikuppgifterna på någon
utomstående part (outsourcing). Den tredje parten får flödeskontroll och kan ha
många olika funktioner, ofta som en informationsmäklare eller en
kontraktsdistributör.

Om den tredje parten i sin tur anlitar ett annat företag som sköter en del av logistiken,
t ex transporten, har ett samarbete med fjärdepartslogistik uppstått. Olika parter kan
ansvara för olika flöden, t ex informationsflödet respektive det fysiska flödet.
Begreppet fjärdepartslogistik är skapat av konsultföretaget Andersen Consulting,
nuvarande Accenture. Vissa anser att 4PL är samma sak som 3PL.
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Figur 1: Illustration av flerpartslogistik
Källa: Transportlogistik

3.1.2 Informationssystem
Informationssystem är av stor betydelse inom transportområdet idag. Utan ett sådant
system skulle inte transporter fungera idag. För att göra klart vad ett system
egentligen är tar jag därför med en definition av begreppet:

"Ett antal objekt som har vissa egenskaper, vilka är sammanbundna med relationer
som har vissa egenskaper, vilka mot omgivningen uppfattas som en helhet vid en
given tidpunkt eller ett givet tidsintervall." (Eriksson, 1989)

Då system nämns idag handlar det för det mesta om datasystem, men det behöver
alltså inte alltid handla om det eftersom ett system definieras av ett antal begrepp.

Det är dessutom viktigt att informationen i systemet är av god kvalitet.
Informationskvalitet kan delas in i tre olika faktorer (Coyle et al 1992), nämligen:
•  att ha rätt information till hands
•  att informationen är rätt
•  informationen ska vara kommunicerbar

Informationssystem kan kategoriseras på olika sätt, bl a kan ett system vara ett online-
eller realtidssystem. Nedan följer definitionerna av dessa.

Definition av online-system:

"A system that accepts input directly from the area where it is created. It is also a
system in which the output, or the results of computation, are returned directly to
where they are required." (Yourdon, 1972)

och realtidssystem:

“A real-time computer system may be defined as one which controls an environment
by receiving data, processing it, and returning the results sufficiently quickly to effect
the environment at that time.” (Martin, 1967)
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Systemen liknar varandra mycket och många skiljer dem inte åt, men enligt Martin
ligger skillnaden i att det senare systemet bara behöver skicka resultaten tillräckligt
snabbt.

3.1.3 Tracking and tracing
En av de logistiska aktiviteter är tracking and tracing. Tracking and tracing har blivit
ett allt mer populärt uttryck i transportbranschen och förkortas även T&T. T&T
innebär att ha kontroll på var någonstans i transportkedjan sändningarna befinner sig.
Tracking and tracing kan definieras på olika sätt, även om det saknas exakta
definitioner. En definition är (Stefansson, G., 1999):

”Tracking and tracing is linking up an entity, travelling from a consigner (A) to a
consignee (B) trough public space, with an information system. A tracking and
tracing system constitutes the interface between a physical transportation system and
an information system.”

Figur 2: Tracking and tracing. E1 och E2 = enheter som färdas från supplier till receiver. M1 och M2
= meddelanden från supplier till receiver om E1 och E2. Streckade linjer = T&T-gränssnitt.
Källa: Stefansson, G. (1999)

Tracking står för att följa upp enheter på vägen mellan A och B. Tracing står för hitta
godset mellan A och B. Detta innebär först lagring och därefter framtagande av data
ur informationssystemet.

Ett sådant system kan klassificeras genom att tilldela det olika attribut (Stefansson,
G., 1999):

Teknik för att identifiera godset – t ex streckkoder
Tracking and tracing-systemets omfattning – transport, lagring eller transformation
av enheter
Registrering av tid och placering – var registreringen sker
Hierarkisk nivå – t ex paket-, sändningsnivå
Inrapporterade attribut – t ex plats, tid
Informationssystemets organisation - t ex centralt informationssystem hos en tredje
part
Tillgänglighet av systemet – t ex automatiskt där frågor kan ställas via EDI
(Electronic Data Interchange) mm
Aktivitetsnivån på systemet – Passiva system registrerar enheterna vid fasta ställen då
de ankommer eller avgår och systemet kan ta emot förfrågningar om vid vilka ställen
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enheten varit vid hittills. Aktiva system visar enhetens framskridande från
kontrollpunkt till kontrollpunkt och meddelar användaren då något oväntat händer.
Systemet innehåller alltså även information om var enheterna borde vara.

T&T kan gälla för olika hierarkiska nivåer. Vanligtvis brukar detta gälla på nivåer
från paket till lastbehållarnivå. Det är oklart om T&T även kan gälla på transportnivå.

Spårning av information kan beskrivas på olika sätt, t ex enligt nedan (Kanflo, T.,
1999):

•  Leveransavisering – transportören informerar mottagaren när och var godset
kommer att levereras

•  Aktiv avvikelserapportering – transportören informerar mottagaren så fort
någonting avviker från det förväntade

•  Passiv avvikelserapportering – kunden får information om avvikelser genom att
fråga transportören

•  Godssökning – transportören söker på eget initiativ, eller efter förfrågan, gods
som har försvunnit under uppdraget

•  Statusrapportering – under uppdraget bevakar transportören kontinuerligt sänt
gods och registrerar när skador eller svinn uppstår

•  Kontinuerlig godsspårning – mottagaren eller sändaren får information om var
någonstans godset är i realtid via t ex GPS-system

•  Passiv godsspårning – sändaren eller mottagaren får information om godsstatus på
överenskomna ställen

Egentligen är statusinformation bara relevant om paketstatus är negativt, alltså om
sändningen är försenad på något sätt, och det smidigaste för mottagaren skulle vara att
transportören informerar mottagaren då någonting avviker från det förväntade, alltså
aktiv avvikelserapportering. Ett negativt status uppkommer väldigt sällan, ungefär 3-5
gånger på 100 (Deschner et al), vilket visar på att aktiv avvikelserapportering verkar
mest förtjänstfull.

3.2 Beskrivning av branschen
Den europeiska paketmarknaden idag består av ett antal aktörer och bland dessa finns
det ett fåtal dominerande företag.

Figur 3: Tabell över företag som distribuerar paket.
Källa: Transport iDag & iTrafik (nummer 18/01)
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För att kunna stå sig väl i konkurrensen är det viktigt för företagen att kunna visa på
att de har en hög transportkvalitet eftersom kunderna kräver det. En definition som de
flesta ställer sig bakom är följande som beskriver intern kvalitet:

”Kvalitet är överensstämmelse med specifikation.”

Med transportkvalitet menas att transportföretaget ska vara bra på att leverera paketen
på rätt sätt och i tid mm. Transportkvalitet brukar delas in i primär- eller kärnkvalitet
och sekundär- eller skalkvalitet. Kärnkvalitet innebär hur man flyttar godset, t ex
transporttid, frekvens, marknadstäckning mm. Med skalkvalitet menas inställning till
kunden och uppdraget, t ex flexibilitet, tillgänglighet, kringtjänster mm. Kärnkvalitet
skiljer sig ofta inte särskilt mycket åt mellan transportföretag så det är istället med
skalkvaliteten företag kan profilera sig och skapa framgång.

Transportkvalitet kan dessutom helt definieras utifrån ett antal dimensioner som inte
direkt går att kategorisera som kärn- eller skalkvalitet. (Jensen, 1987) Dessa är t ex
frekvens, regularitet, transportsäkerhet och kontrollerbarhet.

Eftersom en transporttjänst är lätt att kopiera är det svårt att finna andra faktorer att
konkurrera med än kostnader. De stora varuproducenterna hävdar att kvalitetsfrågor
kommer att bli viktigare än priset som konkurrensparameter för transportföretagen.
(Larsson, 1987)

Viktiga byggstenar för ett skapa ett framgångsrikt logistikföretag är lyckad planering,
implementering och kontroll. Det är alltså ofta informationsflödet och inte det fysiska
flödet som blir avgörande. Kunderna prioriterar tidsprecision och flexibilitet högst
och de ställer allt högre krav på transportföretagens transparens och möjligheten att
kunna se var någonstans deras gods befinner sig. För att klara dessa krav kan företaget
t ex införa ett T&T-system. Detta innebär i sin tur att transportföretagen erbjuder ett
mervärde för sina tjänster utöver den grundläggande transporten och därför kan ta ut
ett högre pris för sina tjänster. Det som främst skiljer transportföretagen åt idag är just
kringtjänsterna eftersom en transport inte kan varieras särskilt mycket och kunden i
praktiken bara är intresserad av att paketet kommer fram välbehållet och i tid.

Ett transportuppdrag kan även delas in i en materiell och en immateriell del. Den
materiella delen är den fysiska förflyttningen medan den immateriella delen ofta har
med informationsöverföring att göra. Båda flödena är lika viktiga för att en transport
ska fungera bra och målet är att de ska fungera i en integrerad process. Flödena i ett
transportuppdrag kan även delas upp som ekonomiskt flöde, informationsflöde,
materialflöde och resursflöde. Materialflödet är det primära eftersom det är godset
som ska förflyttas. Informationsflödet är en förutsättning för att företaget ska utföra
transportuppdraget på rätt sätt, för att kunna kommunicera med samarbetsparters osv.
Resursflödet innebär bl a terminaler, lastbilar, lastbärare och arbetskraft. Det är viktigt
att kartlägga det ekonomiska flödet så att företagen vet var någonstans resurserna mm
befinner sig. Dessa fyra flöden integrerar med varandra vertikalt och kan även finnas
mellan företag.
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Figur 4: Illustration av de fyra flödena inom logistik.
Källa: Tarkowski et al (1999)

Det finns många aktörer på transportmarknaden och en av dessa är speditören. Idag är
speditörens uppgift att:

"mot gottgörelse, för annans räkning men i eget namn, ombesörja varuförsändelser
och i samband därmed stående åtgärder, utgöra förtullningsuppdrag, omlastning,
lagring och försäkring av gods samt vidtaga därmed sammanhängande åtgöranden."
(Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser)

Att knyta samman godsinformationen med företagets informationssystem är ett svårt
problem. Ännu svårare blir det eftersom det sker alltmer samarbete mellan olika typer
av transportföretag, samtidigt som dessa till viss mån konkurrerar med varandra. Om
dessa ska erbjuda sina kunder information om var godset befinner sig uppstår problem
om hur de ska koppla samman sina informationssystem, hur säkerheten ska
upprätthållas, vilken information som ska lämnas ut mm.

3.3 Val av system
Vid val av system för t ex fordonskontroll måste ett antal frågeställningar beaktas, bl a
följande (Tarkowski et al, 1999):

•  Vilken typ av information ska överföras till eller från databäraren?
•  Ska informationen kunna ändras?
•  Mängd information i kodmärkningen?
•  Var ska märkningen sitta?
•  Vilken miljö kommer märkning och läsare att utsättas för?
•  Hur länge måste märkningen hålla?
•  Hur fort måste man kunna läsa?
•  Kan läsningen upprepas?
•  Ergonomi
•  Kostnadsaspekter
•  Läsavstånd
•  Flexibilitet

Till dessa kan många fler frågeställningar läggas till.
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4 Företagspresentation
PNL är ett konceptföretag som erbjuder sina kunder att skicka paket, nästan enbart
lättviktsgods under 35 kg, från, till och inom Norden. Dessa transporter (kapacitet och
lösningar) köper företaget av ett stort antal leverantörer, framför allt på flyg- och
bilsidan. PNL byter leverantörer relativt ofta. PNL köper även terminaltjänster av
främst postföretagen i Norden. Ett projekt startades 1997 för att utveckla ett
gränsöverskridande samarbete mellan svenska, danska och norska posten. Det
officiella datumet för grundandet av företaget är den 1 april 2000. Företaget ägs idag
(fr o m 02-01-01) till lika delar av danska och norska posten och använder sig främst
av deras distributionssystem. PNL köper tjänster av terminalerna.

Huvudkontoret finns i Stockholm och centralbokningen är placerad i Jönköping där
den operativa delen av planering, bokning och uppföljning av transporter sköts.
Filialkontor finns i Danmark, Norge, Finland och Sverige.

PNL ansvarar för hela transporten från kund till kund. Kunderna kan både vara
privatkunder och företagskunder. Företaget erbjuder alltså både transporter som är
B2B, C2C och B2C. De branscher som har störst förutsättningar är postorder,
elektronisk handel, detaljhandel, produktionsindustri och massmarknaden.

Transporten mellan utrikesterminalen i ursprungslandet och utrikesterminalen i
ankomstlandet köper PNL av någon av sina leverantörer. Leverantören ansvarar för
att lasta på bilen, köra sträckan och lossa av godset. Transporten mellan terminalen
och uppsamlings-/utdelningsstället köper PNL för det mesta av postföretaget i det
aktuella landet, men för vissa transporter är leverantörerna icke-postala. PNL köper
även terminalplats och -tjänster. I Danmark och Norge köps dessa tjänster av
postföretagen (fr o m 02-01-01). PNL använder sig alltså av andra partners
distributionsnät.

PNL:s partners är alltså de nordiska postföretagen (Post Danmark och Posten Norge fr
o m 02-01-01), leverantörerna och privat- och företagskunder. Nätverken mellan
parterna är en av de viktigaste komponenterna i PNL:s affärsidé. PNL drar nytta av
kunskap och erfarenhet som finns inom framför allt de nordiska postföretagen.

PNL kallar sig själv för ett konceptföretag eftersom företaget erbjuder sina kunder
olika konceptlösningar av transporter. Ordet koncept- kommer ifrån engelskans
concept, alltså begrepp, idé. I PNL:s fall innebär detta att företaget inte har någon
egen fysisk distribution utan distributionen sker efter olika avtal med dess parter. Jag
anser även att samarbetet företaget ingår i kan kallas för fjärdepartslogistik, 4PL.
Anledningen till att jag anser det är att utöver de två båda kunderna, avsändaren och
mottagaren, som PNL sköter kontakten med, utför PNL:s leverantörer den fysiska
transporten. I detta fallet anser jag att PNL är den tredje parten som anlitar den fjärde
parten, leverantörerna, för  utförandet av den fysiska transporten. Egentligen skulle
man kunna säga att det ingår fler parter i samarbetet, t ex postföretagen, men det är
svårt att dela upp mer eftersom nätverket är så komplext. PNL menar dock att
företaget i framtiden alltmer kommer att erbjuda tredjepartslösningar.
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          immateriellt

                                                                     materiellt

Figur 5: Relationer och flöden mellan parterna.

Relationerna mellan de inblandade parterna skulle kunna illustreras på följande vis.
PNL sköter kontakten med avsändare och mottagare och anlitar därefter en leverantör
för det fysiska utförandet av transportuppdraget.

”Postföretagens mål med bildandet av Pan Nordic Logistics var att skapa en
konkurrenskraftig struktur för "end-to-end control" och därigenom skapa kundvärde
för gränsöverskridande transporter och logistiktjänster.” 
(www.pannordic.com 01-12-01)

4.1 Aktuella händelser
Posten Sverige gick den 10 oktober ut med att de tänker lämna samarbetet med PNL
efter årsskiftet. Detta medför stora omstruktureringar i företaget, bl a med en
förändrad distributionskedja i Sverige.

Fr o m 1 januari 2002 tar Expressgods1 hand om pickup och delivery (upphämtning
och utdelning) i Sverige. Det är än så länge inte bestämt hur länge detta samarbete
kommer att vara.

Den 1 januari lanserar PNL ett nytt upplägg med nya tjänster.

Första veckan under 2002 fick Posten Sverige problem med att leverera sina paket
från Sverige till Norge och Danmark vilket medförde att företaget bad PNL om hjälp.
Posten Sverige har därmed blivit PNL:s största kund.

Jag har i denna rapport både tagit med gamla strukturer och nya. Största delen av
arbetet har ändå utförts då de gamla strukturerna fortfarande gällde varför jag inte har
velat ändra alltför mycket i rapporten. Nedan följer nyckelinformation om företaget.

                                                
1 Expressgods är ett transportföretag som samordnar transporter genom att anlita distributörer.
http://www.expressgods.se

   PNL

   avsändare

leverantör

   mottagare
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1,2 miljarder kronor i omsättning (år 2000)
End-to-end control
1/3 av de gränsöverskridande paketvolymerna i Norden
11 miljoner försändelser/år
60 000 kunder
Import och export till över 200 länder
Varje dag transporterar ca 60 lastbilar varor åt PNL. Av dessa transporter är 70-75%
inom Norden.
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5 Nulägesanalys

5.1 Varför kontrollsystem?
Det är alltså för det mesta kundens krav på T&T-information som medför att ett
företag inför ett T&T-system, enligt kapitlet Transportbranschen. I det fall som jag
studerar är det istället företaget som ser ett behov av att få information om
fordonskontroll tillgänglig för att på så sätt kunna kontrollera sina leverantörer.

Skälet till varför PNL vill införa ett spårningssystem är att de vill ha kontroll på sina
leverantörer för att kunna se om de sköter sina transportuppdrag gentemot PNL. I
PNL:s kvalitetsmål står det att leverantörerna ska hålla tidtabellen till 99%. Om de gör
det får de full ersättning från PNL. Om de inte gör det minskas ersättningen gradvis.
Avtal görs däremot för varje leverantör, så kravet kan variera något, dock aldrig under
98%. Om tidtabellerna inte hålls innebär det att PNL inte håller vad det har lovat till
sina kunder vilket kan innebära att företaget i värsta fall förlorar kunder eller att det
får lägre ersättning för sina tjänster. PNL har tidsgaranti för vissa kunder och
produkter och om företaget inte håller tidsschemat kan företaget i värsta fall förlora
all ersättning. PNL har främst problem med ett fåtal linkar (benämningar på
transportsträckor i PNL:s upplägg) där företaget riskerar att minska sin vinst. Dessa
kritiska linkar diskuteras mer senare i kapitlet. Kontrollen på PNL:s samarbetspartners
ska leda till att deras ersättning grundas på denna information.

Eftersom PNL vill ha kontroll på var någonstans i leveranskedjan det brister, om
förseningar uppstår p g a leverantörerna eller om det istället beror på
terminalpersonalen, vill PNL ha någon slags oberoende kontroll m h a ett
kontrollsystem. Registreringen av att lastbilen har avgått eller ankommit från eller till
terminalen ska ske genom någon slags sammankoppling av lastbilen och
terminalområdet. Det ligger i chaufförens intresse att denna registrering sker så snart
han kommer fram till terminalen respektive så sent som möjligt innan han lämnar
terminalen. Om registreringen skulle ligga på terminalpersonalens ansvar skulle de
kunna dröja lite med att registrera ankomsten respektive registrera avgången för tidigt
eftersom ansvaret av eventuella förseningar då ligger på chauffören och detta då
skulle gynna terminalpersonalen. Resonemanget visar att om en manuell registrering
ska ske ska den utföras av chaufförerna. Problematiken skulle också lösas om en
registrering sker automatisk. Även terminalpersonalen har ett intresse i att ankomst
och avgång kontrolleras eftersom de då kan visa på att de sköter sitt uppdrag v g
terminalhanteringen. Antagligen skulle terminalpersonalen därför gå med på att låna
ut sin utrustning, t ex streckkodsläsare, till chauffören för kontroll.

PNL använder sig av många olika leverantörer, därför måste systemet vara
användarvänligt och enkelt, annars är det lätt att felrapporteringar och slarv uppstår.
Redan nu anser vissa chaufförer att de har för mycket administrativt arbete så det är
viktigt att chaufförerna inte känner att de belastas med en extra uppgift. Därför ska
systemet helst inte kräva mer än ett moment per registrering för användaren. Helst ska
systemet också kräva minimal underhållning av t ex byte av batterier.

Företaget vill självklart betala så lite som möjligt för ett kontrollsystem eftersom
skälet till att företaget vill införa ett kontrollsystem är att det i slutändan vill göra en
större vinst. Detta skulle uppnås om leverantörerna fick större press på sig att sköta
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sina uppdrag på ett bra sätt med bra kvalitet. Om systemet skulle kräva en stor
investering skulle parterna kunna dela på kostnaderna. Leverantörerna liksom
terminalpersonalen skulle ha nytta av ett kontrollsystem för att kunna visa på att de är
pålitliga och håller sina löften om punktlighet gentemot PNL. Detta skulle bättre
klargöra vilken part som har gjort vad.

PNL vill få ett antal attribut inrapporterade och den information företaget främst är
intresserad av är avvikelse från tidtabellen, alltså datum och tid. Dessutom måste den
aktuella transporten anges genom att link-ID anges. En link-ID är sträckans identitet
och består av en förkortning av orterna mellan vilka transporten utförs.
Förkortningarna av orterna består av tre bokstäver som är bestämda av IPC
(International Post Corporation). Alla link-ID har dessutom ett nummer för att
förtydliga vilken transport, vid vilken tidpunkt, det rör sig om. Ett exempel på en link-
ID är ORB-OSL 1 (sträckan mellan Örebro och Oslo). Även åkeriet som har kört
sträckan måste anges. På något sätt ska PNL även få reda på vid vilken terminal
registreringen har skett och om det är en avgång eller ankomst som har skett.

Ett införande av ett system för fordonskontroll skulle även visa att PNL är mån om att
hålla sina avtal gentemot kunderna genom att kontrollera att leverantörer sköter sina
uppdrag åt PNL, vilket visar på goodwill.

Ytterligare argument för ett system för fordonskontroll beskrivs senare i
nulägesanalysen.

5.2 PNL:s roll i transportnätverket
PNL ingår i ett antal organisationer och företaget ingår i dessa genom ägarnas
medlemskap. Dessa organisationer är på olika nivåer; den högsta nivån PNL ingår i är
UPU (Universal Postal Union) och där ingår 189 länder och postföretag (01-11-18).
UPU-länderna har bl a skrivit på ett avtal där det står att de åtar sig att dela ut post.
Nästa nivå är IPC där 20-30 medlemsländer ingår, främst inom västvärlden. IPC
jobbar med utvecklingen och förbättringen av postservicen. Inom IPC finns ett antal
organisationer, bl a EPG (European Parcel Group) där Norden och Västeuropa ingår.
Inom EPG finns bl a ett system för att ha kontroll på paketen och lastbehållarna
genom att streckkoder skannas av vid ett antal kontrollpunkter. Transporter med EPG-
avtal sker för det mesta med lastbil, men ibland flygs godset. Valet av transportslag
beror i första hand på tidsaspekten, om godset kommer att komma fram i tid.
Dessutom ska PNL ta hänsyn till volymen av godset; om volymen är tillräckligt stor
så att en lastbil kan fyllas värderas lastbilstransporten högre. Transporter med UPU-
avtal sker oftast med flyg. Orsaken till att jag inte har tagit med flygtransporten i
arbetet är att det är ett mer komplicerad förfarande för flygtransporter eftersom fler
aktörer är inblandade. Eftersom jag ska undersöka tänkbara lösningar för
lastbilstransporter kommer det främst att röra sig om transporter mellan EPG-länder.

Som nämnts tidigare förändras PNL:s roll efter årsskiftet, bl a kommer PNL att få en
egen tullfunktion för Sverige-delen vilket innebär att PNL mer kommer att likna ett
speditionsföretag.
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                  Pickup   Terminal 1           Linehaul      Terminal 2  Delivery
Land A       Land B

5.3 Transportsystem
PNL använder sig alltså av redan befintlig infrastruktur för distribution där de tre
nordiska postföretagens struktur är de viktigaste. För att illustrera hur
distributionssystemen ser ut har jag tagit Posten Sverige som exempel.

Posten Sverige har ett distributionssystem för utrikeshantering som skulle kunna
kallas för navsystem eller hub-and-spoke-system. Inom detta system finns det fyra
”sotar” (sorteringsanläggningar) där utrikespaket tas om hand, sorteras och lastas om.
Dessa finns i Malmö, Jönköping, Örebro och Stockholm. Till dessa hör ett antal
”dippar” (distributionsställen). En dip är ett ställe varifrån paketen hämtas in från
respektive distribueras ut till kunderna, t ex ett postkontor. Inom PNL betecknas
upphämtning och utlämning av paket som pickup och delivery. Det är alltså en
händelse som sker mellan en kund och en terminal. Posten Norge och Post Danmark
har i princip samma system som Posten Sverige, paketen samlas alltså in från hela
landet till uppsamlingsställena och skickas sen i linehaulen till närmaste hub
(terminal). Enligt PNL är en linehaul en gränsöverskridande transportsträcka mellan
terminaler.

Figur 6: Illustration av PNL:s transportsystem från sändare (S) till mottagare (M) via utväxlingskontor
(Offices of Exchange, OE).

PNL har s k standardflöden med bestämda avgångar mellan vissa terminaler som
företaget använder i första hand. I Sverige är dessa terminaler: Malmö, Jönköping,
Stockholm, Örebro och efter årsskiftet även Helsingborg. I Norge finns det bara en
terminal och den finns i Oslo. I Danmark finns terminalerna i Köpenhamn, Kastrup,
Aalborg och Fredricia. I Finland finns terminaler i Helsingfors och Åbo. Förutom
dessa terminaler i Norden finns terminaler i Hannofer, Coventry och Amsterdam som
ingår i standardflödena. Sammanlagt ingår alltså 15 terminaler i PNL:s standardflöden
för lastbilstransporter. PNL ansvarar för ungefär 50 linkar för lastbilstransporter. Då
standardflödena inte kan användas för transporter mellan kunderna ordnas
speciallösningar för kunderna.

5.3.1 Sändningstyper
PNL erbjuder sina kunder olika sorters tjänster, dessa är det danska EPG-pakke och
det norska Bedriftspakke Udland samt olika consignmentlösningar. Ett consignment,
eller bulk-split som det även kallas, är en sändning2 som sänds sammanhängande tills
den kommer till utväxlingskontoret (Office of Exchange, OE), där sändningen delas
upp i mindre sändningar och sprids till respektive destination. Kunden beställer ett
consignment då den har väldigt stora sändningar eftersom det är billigare för kunden

                                                
2 En sändning innebär att ett antal paket sänds sammanhängande och med ett fraktdokument från A till
B.

OE MOE  S
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p g a att hanteringen sker lättare än övriga sändningar. Ett consignment kan både
köras till en IOE (Inbound Office of Exchange, sorteringscentralen som har hand om
import) i avsändarlandet och till en OOE (Outbound Office of Exchange,
sorteringscentralen som har hand om export) i ankomstlandet. Största delen av
consignmenttransporterna går dock till IOE eftersom det är mer kostnadseffektivt i
och med att transporten inte behöver fördelas i standardflödet mellan länderna. För
PNL:s del förenklas hanteringen framför allt administrativt om paket skickas som
consignment eftersom det endast krävs ett fraktdokument per consignment vilket
innebär att det endast krävs en tullhantering. Om en sammanhängande sändning inte
behöver delas upp i mindre sändningar kallas det inte för consignment utan
palltransporter. Dessa går då direkt från sändare till mottagare.

     consignment

                        consignment

                   palltransporter

           palltransporter

Figur 7: Illustration av olika sändningstyper.

Poståkeriet kör ca 90% av consignmenttransporterna i Sverige (t o m 01-12-31), enligt
Centralbokningen. Poståkeriet har en fast tidtabell för hur transporterna mellan
dipparna och sotarna körs. Vid terminalerna sorteras paketen och sprids sen i
linehaulen. Transporter i standardflödena körs ungefär till lika delar av Poståkeriet
och av privata åkerier (t o m 01-12-31). Fördelningen av transportuppdrag mellan
åkerierna är bestämda i förväg och finns samlade i PNL:s linkbudget.

5.3.2 Rutiner vid lastbilstransporter
I dag (t o m 01-12-31) sker passerkontroll i Jönköping och Örebro genom att
ankomsttiden noteras då chauffören anländer till terminalen och passerar grindarna.
Vid övriga terminaler som PNL använder sig av i Sverige sker ingen passerkontroll.
Då lastbilen ankommer till terminalen lossar först chauffören lasten på lastkajen.
Därefter lämnar chauffören över lasten till terminalpersonalen. Terminalpersonal ska
då ta hand om godset, men godset kan ibland bli stående på terminalen om personalen
har mycket att göra. I samband med terminalhantering skannas lastbäraren och sen
paketen i denna. Därefter sker terminalhanteringen vilket innebär att paketen sorteras
för att sen kunna transporteras vidare i distributionsnätverket.

Expressgods, som fr o m den 1 januari 2002 är PNL:s största leverantör inom Sverige,
har en lite annorlunda rutin. Passerkontroll sker inte vid Expressgods terminaler av

 S MOOE IOE
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fordonen. Varje linehaul har ett nummer som registreras manuellt genom att ett
dokument fylls i. På varje sändning finns ett dokument som följer med och detta
kopieras då det anländer till Expressgods terminaler. På kvällen, efter att transporterna
har gått iväg och sorteringen är avslutad, tar terminalpersonalen hand om
registreringen av dessa dokument. Tiden för ankomst och avgång av fordonen
registreras alltså inte. Transporterna avgår eller ankommer ändå mer eller mindre i tid
enligt personalen på Expressgods terminaler, tiderna kan variera ±30 minuter.
Godsinformation som terminalpersonalen registrerar lagras sen i Expressgods system
TIPEXC.

Varje terminal rapporterar in till centralbokningen om lastbilarna har avgått och
ankommit i tid via e-post, detta kallas för en terminalrapport. Här brister dock
säkerheten eftersom terminalpersonalen inte har full kontroll på alla lastbilar. Ett
kontrollsystem skulle hjälpa personalen med denna kontroll.

Vid lastbilstransporter är det obligatoriskt att det finns en mobiltelefon i lastbilen.
Mobiltelefonnumret kan antingen vara kopplat till chauffören eller lastbilen. Det är
bra om redan befintlig utrustning i bilarna och på terminalerna kan användas för ett
system för fordonskontroll. De dokument som finns i lastbilen är en Waybill
(fraktsedel) för consignment och postala transportdokument eller CMR, för övriga
transporter. Färdskrivare finns alltid i lastbilen så att kontroll kan göras när lastbilen
har kört eller stått stilla.

5.4 Centralbokningen
PNL:s centralbokning (CB) ligger i Jönköping. Personalen på centralbokningen är
anställda av Posten Logistik (t o m 01-12-31) och PNL köper vissa tjänster av
företaget. Arbetet som utförs på bokningscentralen kan beskrivas som operationellt
speditionsarbete. CB hanterar bokningar av kunder från Sverige och Norge och några
kunder från Danmark.

På centralbokningen arbetar fyra personer (t o m 01-12-31) och dessa har i princip tre
uppgifter, nämligen bokning, planering och uppföljning av transporter. Det finns två
typer av transporter, den ena är consignmenttransporter och den andra är transporter i
standardflödet. De senare bokas inte eftersom det redan finns en bestämd tidtabell
med ett bestämt antal lastbilar. CB tar emot bokningar från consignmentkunder via
fax, telefon eller e-post. Dagen innan gör kunderna sina bokningarna preliminärt
genom att skicka information om antal lastbärare och vilket land sändningarna ska till.
Senast samma dag kl 12 bokar kunderna sina definitiva pickup-transporter (adress och
antal försändelser). Därefter bokar CB in transporterna hos åkerierna. Generellt sett
bokar CB in transporterna dagen innan, men i specialfall bokas transporterna samma
dag. Poståkeriet är den största transportören av consignment (t o m 01-12-31). För
dessa sändningar lägger CB in beställningar om transporter i Postens bokningssystem
via Internet och dessa transporter bokas samma dag. Resten av
consignmenttransporterna körs av privata åkerier och dessa bokar CB via fax. Övriga
sändningar bokas inte av kunderna eftersom de sker i standardflödena och antal
lastbilar redan är bestämda i förväg av CB. Sändningarna kommer in till terminalerna
från uppsamlingsställena och ska sen ut i standardflödena, men terminalerna vet inte
hur många kollin som kommer. För det mesta är det ungefär lika mycket som kommer
in, och personalen vet hur många lastbilar som brukar krävas. Detta fungerar tack vare
personalens erfarenhet av flödena. Vid speciella händelser under året, t ex jul,
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förändras flödena mycket och då kan CB:s personal bli tvungen att beställa transporter
med mycket kort varsel. Bokningen av dessa transporter sker via fax. För varje
bokning gör CB en analys om sändningen ska sändas i standardflödet eller i en
speciallösning.

En stor del av centralbokningens arbete går ut på att planera transporterna vid
helgdagar eftersom dessa ofta infaller vid olika datum i de olika länderna. Övriga
uppgifter CB har är uppföljning av transporter och kvaliteten på dessa genom
dagrapporter mm (avgångs- och ankomsttider, kapacitetsutnyttjande och
fyllnadsgrader på bilar, avvikelserapportering, avisering till mottagande terminaler
och leverans av emballage etc).

Efter årsskiftet tillhör CB helt PNL och de använder då samma datorsystem som
företaget. Målet är att funktionen för fordonskontroll ska finnas i CB:s dator.

Fr o m 1 januari 2002 kommer en ny bokningsfunktion införas för
consignmenttransporter med Expressgods. Denna kommer att fungera så att CB bokar
transporterna via en tillfällig webbapplikation. Bokningen skickas till den närmaste
stationen. Den närmaste stationen bestäms av postnumret för upphämtningen.
Bokningen genererar ett e-post eller ett fax-meddelande.

PNL skulle gärna se att information om förseningar av transporter (p g a
trafikstörningar, fel på fordon mm) rapporterades in så snart som möjligt, helst online,
för att CB skulle kunna vidta åtgärder. Frågan är dock hur mycket PNL egentligen
skulle vinna på att få online-information i nuläget. I dag är det reglerat i avtal med
leverantörerna att det är leverantörernas ansvar att ordna ersättningslastbilar om
problem med deras lastbilar uppstår. Däremot kan leverantörerna ibland ringa CB för
att be om hjälp eller tala om att de har problem. Om CB får information om
förseningar, t ex online, skulle personalen kunna förvarna kunderna om att paketen
kommer fram försenade. Vid stora förseningar får CB ändå reda på detta genom
terminalrapporterna. Dessutom går trafiken idag (t o m 01-12-31) endast i direkttrafik
mellan terminal 1 och 2, omlastning sker alltså inte, vilket gör att personalen på CB
inte anser att det är relevant med online-information för tillfället. Det viktigaste är
istället att CB och PNL får in dagliga rapporter på transporterna. Det skulle alltså
antagligen räcka med dagrapporter till att börja med, eventuellt skulle PNL kunna gå
över till en kontinuerlig rapportering senare om de ser att de skulle kunna dra nytta av
detta. I framtiden planerar PNL att CB alltmer ska utvecklas till att sköta
trafikplanering. Då skulle också kraven på ett system för fordonskontroll förändras.

5.5 European Parcel Group
PNL ingår i en organisation som heter EPG genom att ägarna ingår i den.
Medlemmarna i EPG3 är främst postföretag i Norden och Västeuropa. EPG-
medlemmarna använder sig av ett gemensamt system där olika händelser (A-K)
rapporteras in via streckkoder som skannas av. Streckkodsetiketterna sitter på
lastbärarna och på paketen. A-C-händelserna sker i ursprungslandet medan D-I-
                                                
3 Den 1 januari 2001: Quickstep Austria, ABX Belgium, Post Danmark, Finland Post, Dilipack France,
Deutsche Post, The Post Office, SDS, Poste Italiane, P&T Luxembourg, PTT Netherlands, Posten
Norge, CTT Correios Portugal, Correos y Telégrafos Spain, Posten Sverige, Swiss Post.
(http://193.121.160.29/epg_manual/, 01-10-10)
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händelserna sker i ankomstlandet. J-K-händelserna sker i eventuella transitland. Vissa
händelser är obligatoriska att rapportera in, dessa är A, C, D, H, I. Dessa händelser
rapporteras in till IPC till en elektronisk brevlåda i Bryssel med hjälp av ett CAPE-
meddelande (CAPE-systemet är ett EDI-system). Mer om detta i avsnittet om EDI.

Figur 8: Beskrivning av EPG-händelser

Min uppgift att undersöka alternativ för att få en bättre kontroll på avgångar och
ankomster av lastbilarna vid terminalerna ska ske mellan C- och D-händelsen.
Teoretiskt sett är C-händelsen den tidpunkt då lastbilen lämnar terminalen i
ursprungslandet och D-händelsen är tidpunkten då lastbilen anländer till terminalen i
ankomstlandet. Eftersom avläsningarna sker då godset hanteras på terminalerna kan
godset ibland stå stilla innan det skannas av. Detta innebär att man i praktiken inte har
särskilt bra kontroll över när godset befinner sig på terminalerna.

Ersättningen till terminalpersonalen baseras på informationen om de registrerade D-,
H- och I-händelserna som skickas till IPC. Det är alltså egentligen dessa händelser
som är av affärsmässigt intresse. Om ingen D-händelse rapporteras in ges ingen
ersättning. Ersättningen reduceras med 10% om informationen är sen och ytterligare
10% om faktisk leverans är sen.

Ett par nyckelbegrepp är LAT och LPT. LAT står för Latest Arriving Time och
innebär tidpunkten då godset senast ska anlända till utrikesterminalen i
ankomstlandet. LPT är Latest Proccessing Time och innebär tidpunkten då godset
senast ska anlända till inrikesterminalen i ankomstlandet. Egentligen ska D-händelsen
vara vid samma tidpunkt som LAT, men i praktiken sker den någon gång mellan LAT
och LPT. Före LAT lämnas en linkrapport där dagens sändningar visas. IPC skickar
en mängd rapporter på hur sändningsförfarandet har gått till, t ex då ett kartslut stängs.
Ett kartslut stängs då alla sändningarna från uppsamlingsställena har anlänt till
terminalen, paketen har sorterats och transporten avgår från terminalen i
standardflödet. Ett EDI-meddelande skickas då iväg till IPC. I kartslutet visas hur
många lastbärare och paket som tillhör sändningen och om alla har kommit fram.
Några dagar efter den aktuella dagen lämnas en dagrapport där sändningsförfarandet
visas med eventuella störningar. Dagrapporten ställs samman i Bryssel.

Händelsebeskrivning:
A Till inlämningsterminalen
B Till utväxlingspostkontoret Ursprungsland
C Lämnar utväxlingspostkontoret

D Anländer till mottagarlandet
E Förtullas
F Lämnar tullen Ankomstland
G Ankommer till postkontor
H Misslyckat leveransförsök
I Leverans till kunden

J Ankomst till transitkontor Transitland
K Avgång från transitkontor
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5.6 Auto-ID
Med automatisk identifiering avses förmågan att automatiskt kunna läsa ett
meddelande, typ ett kort meddelande t ex i form av en kod, från ett föremål som är
märkt, till en registrerad enhet. Denna kan t ex vara en dator. (Tarkowski et al, 1999)

Ett system för auto-ID består av en databärare, en läsenhet och ett system. Det finns
flera olika sorter av auto-ID beroende på vilka krav som ställs. I den här rapporten
kommer jag att ta upp streckkoder, RFID (RadioFrekvensIdentifiering) och smarta
kort.

Auto-ID används bl a för att automatiskt kunna sortera gods och att kunna inventera
snabbare. Dessutom minskas fel p g a den mänskliga faktorn avsevärt då ett
automatiskt system används liksom kostnaden för personal.

Enheter kan spåras och identifieras på olika sätt, nämligen direkt genom att identifiera
själva godset, indirekt genom identifiering av lastbärarna och hierarkiskt genom att
identifiera bara en del av den större produkten.

Identifieringen kan ske på olika sätt beroende på syftet:
•  Punkt till punkt
•  Kontinuerligt
•  Förutsägelse (dead-reckoning)
•  Ändring av status
•  Passering av zon

Information kan lagras enligt två principer, nämligen centraliserad och
decentraliserad informationshantering. Det första innebär att varje ID-bärare endast
bär med sig information om ett ID-nummer. Den övriga aktuella informationen finns
lagrad i en central dataenhet och erhålls då ID-numret anges. Decentraliserad
informationshantering däremot innebär att varje ID-bärare innehåller all aktuell
information. Databanken blir då inte lika högt belastad som det vid centraliserad
informationshantering.

5.6.1 Identifieringsteknik
Den enklaste varianten av auto-ID är streckkoder. Streckkoden, som består av
mellanrum och svarta streck, är själva databäraren. För att kunna läsa streckkoden
krävs en läsare som brukar kallas för streckkodsläsare eller handskanner. Även
handdator brukar nämnas i dessa sammanhang vilket innebär att en handdator har en
funktion som kan läsa streckkoder. Till detta krävs någon slags programvara. För att
överföra informationen som finns samlad i handdatorn till datorsystemet krävs det ett
s k vagga (cradle på engelska). Se bilaga för mer information.

Den identifieringsteknik som används för registrering av PNL:s gods är streckkoder.
Då kunden lämnar in ett paket till Posten ska ett adresskort sitta på paketet och på
adresskortet sitter en streckkod som sitter kvar på paketet under hela transporten till
mottagaren. Streckkoden är av typen K39, EAN-kod. Adresskorten beställer PNL av
ett tryckeri.
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Paketen packas för det mesta i postcontainrar och dessa containrar märks med
streckkoder. Den information som finns på etiketterna (på Posten Sveriges terminaler,
t o m 01-12-31) är: vikt på bur, vikt på hela sändningen, kartslutsnummer, datum och
tid, lastbilsidentitet, pakettyp, destination  och antal kollin i buren.

PNL:s största leverantör i Sverige efter 1 januari 2002, Expressgods, använder idag
streckkodsläsare för att registrera sändningar på sina terminaler. Streckkodsläsarna är
av typen Symbol och med en 2 m lång sladd.

5.7 IT-system
I dagsläget används SAP R/3 som affärssystem på PNL. Det finns tre huvuddelar,
nämligen fakturor, account och finans. Information rapporteras in från de tre
postsystemen och information om kund, faktura, ursprungskund, destinationskund
mm fås därifrån. Det rapporteras även in separat information om transportfakturor,
consignment och importkartor (information om sändningar utanför Norden). Denna
information måste läggas in manuellt i SAP R/3. SAP R/3 har en test-, en
produktions- och en utvärderingsfunktion. Informationen som samlas i SAP R/3 kan
skrivas ut och fysiskt skickas till Posten i form av fakturor. PNL:s informationssystem
består även av ett datawarehouse som är en databas med sändningsinformation.
Information skickas dit från SAP R/3 och från postföretagen. Postföretagen ger
statusinformation (händelser i EPG-systemet). Informationen i datawarehouset
bearbetas och samlas sen som filer. Se bilaga för beskrivning av IT-strukturen.

I Alvik har PNL ett lokalt nätverk med en filserver. Därifrån går det en fast
dataförbindelse till SEMA Schlumberg där SAP R/3 och ett datawarehouse finns.
PNL köper även diverse EDI-tjänster från SEMA. PNL har även en applikation där
s k Business Intelligens finns. Det finns fasta dataförbindelser till postföretagen i
Norge, Sverige och Danmark, liksom till PNL-kontoren i Köpenhamn, Malmö och
Oslo. PNL i Göteborg och Jönköping arbetar via Internet.

PNL har problem med att ta ut relevant information ur datawarehouset eftersom
passande applikationer saknas. Därför ska PNL införa ett sändningssystem som så
småningom ska ersätta SAP R/3 och PNL:s datawarehouse. Det nya
sändningssystemet heter Logiman, Tradevision. Post Danmark och Deutche Post
använder redan nu systemet. Antagligen kommer systemet helt att införas om 3-4 år. I
sändningssystemet kommer man att kunna se T&T-information på olika nivåer och
även transportnivån ska kunna läggas till och alla nivåer ska kunna kopplas till
varandra. I dag kan man få T&T-information på paket- och på sändningsnivå från
PNL:s datawarehouse.

5.7.1 EDI-system
EDI står för Electronic Data Interchange och innebär ett utbyte av strukturerad data
mellan två datorer som är sänt i ett standardformulär som tillåter automatisk
behandling utan manuell inblandning (Stefansson, G., 1999). Vid användandet av
EDI-meddelanden sparas framför allt tid eftersom man slipper inmatandet av
information i datasystemet. Andra fördelar som kan erhållas är en bättre överblick på
flödena, bättre kvalitet på information och ekonomiska vinster. Dessutom är det
lättare att koppla ihop information och bygga ut systemet om informationen är
elektronisk.
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Tanken med EDI-system är att det ska ge möjligheter att träffa avtal och göra affärer
med hjälp av IT-tekniken. EDI-system är till skillnad från Internet ett privat medium
där användarna använder sig av samma mjukvara och privata kommunikationslänkar
vid affärsuppgörelser. Det är främst större företag som kan använda sig av ett sådant
system eftersom det krävs en relativt stor investering och eftersom implementeringen
kan vara tidskrävande.

PNL använder sig av flera EDI-system, men främst EDI-systemet som heter CAPE
för att skicka händelseinformation till IPC. Idag används CAPE av de flesta länderna
och postföretag som är anslutna till EPG som PNL har kontakt med. Ländernas OE
kopplas ihop elektroniskt. De som inte gör det använder fax för att skicka
information. Streckkoderna skannas av och via postföretagens affärssystem (i Posten
Sveriges fall är detta system PSU för utrikes hantering) skickas informationen vidare
med ett gemensamt språk via CAPE till den elektroniska brevlådan i Bryssel. Själva
överföringen sköts av en EDI-server. AMTrix används som filförmedlare och
överföringen sker via X25 (ett nätprotokoll) till GEIS brevlåda som sen kopierar filen
och skickar den vidare till två parter.

PNL använder sig också av de nordiska postföretagens EDI-system.

5.7.2 Tracking and tracing
Efter årsskiftet tillhandahåller PNL en egen T&T-funktion i Logiman där kunderna
kan gå in på PNL:s hemsida4 och söka reda på sina paket. Via hemsidan kan kunderna
gå in på Post Danmarks, Posten Norges eller Post Finlands hemsida för att se sitt
pakets status i det land paketet befinner sig i (Danmark, Norge eller Finland). Om t ex
ett paket har skickats från Norge till Danmark kan kunden gå in på Posten Norges
hemsida för att se paketets status i Norge. För att se när paketet är i Danmark kan
kunden gå in på Post Danmarks hemsida. Paketinformation som fås från Posten
Norges hemsida är samma information som också skickas till IPC, alltså via CAPE.

5.8 Kritiska linkar
PNL har ett antal kritiska linkar och dessa är främst linkarna till och från Oslo, mellan
Sverige och Danmark, mellan Danmark och Norge och mellan Malmö och
Amsterdam. Den mest kritiska länken är mellan Örebro och Oslo eftersom det bara är
en timme mellan ankomsttiden i schemat i Örebro och avgången tillbaka till Oslo, se
figur 7. Under denna tid ska godset lastas av, skannas, sorteras om och lastas på.

Link-ID Planerad Planerad LAT LPT
avgång ankomst

OLS-ORB 1 20:00 00:30 00:30 01:15
ORB-OSL 1 01:30 06:00 06:00 10:30
Figur 9: Link schedule över Oslo-Örebro, 1 oktober 2001.

I Oslo anländer många bilar samtidigt. Om lastbilen då kommer in lite senare är det
nästan omöjligt för personalen att hinna med terminalhanteringen före avgång. Om
det dessutom är stor frånvaro bland terminalpersonalen blir arbetsbelastningen ännu
högre och det blir svårare att hinna med. Avgångstiden måste avvägas eftersom man

                                                
4 http://www.pannordic.com
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vill att lastbilarna ska avgå i tid men samtidigt att så många sändningar som möjligt
ska hinna med bilen.

Orsaker till att en transport kan vara försenad är för det mesta trafikstörningar, men
det kan även bero på skador på fordonet, t ex punktering. Det ligger dock på
leverantörernas ansvar att ha sina fordon i ett bra skick.

5.9 Kravspecifikation
Informationen som har getts i nulägesanalysen ger följande kravspecifikation för ett
system för fordonskontroll:

Det viktigaste kravet PNL har på ett system är att någon slags kontroll sker på
terminalerna vid 2 diskreta tidpunkter, före avgång och efter ankomst, av att lastbilen
verkligen befinner sig där.

PNL vill helst att T&T-systemet lätt ska kunna ”kopplas på” leverantörerna och att
detta system ska tillhandahållas av PNL.

Om någon slags registrering ska ske vill PNL att det ska vara chauffören som gör
denna. Ett annat alternativ skulle kunna vara att inrapporteringen sker automatiskt.

Systemet måste vara enkelt. Helst ska det bara vara ett extra moment per
inrapportering för chauffören.

Systemet ska helst "sköta sig själv" då det väl är på plats. Helst ska inte batterier
behöva bytas osv.

Chaufförerna ska informeras om kontrollsystemet och sin uppgift.

Till att börja med skulle informationen kunna rapporteras in till PNL som
dagrapporter. Eventuellt kan man senare ändra den frekvensen om PNL tycker att det
behövs, t ex för att få information om förseningar mm så snart som möjligt.

PNL vill ha informationen samlad hos centralbokningen i Jönköping i deras PC på
något sätt, t ex som ett vanligt dokument som skickas via e-post.

Den information PNL är intresserad av är link-ID, åkeri, datum och tid, liksom om
registreringen är en ankomst eller avgång.

Om någon slags läsare ska sitta fastmonterad på terminalen ska denna sitta vid
lastkajen eller porten där lastning och lossning sker av godset.

Spårningssystemet ska vara anpassat till det nuvarande IT-systemet som används
inom PNL.

PNL vill investera så lite pengar som möjligt i ett nytt spårningssystem.

Spårningssystemet ska passa dels PNL, dels leverantörerna.
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Det sker 50-60 lastbilstransporter/dygn om både standard- och consignmentflödet
räknas med vilket innebär att ca 120 inrapporteringar kommer att ske5.

5.10 Klassifikation av PNL:s nuvarande tracking and tracing-system
Eftersom jag främst har studerat EPG-transporter klassificerar jag PNL:s EPG-system
enligt klassifikationen i kapitlet Referensram (Stefansson, G., 1999):

Teknik för att identifiera godset – Skanning av streckkoder används.
Tracking and tracing-systemets omfattning – Transport från inlämningspunkt till
avlämningspunkt.
Registrering av tid och placering – Tiden registreras vid A-K-händelserna.
Hierarkisk nivå – Registreringarna sker på paket- och lastbehållarnivå.
Inrapporterade attribut – Vikt på bur, vikt på hela sändningen, kartslutsnummer,
datum och tid, lastbilsidentitet, pakettyp, destination och antal kollin i buren.
Informationssystemets organisation – Informationen rapporteras in till IPC till en
elektronisk brevlåda i Bryssel med hjälp av ett CAPE-meddelande via svenska,
danska och norska Postens datasystem. IPC skickar dagliga rapporter om
sändningsförfarandet till CB.
Tillgänglighet av systemet – PNL:s kunder kan söka reda på sina pakets status i
Sverige, Norge och Danmark via respektive lands postföretags hemsida.
Aktivitetsnivån på systemet – EPG-systemet är passivt eftersom fasta punkter
registreras i systemet och förfrågningar kan tas emot.

Enligt Kanflos beskrivning av spårning av informationsflöde har PNL idag
spårningsinformation med leveransavisering och passiv godsspårning.

5.11 Kommentarer
Det är frågan om det system som PNL söker kan kallas för ett T&T-system. Orsaken
till att det kanske inte kan betecknas som ett T&T-system är att det inte är
godsenheter som ska kontrolleras utan det är hela transporten. Dessutom söker PNL
bara en kontroll av 2 punkter och det är osäkert om det räcker för att kallas ett T&T-
system. Dock finns det troligtvis system med bara 2 kontrollpunkter idag som ändå
kallas för T&T-system. Det finns trots allt en mängd likheter mellan ett T&T-system
och ett system för fordonskontroll. Ett fysiskt transportsystem ska kopplas ihop med
ett informationssystem och problematiken består i hur dessa ska kopplas ihop och
vilket slags system som ska väljas. Ett spårningssystem söks och en lämplig
identifieringsteknik ska hittas. Däremot anser jag att man kan se det sökta systemet
som en del i ett T&T-system som om det kopplas ihop med ett mer utbyggt system
skulle kunna bli ett fullvärdigt T&T-system. Punktligheten av rapporteringen av
sändningarnas ankomst- och avgångstider i PNL:s nuvarande (eller kommande) T&T-
system skulle kunna förbättras om tidsrapporteringen från det nya systemet kopplas
ihop med informationen om det skannade godset. Idag skannas ju godset, men det är
inte de exakta avgångs- och ankomsttiderna som fås, utan snarare tiderna då
godshanteringen sker. Jag diskuterar detta mer i kapitlet Analys av förslagen.

Trots att jag inte anser att PNL söker ett T&T-system har jag ändå valt att använda
Stefanssons klassifikation av T&T-system för att klassificera lösningarna. Orsaken till

                                                
5 T o m 01-12-31, därefter kan antal transporter/dygn variera något innan det stabiliserar sig.
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det är att systemen påminner mycket om varandra. Jag har dock valt att modifiera
klassifikationen något för att den bättre passa detta fallet.

Jag har valt att främst studera hur ett system för fordonskontroll skulle kunna fungera
för PNL:s standardflöden eftersom detta är ett mer enhetligt flöde än vad andra flöden
är, t ex consignmentflödet. Dessutom är företaget i en sådan situation att många
rutiner kontinuerligt förändras vilket gör det svårare att undersöka hur olika system
skulle kunna kopplas samman. Eventuellt kan omfattningen av vilka transporter som
ska ingå i kontrollen utökas, men i ett första skede ska de minst problematiska flödena
studeras. Om endast standardflödena väljs kommer transporternas tidtabell att vara
känd vilket underlättar hanteringen av data väsentligt. All nödvändig information
kommer då att vara känd i början, förutom tidpunkten för faktisk ankomst och
avgång.
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6 Förslag på system för fordonskontroll
Den andra delen i uppgiften går ut på att finna en identifieringsteknologi och en
teknik för överföring av information sammankopplad med PNL:s IT-system som
lämpar sig för PNL:s behov. Jag har främst koncentrerat mig på identifieringstekniken
i uppgiften och inte beskrivit kommunikationsdelen lika väl eftersom jag har ansett att
det mer ligger i min uppgift att studera identifieringstekniker. Jag började med att
undersöka många olika lösningsförslag för att få en överblick över vad det finns för
möjligheter på marknaden. Jag presenterar här kortfattat de alternativ som jag har
undersökt. De alternativ som jag har valt att inte gå vidare med har jag motiverat
varför jag lämnade. Vissa av dessa har jag förklarat mer utförligt eftersom jag ansåg
de som tänkbara alternativ i ett längre skede. Bland de alternativ jag har undersökt har
jag tagit ut ett antal tänkbara lösningar som jag har klassificerat. Jag har utgått från
Gunnar Stefanssons klassifikation Logistics in an Information Perspective, 1999,
kompletterad med attribut som jag har ansett passa för denna uppgift. Slutligen
diskuterar jag möjligheten att koppla samman PNL:s nuvarande T&T-system med den
bästa lösningen.

Figur 10: Illustration av sökta händelser, nämligen tidpunkten för avgång från terminal 1, T1, och
ankomst till terminal 2, T2.

Kontroll ska ske vid terminal 1 (T1) vid lastbilens avgång och vid ankomst till
terminal 2 (T2).

Nedan följer en rad lösningsförslag på system för fordonskontroll. Alternativen är
olika väl beskrivna beroende på när jag har kunnat utesluta lösningsförslagen som en
tänkbar lösning för PNL. De beräkningar jag har utfört är endast uppskattningar av
kostnaderna eftersom parametrarna hela tiden förändras och det inte spelar någon
större roll hur noggranna siffrorna är. Jag har rubricerat de olika lösningarna med
lämpliga namn. Först beskriver jag klassifikationen.

6.1 Klassifikation
För att bättre kunna beskriva systemen och jämföra dem med varandra har jag valt att
utgå från Stefanssons klassifikation. Eftersom det system jag söker efter inte är ett
fullvärdigt T&T-system har jag valt att modifiera Stefanssons klassifikation något för
att få det att passa ett system för fordonskontroll. De attribut jag har valt att
komplettera med är följande:

Tidsintervall för inrapportering – skickas rapporter till PNL online, som
dagrapporter etc?

T1 AVG ANK T2
Kontrollpunkt
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Implementeringssvårighet – svårighet att anpassa till PNL:s nuvarande rutiner
Tillförlitlighet av systemet – kan man lita på att systemet fungerar och att den data
som fås från rapporterna stämmer?
Känslighet – består systemet av en känslig teknik som lätt påverkas av yttre faktorer
etc?
Lätt att använda – är tekniken lätt att använda för användarna, framför allt
chaufförerna?
Nya samarbetspartners – kommer PNL att få nya samarbetspartners om förslaget
införs?
Ägarförhållanden – hur kommer ägarförhållandena se ut av systemet?
Förslagets fördelar
Förslagets nackdelar
Fast kostnad – investeringskostnad
Rörlig kostnad – kostnad som beror på tiden och användningen
Eventuell erfarenhet av användning av tekniken

Jag har dessutom valt att ta bort ett attribut, nämligen Tillgänglighet av systemet,
eftersom jag anser att det inte är nödvändigt för ett system för fordonskontroll.
Systemet behöver inte vara tillgängligt för kunderna, utan dagrapporterna lagras hos
PNL. Tracking and tracing-systemets omfattning har jag ändrat till Systemets
omfattning. Slutligen ser klassifikationen ut enligt följande:

Teknik för att identifiera transporten
Systemets omfattning
Registrering av tid och placering
Tidsintervall för inrapportering
Hierarkisk nivå
Inrapporterade attribut
Informationssystemets organisation
Implementeringssvårighet
Aktivitetsnivån på systemet
Tillförlitlighet av systemet
Känslighet
Lätt att använda
Nya samarbetspartners
Ägarförhållanden
Förslagets fördelar
Förslagets nackdelar
Fast kostnad
Rörlig kostnad
Eventuell erfarenhet av användning av tekniken

Jag kommer att beskriva den bästa lösningen utifrån dessa attribut.

6.2 TTT
Post Danmark har infört ett system som heter TTT för att få bättre utnyttjande och
styrning av sitt transportmaterial, i första hand postcontainrarna. Detta medför att Post
Danmark även får kontroll på transporterna. Kontrollen sker så att chauffören skannar
av ett antal streckkoder som finns på ett dokument som chauffören har i bilen, (se
bilaga) och därefter skannas postcontainern av. Kontrollen sker vid flera punkter längs
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med transporten från A till B, t ex sker en skanning av postcontainern vid avgång och
ankomst till terminalen. Streckkodsläsaren följer alltså med chauffören under hela
transporten, vilket innebär att varje link måste ha en läsare. Post Danmark har
investerat i ca 500 streckkodsläsare. Efter transporten då lastbilen är tillbaka i
Danmark sätter chauffören streckkodsläsaren i en vagga. Vaggan och PC:n som tar
hand om informationen på terminalen är ihopkopplade med en kabel. Informationen
om transporten skickas från PC:n till centraldatorn på huvudkontoret i Köpenhamn.
Information om rutten, mottagarbehovet mm finns i TTT-systemet och dessutom sker
fakturering, uppföljning mm m h a kontrollen som sker i och med TTT-systemet.
Användarens PC är kopplad via WAN6 (Wide Area Network) till webbservern. Denna
är kopplad via LAN7 (Local Area Network) till en databasserver.

Nackdelen med systemet är att Post Danmark inte har full kontroll på att chauffören
verkligen är på terminalen vid registreringen eftersom streckkodsläsarna liksom
dokumentet med streckkoderna finns med i lastbilen under hela transporten. För PNL
är det viktigt att verkligen ha kontroll på när lastbilen befinner sig på terminalen.
Dessutom uppstår problematiken med hur PNL skulle kunna kopplas på TTT-
systemet och att PNL i så fall skulle bli beroende av Post Danmark. Post Danmark ser
ett problem i att systemet är för krångligt eftersom för många skanningar ska göras
vilket leder till att chaufförerna lätt börjar att slarva eller helt enkelt struntar i att
registrera. Om PNL ska införa ett kontrollsystem måste det vara enkelt för
användarna, alltså i första hand chaufförerna. Dessutom är PNL egentligen bara
intresserad av de 2 kontrollpunkterna för ankomst och avgång. Som ett sista
motargument för TTT-systemet så införde Post Danmark TTT-systemet för att få
kontroll på sina lastbärare, vilket inte är samma skäl som PNL har för ett införande.

6.3 TID
Posten Sverige Inrikes använder sig sedan två år tillbaka av ett system som heter TID.
TID används för att få kontroll på alla transporters ankomster och avgångar till och
från terminalerna för Postens brev- och servicenät. Alla Postens leveranser finns med
i detta system, alltså även tåg- och flygtransporter. De inrapporteringssätt som
används för kontroll av lastbilstransporter är realtidsskanning av streckkoden som
tillhör transporten eller direkt inrapportering via dator om terminalpersonalen inte
hinner med att skanna av streckkoderna. Streckkoderna fås genom en daglig utskrift.
Det är terminalpersonalen som sköter skanningen av streckkoder eller inmatandet av
data i datorn eftersom Posten använder sig av många leverantörer och Posten anser att
det är bättre att få personer har ansvar för att sköta registreringen. Detta är tvärtemot
hur PNL resonerar eftersom PNL istället vill att chaufförerna ska stå för
registreringen.

TID finns i en central databas på en server och webbapplikationen kan nås av alla
Postens användare. Posten har använt TID sen maj 1999, innan dess använde sig
Posten av en mängd applikationer m h a bl a Access, Excel och PowerPoint. TID
infördes för att få en bättre kontroll och överblick av avvikelser och personalen är
nöjd med hur systemet fungerar.
                                                
6 WAN - kommunikation inom landet men även till andra länder. Huvudsakliga system är GSM och
Mobitex samt trådbundna Datel.
7Lokala datanät finns t ex inom företag. Karaktäristiskt är att dessa har en begränsad räckvidd, flexibla
anslutningsmöjligheter, en gränsyta för global anslutning och hög kvalitet på överföring.
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Om en transport rapporteras in försent ska orsaken till förseningen anges. Orsaker kan
t ex vara att terminalpersonalen glömt att rapportera in eller att det varit
trafikstörningar.

Transporten registreras då den anländer och då den lämnar en terminal. Däremot
registreras bara transporten sporadiskt då den lämnar ett utdelningskontor (stället där
brevbärarna hämtar breven som ska delas ut). Detta är dock under utveckling och
Posten vill att även denna händelse ska registreras. Inte heller då transporten lämnar
postkontoret registreras den, men för tillfället planerar man inte heller att denna
händelse ska ingå i inregistreringen.

Det finns ett intervall inom vilken transporten inte får någon anmärkning, och den är
+20 minuter och –10 minuter.

Totalt har Posten lagt ner ca 3 miljoner på TID-systemet. TID är uppbyggt av Posten
själv för att det ska passa deras behov.

I framtiden kommer eventuellt GPS att användas vilket skulle göra att vissa
inrapporteringspunkter automatiskt skulle rapporteras in utan att detta skulle behöva
göras manuellt. Även SMS kommer antagligen att användas i framtiden.

Posten hade samma skäl som PNL har för införandet av TID och Posten håller även
på att utveckla TID för paketsidan. Det vore bra om PNL kunde få tillgång till TID,
men p g a dagens kyliga relation är ett samarbete med Posten inte att räkna med.

6.4 Streckkoder
Streckkodstekniken kan användas på många olika sätt så PNL skulle kunna
implementera en egen variant som passar just företagets behov av fordonskontroll av
ankomst och avgång. Nedan följer en diskussion av förslagen och olika scenarion.

Streckkoden kan skrivas på ett pappersark som sätts fast inne i lastbilarna och ge
information om link-ID, åkeri och lastbil. För vissa åkerier/lastbilar skulle det bli
nödvändigt att sätta fast flera streckkoder i lastbilen med information om flera linkar
om lastbilen kör på flera linkar. Det är viktigt att streckkoderna är stora, tåliga och
lättåtkomliga och att de sätts fast ordentligt eftersom de kommer att bli utsatta för
slitage. Om streckkoderna kommer att utsättas för extremt mycket slitage skulle
streckkoderna kunna etsas fast på en metallplatta. I PNL:s fall skulle det ändå  säkert
vara tillräckligt att använda pappersark om de sätts fast ordentligt och skyddas väl i
lastbilen.

Figur 11: En vanlig streckkod.

Det vore bäst om de streckkodsläsare som redan finns på terminalerna kunde
utnyttjas. Chauffören hämtar då streckkodsläsaren från vaggan på terminalen (om
streckkodsläsaren är trådlös) och skannar av streckkoden vid avgång och ankomst.
Tiden fås vid skanningen. Därefter placeras streckkodsläsaren återigen i vaggan. Det
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är möjligt att lägga till en adress i streckkodsläsaren så att man kan se vilken
streckkodsläsare som har använts och därigenom få information om vid vilken
terminal registreringen har skett. På så sätt ser man också om registreringen är en
ankomst eller avgång. Annars måste varje link ha 2 streckkoder, en för ankomst och
en för avgång. Leverantörerna/PNL kan beställa streckkoderna av ett tryckeri för
streckkoder.

Om det skulle vara besvärligt att ta ut streckkodsläsaren till lastbilen eller om
streckkodsläsaren har en sladd skulle streckkoden kunna sättas fast på en pappskiva
som tas in till terminalen och skannas av, men detta är antagligen inte aktuellt i PNL:s
fall. Ett annat alternativ är att ett dokument skrivs ut med en streckkod på för varje
körning där åkeri, link-ID och ankomst/avgång finns med.

Om terminalernas streckkodsläsare inte skulle kunna användas skulle åkerierna eller
PNL kunna införskaffa streckkodsläsare, trots att detta kräver en relativt stor
investering. Det bästa vore att streckkodsläsarna placerades på terminalerna eftersom
de då alltid skulle finnas på plats där de ska användas. I så fall måste även en vagga
införskaffas på varje terminal. Eftersom även terminalerna kan dra fördel av ett
kontrollsystem borde inte det vara något problem. Om terminalerna mot förmodan
inte skulle gå med på att streckkodsläsare och vagga placeras på terminalerna skulle
åkerierna kunna ha med sig streckkodsläsarna under hela transporten. I så fall måste
en kontrollpunkt, i det här fallet en streckkod, sättas fast på terminalen för att
säkerställa att lastbilen verkligen var där. Streckkodsläsaren skulle tömmas t ex vid
åkeriernas utgångsställe där ett vagga skulle vara placerat. Problemet med detta är att
PNL använder sig av så många leverantörer att det antagligen skulle bli en ganska stor
investering med streckkodsläsare och vaggor hos alla leverantörer. I så fall skulle
leverantörerna och PNL kunna dela på kostnaderna för streckkodsläsarna.

Även terminalerna skulle tjäna på en kontroll av när lastbilarna ankommer/avgår. Det
ligger särskilt i terminalernas intresse att lastbilarnas avgång registreras så snart som
möjligt eftersom terminalernas ansvar sträcker sig till då lastbilen lämnar
terminalbyggnaden. Ju förr lastbilens avgång registreras desto tidigare övergår
ansvaret av godset till leverantörerna. Därför skulle terminalerna säkert låna ut sina
streckkodsläsare alternativt tillåta att streckkodsläsare placerades på terminalerna.

För att kunna använda de streckkodsläsare som redan finns på terminalerna i detta
syftet måste de programmeras om. Detta kan göras m h a streckkoder i en
programmeringsmanual i de flesta fall. I de fall detta inte går måste nya
streckkodsläsare införskaffas och placeras på terminalerna. En handdator kostar
omkring 4 000 kr medan en streckkodsläsare kostar 2 000-3 000 kr.

Enligt Expressgods IT-chef David White kan inte Expressgods streckkodsläsare
användas till att även registrera transporterna eftersom de i så fall måste
programmeras om vid varje registreringstillfälle. Detta är en klar nackdel för förslaget
eftersom PNL tillsammans med leverantörerna i så fall måste investera i
streckkodsläsare.

Streckkodsinformationen kan skickas på olika sätt. Se bilaga för mer information.
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Överföringen kan även ske via ett lokalt system direkt till en PC. Handdatorn placeras
i ett vagga som är kabelansluten till en seriell port, t ex RS232, på PC:n. Det finns
program för denna slags kommunikation, t ex ISE-Com. Om datorn är stationär sker
denna slags kommunikation. Jag tycker att denna teknik skulle passa bra för detta
förslag. Kommunikationen kan även ske med IR mellan handdator och vagga.

Informationen från terminalen kan skickas via e-post 1 gång/dygn om inte
realtidsinformation efterfrågas. Detta är antagligen ett förslag som skulle räcka till att
börja med.

Fördelen med att använda streckkoder är att de är billiga att tillverka och att det är en
etablerad teknik. Dock klarar inte streckkoder särskilt hård miljö.

6.4.1 Summering av förslaget
•  Streckkoder ska sättas upp i lastbilen med information om link-ID, åkeri och

lastbil. Tiden fås vid skanningen. Information om avgång/ankomst fås genom att
man ser vilken streckkodsläsare som har registrerat händelsen.

•  Streckkodsläsare som finns på terminalerna ska användas, dock måste dessa
programmeras om. Expressgods streckkodsläsare kan däremot inte användas, så
till dessa terminaler måste läsare införskaffas.

•  Programvara ska installeras.
•  Informationen kan till att börja med skickas som e-post till CB.

6.5 RFID
Istället för att använda streckkoder för identifiering av gods kan RFID-teknik
användas. RFID består av en transponder (kallas även för eskortminne, tagg eller
databärare) som är fäst på objektet och denna sänder ut radiosignaler som tas emot av
en mottagarantenn. Data överförs beröringsfritt via radiovågor och lagras sen i någon
form av centralenhet, t ex en databas. Läsavstånden är olika beroende av frekvens.
Låg frekvens, som är den vanligaste tekniken, ger korta avstånd (120-130 kHz). En
relativt ny teknik, mellanfrekvens, finns på 13,56 MHz. Hög frekvens använder sig av
mikrovågor på 2,45 GHz och ger långa läsavstånd på upp till 10 m.

Det finns olika varianter på RFID-transpondrar. Aktiva har egen strömförsörjning
som t ex består av ett batteri och passiva får energi av läsaren när den avläser
transpondern. Dessutom kan transpondrarna delas in i read/write och read-only. En
read-only-transponder är fast kodad med ett ID-nummer och denna information kan
inte förändras. En read/write-transponder kan lagra användardata som t ex
sändningsnummer och vikt och denna kan också förändras. Fördelen med RFID är
framför allt att tekniken fungerar nästan till 100%. Transpondertekniken är dock
dyrare än streckkoder p g a att de inte kan tillverkas hos användaren till skillnad mot
streckkoder som kan skrivas ut med en skrivare. Nedan följer en tillämpning på
RFID-tekniken.

6.5.1 Högfrekvent RFID
Det finns olika tillämpningar av RFID, men det som antagligen skulle passa bäst för
PNL är ett system med aktiva read-only-transpondrar som använder sig av
mikrovågor. Varje transponder har då ett ID-nummer och detta nummer fungerar som
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en pekare i en databas. Mikrovågor används inom frekvensområdet 2,45 GHz8.
Räckvidden är som bäst 10 meter. Högfrekvent RFID är bra för stora föremål och
stora avstånd vilket skulle passa bra i det här fallet.

Läsenheten kan jämföras med en ficklampa; avläsningsområdet är bara riktat framåt
och är ganska snävt. Mikrovågor kan även styras som en ficklampa vilket inte går
med låga frekvenser då frekvenserna istället sprids i luftrummet. Avläsningen sker
automatiskt. Eftersom det krävs en distinkt punkt för registreringen är den optimala
placeringen av läsenheten på en stolpe vid grindarna där alla lastbilar måste passera.
Om PNL vill ha kontroll både av ankomst och avgång måste 2 läsenheter sättas upp
på stolpen för att båda händelserna ska registreras.

Det finns olika transpondrar att välja mellan. Det som antagligen skulle passa bäst för
PNL, enligt IdentCode, är en läsenhet som heter TransIT och en transponder som
heter WindowTag. Transpondern, en antenn och ett batteri (med en livslängd på 8-10
år) placeras i en dosa som är lite större än ett kreditkort och är ca 3 cm tjockt. Dosan
kan ha 3-4 sugfötter som kan sättas fast på framrutan på lastbilen. Fördelen med
denna lösning är att dosan är löstagbar och att en antenn inte behöver monteras fast på
fordonet utan den finns istället inne i dosan. Räckvidden blir dock något sämre
eftersom antennen inte är fri, men för PNL:s del skulle den ändå vara tillräckligt bra.
Tekniken är säker eftersom registrering sker automatiskt vilket innebär att man vet att
registreringen verkligen sker. Mjukvaran som IdentCode erbjuder heter Wingate och
den hanterar kommunikationen, loggar händelser och sparar informationen i en
databas. Priserna är dock relativt höga; en läsenhet, TransIT, standardversionen,
kostar 2 725 EUR, en transponder, WindowsTag kostar 36,50 EUR, och mjukvaran
Wingate kostar 950 EUR.

Informationsöverföringen till PNL:s centraldator kan ske på många olika sätt, t ex
genom nätverk med TCP/IP9, webbrowser via Internet, seriella protokoll (t ex RS232
eller RS422) eller med radioLAN10 om registreringen sker långt ifrån PC:n på
terminalen. Antagligen skulle RS422-protokoll passa bra i PNL:s fall. Till att börja
med skulle informationen skickas som e-post 1 gång/dygn till CB. Eventuellt skulle
systemet kunna utvecklas till att skicka informationen kontinuerligt eftersom det är
bäst att utnyttja att företaget har ett så avancerat system.

Självklart erbjuder liknande företag andra lösningar som påminner om denna, t ex
BaumerIdent (se bilaga för information om BaumerIdents lösningsförslag).

Eftersom förslaget skulle kräva en stor investering skulle PNL kunna hyra
utrustningen och åkerierna skulle kunna stå för en del av betalningen.

                                                
8 Egentligen klassificeras inte mikrovågor som radiovågor eftersom frekvensintervallet för radiovågor
är mellan 1 kHz och 1 GHz. Mikrovågor är mellan 1 GHz och 100 GHz, men de räknas ändå som
RFID i de flesta sammanhang.
9 TCP/IP är en uppsättning kommunikationsprotokoll för att koppla samman lokala nät i stora internät.
10 RadioLAN är en trådlös bredbandsteknik där Internetkommunikationen överförs med radiovågor
istället för med kabel. Basstationer, s k accesspunkter, placeras ut på strategiska ställen med fri sikt och
därefter placeras radiomottagare ut. Överföringshastigheten är upp till 200 gånger snabbare än för
vanligt modem. Noggrannheten är ca 100 m. Tekniken är relativt dyr.
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6.5.2 Summering av förslaget
•  Lastbilarna utrustas med en dosa som innehåller en aktiv read-only-transponder,

en antenn och ett batteri.
•  2 läsenheter placeras på en stolpe vid grindarna.
•  Transponderns ID-nummer kopplas ihop med information om link-ID, åkeri,

datum och tid.

6.6 Smarta kort
En annan identifieringsteknik som även skulle kunna klassificeras som RFID är
smarta kort. ADC-Systems erbjuder en teknologi för kontroll m h a smarta kort
försedda med en transponder. Varje chaufför förses med var sitt kort med ett ID-
nummer som de "loggar in" med vid ankomst och avgång till terminalen.
Kommunikationen mellan läsare och kort sker beröringsfritt så kortet hålls upp
framför läsaren, en proximity reader eller en OEM-läsare, max 15-20 cm från läsaren.
Det smarta kortet är read-only och passivt, så strömförsörjning fås alltså från läsaren
vid registreringen. En antenn kan placeras antingen i läsaren eller externt. Om
antennen placeras i läsaren blir systemets prestanda något sämre eftersom antennens
omgivning "skyms" av läsaren och radiosignalerna får svårare att nå fram. Prestandan
skulle ändå vara tillräckligt bra för det här fallet. Frekvensen som skulle användas är
125 kHz (lågfrekvent RFID). På varje terminal skulle det finnas en centralenhet där
informationen tas omhand. Kort-ID skulle kopplas ihop med information om link-ID
och åkeri i centralenheten. Samtidigt skulle information fås om datum och tid. För att
få information om ankomst/avgång finns det 2 alternativ. Det ena alternativet är att 2
läsare sätts upp på terminalen, en för ankomst och en för avgång. Det andra
alternativet är att PNL helt enkelt litar på att chauffören registrerar både ankomst och
avgång, vilket ger 2 inrapporteringar. Det finns då en risk att om chauffören glömmer
att registrera avgången så får PNL fel information om denna händelse. Man får anta
att den första registreringen är en avgång och den andra är en ankomst. Jag anser ändå
att det senare alternativet skulle vara tillräckligt för detta förslaget, om förslaget ska
fortsätta att vara aktuellt.

Dataöverföringen från läsare till centralenhet skulle kunna ske via ett protokoll, t ex
RS232, till en dator max 15 m från läsaren. Informationen skickas från centralenheten
till ett administrationssystem där informationen presenteras och kontrolleras centralt, i
PNL:s fall på CB.

En standardlösning med en läsare och en antenn med ett RS232-protokoll skulle kosta
4 000-5 000 kr. En centralenhet skulle kosta ca 15 000 kr. Administrationssystemet
skulle kosta ca 5 500 kr.

Chaufförer är vana vid att dra passerkort vid ankomst till terminaler vilket säkert
skulle innebära att det skulle vara lätt att införa denna nya rutin.

Ett annat förslag ADC-Systems har är att använda GSM-moduler. Transponder skulle
användas och GSM-modulen skulle samla ihop information och skicka över denna t
ex en gång om dagen. Denna teknik används idag på bussar för att ha kontroll av hur
många som stämplat sin resa.
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6.6.1 Summering av förslaget
•  Varje chaufför förses med var sitt kort som innehåller en passiv read-only-

transponder.
•  Kortet hålls upp framför en läsare med inbyggd antenn som är placerad på

terminalen.
•  Kort-ID kopplas ihop med information om link-ID och åkeri i centralenheten

samtidigt som datum och tid erhålls.
•  Ett administrationssystem ska finnas på CB.

6.7 GSM-positionering
GSM (Global System for Mobile Communications) är ett digitalt mobiltelefonsystem
som finns i 140 länder runtom i världen (1999). Det finns olika tillämpningar av
GSM, t ex erbjuder Telia Mobile GSM-positionering som fungerar så att x- och y-
koordinater kontinuerligt levereras till ett annat system. Än så länge har Telia bara
täckning i Sverige, men i framtiden kommer även Finland, Norge och Danmark att
ingå. PNL skulle kunna ha en uppkoppling till en hemsida via Telias server.
Informationen om transport-ID rapporteras in. Noggrannheten är som bäst ca 500 m
och som sämst ett par mil, enligt Magnus Erixon, Telia Mobile. Detta är för grovt för
PNL så GSM-positionering är antagligen inget alternativ för PNL.

6.8 SMS
SMS (Short Messege Service) är en GSM-unik tjänst där man normalt skickar
meddelanden via en GSM-telefon till en annan GSM-telefon. SMS lämpar sig för
applikationer med kortare informationsinnehåll såsom t ex avläsning av utrustning.
Inrapporteringen måste kopplas till någon slags kontroll så att PNL kan se att lastbilen
verkligen var vid terminalen vid inrapporteringen. Kontrollen skulle kunna ske så att
en skanning kopplas till skickandet av SMS-meddelandet. Skanningen skulle t ex
kunna ske av en streckkod som bara finns på terminalen.

Telia erbjuder spårningssystem via SMS-meddelanden. Informationen kan sorteras
efter prefix (vad som skrivs in i meddelandet) eller efter telefonnummer.

Den lösning som skulle kunna passa PNL enligt Filip Åkerblom, Telia Mobile, är en
modemlösning. Då kopplas ett modem till en PC som därefter kan ta emot SMS-
meddelanden. PC:n kopplas till operatörens SMS-central som skickar information till
PNL:s databas och PNL skulle betala 3 000-4 000 kr/månad, exklusive kostnaden att
skicka SMS-meddelanden. PNL skulle då inte ha eget kortnummer. Det skulle inte
heller spela någon roll vilka operatörer leverantörerna använder. Nackdelen med SMS
är att GSM inte täcker överallt och dessutom är det ganska dyrt.

Jag har valt att inte gå vidare med just denna tillämpning av SMS-tekniken eftersom
det antagligen skulle krävas 2 moment för chauffören, en för att skanna av en
streckkod och en för att skicka iväg ett SMS. Jag har istället undersökt en liknande
lösning mer grundligt som bygger på sändning av SMS-meddelanden, nämligen IR-
tekniken. Skillnaden är framför allt att identifieringstekniken är annorlunda, lösningen
är billigare och att PNL får tillgång till informationen på ett enklare sätt. Se avsnittet
om IR-teknik.
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6.9 Läsare på mobiltelefon
AirClic är ett företag som har funnits sen oktober 1999 och som tillhandahåller
streckkodsläsare som kan användas som tillbehör till mobiltelefoner.
Streckkodsläsaren sätts på mobiltelefonen vid registreringstillfället. Streckkodsläsaren
är en vanlig laserläsare som läser på korta avstånd och kan läsa de flesta typer av
streckkoder. Streckkodsläsaren får ström från mobiltelefonens batteri. Därför är det
lämpligt att ta bort läsaren från mobiltelefonen efter registreringen eftersom
telefonens batteri annars laddas ur snabbare. Streckkodsläsaren har 2 knappar, en för
läsning och en för att ändra typ av användning. Chaufförerna har med sig ett
dokument med 2 streckkoder i bilen, den första streckkoden ger information om
avgång, link-ID och åkeri. Den andra streckoden ger istället information om ankomst,
link-ID och åkeri. Informationen om tidpunkten fås automatiskt vid registreringen.
Streckkoderna kan leverantörerna/PNL beställa av ett tryckeri för streckkoder.
Informationsöverföringen sker med GPRS-teknologi11 (General Packet Radio
Service) via WAP12 (Wireless Application Protocol) eller SMS. AirClic gör idag
endast tillämpningar med WAP eftersom de tror att det är framtidstekniken och för att
tvåvägskommunikation kan ske med WAP men inte med SMS. Informationen skickas
till AirClics plattform, som kallas för switch. Plattformen är endast en länk innan
informationen skickas vidare till PNL:s databas, ingen information lagras alltså. Om
informationen ska skickas till fler databaser är det inget problem. Därefter väljer PNL
hur informationen ska visas. En konfirmation kan även skickas till chauffören då
registreringen har fullföljts.

Tekniken är väldigt lätt att implementera, det enda förarbetet som behöver göras är att
bestämma vart plattformen ska skicka vidare informationen liksom hur PNL vill ta
emot informationen.

Figur 12: Streckkodsläsare som tillbehör till mobiltelefon, http://www.airclic.com , 02-01-25.

AirClic har ett avtal med Ericsson så endast Ericsson-telefoner med 3 år gamla
modeller kan användas. I USA kan även Motorola-telefoner användas. Om förslaget
skulle implementeras måste alltså de leverantörer som inte använder Ericsson-
telefoner införskaffa nya telefoner.

Än så länge finns streckkodsläsarna bara på prototypstadiet så kostnaderna per läsare
är relativt dyra. Idag kostar en läsare 150 USD.

                                                
11 GPRS - trådlös kommunikation via paketförmedlad data. GPRS är en utveckling av GSM.
12 WAP är en teknik som gör det möjligt att läsa Internetsidor i din mobiltelefon (med WAP-teknik).
Med WAP fås tillgång till en mängd tjänster som finns på Internet.
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I ett pilotprojekt skulle AirClic endast ta ut en kostnad för läsaren, men om PNL
väljer att helt implementera tekniken skulle en avgift på 25 öre/registrering tas ut.

Om PNL skulle införa förslaget skulle det räcka med att en streckkodsläsare/terminal
införskaffades, alltså en investeringskostnad på ca 150 * 15 = 2 250 USD
(= ca 24 272 SEK, 02-01-27).

6.9.1 Summering av förslaget
•  Chauffören har ett dokument med 2 streckkoder i lastbilen. Informationen i

streckkoderna är avgång/ankomst, link-ID och åkeri.
•  På terminalen finns en streckkodsläsare som sätts fast på chaufförens mobiltelefon

och läser av streckkoden. Tidpunkten fås vid registreringen.
•  Informationen skickas via WAP till AirClics plattform och sen vidare till PNL.

6.10 GPS
GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat positionerings- och
navigeringssystem. Systemet består av 27 satelliter som finns i en omloppsbana kring
jorden. Satelliterna sänder en datakod som kan tas emot på marken. Eftersom varje
satellits position är känd kan en mottagare på marken jämföra datakoden och räkna ut
avståndet till varje satellit och därefter beräkna sin egen position. Den utrustning som
krävs är en GPS-mottagare och en dator. Den billigaste GPS-mottagaren kostar ca
1 000 kr och till det kommer kostnad för användning av systemet och datorprogram.
Jag har tittat på olika tillämpningar där GPS ingår.

6.11 TIM
Deutche Post använder sig av ett system som kallas TIM som kombinerar GPS och
GSM med SMS-protokoll. Deutche Post kan se var någonstans lastbilen är m h a GPS
och i undantagsfall vid t ex trafikstörningar används SMS för att ledningscentralen
ska kunna kommunicera med chaufförerna. Utrustningen är placerad i en låda som
finns i bilen och är ungefär lika stor som ett A5-ark och den är inte fast ansluten i
bilen. Systemet är kopplat till handdatorerna som kommunicerar via
radiokommunikation med direkt överföring.

Anledningen till att Deutche Post valde att implementera systemet var framför allt att
företagets kunder efterfrågade ett T&T-system. Företaget vill vara transparent
gentemot kunderna och de vill även ha ett flexibelt planerings- och transportsystem.

Systemet passar antagligen inte för PNL eftersom det kräver stora investeringar eller
att PNL kopplar upp sig till Deutche Posts system vilket skulle innebära att PNL bara
skulle få denna information för transporter utförda av Deutche Post.

6.12 Mobilmontage
Mobilmontage erbjuder ett spårningssystem som kombinerar GSM och GPS med
SMS. Lösningen påminner om TIM. PNL skulle kunna välja att ett SMS-meddelande
skickas iväg då lastbilen åker ut ur terminalområdet (som är en zon som GPS-
mottagaren känner av) och då den anländer till nästa terminalområde (nästa zon).

Investeringen för utrustningen för en bil är ca 9 800 kr och sen tillkommer kostnaden
för modemet på 4 000 kr. Dessutom är det en kostnad att skicka SMS-meddelanden.
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Lösningen ger bra och tillförlitlig kontroll på transporterna, men
investeringskostnaderna är höga, alltså har jag valt att inte gå vidare med lösningen.

6.13 Mobitex
Mobitex är en öppen världsstandard utvecklad av Ericsson för trådlös
paketdataförmedling över smalband. Mobitex används som ett
kommunikationssystem för att t ex rapportera in order, prata och skicka information.
Då ett meddelande skickas kan man se var någonstans det är skickat ifrån. Externa
terminaler (som kan vara mobila) kommunicerar via radio med ett centralt system.
Fördelen med Mobitex är att transaktionskostnaderna är låga.

6.13.1 Mowic
Mowic erbjuder mobil datakommunikation som är byggd på Ericssons Mobitex-
system, den senaste 3G-versionen, med täckning i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mowic är operatör för det paketdataförmedlade nätet PMD8000. Positioneringen ger
en bra bild av var någonstans fordonet befinner sig. På de ställen där Mowics system
inte kan användas kan istället GSM-positionering användas, men GSM-positionering
ger inte lika bra positionering som Mowics system, felet kan enligt Mikael Palmlöf,
Mowic, vara upp till 3 km.

Mowic erbjuder olika lösningar, men det som antagligen skulle vara mest aktuellt för
PNL är att införa positiva larm. Man anger då ett område och då lastbilen kommer in i
detta skickas en larmsignal som säger att lastbilen är inne på området.

Utrustningen som PNL skulle använda är en Mobile Router som skulle finnas i varje
bil. Denna kan vara monterad i en väska. Routern kopplas in i bilen och kräver ett
12 V-uttag. Kontakterna kan vara lite känsliga om de behandlas vårdslöst så därför är
det bäst om de är relativt fast monterade så att de inte utsätts för mycket slitage.
Kostnaden för en väska med en router och en GPS skulle vara under 10 000 kr. PNL
skulle då behöva en väska för varje lastbil som kör för PNL. Till detta skulle någon
slags programvara krävas. Det finns ett system som man kan köpa och då ingår även
faktureringsfunktioner mm. Informationen om när lastbilarna kommer in i ett larmat
område kan lagras. Systemet skulle kosta 60 000-70 000 kr. Som en första lösning kan
en Internet-tjänst användas där kostnaden är per lastbil. Man kan då ladda hem
kartbilder så att man ser var någonstans lastbilen är och funktionen med positiva larm
kan även användas.

Om PNL väljer att använda sig av deras system kan Mowic sätta upp en basstation i
Jönköping eftersom det är mycket trafik där.

Mowic passar egentligen bäst för företag som har många körningar och där åkschemat
blir väldigt sent. På så vis kan den chaufför som är närmast ta den körningen och
trafikplaneringen göras mer effektiv. För tillfället är investeringskostnaden för stor för
PNL:s del, men beroende på hur PNL kommer att utvecklas i framtiden så skulle
Mowic kanske kunna bli ett alternativ i framtiden. Om CB:s uppgift så småningom
även kommer att inkludera ett större inslag av trafikplanering skulle det antagligen
kräva något slags trafikplaneringsystem som ger en bra överblick.
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6.14 Bluetooth
Bluetooth är en trådlös teknologi med kortdistansradioteknologi (hög frekvens) som
har utvecklats av SIG-grupppen. Bluetooth-chipet gör det möjligt att överföra signaler
på korta avstånd mellan telefoner, datorer mm.

I PNL:s fall skulle en Bluetooth-accesspunkt kunna sättas upp på terminalerna och
noggrannheten skulle då vara runt 10-20 m, och alldeles säkert under 100 m.
Bluetooth skulle kunna kombineras med SMS. Ett SMS skulle kunna skickas iväg då
mobiltelefonen får kontakt med accesspunkten och då kontakten bryts. Eventuellt
skulle en accesspunkt kunna kommunicera med en webbserver.

Antagligen är Bluetooth ett för dyrt och komplicerat alternativ för den funktion PNL
efterfrågar.

6.15 Nordic VLSI
Nordic VLSI är ett norskt företag som bl a erbjuder teknik med trådlös
kommunikation. Nordic VLSI påminner något om Bluetooth men skillnaden är att i
Bluetooth finns det färdiga protokoll vilket gör att lösningen blir mer omfattande och
dyrare eftersom protokollen innehåller överflödig information för detta syftet. Nordic
VLSI har dessutom längre räckvidd, upp till 1 km, beroende på val av antenn,
eftersom frekvensen är lägre än Bluetooth-chip. Nordic VLSI opererar på ISM13-
(Industrial, Scientific and Medical) eller SRD- (Short range Radio Device)
frekvensbanden som finns i de flesta länder. Det krävs ingen licens för dessa
frekvensband, men datamängderna som skickas måste vara små. Dessutom kan
störningar förekomma om många sänder mycket information samtidigt. Detta kommer
antagligen inte att vara något problem för PNL eftersom datamängden som företaget
vill sända är mycket liten.

Nordic VLSI består av en radiosändare som ska finnas i lastbilen och en
radiomottagare som ska finnas på terminalen. Informationen sänds vidare av en
microcontroller som är en liten krets som innehåller programvara och har ett unikt
nummer. Microcontrollern kan också ha en liten del minne för att eventuellt kunna
mellanlagra informationen om det skulle vara någon störning i sändningen.
Informationen skickas sen vidare till en PC på terminalen där informationen tas emot
och behandlas.

Sändaren kan sitta fastmonterad i lastbilen eller vara rörlig. För att få lång räckvidd
ska en antenn sättas upp på lastbilen och i så fall ska den sitta fast på lastbilen.
Räckvidden kan då som bäst bli 1 km. Om PNL önskar ha en dosa med en liten, enkel
inbyggd antenn, en s k loop antenna, blir räckvidden sämre, men för den här
tillämpningen är det egentligen bättre om räckvidden är lite sämre eftersom kontrollen
då blir bättre. Dosan har ett ID-nummer inlagt som aktiveras genom en
knapptryckning då den ska sända en radiosignal. Antagligen skulle det passa bäst för
PNL om det endast fanns 2 knappar på dosan, en som indikerar avgång och en
ankomst. Det skulle även ingå en liten del microcontroller i sändardelen.
Strömförsörjningen av sändaren fås från ett batteri eftersom det krävs så pass lite
ström. Om PNL väljer en lösning med en dosa som kräver en knapptryckning för att
sända iväg radiovågor kan batteriet räcka i upp till 10 år. Dosan skulle vara av plast,

                                                
13 Gäller på frekvensbandet mellan 2,4 och 2,48 GHz.
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vara ca 3x5 cm stor och innehålla en inbyggd antenn, ett batteri, en bit microcontroller
och ett Nordic VLSI-chip. Det chip som skulle passa för PNL skulle antagligen vara
ett mönsterkort14. Sammanlagt skulle en dosa kosta 100-150 kr. Varje link skulle
utrustas med ca 3 löstagbara dosor som tillhör linken.

Mottagaren, som består av en radiomottagare, en antenn och en microcontroller, ska
placeras utanför terminalbyggnaden eller inomhus med bara antennen utomhus. Den
största delen av lösningens microcontroller finns i mottagardelen. En microcontroller
skulle kosta 50-100 kr för den här tillämpningen. Antennen på terminalen skulle vara
av en bättre kvalitet än de i dosorna för att få en bättre räckvidd, ca 200 m.

Dosans ID-nummer och avgång/ankomst ska kopplas ihop med link-ID och åkeri.
Detta görs i PC:n på terminalen. Datum och tid kopplas även till identifieringen i
PC:n. Mottagare och PC kopplas t ex ihop med en nätverkssladd som ansluter till
nätverket. Från PC:n kan informationen t ex skickas som e-post till CB.

Om PNL skulle vara intresserat av att bygga upp ett system med Nordic VLSI finns
det konsulter som kan bygga upp det åt dem, t ex Xperi. Xperi kan bygga upp ett
system som sträcker sig fram t o m nätverket på terminalen. Därefter får något IT-
företag, t ex WM-data, bygga vidare på applikationen och sortera informationen.

Det finns en liknande tillämpning idag vid Öresundsbron för biltullar och det fungerar
bra, enligt Jörgen Larsson, Eurodis, Nordic VLSI:s distributör.

6.15.1 Summering av förslaget
•  Sändarchip, batteri, microcontroller och antenn ska placeras i en dosa som

placeras i lastbilen. Varje link ska utrustas med förslagsvis 3 dosor och varje chip
har ett ID-nummer.

•  Mottagardelen bestående av mottagarchip, microcontroller och antennen ska
placeras vid terminalbyggnaden.

•  Sändarchipets ID-nummer och ankomst/avgång kopplas ihop med informationen i
PC:n (link-ID och åkeri) tillsammans med datum och tid.

•  Från PC:n skickas informationen till CB, t ex som e-post 1 gång/dygn.

6.16 Skakchip
Skakchip används av International Mail, Posten, för att kunna undersöka särskilda
problemsändningar. Chipet läggs i en postsäck med breven som ska till en viss
destination och de skakningar som chipet utsätts för registreras. På så vis kan man se
då chipet har rört på sig, och vilken sorts rörelse det är. Data fås efter transport m h a
en adapter och ett datorprogram. Skakchip passar för problemsändningar, alltså är det
inte ett bra alternativ för PNL eftersom företaget vill ha kontinuerlig kontroll.

6.17 Stämpling
Det absolut enklaste åtgärdsförslaget för PNL:s problem är att fraktdokumentet som
chauffören ska ha med sig i bilen under hela transporten stämplas av
terminalpersonalen då lastbilen anländer och avgår från terminalen. Dock kan det
uppstå en del problem med ett sånt här förslag. Då chauffören anländer till terminalen
                                                
14 Mönsterkort är "nakna kretskort", dit man på fotografisk väg överfört mönster ritade i CAD-program
i en dator. Nästa steg är att löda fast komponenter på kretskortet enligt det angivna mönstret.
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måste han t ex först hitta terminalpersonalen för att begära en stämpel. Detta kan
orsaka problem om terminalpersonalen är upptagen med annan terminalhantering eller
om det är brist på personal just den dagen. Dessutom måste fraktdokumentet skickas
till CB på något sätt så att personalen där kan ta del av informationen om avgångs-
och ankomsttid. Helst ska denna information vara elektronisk eftersom den sen även
ska skickas till huvudkontoret för dokumentering och behandling. Det viktigaste
kriteriet för ett kontrollsystem är att en kontroll verkligen sker och i detta förslag är
det inte garanterat att kontrollen sker bl a för att chauffören är beroende av andra
människor. Jag har därför valt att inte gå vidare med förslaget.

6.18 IR-teknik
Ett företag som heter Accinity har utvecklat en teknik med infraröd strålning15 (IR)
som skulle kunna passa för PNL:s situation. Tekniken är en klient-server-typ16 och
fungerar så att en mobiltelefon med IR-port riktas mot en enhet som kallas för
WebEye. Om mobiltelefonen har riktats på rätt sätt lyser en lysdiod med fast, grönt
ljus. Om kommunikationen inte har fungerat lyser en diod med ett gult blinkande ljus.
WebEye sänder en statisk signal via IR till mobiltelefonen. Signalen får
mobiltelefonen att efterfråga information ur en servers (Accinity-server)
rapporteringssystem genom att skicka ett SMS. Den efterfrågade informationen
skickas som en bekräftelse tillbaka till sändaren via ett SMS-meddelande.

          signal skickas via IR           signal skickas via IR           signal skickas via IR           signal skickas via IR        SMS                   e-post 1 gg/dygn       SMS                   e-post 1 gg/dygn       SMS                   e-post 1 gg/dygn       SMS                   e-post 1 gg/dygn
                                                                    2                          PNLPNLPNLPNL
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                 WebEye                 WebEye                 WebEye                 WebEye                     3
Figur 13: IR-tekniken.

Kravet för att kunna använda denna teknologi är att chaufförerna måste ha en telefon
med IR-port (se bilaga med kompatibla telefoner). Eftersom de flesta telefoner har det
av de modernare varianterna är detta antagligen inte något problem. I annat fall får
åkerierna som kör åt PNL uppgradera sina mobiltelefoner.

Eftersom PNL bara är intresserad av diskret information skulle Accinitys IR-lösning
kunna passa bra. Det skulle då antagligen vara enklast om 2 WebEye-enheter sattes
upp på terminalerna, en för avgång och en för ankomst. Anledningen till att 2 enheter
väljs att sättas upp är att det förenklar proceduren att få information om registreringen
                                                
15 Infraröd strålning (IR) - elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet ca 0,75 µm–1mm, d v s
mellan det yttersta röda ljuset och mikrovågsområdet. Strålningen utsänds eller absorberas när
atomerna i en molekyl, vätska eller fast kropp ändrar sina vibrationsenergier. Den är osynlig för ögat
men värmer upp föremål i vilka den absorberas och kallas därför också värmestrålning. Den utsänds
från en varm kropp, intensivare ju högre temperaturen är. IR har många tekniska användningar, både i
aktiv teknik, då man använder en IR-emitterande strålningskälla, och i passiv teknik, då man utnyttjar
den IR som utsänds av objektet. Aktiv teknik förekommer t ex i fjärrkontrollerna till TV-apparater.
Passiv teknik används t ex i "värmekameror" för medicinsk diagnostik.
16 Persondatorns programvara begär tjänster av olika server-program på datorer i nätverket utan att
användaren behöver se det.
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gäller för en ankomst eller avgång. Annars skulle 2 typer av SMS-meddelanden vara
tvungna att skickas. Då chauffören anländer till terminalen aktiverar han sin IR-port
och riktar mobiltelefonen mot WebEye-enheten. Mobiltelefonen ska placeras ca 50
cm från WebEye-enheten för att kontakt ska ske. IR-tekniken är endast känslig för
starkt solljus vilket försämrar teknikens prestanda något. Om enheten placeras
inomhus avhjälps detta problem.

Avsändaren skulle betala kostnaden för SMS-meddelandet. Kostnaden är på 2-3
kr/meddelande. Dels blir det en kostnad för åkerierna att skicka ett SMS, dels en
kostnad för PNL som ska betala SMS-meddelandet som ska skickas från Accinitys
server. Chauffören eller leverantören ska lägga in SMS-meddelandet i sin telefon.
Samarbete måste ske med operatörerna.

PNL skulle kunna komma åt informationen på olika sätt, t ex via Internet genom en
webbapplikation där PNL skulle kunna få ett konto med lösenord. En annan lösning
som antagligen skulle passa PNL bättre i nuläget är att rapporter skickas via e-post
från Accinity-servern. I början av användandet skulle antagligen dagrapporter vara det
enklaste.

All inrapportering kommer att ske via chaufförernas mobila uppkoppling och
dagrapporterna kommer att skickas via Internet från Accinitys server. Det enda som
krävs för WebEye-enheten är ett strömuttag. Bekräftelse skickas via SMS till
chaufförerna från Accinitys server.

Den information som PNL vill ska kopplas ihop är link-ID, åkeri, datum, tid,
mobiltelefonnummer och om registreringen är en avgång eller ankomst. För att få
reda på det senare sätts 2 enheter upp på terminalerna, en för avgång och en för
ankomst. Eftersom även link-ID anges vet man vid vilken terminal registreringen har
skett på eftersom även information om ankomst/avgång erhålls. Accinity skickar
denna information till CB och CB ställer i sin tur samman en avvikelserapport som
skickas till huvudkontoret där resultatet kan analyseras.

Vid implementeringen måste någon slags informationsskylt sättas upp i närheten av
WebEye-enheten där det står förklarat hur chauffören ska gå tillväga vid avläsningen.

Kostnaden för en WebEye-enhet skulle vara omkring 1 000 kr, men det kan tänkas att
priset kommer att sjunka i framtiden om Accinity kommer igång med produktion av
enheter.

Det är en fördel att mobiltelefon är obligatoriskt utrustning i lastbilarna och att denna
kan utnyttjas i förslaget.

6.18.1 Summering av förslaget
•  En mobiltelefon med IR-port riktas mot en WebEye-enhet. Ett SMS genereras

som efterfrågar information i Accinity-servern.
•  Servern skickar link-ID, åkeri, datum, tid, ankomst/avgång och

mobiltelefonnummer till CB via e-post som dagrapporter.
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6.18.2 Pilotprojekt
För att studera hur denna lösning skulle fungera i PNL:s verksamhet kan ett
pilotprojekt utföras. Jönköping är ett centralt nav i PNL:s distributionsnät p g a dess
placering och för att CB är placerad där, därför kommer detta nav vara
utgångspunkten i ett eventuellt kommande pilotprojekt. Linkarna som i så fall ska
undersökas är Jönköping-Köpenhamn, Köpenhamn-Jönköping, Jönköping-Oslo och
Oslo-Jönköping. På varje terminal ska 2 enheter sättas upp, en för ankomst och en för
avgång. Detta ger att 6 WebEye-enheter ska användas. Vid pilotprojektet kommer
WebEye-enheter att lånas ut av Accinity och dessa kommer att placeras inomhus vid
porten där godset lastas och lossas av. WebEye-enheterna kommer att placeras
inomhus eftersom de än så länge inte är anpassade för utomhusbruk.

Accinity ska maila CB 1 gång/dygn med en rapport om lastbilarnas ankomster och
avgångar vid terminalerna. Informationen som ska skickas är link-ID, åkeri, datum,
tid, ankomst/avgång och mobiltelefonnummer. Före pilotprojektet ska information om
mobiltelefonnummer och mobiltelefonmodell kopplat till chaufför/lastbil och åkeri
skickas till Accinity. Dessutom ska fullständig tidtabell skickas till Accinity.

Pilotprojektet ska pågå i 4 veckor för att kunna studera hur systemet fungerar och
därefter ska resultatet utvärderas.

Åkerierna och chaufförerna ska informeras om kontrollsystemet.

Antag en kostnad på 2,50 kr/skickat SMS. Detta ger en kostnad på ca 2,50 kr/SMS * 2
SMS/registrering * 2 registreringar * 4 sträckor/dygn = ca 40 kr/dygn för
pilotprojektet. Om åkerierna betalar för SMS-meddelandet som skickas från deras
telefoner betalar PNL hälften av denna kostnad, alltså ca 20 kr/dygn.

Pilotprojektet har än så länge inte kunnat genomföras eftersom PNL varit i en sådan
situation att företaget kontinuerligt har förändrats och leverantörer har bytts ut.
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7 Analys av förslagen
Det förslag som jag anser bäst stämmer överens med PNL:s kravspecifikation är IR-
tekniken. Nedan klassificeras denna lösningen med IR-teknik:

Teknik för att identifiera transporten – Chauffören öppnar IR-porten på sin
mobiltelefon och riktar den mot WebEye-enheten som finns på terminalen.
Systemets omfattning – Från startterminal (T1) till slutterminal (T2).
Registrering av tid och placering – Tiden registreras vid avgång från terminal 1 och
ankomst till terminal 2.
Tidsintervall för inrapportering – Till att börja med skulle informationen skickas
som dagrapporter 1 gång/dygn.
Hierarkisk nivå – Registreringarna sker på fordonsnivå.
Inrapporterade attribut – Link-ID, åkeri, datum, tid, ankomst/avgång och
mobiltelefonnummer.
Informationssystemets organisation – Då chauffören öppnar sin IR-port och riktar
den mot enheten för avgång/ankomst genererar detta en efterfrågan i form av ett SMS
till Accinitys server. En bekräftelse sker i form av ett SMS till chauffören.
Informationen lagras i Accinitys server och dagrapporter skickas därifrån till CB via
e-post som i sin tur lagrar dessa i PNL:s system. Systemet skulle alltså kunna sägas
vara decentraliserat eftersom informationen finns lagrad både hos PNL och Accinity.
Implementeringssvårighet – Systemet är lätt att implementera och anpassa till PNL:s
IT-system eftersom enheter bara behöver sättas upp på de terminaler PNL önskar och
e-post skickas automatiskt från Accinitys server till CB. Accinity lagrar all
information i sin server, men skickar information till PNL via e-post. PNL behöver
alltså inte införa någon stor förändring i rutinerna eller ändra i sitt IT-system.
Aktivitetsnivån på systemet – Systemet är passivt.
Tillförlitlighet – Så länge chauffören öppnar IR-porten och riktar mobiltelefonen mot
enheten på rätt sätt är systemet tillförlitligt. Den information som fås ur systemet kan
bara visa då chauffören verkligen är på terminalen, alltså kan inte chauffören förbättra
sin tidsrapportering.
Känslighet – IR-tekniken är känslig för solljus, annars är inte tekniken känslig.
Lätt att använda – Systemet innebär ett moment för chauffören. Möjligtvis kan
oklarheter uppstå i början, t ex för hur tekniken fungerar, men om chaufförerna
informeras om vad som förväntas av dem och om en informationsskylt sätts upp vid
enheten borde inte problem uppstå.
Nya samarbetspartners – PNL anlitar Accinity för utförandet och
informationsrapporteringen. Operatörerna för mobiltelefonerna ska också anlitas för
att skapa de automatiska SMS-meddelandena.
Ägarförhållanden – PNL äger WebEye-enheterna, Accinity står för servern som
skickar rapporter till PNL och leverantörerna äger mobiltelefonerna.
Förslagets fördelar – Systemet är enkelt, billigt, säkert och befintlig utrustning
används.
Förslagets nackdelar – Ett manuellt moment ingår och det finns en risk i att
chaufförerna glömmer/slarvar med att registrera transporten.
Fast kostnad – Om lösningen ska utökas till de 15 terminalerna i standardflödet
skulle det innebära en investering av ca 30 enheter vilket ger en kostnad på
ca  30 * 1 000 = 30 000 kr.
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Rörlig kostnad – Om lösningen skulle utökas skulle den rörliga kostnaden bli
ca 2,50 kr/SMS * 2 SMS * 50 linkar/dygn = 250 kr/dygn. Denna kostnad skulle delas
mellan leverantörer och PNL.
Eventuell erfarenhet av användning av tekniken – Lunchmenyer har distribuerats ut
till mobiltelefoner på Chalmers-området. 15 enheter har satts upp på område där
lunchgästerna kan få information om utbudet på 7 olika restauranger.

Om jag använder mig av Kanflos beskrivning av spårning av informationsflöde (se
kapitlet Referensram) och byter ut mottagare mot PNL skulle systemet med IR-teknik
ha leveransavisering och passiv godsspårning. Systemet skulle kunna utvecklas så att
även aktiv avvikelserapportering sker genom att PNL endast informeras vid
avvikelser i realtid alternativt att CB erhåller lastbilarnas statusinformation i realtid
och sammanställer avvikelserapporteringen. Detta är egentligen den mest relevanta
informationen i ett kontrollsystem. Som en ytterligare utveckling skulle PNL kunna
informeras bara då lastbilen riskerar att missa nästa transportanslutning. Det är en
fördel om PNL endast erhåller relevant information eftersom onödig information inte
tjänar något syfte utan bara tar upp plats.

Tekniken Accinity använder sig av skulle även kunna överföras på Bluetooth
eftersom kommunikationen sker enligt samma modell. Kommunikationen skulle i så
fall godkännas med en knapptryckning, men däremot skulle inte mobiltelefonen aktivt
behöva riktas mot enheten som man måste göra med IR-tekniken.

Då den tekniska komplexiteten ökar, ökar ofta känsligheten av systemet. Det är alltså
inte bra att vara alltför beroende av tekniken så att man står handfallen om något
tekniskt problem inträffar. Därför har jag försökt att leta efter system som är relativt
enkla. IR-tekniken är en enkel teknik som inte skapar några större problem. Tänkbara
problem är att chaufförerna inte registrerar respektive registrerar på fel sätt genom att
inte hålla mobiltelefonen 0,5 m från enheten. Som alltid i dagens elektroniska
samhälle är lösningen beroende av att datorsystemet inte havererar, främst att inte
några problem uppstår med servern. Om e-posten skulle skickas senare p g a
datorproblem skulle inte detta göra så mycket förutom att förseningar uppstår. Om
tidtabellen i servern skulle behöva uppdateras sker detta enkelt eftersom
uppdateringen sker via ett webbgränssnitt. Tekniken är säker eftersom SMS-
meddelandena till Accinitys server inte kan manipuleras av utomstående eftersom
meddelandet som skickas från mobiltelefonen inte är synlig för mobiltelefonens
ägare. Meddelandet som skickas till servern består av en kod på 160 tecken. Det
skulle i så fall krävas avancerad utrustning för detta. Det är möjligt att upprepa
registreringen vid en enhet, men eftersom det i så fall visas i dagrapporten vet man att
det är den första registreringen som gäller.

Jag har ställt upp en tabell med för- och nackdelar av förslagen, se bilaga. Ur denna
tabell fås en överblick över vilka tekniker som skulle kunna vara möjliga lösningar för
PNL, utifrån kravspecifikationen. Efter denna tabell för jag en diskussion om hur
lämpliga dessa förslag är.

De förslag som jag anser vara möjliga alternativ utifrån kravspecifikationen är
Streckkoder, Smarta kort, Högfrekvent RFID, Läsare på mobiltelefon, Nordic VLSI
och IR-teknik. Utöver dessa alternativ anser jag att SMS, Mobilmontage och Mowic



46

eventuellt kan vara tänkbara, främst beroende på hur PNL kommer att utvecklas som
företag. Jag börjar med att diskutera de möjliga alternativen.

Streckkoder ansåg jag länge vara ett mycket bra alternativ för PNL, främst för att
tekniken redan nu används på terminalerna då paket och lastbehållare registreras.
Tekniken är enkel och väl etablerad. Dessutom finns utrustning på terminalerna vilket
gör att förslaget blir billigt. Det skulle endast krävas en investering av programvara.
En annan fördel med detta förslaget är att eftersom det redan sker skanning av
streckkoder är det en rutin som chaufförerna känner igen och antagligen lätt skulle ta
till sig. Då det visade sig att Expressgods streckkodsläsare inte kan användas för detta
ändamålet p g a att de är för omständiga att programmera om vid varje
registreringstillfälle, försämrades förutsättningarna för förslaget eftersom nya läsare
måste införskaffas till dessa terminaler. Investeringskostnaderna blir då relativt höga
och den främsta fördelen streckkodstekniken har, att den är billig, försvann. Om
dessutom investeringar måste ske på t ex terminalerna utanför Norden stiger
kostnaderna ytterligare. Streckkodsförslaget är beroende av att det redan finns
streckkodsläsare på majoriteten av terminalerna och att dessa kan användas för
fordonskontroll. Därför anser jag inte att förslaget är aktuellt idag. Förutsättningarna
kan eventuellt komma att ändras i framtiden om PNL byter leverantör eller om
Expressgods investerar i nya streckkodsläsare som även kan användas för
fordonskontroll.

Förslaget Smarta kort skulle antagligen kunna införas smidigt eftersom chaufförerna
är vana vid att dra kort vid terminaler för att grindarna ska öppnas. Dessutom anses
smarta kort vara en säkrare teknik än de vanligaste korten som används idag,
nämligen kort med magnetremsa. I och för sig är det kanske inte nödvändigt med
väldigt hög säkerhet men den bättre tekniken borde ändå väljas, trots att en lösning
med magnetkort skulle bli något billigare. En fördel med smarta kort är att varje
chaufför kan utrustas med ett kort eftersom de är billiga.

Ett annat förslag som använder streckkodstekniken är Läsare på mobiltelefon. Detta är
ett enkelt förslag som väldigt snabbt kan börja användas. En nackdel är dock att inte
alla mobiltelefoner kan användas. Däremot skulle det knappast vara svårt att få
leverantörerna att införskaffa nya telefoner eftersom de i vilket fall som helst ska ingå
i deras obligatoriska utrustning. Förslaget är också användarvänligt.

Nordic VLSI skulle också vara ett smidigt alternativ eftersom chaufförerna endast
skulle behöva göra en knapptryckning för att registrering ska ske. Lösningen är
dessutom relativt flexibel eftersom den kan anpassas till PNL:s behov. Däremot är en
nackdel med förslaget att dosorna måste placeras i lastbilarna och ibland tas ur bilen.

Alla de ovan diskuterade förslagen kräver ett manuellt moment för att rapporteringen
ska fungera. Det finns alltid en risk att chauffören glömmer eller slarvar med
registreringen eftersom det är ett extra moment i deras dagliga rutin. Vid förslagen
Streckkoder och Smarta kort skulle chaufförerna antagligen ha lättast att ta till sig den
nya rutinen eftersom dessa tekniker redan används i stor utsträckning inom branschen.
Det är viktigt att kunna motivera för chaufförerna varför registreringen ska ske och att
tala om fördelarna med systemet. Leverantörerna skulle tjäna på att ett kontrollsystem
infördes eftersom det skulle visa att de gör ett bra jobb. Resultaten kan då visas upp
för samarbetsparters och de är då i en bättre förhandlingssituation. För att minimera
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risken för slarv anser jag även att det ska ingå i avtalet mellan leverantören och PNL
att leverantören ska registrera ankomst och avgång vid terminalerna. Om inte
leverantörerna håller detta ska ersättningen minskas eftersom överenskommelsen inte
har följts.

Jag nämnde även SMS som ett tänkbart alternativ, men i valet mellan detta förslag
och IR-tekniken anser jag att det senare är ett bättre förslag. Därför väljer jag att
lämna förslaget med SMS.

För att undvika risken med fel p g a den mänskliga faktorn kan PNL införa ett
automatiskt system. Av de system som jag har undersökt anser jag att ett
transpondersystem skulle passa bäst, nämligen Högfrekvent RFID. De företag jag har
pratat med som både tillhandahåller streckkodssystem och RFID-system anser att det
senare är det system som bäst skulle passa PNL, främst för att det är ett enklare
system för användarna och för att det är säkrare eftersom registreringen sker
automatiskt. Nackdelen är att systemet kräver en relativt stor investering och för att
investera i det måste PNL vara säkra på att de verkligen ser en nytta i detta. Jag anser
att ett sådant system skulle passa väldigt bra för PNL, men investeringskostnaderna är
eventuellt för stora för PNL i dagsläget. Förutom priset finns ytterligare en nackdel
med förslaget och det är att dosan måste sättas fast på lastbilarna vid varje körning,
liksom med Nordic VLSI. Det finns en risk att chauffören glömmer detta. Varje
lastbil skulle kunna utrustas med en dosa som jämt satt fast, men då skulle
investeringskostnaderna stiga ytterligare.

I framtiden, beroende på hur PNL kommer att utvecklas som företag, kanske PNL
skulle anse att företaget har ett behov av ett automatiskt system. Om PNL skulle
investera i ett automatiskt system skulle det dessutom visa på goodwill eftersom
företaget då markerar att det är ett högteknologiskt företag som vill följa marknadens
utveckling för att på bästa sätt kunna erbjuda sina kunder bra service. Det är en allmän
åsikt inom branschen att priserna på transpondersystem kommer att sjunka och att
tekniken alltmer kommer att ersätta streckkodstekniken. Tekniken är ännu inte väl
etablerad på marknaden jämfört med streckkodstekniken, även om den används idag.
Mitt förslag är att PNL väntar med införandet av transponderteknik tills eventuellt
priserna har sjunkit något.

En utvecklingsmöjlighet av förslaget är att även paketen och/eller lastbärarna skulle
kunna inkluderas i ett transpondersystem. Detta skulle avlasta terminalpersonalen
eftersom de skulle slippa att registrera alla paket och lastbärare manuellt.
Streckkodssystemet som används idag fungerar bra, men för att förbättra hanteringen
ytterligare skulle ett transpondersystem kunna införas.

Om ett automatiskt system ska väljas är ett annat alternativ t ex Mowics system. Detta
skulle särskilt passa PNL om företaget skulle utvecklas så att CB mer skulle sköta
trafikplanering, och då särskilt om körschemat är tidspressat. Även Mobilmontages
system skulle kunna väljas, men i valet mellan Mobilmontage och Mowic anser jag att
Mowics system fungerar något bättre, t ex för att lösningen är billigare. Jag anser
dock att det bästa automatiska systemet är Högfrekvent RFID eftersom det är mer
flexibelt än de båda andra förslagen.
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7.1.1 Summering av analys
Nedan följer en rangordning av de tänkbara förslagen som jag anser passar PNL i
nuläget. Se bilaga för klassificeringar av de tänkbara alternativen.

1. IR-teknik
2. Läsare på mobiltelefon
3. Nordic VLSI
4. Smarta kort

7.1.2 SWOT-analys av systemet för fordonskontroll
Nedan följer en SWOT-analys över förslaget av införandet av det system för
fordonskontroll som jag har ansett vara det bästa alternativet, nämligen IR-tekniken.
En SWOT-anlys är en metod som används för att undersöka konsekvenserna och
effekterna av det studerade fallet. Förslagets styrkor (Strengths), svagheter
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) undersöks. Vidare
förklaringar över SWOT-analysen ges i analysen.

Styrkor:
Bättre kontroll på leverantörerna.
Leverantörerna kan visa på att de
erbjuder en transporttjänst med hög
kvalitet.
Utnyttjande av befintlig utrustning.
Kan relativt lätt byggas ut.

Svagheter:
Ett extra moment för chaufförerna.

Möjligheter:
Bygga ut systemet så att det täcker alla
lastbilstransporter och även andra
transportsätt.
Systemet skulle kunna utvecklas så att
PNL bara får information vid avvikelser.
Realtidsinformation.

Hot:
Chauffören glömmer/slarvar med
registreringen av transporten.

7.2 Allmän diskussion
Det ses idag som ett problem att olika transportsystem inte är integrerade med
varandra, därför är en trend inom transportbranschen att systemen alltmer ska
integreras. Enligt den trenden borde systemet för fordonskontroll kopplas ihop med
det T&T-system på paket- och lastbehållarnivå som finns idag på PNL. Information
om tidpunkt för avgång och ankomst vid terminalerna (C- och D-händelser i EPG-
systemet) skulle kunna uppdateras så att tidpunkterna stämmer bättre. I det nya
sändningssystemet skulle det antagligen vara möjligt att lägga in information på olika
hierarkier (t ex paketnivå) och koppla samman dessa. Å ena sidan finns det egentligen
inte något behov av att få exakt T&T-information eftersom den i första hand är till för
kunderna och då är noggrannheten av ankomst och avgång sekundär. Tillräcklig
information finns redan i systemet. Å andra sidan skulle PNL kunna utnyttja att
systemen kopplas samman genom att företaget då kan se vilka paket och i sin tur vilka
kunder som har blivit påverkade av en försening. Jag anser ändå att det antagligen är
bäst och enklast att hålla isär de båda systemen eftersom de har olika syften och krav.
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Systemet för fordonskontroll skulle även kunna användas på andra sätt än att
kontrollera leverantörerna. Om CB kommer att utvecklas mot att fungera mer som
trafikledning skulle informationen kunna användas för att se var problemen är och
komma med åtgärder. De mest kritiska sändningarna är i nuläget tidigt på morgonen
vilket innebär att CB skulle kunna försöka åtgärda problem på morgonen då
personalen kommer till jobbet. CB skulle i så fall kunna kontakta leverantörerna för
att ta reda på vad felet är och vad som kan göras åt det. För att detta ska fungera måste
CB få  informationen kontinuerligt.

Om CB kommer att utvecklas mot att fungera som en trafikplaneringscentral skulle
antagligen något slags system för trafikplanering krävas. Detta systemet skulle då
kunna integreras med systemet för fordonskontroll och kanske likna TIM-systemet.
En bättre koordination av transporter ger färre tomtransporter, fordon och lastbärare
vilket alla skulle tjäna på i längden.

En tänkbar utveckling av systemet för fordonskontroll är att även pickup- och
delivery-transporterna liksom consignmenttransporterna ingår i systemet. Detta skulle
dock vara mer komplicerat än att kontrollera det vanliga standardflödet eftersom
dessa flöden inte är kända långt i förväg. I så fall måste bokningen av dessa
transporter kopplas ihop med kontrollsystemet. För att detta ska kunna ske måste
bokningsfunktionen utvecklas så att den sker på samma sätt oberoende av leverantör.
Bokningen måste även ske elektroniskt för att informationen ska kunna överföras på
ett smidigt sätt. För att detta ska kunna ske är det antagligen nödvändigt att PNL själv
tillhandahåller ett väl fungerande bokningssystem, t ex via Internet, som
leverantörerna kan logga på. Transporter skulle även kunna bokas genom att ett SMS
skickas till åkeriet/chauffören och denna konfirmerar bokningen med ett SMS
tillbaka. Om förslaget IR-teknik skulle väljas skulle det vara möjligt att utveckla
systemet till att även gälla dessa transporter före och efter terminalerna. Eftersom
servern fungerar via ett webbgränssnitt går det bra att kontinuerligt lägga in
information om transporter.

Frågan om hur framtida krav på system för fordonskontroll kommer att se ut är
beroende av många faktorer. Det beror på hur företaget kommer att utvecklas, hur
ägarförhållandena kommer att se ut, hur marknaden kommer att utvecklas och vilka
krav som därmed kommer att ställas på aktörerna. Idag finns det en trend inom
företaget att det alltmer kommer att likna en speditör. Redan nu utför PNL förtullning
inom Sverige. Om PNL kommer att utvecklas mot att driva speditionsverksamhet i
högre grad kommer högre krav ställas på att företaget har tillförlitlig kontroll på sin
verksamhet, vilket gör att det t ex kommer att bli ännu viktigare att ha kontroll på
transporterna.

7.3 Förslag på nya uppslag
Under arbetets gång har frågor dykt upp om vad som skulle kunna undersökas mer.
Nedan följer några förslag på nya uppslag:

•  Undersöka hur en ny bokningsfunktion skulle kunna se ut och förbättra de rutiner
som finns idag.

•  Undersöka hur stor vinningen egentligen skulle vara av mitt förslag.
•  Undersöka om även flygtransporter, liksom andra transportslag, kan inkluderas i

systemet för fordonskontroll? Hur då i så fall?
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Bilagor

Bilaga 1 - Auto-ID
Med automatisk identifiering menas att någon slags etikett har satts fast på en enhet, t
ex en pall, med information om enheten. Denna etikett läses sen av en slags läsare.
Slutligen ska informationen som finns lagrad i läsaren överföras till t ex en dator för
användning av informationen.

Målen med auto-ID är främst att eliminera fel vid identifiering och att snabba på
processen. Detta gör dessutom att identifieringen blir mer ekonomisk.

De tekniker som ingår i auto-ID är följande:
•  streckkoder
•  RFID
•  smarta kort
•  magnetremsor
•  optisk läsning (OCR)
•  bildidentifiering
•  röstidentifiering
•  systemintegration
•  RFDC (Radio Frequency Data Communications)

Det finns ingen teknik som är överlägsen de andra, de olika teknikerna passar olika
bra beroende på situation.

Streckkoder
Streckkoder är den vanligaste tekniken för auto-ID främst för att tekniken är billig och
anpassningsbar. Streckkodstypen utvecklades ursprungligen för att man skulle kunna
identifiera dagligvaror automatiskt i amerikanska stormarknader. För att tekniken ska
fungera enklare har standardiseringssystem införts. I Europa används EAN-koder
(European Article Numbering), främst för märkning av konsumentvaror. EAN-koder
används i 98 länder (02-01-26). Olika streckkodstyper används beroende på syftet.
Den vanligaste koden är EAN 13. Den består av 13 siffror, där de första 2 eller 3
tecknen definierar en nationell kod. Varje land har sitt eget nummer, Sverige har kod
73. Nästa block med siffror står för det tillverkande eller det levererande företaget (i
exemplet nedan: 10120). Efterföljande block är reserverat för företagets egna
artikelnummer. Den sista siffran är ett kontrolltecken. I USA och Kanada är
motsvarande standardiseringssystem UPC (Universal Product Code) och den är
kompatibel med EAN 13 så att den accepteras tillsammans med den i övriga världen.
UCC/EAN-128 är standard internationellt för auto-ID.
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PDF 147, som är en tvådimensionell streckkod, används då en stor datamängd måste
rymmas i databäraren.

Figur: En 2-dimensionell streckkod, PDF417.

En streckkodsläsare består av en LED (Light Emitting Diode) och en fotodetektor.
När streckkoden ska läsas sänder läsaren ut ljus så att en del av ljuset absorberas av de
svarta strecken i koden medan en del reflekteras av de vita mellanrummen.
Fotodetektorn känner sedan av det reflekterade ljuset och konverterar det optiskt till
en digital signal som avkodas och konverteras till ASCII-tecken. Eftersom det är
viktigt att alla streck och mellanrum optiskt kan läsas är streckkodsläsare mer eller
mindre känsliga för smutsiga, trasiga, solblekta och vikta streckkoder.

Streckkodsläsare kan delas in i tre klasser: läspennor, kontaktskanners och
avståndsskanners. Vilken typ av läsare som väljs beror på var och hur koden ska läsas,
i vilken miljö, på vilket avstånd och hur läsaren ska anslutas till datorn

Läspennor är den enklaste och billigaste varianten av streckkodsläsare. För att en
läsning ska kunna ske måste underlaget vara slätt och streckkoden av hög kvalitet.
Läsavståndet varierar mellan 0 och  15 mm. Idag är denna variant inte lika vanlig som
de övriga p g a sämre prestanda.

Kontaktskanners, eller CCD-skanners (Charged Couple Device), har mycket högre
prestanda än en läspenna. Kontaktskanners läser inte av streckkoden på samma sätt
som en läspenna utan fotograferar koden, digitaliserar  den och samplar den
elektroniskt. Detta medför att streckkoden kan läsas trots att den är lite trasig, solblekt
eller vikt. Läsavståndet kan uppgå till 6 m. Det finns en ny variant av CCD som kallas
FFO (Fixed Focus Optics) och som har ännu högre prestanda.

Avståndsläsare eller laserskanners är ännu bättre men har en högre kostnad än de två
andra. Laserläsare är mer flexibel eftersom läsavståndet kan styras med densiteten på
streckkoden. Densiteten är antalet tecken per längdenhet. Detta innebär att ju högre
densitet streckkoden har desto närmare måste skannern vara för att kunna läsa av. En
ny teknik inom laserskanning kallas Fuzzy Logic och använder artificiell intelligens
för att läsa otydliga streckkoder med hög densitet.

Streckkodsläsare kan anslutas med eller utan sladd. Skanner med sladd är fortfarande
vanligast, men trådlösa skanners ökar snabbt. Den trådlösa skannern strömförsörjs av
ett batteri och dataöverföringen sker via radio inbyggd i skannern. Vid datorn finns en
radiomottagare som tar emot streckkodsinformationen.

Streckkodsläsare kan även finnas inbyggda i handdatorer.

Överföringen av streckkodsinformationen från streckkodsläsaren eller handdatorn kan
ske på många olika sätt. Nedan nämns de viktigaste sätten.
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Överföringen kan ske via en webbapplikation, som finns på en server, som är kopplad
till handdatorerna.

RadioLAN, trådlösa nätverk, kan också användas. Detta innebär att handdatorer med
inbyggd bredbandsradio kommunicerar trådlöst mot överordnade datasystem.
Basstationer, s k accesspunkter, placeras på lämpliga platser inom det område
handdatorerna skall användas. Dessa accesspunkter är utrustade med antenn och
kopplas direkt till Ethernet17 med kabel.

Kommunikation kan ske med GSM (Global System for Mobile Communications)
inbyggd i handdatorerna eller genom en GSM-telefon med seriell port till vilken
handdatorn ansluts. Det finns även PC-kort med GSM-funktion som är helt anpassade
för datakommunikation och som kan sättas i vissa handdatormodeller.

Kommunikation kan ske via Mobitex. Mobitex använder 80 MHz-bandet vilket
innebär att det fordras långa antenner. Systemet har samma täckning som P3.
Mobitexradio är alltid fordonsbunden. Handdatorerna kopplas genom en
fordonsvagga med seriell port till Mobitexradion.

Datelkommunikation sker över vanliga telenätet, antingen via ett integrerat modem i
handdatorn eller externt.

Överföringen kan ske via ett lokalt system direkt till en PC. Handdatorn placeras i ett
vagga som är kabelansluten till en seriell port, t ex RS232, på PC:n. Det finns
program för denna slags kommunikation, t ex ISE-Com. Om datorn är stationär sker
denna slags kommunikation. Kommunikationen kan även ske med IR mellan
handdator och vagga.

Skannern kan anslutas till terminalen via en nätverksanslutning som kan bestyckas
med nätverkskort.

                                                
17 Den produkt som först använde CSMA/CD-tekniken (carrier-sense multiple access with collision
detection). Det är den vanligaste nätteknologin.
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Bilaga 2 - IT-struktur (enligt IT-chefen på PNL, 01-10-03)

         Consignment    Importkarta

Transportfakturor

         SAP/R3
 Postsystem        Postsystem

          kund-, fakturainfo..
  statistik

       Datawarehouse
          statusinfo

        Bearbetning

Fakturor

Account

Finans
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Bilaga 3 - TTT-dokument
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Bilaga 4 - BaumerIdents lösningsförslag
BaumerIdent har två lösningsförslag som skulle kunna passa PNL. Det ena är ett lite
enklare förslag medan det andra är lite mer sofistikerat.

Förslag 1
Det första förslaget har ett läsavstånd på 0,5-1,0 m. I lösningen ingår en CPU
(centralenhet) och en antenn vilka skulle kosta 15 100 kr tillsammans. Till det behövs
taggar som ska sitta på fordonen. Taggarna kostar 600 kr/st. Kommunikationen sker
genom ett seriellt protokoll, t ex RS232 eller RS485. Eftersom läsavståndet är relativt
kort måste chauffören köra långsamt då han kan ska registrera fordonet. Bästa stället
på lastbilen att placera taggen på är antagligen på sidan lastbilen för att kunna komma
så nära läsaren som möjligt. Eftersom det kan vara svårt för chauffören att veta om
fordonet har blivit registrerat eller inte kan en lampa kopplas till lösningen som t ex
lyser grönt då fordonet har blivit registrerat.

Förslag 2
Det andra förslaget som är lite mer avancerat och klarar av en lite hårdare
industrimiljö skulle bestå av en CPU, en antenn och ett kablage. CPU:n skulle kosta
21 000 kr, antennen 20 000 och kablaget omkring 2 000 kr. En tagg skulle kosta 1 000
kr/st. Denna tagg skulle innehålla ett batteri (aktiv transponder) med filinformation
(read-write) som kan programmeras. Läsavståndet för denna lösning är 5-6 m och
läsningen kan ske med en hastighet på upp till 35 km/h. Lösningen kopplas till en
dator där informationen kan behandlas.

Enligt Dan Engström på BaumerIdent passar RFID bättre för PNL än vad streckkoder
gör eftersom den förra är säkrare och enklare. BaumerIdent säljer även mobila
streckkodsläsare som kommunicerar via radio med protokoll.
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Bilaga 5 - Kompatibla mobiltelefoner (01-12-06)
Accinity stödjer för närvarande följande mobiltelefoner (med IR-port):

Fabrikat Modell
Ericsson SH888, R320, R380, R520, T39, T68
Med Ericsson
IR-modem DI 28 A2618, A2628, R310, T20, T28, T29

Motorola Timeport-modeller (L7089, P7389, T250, T260)
Nokia 6210, 6250, 7110, 8210, 8850, 8890
Siemens S25, S35, S45, ME45, SL42, SL45

Stödjer ej Nokia 6110 & 6150 som har en annan typ av IR-protokoll samt Siemens
S40.

Antalet telefoner med infraröd port ökar stadigt och kommer att öka ännu mer då
handdatorer och mobiltelefoner växer samman till en enhet.

Telefoner testas fortlöpande och denna lista uppdateras allteftersom nya uppgifter
inkommer.
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Bilaga 6 - För- och nackdelar med olika system för fordonskontroll

Lösning                                Fördelar                               Nackdelar                            Möjliga alt.           
TTT Ej full kontroll. Nej.

Ej samma skäl för ett
införande som PNL.
För många registreringar.

TID Samma skäl för införandet PNL kan ej kopplas på Nej.
som PNL. TID p g a dagens
Bra kontroll på avvikelser. situation.
Kan byggas ut med fler
identifieringstekniker.

Streckkoder Befintlig utrustning kan Beroende av utrustning Ja.
ibland användas. på terminalerna.
Billigt, om utrustning Risk att chauffören ej
finns. registrerar transporten.

Smarta kort Chaufförer är vana vid att Risk att chauffören ej Ja.
dra passerkort vid ankomst registrerar transporten.
till terminaler.

Högfrekvent RFID Registreringen sker Stor investeringskostnad. Ja.
automatiskt Dosa måste placeras i bil.
Säker kontroll.
Löstagbar dosa med
allt-i-ett.

GSM-positionering Dålig noggrannhet. Nej.
Ej täckning överallt.

SMS Risk att chauffören ej Eventuellt.
registrerar transporten
eftersom den ej är
automatisk.

Läsare på mobiltelefon Befintlig utrustning Endast Ericsson-mobiler Ja.
används. kan användas.
Enkel teknik. Dokument ska finnas i
Registrering sker mobilt. bilen.

Risk finns för att läsaren
slarvas bort och att
registrering inte sker.

GPS Bra kontroll. Kan vara dyrt. Eventuellt.

TIM                                    Bra kontroll. Stor investeringskostnad Nej.
alternativt att PNL
kopplas upp mot Deutche
Posts system.
Kan bara utnyttjas för
transporter med Deutche
Post.

Mobilmontage Bra kontroll. Stor investeringskostnad. Eventuellt.
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Lösning                                Fördelar                               Nackdelar                            Tänkbart alt.

Mowic Bra kontroll. Stor investeringskostnad. Eventuellt.
Passar inte riktigt PNL.

Bluetooth Bra kontroll. Dyrt. Nej.
Komplicerat.

Nordic VLSI Billigt. Risk att chauffören ej Ja.
Bra kontroll. registrerar transporten.
Anpassningsbart. Dosa måste placeras i bil.

Skakchip Passar ej för PNL. Nej.

Stämpling Billigt. Ej tillförlitligt. Nej.

IR-teknik Bra kontroll. Risk att chauffören ej Ja.
Enkelt. registrerar transporten
Befintlig utrustning eftersom den ej är
används. automatisk.
Fast kontrollpunkt. Alla slags mobiltelefoner

kan ej användas.
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Bilaga 7 – Klassificeringar av övriga lösningsförslag

Klassificering av förslaget Läsare på mobiltelefon
Teknik för att identifiera transporten – Chauffören skannar av en streckkod som
finns på ett dokument i lastbilen med en streckkodsläsare som sätts fast på
chaufförens mobiltelefon.
Systemets omfattning  – Från startterminal (T1) till slutterminal (T2).
Registrering av tid och placering – Tiden registreras vid avgång från terminal 1 och
ankomst till terminal 2.
Tidsintervall för inrapportering - Till att börja med skulle informationen skickas som
e-post till CB 1 gång/dygn (om informationen hanteras på terminalerna).
Hierarkisk nivå – Registreringarna sker på fordonsnivå.
Inrapporterade attribut – Informationen i streckkoderna är ankomst/avgång, link-ID,
åkeri, datum och tid.
Informationssystemets organisation – Vid registreringen skickas information via
WAP till AirClics plattform. Informationen skickas direkt vidare till PNL, förslagsvis
via e-post 1 gång/dygn till CB. Även ett konfirmationsmeddelande skickas till
chaufförens mobiltelefon efter registreringen.  CB sammanställer avvikelserapporter
och skickar dessa till PNL.
Implementeringssvårighet – Systemet är lätt att implementera. PNL eller
leverantörerna står för streckkoderna och streckkodsläsare placeras ut. AirClic ordnar
informationshanteringen i servern.
Aktivitetsnivån på systemet – Systemet är passivt.
Tillförlitlighet  – Så länge chauffören skannar av de 2 streckkoderna och kontrollerar
att konfirmationsmeddelanden har mottagits är tekniken tillförlitlig. Eftersom läsarna
är mobila finns en risk att chaufförerna tar med läsarna i bilarna vilket skulle
möjliggöra registrering vid andra tidpunkter. Detta skulle dock upptäckas eftersom det
endast finns en läsare/terminal.
Känslighet – Tekniken är inte särskilt känslig. Däremot finns det en risk att
streckkodsläsaren slarvas bort eftersom den inte är fastmonterad på terminalen. Det är
då viktigt att den har ett ställe där den alltid ska finnas, där det också finns en
användarbeskrivning. Eventuellt kan en reservläsare införskaffas till varje terminal i
ett senare skede.
Lätt att använda – Tekniken är lätt att använda men innebär ett moment för
chauffören.
Nya samarbetspartners – AirClic står för plattformen för informationsförmedlingen.
Ägarförhållanden – PNL äger streckkodsläsarna, AirClic äger plattformen och
chaufförerna skulle stå för utskriften av streckkoder.
Förslagets fördelar – Systemet är enkelt, billigt och befintlig utrustning används.
Förslagets nackdelar – Streckkodsläsaren är liten, alltså finns det en risk att den
slarvas bort. Ej helt säkert eftersom registreringen sker mobilt. Ett manuellt moment
ingår och det finns en risk i att chaufförerna glömmer/slarvar med att registrera
transporten. Eftersom chaufförerna är vana vid att skanna av gods skulle det säkert
inte vara några problem.
Fast kostnad – Investering av  en streckkodsläsare/terminal, ca 150 * 15 = 2 250
USD (= ca 24 272 SEK, 02-01-27).
Rörlig kostnad – Ca 0,25 kr/registrering * 2 registreringar * 50 linkar/dygn = 25
kr/dygn.
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Eventuell erfarenhet av användning av tekniken – Denna teknik används på
liknande sätt på Ragnsells i Danmark, men fler tillämpningar finns.

Klassificering av förslaget Nordic VLSI
Teknik för att identifiera transporten – Chauffören gör en knapptryckning på en dosa
som finns placerad i lastbilens fönster. Detta genererar en signal som tas emot av en
antenn som finns placerad på terminalen.
Systemets omfattning  – Från startterminal (T1) till slutterminal (T2).
Registrering av tid och placering – Tiden registreras vid avgång från terminal 1 och
ankomst till terminal 2.
Tidsintervall för inrapportering – Till att börja med skickas informationen till CB
som e-post 1 gång/dygn.
Hierarkisk nivå – Registreringarna sker på fordonsnivå.
Inrapporterade attribut – Link-ID, åkeri, avgång/ankomst, datum och tid.
Informationssystemets organisation – Dosan har ett ID-nummer inlagt. Detta
nummer är kopplat till link-ID och åkeri som finns lagrat i PC:n på terminalen.
Information om avgång/ankomst fås genom att det finns 2 knappar på dosan, en för
ankomst och en för avgång, och datum och tid fås i PC:n. Från denna dator skickas
dagrapporter i form av e-post som skickas till CB. CB sammanställer
avvikelserapporter och skickar dessa till PNL.
Implementeringssvårighet – Utrustningen ska programmeras, antenner ska sättas upp
på terminalerna, koppling ska ske till nätverket på terminalen, informationen sorteras
och e-post ska genereras automatiskt 1 gång/dygn.
Aktivitetsnivån på systemet – Systemet är passivt.
Tillförlitlighet  – Systemet är tillförlitligt så länge chauffören gör en knapptryckning
vid ankomst och avgång. Störningar på frekvensbandet kommer troligen inte att ske p
g a att datamängden som skickas är liten.
Känslighet – Tekniken är inte särskilt känslig.
Lätt att använda – Systemet är lätt att använda eftersom chauffören bara behöver
göra en knapptryckning.
Nya samarbetspartners – Xperi kan bygga ett system med Nordic VLSI för PNL.
Eventuellt kan PNL anlita något IT-bolag, typ WM-data, för att sköta
informationshanteringen. Samarbetet är dock inte bestående eftersom kontakt endast
sker vid implementeringstillfället.
Ägarförhållanden – PNL skulle äga utrustningen på terminalerna. Eventuellt skulle
PNL och leverantörerna kunna dela på kostnaderna för utrustningen som ska placeras
i lastbilarna.
Förslagets fördelar – Systemet är relativt billigt och lättanvänt.
Förslagets nackdelar – Ett manuellt moment ingår och dosor måste placeras i
lastbilarna.
Fast kostnad – Sändardel: ca 3 st/link * 125 kr/st * 50 linkar = 18 750 kr.
Mottagardel: ca 150 kr/st * 15 st terminaler = 2 250 kr.
Investering av överföringsteknik till terminaldator och automatgenerering av e-
postmeddelanden.
Rörlig kostnad – Obefintligt, endast underhåll av systemet.
Eventuell erfarenhet av användning av tekniken – Använts t ex vid Öresundsbron
för brobizz.
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Klassificering av förslaget Smarta kort
Teknik för att identifiera transporten – Chauffören håller upp kortet mot läsaren.
Systemets omfattning  – Från startterminal (T1) till slutterminal (T2).
Registrering av tid och placering – Tiden registreras vid avgång från terminal 1 och
ankomst till terminal 2.
Tidsintervall för inrapportering – Till att börja med skulle informationen skickas
som e-post 1 gång/dygn.
Hierarkisk nivå – Registreringarna sker på fordonsnivå.
Inrapporterade attribut – Varje kort har ett ID-nummer som kopplas till information
om link-ID, åkeri, och lastbil. Denna information kopplas samman med datum och tid.
Informationssystemets organisation – Information om när ett visst kort har dragits
finns i OEM-läsaren. Dataöverföringen sker t ex med RS232-protokoll till PC:n på
terminalen där en centralenhet finns som sorterar informationen. Informationen
skickas från centralenheten till CB där ett administrationssystem presenterar
informationen. CB sammanställer avvikelserapporter och skickar dessa till PNL.
Implementeringssvårighet – Systemet är relativt lätt att implementera. En läsare ska
sättas upp på vardera terminalerna. Koppling till dator ska ske med RS232-protokoll,
centralenheterna och administrationssystemet ska installeras.
Aktivitetsnivån på systemet – Systemet är passivt.
Tillförlitlighet – Systemet är tillförlitligt så länge chauffören gör registreringarna.
Känslighet – Systemet är inte särskilt känsligt.
Lätt att använda – Systemet är lätt att använda eftersom kortet bara behöver hållas
upp framför läsaren.
Nya samarbetspartners – ADC-Systems bygger kortsystemet och eventuellt anlitas
ett företag för informationsöverföringen, t ex WM-data. Samarbetena är dock inte
bestående eftersom kontakt endast sker vid implementeringstillfället.
Ägarförhållanden – PNL äger OEM-läsarna, centralenheterna och
administrationssystemet, och leverantörerna står för korten.
Förslagets fördelar – Systemet är enkelt och lätt att använda. Varje chaufför utrustas
med ett kort.
Förslagets nackdelar – Ett manuellt moment ingår och det finns en risk i att
chaufförerna glömmer/slarvar med att registrera transporten. Risken är dock mindre
än med Nordic VLSI eftersom registreringen påminner om vanlig passerkontroll.
Systemet kräver en viss investering.
Fast kostnad – OEM-läsare och RS232-protokoll: ca 4 500 kr * 15 terminaler =
67 500 kr. Centralenheter: ca 15 000 kr * 15 terminaler = 225 000 kr.
Administrationssystem: 5 500 kr. Investering av smarta kort (liten i sammanhanget).
Rörlig kostnad – Obefintligt, endast underhåll av systemet.
Eventuell erfarenhet av användning av tekniken – Erfarenhet av tekniken finns,
dock är annan kortteknik vanligare, t ex kort med magnetremsa.


