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Abstract  

Green Cargo är den största aktören för godstransporter på järnväg i Sverige. Dotterbolaget Road & Logistics erbjuder kombinerade transporter 
bestående av järnväg och lastbil. Järnvägen utnyttjas för de långväga transporterna och lastbilarna för slingtrafiken. Med hjälp av 
crossdockingterminaler samlastas även gods från olika lastbärare till en enhet. Detta för att optimera kapacitetsutnyttjandet, vilket ger 
synergieffekter i form av miljövinster och sänkta kostnader.  

På senare år har olika verktyg utvecklats för att underlätta distributionsplaneringen. Simulering är ett exempel på ett modernt verktyg för att 
analysera befintliga eller tänkta system.  

Jag har utvärderat en befintlig simuleringsmodell och tagit reda på om den på kort sikt kunnat analysera behovet av resursanvändningen alternativt 
den optimala användningen av dessa i ett distributionsnät bestående av konfektion. Studien är geografiskt avgränsad till att enbart omfatta 
Stockholmsregionen, vilket innebär att lastbil är det enda transportmedlet som behandlas. I arbetet ingår butikskedjorna H&M, KappAhl, 
Dressmann, Lindex och Fashionet. Fashionet är en portal med alla mindre konfektionsbutiker, som ingår i Green Cargo Road & Logistics 
kundkrets.  

Efter genomförda simuleringar är slutsatsen att ett antal tekniska modifikationer måste göras för att modellen ska kunna bli användbar. Modellen 
är i grunden avsedd för operativ planering, samtidigt som det operativa användandet både är omständigt och tidskrävande. Därför skulle alternativ 
lösning kunna vara att utveckla olika scenarion som representerar typveckor. Transportplanerarens uppgift blir då att identifiera distributionen för 
närmaste timmen, dagen eller veckan och sedan jämföra detta med de på förhand skapade scenarion. På så sätt undviks själva 
simuleringsprocessen, inklusive inmatning av data. Tillämpningen av lämpligt optimeringsverktyg parallellt med simuleringen skulle vara 
ytterligare ett sätt att effektivisera planeringsarbetet. 

En oväntad positiv bieffekt var att ett antal svårupptäckta kodfel kunde identifieras och korrigeras, tack vare den noggranna verifikationen. I 
simuleringsprojekt är tidspressen ofta så hög att detaljerade verifieringar inte kan göras. 
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The railway distribution company Green Cargo controls 80% of the Swedish market for rail 
transportation of goods. The subsidiary company Road & Logistics offers intermodal haulage 
solutions consisting of railway and trucks. The railway is used for the long distance haulage 
and the trucks for the shorter distances. During transportation, goods are re-consolidated as 
one unit in cross docking terminals to optimise the utilisation, which furthermore benefits the 
environment and also cut costs.   

 

The growing complexity in the distribution net has inevitably lead to a need of analysing 
tools, for the ability to control the distribution system and identify bottlenecks and 
interruptions in the system. Simulation, with the software Planimate, is primary developed to 
analyse existing or imaginable systems and is therefore the first choice of Green Cargo. 

 

I have evaluated an existing simulation model to find out if it is possible to use the model to 
analyse needs of resources or the optimal use of them in a garment distribution net. The study 
is limited to region of Stockholm, which means that trucks are the only observed vehicles. 
Treated companies are H&M, KappAhl, Dressmann, Lindex and Fashionet. Fashionet is a 
portal and contains all the smaller boutiques within the network of Green Cargo distribution. 

 

A frame of references gives the reader a theoretical introduction and background. 
Furthermore, the thesis includes a situation analysis of the defined system, with the purpose to 
identify the key resources. The key resources are then used in the analytic part of the paper as 
fundamental requirements for what the model needs to fulfil the main purpose with the study.  

 

The conclusion of the study is that the model needs several technical modifications. The 
model is essentially developed for operative planning, but at the same time demanding and 
time-consuming to use. Therefor, a solution to shorten the planning time is to develop 
different scenarios, each representing a typical week in the distribution system. The user then 
compares the real situation with historical created scenarios. In this way the user doesn’t need 
to go through the processes of data collection, data feeding and simulation.  

 

An unexpected positive synergy effect of the study was that small code errors was tracked and 
corrected, in due to the careful verification of the model. In reality, creators do not prior 
detailed verifications of developed models, because of time constraints. 

 

.H\ZRUGV� logistics, computer simulation, resources, distribution, utilisation, trucks
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Examensarbetet ”Utvärdering av ett simuleringsverktyg för analys av resursbehov” 
genomfördes under hösten 2001 på uppdrag av Green Cargo Road & Logistics i Göteborg. 
Arbetet ingår som ett obligatoriskt moment i civilingenjörsprogrammet kommunikations- och 
transportsystem vid Linköpings tekniska högskola i Norrköping. 

 

Jag vill främst tacka min handledare på Green Cargo, Per Isacsson som bidragit med sina 
kunskaper och erfarenheter inom distributionsplaneringsområdet. Jag är även varmt tacksam 
för den viktiga hjälp jag fått av, dels Lars Brigelius med sin handledning och engagemang och 
dels Mattias Bergström som hjälpt mig med att hitta den rätta vägen genom arbetet. Utan dem 
hade jag inte kunnat genomföra uppgiften.  

 

Min examinator på högskolan, Clas Rydergren vill jag även tacka för de värdefulla 
synpunkter jag fått på mitt arbete. 

 

Tills sist vill jag rikta ett tack till Kostas, Thomas, Rolf och Dome på Allroundtjänst som ställt 
upp med material och möjliggjort ett givande studiebesök i Västbergas omlastningsterminal 
samt även Ulf, Niklas, Sten, Jennie och alla andra personer i Green Cargo Road & Logistics 
konfektionsterminal, som hjälpt mig med mina funderingar kring verksamheten. 

 

Jag hoppas att min studie gett en del svar på funderingar kring möjligheterna att använda 
simuleringsverktyg med fokus på resurser i en distributionsverksamhet.  

 

Göteborg 2001, december  

 

Filip Jakubsson
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Green Cargo är den största aktören för godstransporter på järnväg i Sverige. Dotterbolaget 
Road & Logistics erbjuder kombinerade transporter bestående av järnväg och lastbil. 
Järnvägen utnyttjas för de långväga transporterna och lastbilarna för slingtrafiken. Med hjälp 
av crossdockingterminaler samlastas även gods från olika lastbärare till en enhet. Detta för att 
optimera kapacitetsutnyttjandet, vilket ger synergieffekter i form av miljövinster och sänkta 
kostnader.  

 

På senare år har olika verktyg utvecklats för att underlätta distributionsplaneringen. 
Simulering är ett exempel på ett modernt verktyg för att analysera befintliga eller tänkta 
system.  

 

Jag har utvärderat en befintlig simuleringsmodell och tagit reda på om den på kort sikt kunnat 
analysera behovet av resursanvändningen alternativt den optimala användningen av dessa i ett 
distributionsnät bestående av konfektion. Studien är geografiskt avgränsad till att enbart 
omfatta Stockholmsregionen, vilket innebär att lastbil är det enda transportmedlet som 
behandlas. I arbetet ingår butikskedjorna H&M, KappAhl, Dressmann, Lindex och Fashionet. 
Fashionet är en portal med alla mindre konfektionsbutiker, som ingår i Green Cargo Road & 
Logistics kundkrets.  
 

Efter genomförda simuleringar är slutsatsen att ett antal tekniska modifikationer måste göras 
för att modellen ska kunna bli användbar. Modellen är i grunden avsedd för operativ 
planering, samtidigt som det operativa användandet både är omständigt och tidskrävande. 
Därför skulle alternativ lösning kunna vara att utveckla olika scenarion som representerar 
typveckor. Transportplanerarens uppgift blir då att identifiera distributionen för närmaste 
timmen, dagen eller veckan och sedan jämföra detta med de på förhand skapade scenarion. På 
så sätt undviks själva simuleringsprocessen, inklusive inmatning av data. Tillämpningen av 
lämpligt optimeringsverktyg parallellt med simuleringen skulle vara ytterligare ett sätt att 
effektivisera planeringsarbetet. 

 

En oväntad positiv bieffekt var att ett antal svårupptäckta kodfel kunde identifieras och 
korrigeras, tack vare den noggranna verifikationen. I simuleringsprojekt är tidspressen ofta så 
hög att detaljerade verifieringar inte kan göras.  
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Till skillnad från järnvägen fortsätter landsvägstransporter totalt sett att öka marknadsandelarna 
inom godstransportsektorn (Fröidh et al 00). Orsaken till utvecklingen är järnvägens låga 
flexibilitet. Lastbilstransporterna har även visat sig var det naturliga valet för transportköparna. 
Infrastrukturen för landsvägarna har dock på senare år visat en tendens till mättnad. Genom att 
kombinera järnvägens miljöfördelar med lastbilens höga flexibilitet tror sig transportörerna hittat en 
lösning. Kombitrafiken spås en ljus framtid om intressenterna är villiga att investera för längre 
perspektiv samtidigt som kunderna är beredda på att acceptera längre leveranstider.   

 

Green Cargo kontrollerar 80% av marknaden för godstransporter på järnväg. Dotterbolaget Road & 
Logistics kärnverksamhet inkluderar tredjepartslogistik, vilket innebär att företaget skräddarsyr 
transportlösningar innehållandes kombinerade transporter bestående av järnväg och lastbil. 
Järnvägen transporterar godset i transportkorridorer till s k railkombiterminaler (RCT) där enheten 
lastas över till en lastbil som antingen levererar godset till butiker via planerade slingor eller lämnar 
godset till crossdockingterminaler för omlastning. I omlastningsterminalen lossas godset och 
plockas till större enheter för vidare distribution till kunderna. Detta för att optimera 
kapacitetsutnyttjandet, vilket ger synergieffekter i form av miljövinster och sänkta kostnader.  

 

På senare år har olika verktyg utvecklats för att underlätta distributionsplaneringen. Simulering är 
ett exempel på ett modernt verktyg för att analysera befintliga eller tänkta system. Simulering är 
ofta använt som ett strategiskt verktyg (Kelton et al 98), men planering av transportresurser och 
resursanvändningen sker på operativ nivå. Frågan är om simulering överhuvudtaget kan appliceras i 
den operativa transportplaneringen? Vad innebär simulering rent konkret? Varför ska resurser 
mätas? Vilka är resurserna? Dessa frågetecken bland andra kommer att behandlas och besvaras 
under arbetets gång.  

 

���� 6\IWH�
 

Syftet med arbetet är att utvärdera ett simuleringsverktyg för planering av leveranser med hjälp av 
lastbilar till konfektionsbutiker i Stockholmsregionen. Modellen ska på operativ nivå utvärdera 
behov av reala och direkta1 resurser alternativt med givna resurser hur man utnyttjar dessa på bästa 
sätt. I arbetet ingår även kartläggning av dagens verksamhet för att kunna identifiera de viktigaste 
nyckelresurserna som mätetal i verksamheten. Rapporten ska försöka förklara varför man är 

                                                           
1 Reala och direkta resurser förklaras på s. 13. 
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intresserad av modellen, vart man vill komma och vad man tror att man skulle kunna få ut av 
modellen. 
 

���� 0HWRGLN��
 

En simuleringsmodell har utvecklats, byggts och färdigställts av Green Cargo för ett definierat mål 
(se figur 1.1). Målet är att modellen ska kunna utföra flödesanalyser i ett transportsystem. I det 
ingår kartläggning av flaskhalsar med dess eventuella kedjeeffekter och analyser på hur systemet 
fungerar, när förutsättningar förändras (kapacitetsförändringar, ökade hastigheter i fordon, färre 
vagnar i tåg etc.). På grund av tidsbrist och höga kostnader att utveckla en liknande modell, kan 
besparingar göras om den färdigställda modell skulle kunna användas till en ny problemställning. 
Figuren nedan visar hur metodiken för denna process ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 En föreslagen metodik för hur tillvägagångssättet kan gå till då en modell utvärderas för ett annat syfte. 
 

 

I examensarbetet ingår fas 1 och arbetet kommer stegvis att genomföras enligt flödesschemat i figur 
1.2.  

0RGHOO�
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Figur 1.2 Metodiken för examensarbetet i form av ett flödesschema.  
 

1HM�

'�

2�

.�

8�

0�

(�

1�

7�

$�

7�

,�

2�

1 

*URY�LQVDPOLQJ�DY�LQGDWD�RFK�
WHVWN|UQLQJ�DY�HWW�HQNODUH�RFK�
PLQGUH�VFHQDULR��

Intervjuer 

Litteraturstudier 

Handledning 

Verifiering 

6LWXDWLRQVDQDO\V�

Studiebesök på terminalen i Stockholm 

Datainsamling 
Försöksplanering 

Validering 

gYHUWDJDQGHW�DY�
PRGHOOHQ�

'�
2�
.�
8�
0�
(�
1�
7�
$�
7�
,�
2�
1 

'HO���

%HDUEHWQLQJ�DY�
YHFND����nU�������

Verifiering 

Validering 

Datainsamling 
Försöksplanering 

-D��

bU�PRGHOOHQ�
DQYlQGEDU"�

3ODQHULQJ�DY�YDG�
PRGHOOHQ�PnVWH�
NXQQD�J|UD��

6NDSD�HJHQ�
VNLVVPRGHOO��

5DSSRUW�

'HO���

.DQ�PRGHOOHQ�
DQYlQGDV�
RSHUDWLYW"�

9DG�EHK|YHU�
PRGLILHUDV"

5DSSRUW�1HM�

-D�
'HO���

%|UMD�E\JJ�DXWRPDWLN�
I|U�LPSOHPHQWHULQJ��
DY�LQGDWD�L�PRGHOOHQ��

3UHVHQWDWLRQ�DY�YDOW�
VFHQDULR��

Optimering Variation 

5DSSRUW��



 4  

 

6LWXDWLRQVDQDO\VHQ består av en förstudie. I förstudien definieras och formuleras även 
problemställningen. 'DWDLQVDPOLQJHQ ska generera input till modellen. Erfarenhet visar att 
datainsamlingen står för 50% av den totala kostnaden för ett simuleringsprojekt (Acél 93). 
)|UV|NVSODQHULQJ innehåller planering av försöken som eventuellt även optimeras innan 
simuleringen sker, eftersom en simuleringsmodell själv inte kan ta fram den bästa lösningen. Att 
YHULILHUD en modell innebär att man ska kontrollera om modellen uppträder som det är tänkt. I 
praktiken betyder det att modellen ”avbuggas”. Med YDOLGHULQJ menas att en modell jämförs med 
den verklighet systemet ska representera. Ju komplexare ett modellerat system är, desto svårare blir 
valideringen. Syftet med YDULDWLRQHQ är att ta fram olika lösningar beroende på vad det är man ska 
undersöka eller vill ta reda på.  

 

Ovanstående metod är till stor del hämtad ur en metodik utvecklad av industrivetenskapliga 
institutionen (BWI2) vid ETH i Zürich (se figur 1.3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3 Lösningsmetodik för genomförandet av en simuleringsuppgift på BWI vid ETH i Zürich (Källa: Acél 

93). 
                                                           
2 BWI = Betriebswissenschaftlichen Institut 
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���� 7LOOYlJDJnQJVVlWW�
 

Metodiken för examensarbetet är indelat i tre faser, som systematiskt genomförs. Fas 3 utgår om 
det visar sig att modellen inte är användbar efter första testsimuleringarna. 

�

'HO���

I första skedet av examensarbetet ligger tyngdpunkt i insikt och förståelse för den färdiga modellen. 
Med hjälp av handledning, intervjuer, studiebesök och kompletterande litteraturstudier samlas och 
formuleras indata (se metodiken ovan). Indata ska vara grov, d v s den behöver endast undersöka 
ett par utvalda turer, vilket på förhand bör vara tillräckligt för att få en bild av vad simuleringen kan 
ge.  

 

'HO���

Målet med testkörningarna är att se om modellen är användbar för studiens syfte. Visar 
valideringen för mycket brister, blir uppgiften att analysera vad modellen behöver för att den ska 
bli användbar. Anses underlaget däremot tillräckligt för ändamålet, blir nästa delmoment att utöka 
simuleringens omfång. Enligt direktiv från Green Cargo ska distributionssystemet i Stockholm 
kartläggas och analyseras.  

 

'HO���

I arbetets sista del avgörs om modellen ska kunna användas på operativ nivå. Saknar modellen 
önskade kvalitéer ska det som behöver modifieras dokumenteras. Visar det sig att modellen blir 
användbar för den löpande verksamheten, görs modellen istället användarvänlig för syftet. Detta 
innebär i praktiken att den tänkta användaren ska minimera sitt förarbete till simuleringarna.      
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���� $YJUlQVQLQJDU��
 

Examensarbetet berör endast utvärderingen av simuleringsmodellen (fas 1 i figur 1.4).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.4 De olika faserna som leder fram till det slutliga målet med simuleringsmodellen. 
 

 

Studien är geografiskt avgränsad och omfattar Stockholmsregionen. Regionen sträcker sig i 
dagsläget från Uppsala i norr till Södertälje i söder och från Norsborg i väster till Saltsjö bo i öster. 
Inom dessa yttre geografiska gränser kommer distributionen att beskrivas. Fokus sker på leveranser 
från Årsta RCT och terminalen i Västberga ut till butik. Verksamheter innan lastning och lossning i 
åkeriets terminal eller RCT-terminalen behandlas ej i rapporten, vilket innebär att det enda 
fordonsslaget som behandlas i rapporten är lastbil. Tåg används huvudsakligen för de långväga 
transporterna. 

 

Behandlade butikskedjor är H&M, KappAhl, Dressmann, Lindex samt Fashionet. Fashionet är en 
portal med alla mindre konfektionsbutiker som ingår i Green Cargo Road & Logistics kundkrets.  
Grundtanken är att Fashionetbutikerna inte ska ingå i distributionsnätet, eftersom de går i separata 
budbilar. Ibland sker dock samleveranser med dessa och de måste därför tas med i studien. 

 

Varuslaget är avgränsat till att enbart innefatta konfektion. Med konfektion menas här klädesplagg 
som transporteras hängande eller liggande. Begreppet liggande konfektion är en samlad beteckning 
för stativ, staplar3, pall, kartonger eller backar. Hängande konfektion är de plagg som hänger i 
skenor strax under taket i lastbärarna. I studien separeras inte hängande och liggande gods utan 
representeras av en total sammanräknad volym. Relativt liten volym kosmetika har för enkelhetens 
skull räknats in i godsets volym utan att varuslaget separerats i dokumentationen. Kosmetikan 
transporteras i samma emballage.  

 

På grund av att det avgränsade distributionssystemet består av både växelflak och containrar 
används beteckningen lastbärare för båda. 

 

                                                           
3 Dubbla eller enkla staplar beroende på butikskedja. 

8WYlUGHULQJ� (YHQWXHOOD�PRGLILND�
WLRQHU�DY�PRGHOOHQ�

,PSOHPHQWHULQJ�

)DV��� )DV���)DV���
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���� )|UHWDJVEHVNULYQLQJ��
 

De i studien involverade företagen är Green Cargo Road & Logistics, helägt av Green Cargo, som i 
sin tur har staten som huvudägare, samt Allroundtjänst, ett privatägt åkeri. De största 
transportköparna är H&M, KappAhl, Dressmann samt Lindex. 

������ *UHHQ�&DUJR�
 

Green Cargo hette förr SJ Cargo Group, men blev vid årsskiftet 00/01 ett fristående aktiebolag. 
Företaget ägs dock fortfarande av staten och är organiserat i tre divisioner (se figur 1.5):  

• 2SHUDWLRQV ansvarar för produktion av järnvägstransporter. 

• 3URGXFWV�	�6HUYLFHV ansvarar för produkt- och tjänsteutbudet. 

• 6DOHV ansvarar för försäljningen. 

• 5RDG� 	� /RJLVWLFV ansvarar för utrikes- inrikes, fjärr- och lokaldistribution samt 
tredjepartslogistik 

 

 

 

Staber VD Stab

Tågdragning
Terminal
Vagnar
Kundservice
Marknadssupport

Operations

Systemtåg/Kundkoncept
Nisch
Standard

Products and Services

Skog, Energi och Kemi
Livs & Detaljhandel
Stål & Verkstad
Automotive
Bygg

Sales

Tredjepartslogistik
Logistikcentra
Bil, nationell
Internationell bil

Road & Logistics

VD

Svenska staten

 

Figur 1.5 Organisationsschemat för hela Green Cargo (Källa: Cargonet). 
 

 

I staber ingår ekonomi, personal, kommunikation, kvalitet och miljö samt IT. I VD Staben ingår 
VD-assistent, internationella frågor, juridik & trafiksäkerhet. 
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)|UHWDJVIDNWD�*UHHQ�&DUJR�
 
2PVlWWQLQJ�� 6 675 MSEK (år 2000)  
$QWDO�DQVWlOOGD� 3900 (inklusive dotterbolag) 
/RN 440  
9DJQDU 10 000  
/DVWELODU 
 

280 varav en biogasbil och två 
el/dieselhybridbil  

7HUPLQDOHU�ORJLVWLNFHQWUD� 29  
7HUPLQDO\WD� 200 000 m2 

1HWWRWRQNP��0LOM��� 16 073 (år 2000)  
bJDUH 
�

SJ Green Cargo AB ägs av staten via 
Näringsdepartementet  

'RWWHUERODJ  
�

Rail Combi AB4, Nordisk Transport Rail AB 
(NTR),  TGOJ Trafik AB 

3DUWQHUV  Wilson Logistics AB  
9G Jan Sundling 
 

Figur 1.6 Företagsfakta Green Cargo (Källa: Cargonet). 
 

 

 

������ *UHHQ�&DUJR�5RDG�	�/RJLVWLFV�
 

För ett sekel sedan grundades familjeföretaget Forsblads & Son och började bedriva allmän 
speditionsverksamhet (Settergren 00). Verksamheten renodlades genom åren till att enbart innefatta 
konfektion. Forsblads har två terminaler, en i Stockholm och en i Göteborg.  

 

1991 köptes Forsblads av Interforwards som då ingick i investmentbolaget Ratos. 1998 såldes 
företaget vidare till AB Svelast som i sin tur ägdes av SJ Cargo Group. Forsblads organiserades till 
ett dotterbolag under J Ringborg AB.  

 

Fram till i år disponerades stockholmsterminalen i Årsta helt för Ringborgs organisation. Idag 
hanterar Allroundtjänst distributionen av konfektion i Stockholm. Företaget har egen terminal i 
Västberga med fordonspark på 26 lastbilar. Resterande kapacitetsbehov handhas av Svelast.  

 

Göteborgsterminalen drevs fram till och med 2000 i Svelast regi. Den 1 januari 2001 gick Svelast 
och Ringborgs samman och bildade aktiebolaget Green Cargo Road & Logistics, vilket blev ett 
helägt dotterbolag till SJ Green Cargo AB (logport 01).  

 

Green Cargo Road & Logistics kärnkompetens är utrikes- inrikes, fjärr- och lokaldistribution samt 
tredjepartslogistik (TPL). Paketlösningar i form av lagerhantering och distributionsuppdrag 

                                                           
4 RailCombi förvärvades 1 januari 2002 av nsb (norske stadsbanor) som i sin tur ägs av Green Cargo till 45%.  
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levereras främst inom konsumentvarusektorn, d v s branscher som dagligvaror, vitvaror, däck, 
konfektion, media mm.  

 

Green Cargo Road & Logistics står för ca 25% av all konfektion, som distribueras i Sverige. 
Klädesbranschen omsätter totalt 50 000 MSEK i Sverige per år, vilket motsvarar 1000 000 m3 eller 
35 000 distributionsbilar. Green Cargo kör 8 750 st. av dessa.     

 

 

)|UHWDJVIDNWD�*UHHQ�&DUJR�5RDG�	�/RJLVWLFV��NRQIHNWLRQVHQKHWHQ��

 

$QWDO�DQVWlOOGD�� 28, varav 11 på kontoret 

$QWDO�ODVWELODU�L�GLVWULEXWLRQVQlWHW� 40 

$QWDO�Yl[HOIODN�� 100 

$QWDO�OHYHUDQVHU�SHU�nU� 120 000 

9RO\PHU�L�NDUWRQJ�HOOHU�EDFN� 200 000 m3 

$QWDO�KDQWHUDGH�KlQJDQGH�SODJJ�� 8 000 000 

 

Figur 1.7 Företagsfakta Green Cargo Road & Logistics (Källa: Cargonet). 
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�� 7HRUHWLVN�UHIHUHQVUDP��
 

'HWWD�NDSLWHO�V\IWDU�WLOO�DWW�EHNDQWD�OlVDUHQ�PHG�GH�EHJUHSS�VRP�DQYlQGV�L�UDSSRUWHQ��'lUI|U�JHV�HQ�
EDNJUXQG�Sn�GHQ�WHRUL�VRP�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U�DQDO\VHU�RFK�VOXWVDWVHU�L�UDSSRUWHQ��.DSLWOHW�LQOHGV�
PHG� HQ� LQWURGXNWLRQ� DY� EHJUHSSHW� UHVXUVDGPLQLVWUDWLRQ� VDPW� I|U� UDSSRUWHQ� UHOHYDQWD� UHVXUVHU��
9LGDUH� I|UNODUDV� NRQFHSWHQ� EDNRP� 5RDG� 	� /RJLVWLFV� WUDQVSRUWV\VWHP�� VRP� P|MOLJJ|U� HQ�
KHOKHWVI|UVWnHOVH���

 

���� 5HVXUVDGPLQLVWUDWLRQ�
 

Begreppet resursadministration (RA) växte fram på 70-talet, då den ekonomiska tillväxten avtog 
och stagnerade (Lumsden, Tarkowski et al 95) och företagen blev tvungna att fokusera på interna 
resurser som de hade till förfogande. RA är en beteckning för utveckling och effektiv användning 
av de totala tillgångarna i ett företag (Lumsden, Tarkowski et al 95) och består av fyra 
sammanlänkade och av varandra beroende delar (Ericsson 86): 

• Materialadministration (MA). 

• Kapitaladministration (KA). 

• Informationsadministration (IA). 

• Personaladministration (PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 RA-begreppet med dess fyra områden (Källa: Lumsden, Tarkowski et al 95). 
 

 

0DWHULDO�

 

5HVXUVDGPLQLVWUDWLRQ�

,QIRUPDWLRQ� 3HUVRQDO�

.DSLWDO�
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0DWHULDODGPLQLVWUDWLRQ�

MA syftar till att ge en helhetsbild av de olika flöden som går till, genom och från ett företag. Målet 
med synsättet är att göra rätt saker rätt präglat av hög flexibilitet och ständig förbättring (Lumsden, 
Tarkowski et al 95). Flödena kan delas upp enligt figuren nedan (2.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 De fyra flödena (Källa: Lumsden, Tarkowski 95). 
 

 

Det ekonomiska flödet bildar ett dubbelriktat flöde genom att kapital strömmar i båda riktningarna. 
Ensidig kommunikation är i praktiken omöjlig, vilket innebär att även informationsflödet är riktat 
åt båda hållen. Till informationsflödet räknas dessutom orderprocesser. Resursflödet består av 
resurser som antingen förbrukas eller cirkulerar i distributionskedjan. Det enda enkelriktade flödet 
är materialflödet som utgör det fysiska flödet, d v s flödet av råmaterial, produkter i arbete och 
slutprodukter. Det fysiska flödet är mer känt som begreppet distribution, vilket definieras som 
fysisk förflyttning där lagring, lastning och lossning av gods, förpackningsmetodik och 
lagerkontroll inkluderas (Lumsden 98). Dessutom bidrar distribution till värdeökning av en vara 
genom tids- och platsnyttan5. Distribution kan även vara ett konkurrensmedel för varuproducenten.  

 

Administrationen av transporter sköts oftast av speditörer. I speditörens uppgifter ingår val av 
transportmedel, hantering av tullärenden, bevakning av att tidsfönster i leveranser hålls samt i vissa 
fall även lagring och distribution (Lindh 00). Ett åkeri är ett transportföretag som åtar sig att utföra 
själva transporten av gods. Åkeriverksamheten skiljer sig från speditörens, genom att speditören 
DQVYDUDU för ett transportuppdrag och åkeriet XWI|U ett transportuppdrag. Kännetecknande för 
åkerier är att de ofta är små företag med i många fall endast en åkare samt att den eftergymnasiala 
utbildningsnivån är sällsynt i branschen. Krav på kvalificerade medarbetare med IT-kompetens 
kommer dock enligt Lumsden, Tarkowski et al, (95) att ställas inom åkerinäringen i framtiden. 

 

                                                           
5 Tidsnytta innebär att produkter tas från lager när de efterfrågas (Persson et al 98). Platsnytta uppkommer då en 
transport går till den plats där köparen finns. Då skapas ett värde till produkten (Storhagen 97).  
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.DSLWDODGPLQLVWUDWLRQ�

KA:s (eng. Cash management) huvuduppgifter är att frigöra kapital bundet i arbete och 
anläggningar samt investeringar i strategiskt viktiga områden (Lumsden, Tarkowski et al 95). 

 

,QIRUPDWLRQVDGPLQLVWUDWLRQ�

IA innefattar alla de hjälpmedel som behövs vid informationsflödena. Denna gren har utvecklats 
explosionsartat de senaste åren på grund av informationsteknologins framfart. 

 

3HUVRQDODGPLQLVWUDWLRQ�

PA avser de anställda på företaget. Målet är att utnyttja resurserna (kompetens) på bästa möjliga 
sätt (Lumsden, Tarkowski et al 95), där främst arbetsmiljö och löner hamnar i fokus. 

 

������ 5HVXUVHU��
 

De resurser som är nödvändiga i produktionen av en vara eller tjänst delas, enligt Lumsden (98) in i 
finansiella, personella och reala resurser. De finansiella motsvarar de likvida tillgångarna, de 
personella resurserna är den personal som finns tillgänglig för verksamheten och de reala resurserna 
är de fysiska tillgångarna. De reala resurserna kan enligt Carson et al  (97) delas in i två grupper: 

 

• 'LUHNWD� UHVXUVHU används för den fysiska transporten av gods från en geografisk plats till en 
annan. 

• ,QGLUHNWD� UHVXUVHU används för sortering, lagring, hantering, mottagning och konsolidering av 
gods i noder, d v s terminaler och hubbar där flödet passerar.  

 

Direkta resurser är lastbilar, förare, lastbärare etc. Dockningsdörrar i terminalen, bensintankar och 
underhållningspersonal är exempel på indirekta resurser.  

 

Vid studier av resursutnyttjandet är det viktigt att förstå skillnaden mellan godsflödet och 
resursflödet. Resursflödet är dubbelriktat till skillnad från godsflödet (se figur 4.1), vilket innebär 
att det inte räcker att studera sträckan mellan avsändare och mottagare (godsflödet). Hänsyn måste 
också tas till resursflödet tillbaka till avsändaren. Resursutnyttjandet definieras som andelen 
utnyttjade resurser av tillgängliga (Lumsden 98): 

 

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW� �8WQ\WWMDGH�UHVXUVHU���WLOOJlQJOLJD�UHVXUVHU�

 

Lumsden (98) delar in det fysiska utnyttjandet i tre dimensioner, kapacitet, hastighet och tid. 
Hastigheten utesluts enligt Lumsden (98) på grund av hastighetsbestämmelser. Undantag görs dock 
då jämförelser med andra transportslag sker. Resursutnyttjandet för lasten och tiden beräknas på 
motsvarande sätt som resursutnyttjandet, enligt: 
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5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��NDSDFLWHW�� �8WQ\WWMDG�ODVWNDSDFLWHW���WLOOJlQJOLJ�ODVWNDSDFLWHW�

�

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��WLG�� �8WQ\WWMDG�WLG���WLOOJlQJOLJ�WLG�

 

Produkten av last- och tidsutnyttjandet ger en total bild av resursutnyttjandet och sätts ihop enligt 
följande formel: 

 

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW� �5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��NDSDFLWHW���5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��WLG��

 

En tydlig illustration ges i diagrammet i figur 2.3. En lastbärare utnyttjas till 65% under 8 timmar 
av ett dygn, vilket ger ett totalt utnyttjande på 22%.  

 

.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH�����

 

  100 

    80 

    60 

    40 

    20 

      0                   7LGVXWQ\WWMDQGH��WLPPDU�G\JQ� 

          0                6        12               18                24 

 

Figur 2.3  Exempel på ett totalt resursutnyttjande hos en lastbärare (Källa: Lumsden 98). 
 

 

������ /DVWElUDUH�
 

Lastbärare är en resurs avsedd för att innehålla gods i syfte att fysiskt förflytta godset som en enhet 
mellan två på förhand givna punkter. Lastbärarna kan vara fasta resp. lösa.  

 

Fast lastbärare saknar mobilitet och kan ej lossas från fordonet. Fördelen är att inga lyftanordningar 
krävs för hanteringen av lastbärarna. Kostnaden för hanteringen blir därmed lägre. Nackdelen är 
den låga flexibiliteten. En enhetslast som ankommer terminalen för en viss tid innebär samtidigt att 
fordonet blir låst med lasten.   

 

Lösa lastbärare kan lossas från fordon. Anledningar till valet av lösa lastbärare är att lastningen och 
lossningen kan planeras i lugn och ro, eftersom fordonen inte behöver vänta på dessa aktiviteter. 
Det krävs dock att godsflödena är tillräckligt stora och lämpliga för enhetslaster (Lumsden 98). 
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Vidare kan fler lastbärare än dragfordon användas och exempelvis kan lastade lastbärare hämtas 
samtidigt som tomma lämnas. Ett problem är de investeringar i lyftanordningar som måste göras, 
vilket inte är en självklarhet hos mindre terminaler. 

 

De vanligaste typerna av lastbärare är semitrailers, containrar och växelflak. 

 

6HPLWUDLOHU�

Semitrailern är en påhängsvagn, där främre delen av chassit vilar på en dragbil. Den lyfts över med 
lyftanordning till järnvägsvagnen (eng. piggy-back). Trailern är även lämpad för färjetransport, 
eftersom det inte krävs vertikala lyft. Det är bara att rulla in den i färjan. Dragenhetens längd 
begränsas av regler för vägtrafiken. Dessutom begränsas dragenhetens storlek av godsets volym 
och framkomlighet, speciellt inne i städer. Semitrailern utnyttjar heller inte järnvägsvagnarnas fulla 
kapacitet och de går inte att stapla. 

 

&RQWDLQHU��

En container är en större sluten behållare utformad för enkel hantering och förflyttning mellan olika 
transportmedel.  

 

Fördelar med containrar är att den är skyddande mot skador på gods samt att den går att stapla. Den 
skyddar även mot förskingring, vilket i sin tur leder till lägre försäkringskostnader. Container som 
enhet underlättar dessutom dokumentationen genom att transportören behöver inte veta innehållet i 
containern utan transporterar efter direktiv.  

 

Nackdelar är att dyr och komplicerad lyftutrustning krävs. Containrarna kan inte heller transportera 
all typ av gods. Godset densitet kan inte vara för hög samt att vissa varuslag inte är lämpliga att 
fylla en container med. Dessutom är ofta mindre terminaler inte utrustade med de lyftanordningar 
som krävs för hanteringen av containrarna (Lumsden 98).  

 

Standardisering av lastbärare en nyckelfaktor, så att möjlighet till globalt integrerade transporter 
mellan olika företag och aktörer skapas. Den vanligaste standarden är ISO-containern med en 
utvändig bredd på 2,43 m (invändig 2,33 m). Längden på containern varierar men till de vanliga hör 
20 fot (6,06 m), 30 fot (9,09 m) och 40 fot (12,12 m) (Abrahamsson et al 90).    

 

9l[HOIODN�

Växelflak är föremål för vertikala förflyttningar och används liksom containrar och semitrailar till 
kombitransporter. Växelflaket består av ett löst flak med löstagbara eller inställbara ben, som med 
enkel teknik kan förflyttas mellan olika transportslag. Är växelflaken försedda med gaffeltunnlar 
kan förutom portal- och mobilkran även mobiltruck användas i samband med lyft. 

 

Dragbilens yta måste vara försedd med luftfjädrar för att kunna möjliggöra höjning och sänkning av 
chassit. Luftfjädrarna minskar även vibrationer, vilket leder till minskat vägslitage och färre skador 
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på gods (Lumsden 98). Ytterligare fördel med växelflak är att de är billigare och enklare än trailar, 
men växelflaken går inte att stapla.   

 

I de flesta fallen är växelflaken anpassade efter EU-pallar (800x1200 mm). Gällande ISO-
standarder för växelflaken är 7150 mm, 7450 mm och 7820 mm (Lumsden 98) . 

 

������ 7HUPLQDOIXQNWLRQHQ�
 

I godsterminalen omlastas och sorteras godset. Terminalen har enligt Lumsden (Lumsden 98) tre 
huvudsyften:  

• Den ska skapa förutsättningar för ett maximalt kapacitetsutnyttjande i lastbärarna.  

• Den ska bidra till hög servicenivå gentemot avsändare och mottagare.  

• Den ska ha en värdehöjande funktion, d v s godset ska på något sätt förädlas genom exempelvis 
ompackning, sortering och märkning. 

 

En godsterminal bör dimensioneras så att den kan hantera variationer i flödesvolymer samt olika 
varianter på godsslag. En annan viktig faktor är öppettider så att möjligheter finns att jämna ut 
flödet genom terminalen över dygnet.  

 

Att investera i en terminal innebär höga initiala kostnader. Dessutom är driften av en terminal 
kostnadskrävande. Driftskostnaderna inkluderar bl. a kapitalbindningskostnader (godset i 
terminalen), kapitalkostnader (räntor), hjälpmedel, personal, arbetsledning, energi och datasystem. 

 

&URVVGRFNLQJ�

Vissa terminaler fyller även en crossdockingfunktion. Denna typ av terminal fokuserar på snabbhet 
och effektivitet. Gods lossas ur inkommande lastbärare, följt av att destinationen för godset 
identifieras. Slutligen lastas godset i en utgående lastbärare. Godsets totala tid i terminalen får inte 
överstiga mer än en viss tid6, annars betraktas terminalen som ett lager.  

 

������ 7LG�
 

Tiden ses också som en resurs och rymmer väl inom definitionen av att en resurs antingen 
förbrukas eller cirkulerar i omlopp (Tarkowski, Lumsden et al 95). Ju större kapitalinvesteringarna 
är, desto mer betydelsefull blir tiden. Det beror på de ökade kostnaderna per tidsenhet. På samma 
sätt som tiden delas inom varuproduktionen i ställtid, bearbetningstid och kötid, kan 
transportproduktionen få följande uppdelning (Tarkowski, Lumsden et al 95): 

• 6WLOOHVWnQGVWLG��9lQWHWLG� – är den tid då ett fordon inte gör någon värdeskapande aktivitet, d v s 
parkeringstiden över natten, raster, väntan i tullen etc. 

                                                           
6 Enligt Harvard Business Review vol. 70 mars-april 1992 får godset inte vara längre i terminalen än två dygn. 
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• 7LG�I|U� ODVWQLQJ�RFK�ORVVQLQJ – aktiviteter under denna tid är av- och pålastning av gods samt 
rangering av lastbärarna. 

• $NWLY�N|UWLG – detta är tiden då lastbäraren befinner sig i rörelse. 

 

������ 9HUWLNDOD�SODQHULQJVQLYnHU�I|U�UHVXUVDGPLQLVWUDWLRQ�
 

Man brukar dela in planeringsnivåer i tre delar: strategisk, taktisk och operativ nivå. Nivåerna har 
ett ömsesidigt beroendeförhållande, eftersom resultatet i varje nivå är beroende de andra två 
(Tarkowski, Lumsden et al 95).  

 

6WUDWHJLVN�QLYn�

Tidshorisonten på strategisk nivå bör ligga på mer än 5 år. Planeringsarbetet är långsiktigt där 
företaget planerar ändringar på hela transportsystemet. Arbetet kännetecknas av stor 
handlingsfrihet, där hänsyn till marknadsförhållanden samt interna produktionskostnader tas. 
Delstrategierna är, ur resursadministrationssynpunkt främst planering av transporttjänster och dess 
kvalitet (termiallokalisering, trafikområdesbestämning) samt planering av produktionssystemet 
(bestämning av underleverantörssystemet och transportapparaten).  

 

7DNWLVN�QLYn�

I denna nivå omsätter man den strategiska transportplaneringen i arbete. Målet är att fastställa 
transportsystemet, där layout, resursbehov och funktionssätt inkluderas. Arbetet sker på medellång 
sikt med tidshorisonten 1-5 år. Huvudaktiviterna i denna nivå är dels att välja och dimensionera 
transportsystemet utifrån faktorer som servicenivå, kapacitet, utrustning och personal och dels att 
planera det resursadministrativa arbetet, som består i att planera leverantörskontakter, planera 
installation av utrustning samt att planera personaladministrationen. 

 

2SHUDWLY�QLYn�

Den operativa nivån är kortsiktig med tidshorisonterna timmar, dag eller vecka. Planeringsarbetet 
bör ske i den löpande verksamheten och består i att planera mer specifika resurser, t ex specifika 
fordon, lastbärare etc. Huvudaktiviteterna är hantering av transportbeställningar samt påföljande 
beläggnings- och lastplanering. Beläggningsplanering innebär att koppla godset till lämplig lastbil 
och lastplanering består i att bestämma godsets plats på flaket.  
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���� 8SSOlJJ�DY�WUDQVSRUWV\VWHP�
 

Det finns i litteraturen otaliga sätt att bygga upp transportsystem på, därför beskrivs endast de 
koncept som Green Cargo Road & Logistics distributionssystem baseras på. 

  

������ %U\WSXQNWVGLVWULEXWLRQ�RFK�VOLQJWUDILN�
 

Brytpunktsdistribution innebär att mindre materialflöden med ungefär samma utgångsort och 
destination samlas till en gemensam transportkorridor (Storhagen et al 99). Denna typ av 
distribution väntas öka p g a ökade krav på miljön, minskade sändningsstorlekar med frekventare 
transporter, större geografiska områden samt synergieffekter för transportörerna (Storhagen et al 
99). Metoden förutsätter dock att större godsvolymer behandlas. 

 

Ytterligare förutsättningar som förenklar samordning är att transportåtagandet sker dörr-till-dörr, att 
priset för uppdraget är fast, att en aktör tar ansvaret för hela transportuppdraget, att 
administrationen sker med HWW transportdokument samt att transporten är tidsgaranterad (Pewe 93). 

�

Slingtrafik är lämpligt där flöden har liknande destination vid spridning eller liknande 
avsändningsort vid uppsamling (Lumsden, Tarkowski 95). Avsändningsorterna och 
slutdestinationerna är punkter där lastning och lossning av gods sker. Slingorna för lastbilen är 
oftast fasta och skapas utifrån vissa kriterier som t ex lastbilens kapacitet. Slingmetoden är inte 
optimal men däremot enkel att använda och snabb (Lumsden 98). Dessutom finns möjligheter för 
ytterligare aktiviteter som, t ex insamling av returgods. Dock krävs ruttplanering samt att 
utnyttjandegraden blir ofta dålig p g a att ruttschemat är fast. Principen för brytpunktsdistribution 
med tillhörande slingtrafik illustreras i figur 2.4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4 Transportkorridor med slingtrafik (Källa: Lumsden, Tarkowski et al 95). 
 

 

7UDQVSRUWNRUULGRU�

Terminal för 
omlastning 

Destinationer 



 18  

������ .RPELQHUDGH�WUDQVSRUWHU�
 

Principen med kombinerade transporter bygger på att gods omlastas från ett transportmedel till ett 
annat, i form av en enhetslast7 (Lumsden 98). De lastbärare som används vid kombinerade 
transporter är container, växelflak och semitrailer (Woxenius 98). Definitionen för kombinerade 
transporter är enligt Jensen en förflyttning där (Jensen 87): 

• godset lastas på en lastbärare på avsändningsorten och följer lastbäraren till mottagarorten där 
det lossas. 

• lastbäraren överförs minst en gång från ett transportslag till ett annat mellan avsändnings- och 
mottagarorten. 

   

Figur 2.5 visar ett kombisystem. Den omgivande sfären består av påverkande faktorer, nämligen 
makt, kommunikation och konflikt (Sjögren 96). Makten skapas av marknadsposition och är 
beroende av kringliggande system som infrastruktur, krav från varuägare, skatter, subventioner och 
lagar. Kommunikation är förutsättning för samarbete mellan olika aktörer som ingår i systemet. 
Konflikter kan vara nödvändigt för engagemang mellan parterna.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 2.5 Kombisystemet med dess påverkande faktorer (Källa: Sjögren 96). 
 

 

I vanliga fall används järnvägstransport på de långa avstånden och biltransport på de kortare. Detta 
skapar flexibilitet och dörr-till-dörrtransporter (Pewe 93). Dessutom ses fördelar i miljö i form av 
utsläpp och buller samt att färre olyckor och minskad trafikstörning då järnvägen substituerar rena 
landsvägstransporter (Sjögren 96). 

                                                           
7 En teknik där en last betraktas som en enhet och bryts inte någon under själva transportuppdraget.  
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Nackdelar med kombinerade transporter är enligt (Storhagen et al 99) att det saknas ett långsiktigt 
tänkande på ett politiskt och organisatoriskt plan inom området. Åkerierna är dessutom tveksamma 
till att investera i specialiserad kombiutrustning när de inte vet vilka transporter de kan köpa eller 
till vilket pris. Ytterligare nackdelar är att investeringskostnaderna är höga, de lokala 
miljöutsläppen blir större samt att transporttiden är längre (Sjögren 96). 
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���� 6LPXOHULQJ��
 

Simulering är ett verktyg som fått allt större utbredning i takt med datateknikens utveckling. Enligt 
Kelton et al (98) kan begreppet simulering definieras som: 

 

´6LPXODWLRQ�UHIHUV�WR�D�EURDG�FROOHFWLRQ�RI�PHWKRGV�DQG�DSSOLFDWLRQV�WR�PLPLF�WKH�EHKDYLRXU�RI�D�
UHDO�V\VWHP�´�

 

Ett system definieras som en avgränsad uppsättning av komponenter, som står i förbindelse med 
varandra (VDI 93). Mimiken av ett systemet resulterar oftast i en modell. En modell kan definieras 
som en förenklad avbildning av ett planerat eller verkligt existerande system med sina processer i 
ett annat begripligt eller motsvarande system (VDI 93).   

 

I en simulering skapas modeller av verkligheten och lämpligast är att studera dynamiken 
(dimensionering, kapaciteter, känsligheter för störningar) i komplexa system. Det finns många 
typer av modeller. Kelton et al (98) delar in modeller i två huvudgrupper, ikoniska modeller och 
dels matematiska (logiska) modeller. Ikoniska modeller, d v s fysiska modeller kan t ex vara 
flygsimulatorer eller elektriska modelltåg i miniatyrformat. Matematiska modeller är strukturella 
och kvantitativa approximationer av verkligheten (Kelton et al 98), d v s verkligheten avbildas i 
siffror. Ofta animeras processerna för bättre förståelse och överblick av systemet.  

  

Fördelen med simulering är att det är tillåtet att göra misstag. Vinster kan erhållas genom att man i 
samband med ett investeringsbeslut provar scenarion. Modellen ska svara på strategiska frågor av 
typen vad händer om vi utökar fordonsparken, bygger en ny lagerlokal, byter transportmedel o s v. I 
datorn är det enkelt, snabbt och billigt att prova olika lösningar.  

 

Nackdelen med simulering är att det krävs omfattande förarbete i form av situationsanalyser och 
försöksplaneringar. Man måste känna till systemet som man vill studera samt vad som påverkar 
systemet. En modells resultat blir heller aldrig bättre än dess input (Garbage In Garbage Out). 
Dessutom är det inte säkert att simulering är det bästa verktyget vid analys av ett system. 

 

������ 'DWDVLPXOHULQJ��
 

Datasimulering är ett hjälpmedel som funnits sedan 50-talet. Då användes tekniken endast på större 
stål- och flygbolag, eftersom det krävdes enorma investeringar. Datasimulering definieras som 
metoder för att numeriskt studera och utvärdera reella system med hjälp av programvaror, vilka är 
skapta för att imitera systemens aktiviteter eller egenskaper, ofta över tiden (Kelton et al 98).  

 

Komplexa system krävde påtaglig datorkraft, vilket då var både dyrt och svårt att utveckla. Med 
tiden utvecklades dock kraftfullare datorsystem till allt lägre kostnader, vilket medförde till ökat 
användande.  
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Sedan 8-10 år har datasimulering slagit genom även i transportsektorn. Anledningen är främst de 
låga kostnaderna i relation till komplexiteten. Troligtvis beror även det sena genomslaget på 
transportbranschens konservativa uppfattning av datorer som hjälpmedel, samtidigt som kunderna 
inte efterfrågat dessa typer av tjänster (Krögerström 99). Fortfarande krävs omfattande 
marknadsföring för att fånga intresse och skapa efterfrågan på projekt baserat på datasimuleringar. 

 

Fördelen med datasimulering är de komplexa system som går att hantera. Dessutom bidrar den 
tekniska utvecklingen till att kvoten prestation/kostnad ökar konstant, vilket förbättrar 
kostnadseffektiviteten (Kelton et al 98). Nya programvaror på marknaden gör simuleringar flexibla 
och användarvänliga. 

 

Svårigheten med datasimulering ligger i osäkerheten av indata, som ofta är slumpmässig och 
baserad på prognoser. Ibland leder osäkerheten i indata till att modeller förenklas, vilket i sin tur 
kan leda till otillräcklig avbild av verkligheten. Principen är hellre approximationer av rätt problem 
än exakta svar på fel problem (Kelton et al 98).  

 

������ 5XWWSODQHULQJ�
 

Vid planering av rutter kan två huvudtyper identifieras (Pm 00:8): 

• Optimering av slingor som fordon skall genomföra, d v s minska antalet körda kilometer.  

• Minimering av antalet fordon som ska ingå i en optimering i kombination med optimala slingor, 
även kallat fördelningsoptimering. 

 

De ruttplaneringssystem som används idag är lämpliga som strategiska verktyg, men kan också 
fungera operativt om indata till modellerna är tillräckligt statisk för ruttplaneringen. 

 

Att planera rutter är väldigt komplext. Om t ex  Q är antalet destinationer i ett område och P antalet 
lastbärare, är antalet möjliga scheman = (n!)m (Slack et al 98).  Vid planering av tillåtna lösningar 
måste ett antal restriktioner tas med. Till att börja med är alla resurser inte identiska. Kapaciteten 
skiljer sig mellan olika typer av lastbärare. Transportmedlena varierar även i modell, prestanda och 
skick. Dessutom skiljer den mänskliga faktorn sig mellan varje individ, m a p erfarenhet, 
personlighet, utbildning mm. Problemet med ruttplanering är därför osäkerheten i indata.  

 

Exempel på indata till en ruttoptimering kan vara: 

• 6WUlFNRU� Geografiska avstånd mellan avsändare och mottagare. 

• 7LGVIDNWRUHU. Exempel är ledtider, tider för lastning och lossning, tidsfönster och raster. 
Fordonen har en total tid till förfogande och kan inte tilldelas rutter utöver denna. 

• $QWDO�IRUGRQ. Kvantifiering av resurser. 

• 9RO\PHU i varje leverans och lastkapacitet. Problemet kan innefatta både leveranser och 
hämtning av varor på en och samma rutt. 
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• .RVWQDGVSDUDPHWUDU för fordonen. Till exempel kan en längre sträcka köras så tom som möjligt 
för att sänka bränslekostnaderna, d v s den kan var den avslutande sträckan. Det kan även vara 
bränslesnålast att först lossa vid den största butiken (Öhman 00). Returgods kan dock försvåra 
planeringsprocessen. 

• Dynamiska aspekter: vägarbeten, trafikstockningar mm. 
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�� �$QDO\V�
  

,� GHWWD� NDSLWHO� XWYlUGHUDV� VLPXOHULQJVYHUNW\JHW�� 6\IWHW� PHG� DQDO\VHQ� lU� DWW� DYJ|UD� YHUNW\JHWV�
DQYlQGEDUKHW� I|U� GHQ� RSHUDWLYD� WUDQVSRUWSODQHULQJHQ� L� 6WRFNKROP�� )|U� DWW� OlVDUHQ� VNDOO� In� HQ�
LQEOLFN� L� KXU� PRGHOOHQ� VHU� XW�� EHVWnU� I|UVWD� GHOHQ� DY� NDSLWOHW� DY� PRGHOOEHVNULYQLQJHQ� PHG� GHVV�
NRPSRQHQWHU�� 3nI|OMDQGH� VLWXDWLRQVDQDO\V� lU� EDVHUDG� Sn� HWW� VWXGLHEHV|N� RFK� NDUWOlJJHU�
NRQIHNWLRQVIO|GHW� LQRP� *UHHQ� &DUJR� 5RDG� 	� /RJLVWLFV� L� 6WRFNKROPVUHJLRQHQ�� .DUWOlJJQLQJHQ�
LGHQWLILHUDU�EODQG�DQQDW�UHVXUVHUQD�RFK�KXU�GH�DQYlQGV��$WW�GHILQLHUD�RFK�DYJUlQVD�YHUNVDPKHWHQ�
lU��HQOLJW�/XPVGHQ��7DUNRZVNL�HW�DO� �����Q|GYlQGLJW�� Vn�DWW� UHVXUVXWQ\WWMDQGHW� LQWH�SODQO|VW�PlWV��
0lWHWDOHQ�ILQQV�LQWH�DWW�KlPWD�XU�HQ�ERN��XWDQ�PnVWH�YlOMDV�Vn�DWW�GH�SDVVDU�GHQ�YHUNVDPKHW�VRP�
VNDOO� XQGHUV|NDV�� 'lUI|U� P\QQDU� DYVQLWWHW� XW� L�� I|U� YHUNVDPKHWHQ�� DQYlQGEDUD� PlWHWDO�� 9LGDUH�
UHGRYLVDV� GHQ� JHQRPI|UGD� XWYlUGHULQJHQ� DY� VLPXOHULQJVSURFHVVHUQD� RFK� DYVOXWQLQJVYLV�
SUHVHQWHUDV� VOXWVDWVHUQD�� $YVQLWWHW� lU� L� SULPlUW� ULNWDW� WLOO� GHQ� SHUVRQ� VRP� VNDOO� JHQRPI|UD�
PRGLILNDWLRQHUQD��9LVVD�GHODU�NDQ�GlUI|U�YDUD�VYnUEHJULSOLJD�I|U�GHQ�VRP�LQWH�lU�LQVDWW�L�PRGHOOHQ��

 

���� gYHUWDJDQGH�DY�EHILQWOLJ�PRGHOO�
 

För drygt fyra år sedan började Green Cargo att använda datasimulering, för att kunna skapa 
modeller av flöden och transportsystem. Man upptäckte att till relativt låga kostnader kunde man 
med hjälp av simuleringen identifiera flaskhalsar och störningar i transportsystem. Vidare kunde 
även förändringar analyseras, t ex vad som hände om ett tåg körde snabbare med färre vagnar eller 
om kapaciteten skulle öka under vissa transporter. Datasimuleringens möjligheter har bidragit till 
att Green Cargo valt att satsa i detta område.  

 

0RGHOOHQV�NDUDNWlU�

I vanliga fall indelas simuleringsmodeller i följande huvudtyper (Kelton et al 98): 

• 6WDWLVND�RFK�G\QDPLVND. Tidsförloppet har betydelse i dynamiska modeller men inte i statiska. 

• .RQWLQXHUOLJD�RFK�GLVNUHWD. I diskreta modeller sker händelser endast i separata tidpunkter. I 
kontinuerliga modeller ändras modellen kontinuerligt över tiden.    

• 'HWHUPLQLVWLVND�RFK�VWRNDVWLVND. Deterministiska modeller har bestämd input till skillnad från 
stokastiska modeller. 

 

Green Cargo har valt att investera i simuleringsprogrammet Planimate (se även bilaga 5), där 
modellerna opererar i diskret miljö, d v s modellens status ändras enbart i separata tidpunkter. Det 
innebär således att modellen i denna analys är av diskret karaktär. Valet av programvaran är främst 
grundat på användarvänligheten med möjligheten att skapa överskådliga animeringar. Detta gör i 
sin tur att uppdragsgivare och kunder lättare kan förstå Green Cargos transportlösningar 
(Krögerström 99).  
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0RGHOOHQV�ROLND�KXYXGGHODU�

Modellerna i Planimate består av olika delar (se även bilaga 3): 

• (QWLWHWHUQD (eng. entity) kan ses som simuleringens dynamiska objekt (Kelton et al 98), d v s de 
rör på sig, ändrar status och påverkar eller blir påverkade av andra entiteter. Entiteterna ges 
egenskaper i from av attribut eller variabler (Kelton et al 98). Attribut är egenskaper som gäller 
samtliga entiteter (ankomsttid för ett fordon, prioritet etc.), men där värdet för egenskaperna 
varierar mellan entiteterna. En variabel är en egenskap som inte är fäst till en entitet utan 
kopplat till hela systemet (simuleringstid, antal i fordon i systemet etc.).  

• 5HVXUVHUQD�(eng. resource)�motsvarar personal, utrustning eller terminalutrymme (Brunner et al 
97). En entitet konfiskerar (eng. seize) en tillgänglig resurs och släpper sedan den.  

• $NWLYLWHWHU (eng. event) sker när modellen ändrar status (Brunner et al 97). 

• 2SHUDWLRQHU� (eng. operations) är ”steg” som entiteter genomför, t ex godset ankommer, gods 
lastas, gods lossas etc. (Brunner et al 97).� 

• 6LPXOHULQJVNORFNDQ går inte kontinuerligt, utan tiden uppdateras enbart när en aktivitet sker. �

 

Delarna bildar även grundstommen i den modell som analyseras i denna studie. Modellen har 
skapats med syftet att möjliggöra rikstäckande flödesanalyser av transportsystemet. Den har dock 
inte använts i verksamheten. Uppgiften är därför att undersöka möjligheten till att implementera 
modellen som ett verktyg för den operativa transportplaneringen, med hjälp av ett väldefinierat mål.  

 

&KHFNOLVWD�I|U�DQDO\VHQ�

För att göra en fullgod bedömning av en modell kan enligt Acél (00) följande checklista ge besked 
om en simuleringsmodell med dess kvalitet: 

• 0HWRGLNHQ� I|U� WLOOYlJDJnQJVVlWWHW. Innehåller metodiken tillräckligt många steg i 
simuleringsprocessen att inga fel uppstår som gör att mål och syfte inte uppnås?  

• 9HULILNDWLRQ. Fungerar syntaxen i modellen som det är tänkt? 

• 9DOLGHULQJ. Överensstämmer modellen med det verkliga systemet? 

• 5HSURGXFHUEDUKHW. Reabilitet avser tillförlitlighet i reproducerbarhet, d v s förtroendet till 
mätinstrumentet. Ger modellen samma resultat efter varje simulering?  

• .lQVOLJKHWVDQDO\V. Hur känslig är modellen för ändringar av indata? 

• 'RNXPHQWDWLRQ. Är dokumentation tillräcklig för att underlätta entydig implementering av 
modellen i verksamheten? Bidrar dokumentationen dessutom till bättre och enklare förståelse 
och insikt för de som ska sätta sig in i modellen i ett senare skede?   

 

Ovanstående checklista är genomgående använd i studien för att möjliggöra en heltäckande analys 
av modellen.   
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������ ,GHQWLILNDWLRQ�DY�LQSXW�WLOO�PRGHOOHQ��
 

Modellen behöver en mängd indata för en god avspegling av verkligheten. Följande indata behövs 
för att modellen ska kunna ge relevant utdata (se även tabellstrukturen i bilaga 4): 

 

• (WW�IlUGLJW�UXWWVFKHPD. Rutterna och slingorna ska vara färdigplanerade innan rutterna byggs in 
i modellen. Det vill säga, modellen behöver veta ankomst- och avgångstid för respektive 
destination. Detta inkluderar indirekt tider för lastning och lossning. Komplexiteten i 
transportsystemet är hög, vilket innebär att fasta rutter och tidsfönster är avtalade med de större 
butikskedjorna. Fasta veckoscheman anges också, så att modellen vet när varje trafikprocess 
(tur) ska ske. 

 

Trafikprocesserna beskriver vilka orter som ska besökas och har fast beteckning. En 
trafikprocess sker alltid oavsett om ett uppdrag är angivet eller ej. Uppdragen brukar oftast 
motsvara en trafikprocess när det gäller leverans av gods ut till butikskedjor. Uppdragen är 
numrerade fortlöpande och består av ett eller flera transportuppdrag som ingår i trafikprocessen. 
Transporter skapas i samband med att trafikprocesserna anges och kopplas till uppdragen (se 
figur 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Termer använda i simuleringsmodellen. 
 

 

• 'DWD�RP�GUDJHQKHWHUQD. Här anges typ av transportmedel (lastbil, tåg o s v) samt från vilken ort 
de ska utgå ifrån. Fordonen måste också kopplas till trafikprocesser. Vidare kan valt 
transportmedel delas in i ytterligare typer beroende på egenskaper. Det är exempelvis troligt att 
lastbilar kan ha olika kapaciteter. Varje skapad dragenhet tilldelas ett unikt enhetsnummer. 
Dessutom kan val göras om en lastbärare ska vara fast eller löst förankrad på dragenheten.  

 

7HUPLQDOHQ�
.XQG�$�

7HUPLQDOHQ�
.XQG�(�.XQG�%� .XQG�&� .XQG�'�

Transport- 
uppdrag 

7UDILNSURFHVV�

8SSGUDJ�

7UDQVSRUW�
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• 'DWD� RP� ODVWElUDUQD. I denna tabell anges typ av lastbärare (växelflak, container eller 
semitrailer), egenskaper på lastbäraren (kapacitet, minsta lastnivå etc.) samt från vilken ort den 
ska utgå ifrån. Vidare tilldelas även varje skapad lastbärare ett unikt enhetsnummer. 
Lastbärarenheten måste kopplas till en dragenhet.  

 

I tabellen kan även resurser i form av pallar, burar, kartonger e t c skapas. Vill man inte 
begränsa antalet i dessa resurser, anger man enhetsnummer ”0” i ett av fälten i tabellen. 
Identifikationen hindrar dock dessa resurser att direkt kopplas till transportmedel, utan måste 
först lastas på en begränsad enhet. 

 

• 'DWD�RP�JRGVHW. I lastbärarna lastas två typer av gods hängande och liggande. En kombinerad 
variant av dessa ökar fyllnadsgraden. 

 

• 7LGVSHULRGHQ. Simuleringens tidsperiod ska täcka den verkliga tidsperioden för distributionen.  

 

• 'DWD� RP� |QVNDG� OHGWLG� I|U� OHYHUDQVHQ. Denna tid styr gränsen mellan försenad leverans och 
leverans i tid. 

 

• 'DWD� RP� YRO\PI|UGHOQLQJDU. Terminalen och RCT-terminalen fungerar som ”hubbar” i 
nätverket och modellen behöver veta hur stor den totala volymen är som transporteras från 
terminalen under den givna tiden, om modellen ska kunna generera uppdrag. Vidare måste den 
procentuella fördelningen av volymer till varje rutt anges. Fördelningen fylls i till varje kund i 
utifrån ruttens totala volym och modellen genererar sedan uppdrag med volymerna angivna i 
m3. Vill man justera volymerna eller ange färdiga uppdrag kan detta manuellt skrivas in. Data 
från routinglistorna är angivna i antal pallar, kartonger, burar etc. Därför används 
omräkningsprocedur enligt figur 3.2. 

 

�

2PUlNQLQJVIDNWRUHU�I|U�NRQIHNWLRQHQ��
�
2PUlNQLQJVIDNWRUHU� P��HPEDOODJH� .RPPHQWDU�

Stativ (Hängande) 1,5 100 plagg motsvarar 1 m3 

Stapel (Liggande) 0,75 Upptar en halv pallplats 

Pall (Liggande) 1,5  

Back, kartong (Liggande) 0,08  

 

Figur 3.2 Omräkningsfaktorer vid omvandling från antal till volym. 
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• Ett ´NXQGUHJLVWHU´ som talar om i vilken ort varje kund befinner sig. Kunden och terminalen är 
både avsändare resp. mottagare och anges i de genererade transportuppdragen.  

 

• +LHUDUNLVND�QLYnHU. Modellen består av tre nivåer. Högsta nivån (Nivå 1) täcker större delen av 
Norden. Nästa underliggande nivå täcker den valda regionen. I modellen måste den eller de 
noder anges där godset kommer in eller går ut från en nivå till en annan. Vidare måste modellen 
veta om en nod (huvudort) innehåller flera butiker (orter). Detta kan ses som en undernivå till 
Nivå 2. 

 

• $YVWnQG�PHOODQ� RUWHUQD. Om exakt färdväg i rätt skala ritas in med hjälp av vektorer mellan 
orterna på den digitala kartan, kan modellen ge förslag på avstånd uträknade ur den angivna 
skalan. Antingen bekräftas förslaget eller så kan egna uppgifter skrivas in.  

 

• /DJHUQLYn. I modellen finns en tabell där lagernivåer kan anges, vilket är användbart då man 
vill ha med lagernivåer på de artiklar som finns i terminalen utöver de som ingår i 
simuleringsförsöket. Det finns även ett fält i en tabell där man kan ange lagerökning i orter man 
betraktar som terminaler. Detta innebär att orten skapar lagernivåer. 

 

������ gYULJ�LQSXW�
 

I modellen kan ytterligare input anges. Studien tar dock inte hänsyn till nedanstående indata: 

 

• 6OXPSI|UGHOQLQJDU� Sn� WLGVIDNWRUHU. Genom att ange typ av sannolikhetsfördelning, varierar 
tiden för lastning och lossning beroende på vilken tidsfaktor som tilldelas slumpfördelningen. 
Val av fördelning reglerar spridningen av genererade slumptal. Det finns olika typer av 
sannolikhetsfördelningar beroende på hur stor spridningen ska vara. Exponentiell fördelning är 
användbart då variationerna är stora och osäkra. Val av genomsnittlig tid görs, men standard 
avvikelsen varierar mycket.  

 

Vid mer deterministiska situationer är triangulär fördelning att föredra. Den triangulära 
fördelningen innebär att det exakta värdet på en fördelning är osäker, men man estimerar ett 
maximum, minimum och ett medel där de mest sannolika värdena finns tillgängliga (Kelton et 
al 98). Medeltalet återkommer flest gånger. Till de vanligaste sannolikhetsfördelningarna hör 
likformig fördelning, normalfördelning och poissonfördelning.  

 

• 7LG�DWW�ODVWD�RFK�ORVVD. Här kan fast tid för lastning och lossning anges. I studien ingår tider för 
lossning och lastning redan i turschemat. Fördelen med att ange tid för lastning och lossning är 
att tiderna registreras i statustabellen i outputen. 

 

• 0LQVWD� ODVWQLYn. Om lastbäraren inte klarar den minsta lastnivån lämnas den ursprungliga 
avsändningsorten (terminalen i Västberga eller Årstas RCT-terminal) utan last. Resultatet blir 
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utebliven leverans med eventuella kedjeeffekter. I studien begränsas inte leveranserna av minsta 
lastnivå. 

 

• .RVWQDGHU. Indata är kostnad för stopp, transport och miljö. Transportkostnaden varierar med 
fordonstypen. I miljökostnaden anges vad varje emission (CO2, NOX, SOX, o s v) kostar per 
kilogram. Att ett högre kapacitetsutnyttjande och lägre antal fordonskilometer gynnar 
kostnaderna tas för givet, men beräkningarna på besparingarna utelämnas för senare projekt. 
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���� %HVNULYQLQJ�DY�QXYDUDQGH�GLVWULEXWLRQVYHUNVDPKHW�
 

I detta avsnitt beskrivs konfektionsflödet i Stockholmsregionen. 

 

������ 9HUNVDPKHWHQ�I|UH�WHUPLQDOKDQWHULQJHQ�
 

Konfektionsterminalen i Stockholm bedrevs tidigare av Ringborgs och låg i Årsta. Idag utförs 
distributionsverksamheten av åkeriet Allroundtjänst som har sin terminal i Västberga. Åkeriets hela 
fordonspark utnyttjas inte för konfektionen, utan antalet använda fordon varierar dagligen. 
Distributionen är av karaktären tredjepartslogistik, i och med att Green Cargo Road & Logistics 
lägger ut slingtrafiken på en tredje part (Allroundtjänst). Distributionen till och i Stockholm sker 
huvudsakligen i kortare lastbärare, beroende på trängsel och begränsad framkomlighet i 
Stockholmstrafiken. Längre lastbärare (40 fot) dras med hjälp av trailar och används där 
framkomligheten är bättre i andra delar av Sverige. Kläder till de mindre butikerna lastas i budbilar 
och ingår inte distributionsstrukturen med lastbilarna i samband med leveranserna ut i butik. 

 

Kläder från västra delen av Sverige lastas i Göteborg i specialkonstruerade lastbärare med skenor 
för hängande konfektion och transporteras på tåg över natten till dotterbolaget Rail Combis 
terminal (RCT) i Årsta, tre km från Allroundtjänsts terminal. Där lyfts lastbärarna över på 
Allroundtjänsts lastbilar och transporteras ut antingen till terminalen i Västberga för omlastning 
eller direkt ut till butik. Direktcontainern8 är lastad så att kläderna för första butiken i slingan ligger 
längst ut i lastbäraren och så vidare i den ordning lastbäraren besöker resterande butiker i turen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Distributionssystemet i Stockholm. 
 

                                                           
8 Direktcontainer innebär att lastbäraren redan är lastad i Göteborg och enheten bryts inte under transporten. 

5DLONRPELWHUPLQDOHQ�L�cUVWD�

.OlGHVEXWLNHUQD�L�6WRFNKROP�

$OOURXQGWMlQVWV�RPODVWQLQJV�
WHUPLQDO�L�9lVWEHUJD��

%XWLNVNHGMRUV�
FHQWUDOODJHU�
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Vissa butikskedjor har sina centrallager i Stockholmsregionen. De tar emot sina plagg från utlandet, 
vilket beror på att kläderna till största del produceras i lågprisländer som t ex Portugal, Turkiet, 
Östeuropa och även i Mellanöstern. Allroundtjänst hämtar då plaggen och lossar dem i 
Västbergaterminalen för omlastning.  

 

������ 9HUNVDPKHWHQ�L�WHUPLQDOHQ��
 

7HUPLQDOHQV�XWVHHQGH��

Terminalen i Västberga ligger i ett större byggnadskomplex bestående av flera terminaler, däribland 
H&Ms Call Off-lager (CO-lager)9. CO-lagret ligger strax intill Allroundtjänsts lokaler och en dörr, 
som förenar de båda terminalerna öppnas under dagarna. Lagrets huvudsakliga syfte är att snabbt 
förse butiker främst med basvaror.  

 

Terminalen har 1400 m2 till förfogande, som fördelas på ett våningsplan (se bilaga 1). Från 
lastkajen går skenor fästa vid taket genom en korridor in till den del av terminalytan som är avsedd 
för hängande plagg. Längst in till vänster i terminalen finns plats för tomemballage. Terminalytan i 
anslutning till CO-lagret består av fasta platser och är fylld med burar, backar och kartonger. 
Kontoren har strategiskt placerats i mitten av terminalen. Konfektionen stannar i regel aldrig mer än 
två dygn i terminalen, vilket innebär att terminalen har en crossdockingfunktion. 

 

Terminalen har ingen asfaltplan för hantering av containrar och heller ingen motviktstruck eller 
motsvarande hanteringsutrustning. Däremot finns en truck tillgänglig, som kan hantera 4 
”halvpallar”10  åt gången.  

 

*RGV�I|U�RPODVWQLQJ�

Till terminalen i Västberga ankommer godset förpackade i kartonger, backar, burar eller som 
hängande på skenor i containern. I samband med ankomsten lämnar chauffören en fraktsedel till 
transportplaneraren (se figur 3.4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Call off lagret fungerar som ett påfyllnadslager, d v s butikerna fyller på sina hyllor med varor från lagret som 
förväntas ha de aktuella varorna i samband med beställningen. 
10  En bottenplatta med hjulpar och plats för två, bredvid varandra staplade backar. 
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Figur 3.4 Den administrativa processen. 
 

 

Dokumenten består av en fraktsedel, ankomstlista och butikslista. De tilldelas ett 
löpnummerbaserat ankomstnummer. Butikslistan ligger till grund för fraktbrev som görs i ordning 
för varje butik. Fraktbrevet innehåller uppgifter om antalet kartonger och hängande plagg samt 
adressen till butiken. 

 

Terminalpersonalen jämför sedan den lossade lasten med det antal som anges i fraktbrevet. Godset 
är märkt på butik. Personalen justerar fraktbreven så att det verkliga antalet levereras och inte det 
som står angivet i butikslistan.  

 

Sedan går de justerade fraktbreven tillbaka till kontoret där en lossningsrapport färdigställs. I 
rapporten anges avvikelsen samt det verkliga antalet. Rapporten faxas till transportören. 

Ankomstnr 

Chaufför  Kontor 

Kontoret 

Terminalpersonal Transportör 

�� Fraktsedel –mottagare 
(CMR)       -avsändare  

-tot. antal kartonger 
�� Ankomstlista-varje leverantörs     

bidrag till lasten (antal kollin) 
�� Butikslista-det som skall distribu-

eras till varje butik (antal kollin) 

Fraktbrev 
- antaget antal 
kartonger / plagg 
angivet                  
- adress till butik 

Fraktbrev 
(justerat) 

Lossningsrapport 
- avvikelsen 
- verkligt antal  
 
=> CMR:en fullbordas 
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Fraktsedeln kan även färdigställas genom att den totala avvikelsen skrivs in. Dokumentet 
undertecknas och skickas till transportören. 

 

3ORFNQLQJ�DY�JRGV�

Butikerna ser under eftermiddagen och kvällen dagens försäljning i sina datasystem och skickar 
därefter en beställning till Green Cargo. Personalen i Västbergaterminalen lastar lastbärarna efter 
plocklistor under natten, så att lastbilarna blir färdiga för leverans tidigt nästa morgon. Varje 
lastbilschaufför har ett eget fack i terminalen där fraktsedlarna läggs på morgonen innan 
distribution. Förarna får då veta vilka slingor som ska köras under dagen samt de dokument som 
behövs för den administrativa delen (påskrifter mm). Se figur 3.5 nedan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Frakthandlingshanteringen. 
 

 

Transportplaneraren har tillgång till programvaran Avanti, som innehåller förprogrammerade 
distributionsslingor med butiksadresser. Han skriver ut en plocklista med hjälp av programmet. 
Plocklistan innehåller alla destinationsnummer i omvänd ordning så att lastens ordning följer 
slingan. Terminalpersonalen hämtar plocklistan och lastar enligt den. Personalen justerar ofta listan 
för att kunna anpassa lasten efter containrarnas kapacitet. Transportplaneraren får tillbaka listan och 
skriver ut en routinglista till berörd förare. Routinglistan innehåller uppgifter om antal plagg i 
kartonger och hängande samt destination och adress till butiken.  

 

Får plagg inte plats i en container eller att beläggningsgraden är för låg görs överläggningar av 
transportplaneraren. Åtgärder beror på kunden, situationen och åkeriet. 

 

Plocklista 
(justerat) 

Routinglista 
- antal plagg/kartonger 
- destinationsadress  

Terminalpersonal Planeraren 

Planeraren Transportör 

Plocklista  
-destinationsnr i 
omvänd ordning 
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������ 9HUNVDPKHWHQ�HIWHU�WHUPLQDOKDQWHULQJHQ�
 

Chauffören hämtar frakt- och transportsedlarna samt turlistorna ur sitt fack. Därefter beger han sig 
till den lastade lastbilen och påbörjar rutten enligt fraktsedeln. Lossningen sker enligt bestämda 
tidsfönster. Tiderna är speciellt viktiga att hålla i samband med de leveranser som sker innan 
butiken öppnar. Personal är då endast på plats för att packa och lägga upp varorna.  

 

Vid lossning sker räkning och kontroll av gods. Behörig butikspersonal skriver på fraktsedeln och 
ansvaret går därmed över till mottagaren. Uppstår leverans- eller reklamationsfel måste det 
antecknas på fraktsedeln innan påskrift. Föraren noterar felet i turlistan där antalet i kollit står 
angivet och faxar det sedan till respektive centrallager. Mottagaren behåller en kopia av fraktsedeln. 
Ofta lämnas två fraktsedlar, med anledning av tillägg i samband med plockning i terminalen. 
Chauffören åker vidare tills slingan fullbordas. Under rutterna sker även hämtning av returgods i 
varje butik. Detta ställer krav på föraren som måste planera så att lastningen av returgodset i 
containern inte försvårar lossningen av konfektionsgodset. När han återkommer till terminalen 
lossar han returgodset, lämnar den tomma containern i Årsta RCT-terminalen och fortsätter med 
nästa transportuppdrag. Vanligtvis hinner chauffören med två slingor under sin arbetstid. Ibland 
uppstår dock sjukfrånvaro, vilket innebär att förarna får ta på sig de turer som drabbas eller hyra in 
personal.   

 

Chaufförerna kör samma slingor, vilket utvecklar en relation mellan förarna och butikerna. 
Fungerar personkemin så underlättas eventuella problemlösningar på plats utan det egna kontorets 
inblandning.   

 

������ 1\FNHOUHVXUVHU�L�GLVWULEXWLRQVV\VWHPHW�PHG�XWJnQJVSXQNW�IUnQ�
GLVWULEXWLRQVYHUNVDPKHWHQ��

 

Kartläggningen av distributionsverksamheten i Stockholm bidrog till en identifikation av mätetal 
för resurser. Nyckelresurserna med tillhörande mätetal är följande: 

• )RUGRQHQ��ODVWELODUQD���

Nyckeltal: Kapacitetsutnyttjande (andel last av ackumulerad kapacitet utifrån antal lastbärare 
med tillhörande last vid en slingas startpunkt), medelfyllnadsgrad (relaterat till varje delsträcka) 
och antal fordonskilometer. 

Mätetal: Ackumulerad kapacitet utifrån antal lastbärare med tillhörande last, total lastvolym i 
varje fordon mellan varje nod samt vägsträckor mellan avsändare och mottagare.  

• /DVWElUDUQD��FRQWDLQUDU�RFK�Yl[HOIODN��

Nyckeltal: Kapacitetsutnyttjande (lastens andel av maximala kapaciteten vid en slingas 
startpunkt) och medelfyllnadsgrad (relaterat till varje delsträcka). 

Mätetal: Volymer i varje lastbärare mellan varje nod, lastbärarkapacitet samt vägsträckor 
mellan avsändare och mottagare. 

• 7HUPLQDOHQ��$OOURXQGWMlQVWV�WHUPLQDO��
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Nyckeltal: Kapacitetsutnyttjande (terminalutnyttjande11). 

Mätetal: Lagernivå i terminal i varje tidpunkt (volym i terminal som ingår i det avgränsade 
systemet + övrig volym i terminal) och terminalens maximala kapacitet. 

• 7LGHQ  

Nyckeltal: Tidsutnyttjande (terminal och fordon) och tidsproduktivitet (medelhastighet). 

Mätetal: Arbetstid (omloppstid för fordon, inkluderar aktiv körtid, tid för lastning och lossning), 
stilleståndstid (icke värdeskapande tid), utnyttjad tid (öppettiden i terminal) samt tillgänglig tid 
(hela perioden dygnet runt). 

 

Nyckelresursernas nyckeltal måste finnas representerade i modellen för att målet med studien skall 
kunna uppfyllas. Övriga resurser identifierade ur verksamheten är: 

• +DQWHULQJVXWUXVWQLQJ�– En truck finns i Allroundtjänsts terminal som kan hantera motsvarande 
två pallar åt gången. En motviktstruck finns även i RCT-terminalen som hanterar lastbärarna.  

Mätetal: Tider för bearbetningar (t ex tider för lastning och lossning), väntetider vid terminaler 
och kombicentraler. 

• 3HUVRQDOUHVXUVHU� – Detta innefattar administrationsenheten samt personal som transporterar 
godset. Beträffande personalfaktorn i distributionen gäller en person per fordon, vilket innebär 
att uppräkningen av antalet fordon motsvarar personalstorleken. I verkligheten sker alla 
planerade leveranser oavsett sjukfrånvaro. Saknas personella resurser inkallas hyrd personal. 

Mätetal: Antalet anställda. 

• (PEDOODJH�- Pallar, kartonger, stativ, hästar, burar, staplar etc. finns alltid till hands och ska inte 
utgöra en flaskhals i systemet. 

Mätetal: Antalet pallar, kartonger, stativ, hästar, burar, staplar etc., som utnyttjas i 
distributionen. 

 

Personal och hanteringsutrustningen tillhör de indirekta resurserna och tas, så länge de inte utgör 
någon flaskhals, inte med i studien. Dock bör påpekas att ju sämre hanteringsutrustningen är, desto 
längre tid tar lastning och lossning. 

 

                                                           
11 Terminalutnyttjandet anges i litteraturen även som andelen utnyttjad terminalyta av tillgänglig, se t ex Lumsden, 
Tarkowski et al (95). 
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���� 6FHQDULR�EHVWnHQGH�DY�HWW�OLWHW�GLVWULEXWLRQVQlW�
 

För att kunna göra en undersökning av vad modellen är kapabel till, har ett litet scenario skapats i 
modellen. Tre parallella turer med förenklad indata har testkörts och ansetts på förhand vara 
tillräckligt för att få ett giltigt validerings- och verifieringsunderlag av den output som producerats. 
Inga returgods har ingått i studien. 

 

������ 'DWDLQVDPOLQJ�
 

En del av arbetet har gått ut på samla in relevant data och bearbetning av datamaterialet. Det finns 
två sätt att samla in data på. Det ena sättet är via skrivbordet (sekundärdata) och det andra sättet är 
ute på fältet (primärdata), vilket konkret innebär att man antingen tar del av vad andra åstadkommit 
(sekundärdata) eller så iakttar man verkligheten själv (primärdata). Datainsamlingen till denna 
studie har delvis skett genom primär datainsamling och delvis genom sekundär datainsamling.  

 

Följande insamlad data är primärdata:  

• Lastbärartyp med maxkapacitet. 

• Fordonstyp med lastkapacitet (antal fordon). 

• Tider för lastning och lossning i samband med leveranser. 

• Stilleståndstiden i RCT-terminalen. 

 

Sekundärdata är:  

• Kunder med geografiskt butiksläge. 

 

Följande resterande datainsamling har skett både primärt och sekundärt: 

• Volymer till varje butik. 

• Turernas utseende samt schema och tider för leverans. 

 

Bearbetningen av data har skett uteslutande i programvaran Excel, som genom anpassade tabeller 
och format klippts in i simuleringsmodellen. 

   

Då scenariot endast består av tre turer som avgår under en veckas tid, har således datainsamlingen 
inte varit särskilt omfattande. De tre turerna är fasta, vilket innebär att leveranstiderna är 
framförhandlade och avtalade. Åkeriet Allroundtjänst har tillhandahållit nödvändig information 
kring datainsamlingen, som t ex filer med tidsfönster för leveranser samt veckoscheman. Däremot 
har volymerna godtyckligt angivits och varierats för att, se hur modellen reagerat på överkapacitet, 
underkapacitet och tillräcklig kapacitet. Kapaciteten har jämförts med lastbärarnas kapacitet. 
Lastbärarna maximala kapacitet och antal har varierats som en känslighetsanalys. 
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Det har inte gått att samla in data på aktuell beläggningsgrad i terminalen, på grund av att flöden till 
andra delar av Sverige också strömmar genom terminalen. Dessa flöden ingår inte i studien.    

 

Noderna har satts ut efter geografiska kartor och avstånden mellan noderna har delvis insamlats 
från en speditörs avståndstabell. Modellen har även hjälpt till med avståndsmätningarna genom att 
den digitala kartan tillsammans med skalan på kartan i modellen estimerat avstånd som sedan 
verifierats. 

 

������ ,GHQWLILNDWLRQ�DY�RXWSXW�HIWHU�VLPXOHULQJ�
 

Innan simulering genomförs ger modellen möjlighet till att granska turer i form av linjediagram 
samt volymer till varje butik som stapeldiagram. Diagrammen skapar en god överblick och 
underlättar även verifiering av indata. Resultatet av en simulering presenteras i bilaga 3. Följande 
utdata kan modellen ge: 

 

• *UDILVN� SUHVHQWDWLRQ� DY� IlUGYlJDU� Orterna som passerats av en dragenhet illustreras grafiskt 
med avseende på tiden. I grafen kan också utläsas tidsintervall för väntan resp. transport. 
Motsvarande presentation även för lastbäraren. För studien gäller dock fasta lastbärare, vilket 
innebär att lastbäraren är fast förankrad på fordonen. Graferna ser därför likadana ut.  

 

• 5HGRYLVQLQJ� DY� ODVWElUDUHQV� VWDWXV. Andelen väntan, lossning, lastning, transport mm 
presenteras i en tabell och ett stapeldiagram en eller flera lastbärare. Även status angivna i tider 
anges i en tabell och ett Gantschema.      

 

• %ULVWHU� Eventuella brister på dragenheter med data om förseningar, avgångsort, avgångstider, 
veckodag, tillhörande trafikprocess mm redovisas i en enskild tabell. 

 

• /DVWElUDUHQV� DQGHO� DY� WRWDOD� ODVWHQ. Siffra på lastbärarens andel av en dragenhet anges. Är 
andelen exempelvis 50% innebär detta att dragenheten har kapacitet för två lastbärare.  

 

• /DVWElUDUHQV� PHGHOI\OOQDGVJUDG. Även trafikarbetet (totalt antal fordonskilometer) och 
transportarbetet (tonkilometer) redovisas för vald delsträcka eller trafikprocess. 
Medelfyllnadsgraden baseras på delsträckorna i  distributionen och beräknas enligt formeln i 
figur 3.6 (Lumsden, Tarkowski et al 95).  
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Sk = Delsträckan k:s längd (km) 
Mk = Lastad volym under delsträcka Sk (m

3) 
L = Lastbärarens maximala kapacitet (m3)  
k = Delsträcka 1….n 

 
 

Figur 3.6 Formel för kapacitetsutnyttjandet (Källa: Lumsden, Tarkowski 95). 
  

 

Kapacitetsutnyttjandet finns också att utläsa ur samma tabell. I rapporten definieras 
kapacitetsutnyttjandet som andelen last i lastbäraren vid utgångspunkten i slingan.  

 

• /HGWLGHU�I|U�YDUMH�XSSGUDJ. Den önskade ledtiden jämförs med den verkliga ledtiden (tiden från 
lastningen i avsändningsorten till tiden för lossningen i mottagarorten). Är den verkliga ledtiden 
längre än den önskade ledtiden ritas både texten och tillhörande staplar röda samt att 
differensen mellan ledtiderna anges. Data är presenterat på format som inte går att bearbeta i 
programvaran Microsoft Excel utan förändring. 

 

• /DJHUQLYnHU. Presentation av hur lagernivåerna ser ut under tidsperioden i vald ort i ett 
histogram. Lagernivåerna baseras på det som ska transporteras ut. Modellen räknar därför inte 
med varor som legat en längre tid på lager, ifall inget specifikt anges i ovan beskrivna 
inputtabell för lagernivåer. I praktiken kan det vara väldigt svårt att mäta den initiala 
lagernivån, på grund av dynamiken i lagret och variantfloran av gods. 

 

• %DODQV� L� V\VWHPHW. Balans mellan ingående och utgående dragenheter redovisade för samtliga 
orter som ingår i trafikprocesserna. Flödesbalansen i en nod beräknas enligt formeln i figur 3.7. 

 

FBn = ΣCut - ΣCin , där 

FBn = flödesbalansen i en nod 

Cut = flödet ut från en nod 

Cin = flödet ut från en nod 

 

Figur 3.7 Flödesbalans i en nod (Källa: Lumsden 98). 
 

 

• 2PORSSVWLGHU�I|U�ODVWElUDUHQ�PHG�WLOOK|UDQGH�UHGRYLVQLQJ�DY�VWDWXVI|UlQGULQJ��W�H[�IUnQ�YlQWDU�
WLOO� ODVWDU�. Omloppstiden (motsvarar även arbetstiden), d v s den totala tiden som varje enhet 
varit i drift under dygnet. I modellen anges tidslängden för varje slinga. Speciella tabeller för 
tider som varje lastbärare varit i arbete under dygnet finns sammanställt för varje enhet. 

 

&LQ� &XW�
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������ 8WYlUGHULQJ�HIWHU�VLPXOHULQJHQ�DY�GHW�OLOOD�GLVWULEXWLRQVQlWHW�
 

I allmänhet kan fel, d v s då resultatet inte stämmer överens med verkligheten, ha uppstått i 
samband med både byggandet och utvärderingen av en modell. Acél (00) kategoriserar felen i fem 
områden:  

• 6\VWHPIHO. Fel förståelse för det verkliga systemet. Det kan även förekomma fel i dokumen-
tationen eller bristande dokumentation av verkliga händelser. 

• 0RGHOOIHO. Otillräcklig avbildning av det verkliga systemet. 

• 'DWDIHO. Indata kan vara fel eller inte tillräckligt detaljerad för studien. Mängden data kan göra 
systemet svårt att hantera. 

• 6LPXOHULQJVIHO. Modellen kan visa sig instabil och sakna konvergens. 

• ,QWHUSUHWDWLRQVIHO. Resultatet interpreteras felaktigt samt fel förståelse för den output modellen 
genererar.    

 

Målet är givetvis att minimera ovanstående felkällor. Förhoppningsvis har alla eventuella fel som 
gjorts under modellbyggandeprocessen upptäckts. Risken finns dock för interpretationsfel, d v s 
missförståelse för den output modellen genererar, eftersom utvärderingen av modellen inte gjorts av 
samma person som skapat modellen.  

 

För att kunna simulera ett scenario i modellen krävs att ruttschemat med volymer är planerat, 
färdigställt och implementerat i systemet. Den tillgängliga fordonsparken skapas även i modellen 
liksom veckoschemat för varje tur.  

 

Efter simuleringen är det lätt att identifiera brister på bland annat resurser i systemet. Förseningar 
grundat på önskade kontra verkliga ledtider samt tabeller där brister på dragenheter och lastbärare 
anges i överskådliga diagram och tabeller. Lågt lastutnyttjande kan spåras både i 
kapacitetsutnyttjandet och bland stilleståndstiderna. Kapacitetsutnyttjandet visas för delsträckor, 
hela turer eller totalt för varje skapad enhet.  

 

9HULILHULQJ�

Då uppdragen genereras automatiskt bör en manuell genomgång ske. Exempelvis räknar modellen 
ut ett tidsintervall mellan varje sändning, utifrån beräkningsunderlaget. Är intervallet lägre än 
dygnets timmar, sker dubbelsändningar under vissa dygn. Dessutom genereras endast 
volymfördelningar. Vill man föra in exakta volymer måste detta göras manuellt.  

 

Funktionen för omloppstiden fungerar inte tillfredsställande. Den beräknar intervallet mellan initial 
tid fram till sista butik i varje tur. Initial tid är den tid som ligger till grund för beräkningarna av 
tidsintervallen mellan sändningarna.  
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Användaren har begränsade möjligheter att förändra strukturen i modellen. Exempelvis är det bara 
administratören12 som kan skapa noder (nya avsändare och mottagare). Användaren saknar den 
behörighet som administratören har.  

 

9DOLGHULQJ�

I modellen förutsätts fordonen hinna genomföra de tidsmässigt planerade uppdragen, eftersom 
ingen slumpfördelning är kopplad till indata. Presentationen av utdata sker i absoluta termer och 
inga konfidensintervall kan därför skapas. Det finns ingen anledning att komplicera modellen med 
slumpmässiga variationer. Förarna förutsätts ju leverera varorna i tid. 

 

Modellen kan särskilja på liggande och hängande konfektion, beroende på vilka egenskaper 
varianterna får. I studien tas dock inga hänsyn till detta, så länge inte kapacitetsutnyttjandet 
påverkas.  

 

Modellens fordon lastas efter total beställd volym och godset separeras inte i lastbilen. Det innebär 
att lastbilarna lossar godset efter den volym varje destination beställt. Töms lastbilen på gods under 
transporten, uteblir leverans till resterande butiker. Det försenade godset följer istället med till nästa 
tur. Undantag sker när en rutt bara genomförs en gång under tidsperioden. Då bortprioriteras det 
gods som skapar kapacitetsbrist. När lastbilen är tillbaka i terminalen lastas resterande gods i 
lastbäraren utan att fordonet ska iväg. Lagernivån sjunker ner till noll. Lastbäraren är då låst och 
kan inte utnyttjas för andra uppdrag. 

 

Tvånget till att koppla dragenheter till turer är i detta fall acceptabelt, eftersom verkligheten bygger 
på att chauffören regelbundet kör samma slingor. Anledningen är, som tidigare sagts att skapa goda 
relationer mellan chaufför och mottagare, så att problem snabbare kan lösas. 

 

Det går inte att föra in statisk information som tillåtna färdriktningar, vägarnas bredd, information 
om kurvor där det är svårt att svänga för lastbilar och hastighetsbegränsningar i modellen. Inte 
heller dynamiska restriktioner (tillfälliga vägarbeten, bilköer och tillfälliga avstängningar i 
modellen) som hindrar trafiken från att flöda enligt tidsplanen går att ange. 

 

Förövrigt kan modellen inte automatiskt generera riktiga avstånd mellan olika butiker i samma nod 
(ort). Det som inte syns på kartan, kan inte heller avståndsmässigt bedömas. Vidare kan 
histogrammen, stapeldiagrammen och gantscheman på grund av gränssnittet inte integreras med 
programvaran Excel.  

 

                                                           
12 Administratören är skaparen av modellen och den ende behörige att ändra i modellens struktur och koder. Detta beror 
till stor del på att det krävs användarlicens för att få modellera i simuleringsprogrammet Planimate. 
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������ 6OXWVDWVHU�HIWHU�WHVWN|UQLQJHQ�
 

Testkörningen visade att det tar tid att mata in data i systemet. Exakta volymer måste exempelvis 
manuellt skrivas in för varje destination. Tillfälliga förändringar i trafikschemat tar också tid att 
uppdatera. Kommer en ny kund in i systemet skapar det problem om modellen inte har noder 
tillgängliga för den nya destinationen (se bilaga 3). Det är bara administratören som kan skapa 
noder. Transportplaneraren är vidare känslig för tidsödande arbete. I synnerhet om han har den 
erfarenheten och kompetensen att kunna dra egna och snabbare slutsatser om resurs- och 
godsfördelningar.  

 

Det uppstår även lätt fel vid inmatningen av indata på grund av mängden. Modellen kräver 
dessutom att variabler och attribut sorteras. Det kan vidare ta tid att förstå hur modellen beter sig 
vid diverse situationer. Ytterligare svårighet med det operativa användandet av modellen, är att 
användaren inte har samma tillgång till modellen som administratören.  

 

Modellens användbarhet för syftet är inte tillräcklig. För att modellen ska kunna optimera 
resursutnyttjandet behöver simuleringen kompletteras med ett optimeringsverktyg. Utan 
optimeringen kan modellen enbart till viss del utvärdera behovet av resurserna.  

 

Den grova analysen väckte följande funderingar inför fortsättningen: 

• Hur hanterar modellen analyser av större distributionssystem, med avseende på tider för 
beräkningar och testkörningar,  d v s finns det begränsningar i modellen som gör att den får 
svårt för ökad komplexitet? 

• Finns det något sätt för modellen att hantera en dragenhet som vill åta sig fler olika turer under 
en vecka, när denna funktion ska implementeras?  

• Hur ska behovet av resurserna effektivt kunna mätas om man behöver skapa en dragenhet för 
varje trafikprocess? 

• Finns det något sätt att implementera omvänd logistik i systemet, d v s returgodshantering. 
Systemet verkar inte vara konstruerat för att hantera returgodset. 

• Är modellen tillförlitlig för större system, d v s uppträder modellen likadant efter varje 
simulering?  

 

På grund av modellens komplexitet är det därför intressant med ytterligare reservationer för 
eventuella upptäckter som kan påverka resultatet av utvärderingen så modifikationsförslagen blir 
mer uttömmande. 
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���� %HDUEHWQLQJ�DY�HWW�VW|UUH�VFHQDULR��6LPXOHULQJ�DY�YHFND����nU������
 

Detta scenario är större än det första scenario, därför har datainsamlingen varit mer omfattande. 
Scenariot representerar hela distributionen i Stockholm under en veckas tid. Syftet med detta 
scenario är få en bättre bild av hur modellen reagerar i ett mer avancerat distributionssystem.  

 

������ 'DWDLQVDPOLQJ��
 

Allroundtjänst har skickat routinglistor med volymer från vecka 46 från terminalen i Stockholm, 
som jag använt mig av studien.  

 

Alla utsända volymer bokförs förövrigt i Excelfiler hos Green Cargo utifrån de routinglistor förare 
använder sig av för att lossa rätt volym och genomföra turerna enligt beskrivning i medföljande 
följesedel. Excelfilerna används främst som underlag för fakturor, avtal och prognoser. Efter 
bokföringen slängs routinglistorna. För modellen var det även viktig att analysera och beskriva hur 
rutterna exakt såg ut, eftersom tillfälliga förändringar i turerna syntes i routinglistorna. I statistiken 
syns enbart volymerna till varje butik.  

 

Det gick även att få fram volymfördelningar mellan liggande och hängande plagg, men 
utelämnades på grund av den minimala betydelsen för studien. Rutinmässigt behandlades all indata 
i Excel och klipptes sedan in som färdiga tabeller i simuleringsmodellen. Anledningen var att 
tabellerna lättare kunde manipuleras i Excel. Dessutom slapp man få för mycket onödiga variabler 
som registrerades som nya, då stavfel eller fel beteckningar infördes i tabellerna i Planimate. 

 

Till skillnad från testkörningarna har ett scenario med verkliga volymer implementerats, vilket 
innebär att det inte uppkommit kapacitetsbrist med befintliga resurser. 

  

������ 8WYlUGHULQJ�HIWHU�VLPXOHULQJHQ�DY�Y����
 

9HULILHULQJ�

Simuleringen har delats upp i flera, från varandra oberoende delsimuleringar. Anledningen är 
främst för att samma leveransort återkommer i olika turer, vilket medför till fel i transporterna. 
Modellen letar fram destinationen och tar ej hänsyn till vilken rutt orten tillhör. Därför har delarna 
separerats så att inga destinationer med samma namn men i olika turer återfinns tillsammans i en 
delsimulering. Alternativet till uppdelningen skulle vara att ha olika namn på variabler, men koppla 
dessa till samma noder. I verkligheten uppfattas variablerna som samma ort, men modellen tolkar 
variablerna som olika destinationer. Problem uppstår dock i utdata, där volymfördelningarna är 
separerade mellan variablerna, vilket i sin tur påverkar beräkningar i beläggningsgraden. 

 

Genom behandlingen av indata i Excel och insättningen av data i simuleringsprogrammet 
(Planimate) kan variabler och attribut verifieras i samband med importen av tabellerna till 
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simuleringsmodellen. Modellen reagerar om okända variabler dyker upp eller om underlag till 
beräkningar inte stämmer, genom att göra en förfrågan om den nya variabeln ska adderas till listan 
bland övriga. 

 

Ett problem i samband med uppdelningen av simuleringen är att första enheten (både lastbärare och 
dragenhet) i varje delsimulering måste tilldelas enhetsnummer 1. Påföljande enheter måste sedan 
numreras fortlöpande. Skulle simuleringen i ett senare skede bli rikstäckande skulle det underlätta 
med lastbärarnas riktiga enhetsbeteckningar. 

 

Ytterligare brist i simuleringsmodellen är att en enhet inte kan sättas till fler trafikprocesser. 
Möjligheten att undgå detta skulle kunna vara att namnge olika slingor med samma namn, så de 
kan ingå i samma trafikprocess. Problemet är dock att en enhet måste fullfölja ett veckoschema 
innan nästa slinga kan påbörjas. Till exempel, om en slinga ska genomföras måndag, onsdag och 
fredag och en annan tisdag och torsdag, kan detta inte kombineras. Däremot kan en slinga som går 
måndag-onsdag kombineras med en slinga som går torsdag-fredag. Den temporära lösningen är att 
dela ut olika enhetsnummer till fordon i modellen men att det i realiteten ändå innebär samma 
fordon. 

 

9DOLGHULQJ�

Systemet är komplext och kan därför på grund av tidsbrist inte helt sättas in i simuleringsmodellen. 
H&Ms, KappAhls, Dressmanns och Lindex alla butiker finns representerade i modellen. Fashionets 
butiker är dock inte med. Istället är den lilla volym de står för adderade till de större kedjorna, för 
att resursutnyttjandet inte ska avvika från verkligheten. En målsättning inom Road & Logistics är 
att Fashionet inte ska ingå i distributionssystemet för de större butikskedjorna. Volymerna är 
förhållandevis små och kan därför heller inte förändra distributionsstrukturen. Butikerna ligger 
även längs med de givna rutterna så att inga extra delsträckor behövs tas med. Den extra tiden 
förarna behöver till småbutikerna tas igen i samband med leverans till de större butikerna.    

 

Vidare har returgodset inte tagits med som indata. Anledningen är att returgodset inte statistikförs. 
Modellen är heller inte anpassad för returhantering. Dessutom skulle uppgiften kompliceras 
avsevärt. Dock har en, för returgodset, representerad tidsfaktor adderats till lossningen av 
konfektionsgodset. 

 

Fasta lossningstider har varit svåra att bestämma p g a en del faktorer: 

• %HJUlQVDG�IUDPNRPOLJKHW�YLG�ODVWNDMHUQD. Under vissa tider på dygnet är trafiken extra stor vid 
lastkajer och föraren får då vänta på ledig port. Även begränsat utrymme vid kajerna försenar 
lossningen. 

• 9RO\PHUQDV� VWRUOHN. Ju större volymer, desto längre tid krävs för lossningen. Även 
förpackningstypen styr hanteringen. Träbackar är tyngre att hantera och för pallhantering krävs 
pallyftare. Varierande mängd returgods påverkar även tiden på olika och oförutsedda sätt. 

• /nQJ�IRUVOLQJ�DY�GHW�ORVVDGH�JRGVHW. I en del fall ligger lastkajen långt bort från butikslagret. I 
avtalen står att godset ska levereras till lagret, vilket innebär att chauffören måste föra godset 
ända dit. 
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Fältstudier (se bilaga 2) visar att lossningstiden för H&M och KappAhl är i genomsnitt 10 min 
resp. 20 min. Detta beror på att H&Ms varor är lastade i lättmanövrerade rullvagnar, som utan 
större fysisk ansträngning kan lastas ur växelflaket. KappAhls kläder ligger däremot till stor del i 
tunga träbackar staplade om tre på pallar, vilket innebär att föraren först får lyfta över backarna på 
rullvagnar och sedan föra ut dem till lossningskajen.  

 

Dressmanns kläder ligger i de flesta fall förpackade i kartonger på pallar, vilket gör att 
lossningstiden varierar mycket beroende på hur stor volymen är. Chauffören lyfter dessutom för det 
mesta av kartongerna från pallarna för att kunna behålla den tomma pallen i lastbäraren. Föraren 
slipper då ta hand om den tomma pallen vid ett senare tillfälle.   

 

Olika tider för lossning har därför satts beroende butikskedja och volymernas storlek. Även om 
lossningstiderna ändå i praktiken inte hålls, så förutsätter modellen att tider som en chaufför 
förlorar vid vissa tillfällen tar han igen vid andra. Det innebär att schemat för turernas totala tider 
hålls, men att enskilda ankomst- och avgångstider inte alltid hålls. Mottagaren antas acceptera de 
tidsfönster som ges i avtalen, d v s leveranstiden ± 15 minuters avvikelse.  

 

Det finns även turer som endast går mellan Årsta RCT och Västbergaterminalen. Dessa turer sker 
vanligtvis mellan två slingor. Föraren åker då med tom lastbärare till Årsta RCT efter första 
slingan. I Årsta byter en motviktstruck ut den tomma containern mot en container som innehåller 
dels kläder för leverans ut till butik och dels kläder för omlastning. Allroundtjänst har ingen 
motviktstruck, vilket innebär att byte av container endast kan ske i Årsta. Därefter beger sig föraren 
till Allroundtjänst terminal för att lossa. Processen innehåller inga leveranser ut till butik och tas 
därför inte med i simuleringen. Den tar dock tid i anspråk, därför ges en stilleståndstid på 1h i 
modellen för dessa leveranser i simuleringar som drabbas. Efter lossningen i Västberga terminalen 
kan chauffören påbörja nästa slinga.  

 

Att behöva koppla lastbärare till dragenheter för korrekt simulering är inte acceptabelt. I modellen 
fungerar det tekniskt genom att en tidsfaktor sätt för lastbärarbytet. Lastbäraren byts inte heller, 
utan lastas med nya kläder. Detta medför dock till att det verkliga måttet på resursåtgången av 
lastbärare blir oriktig, vilket strider mot syftet med modellen. Modellen registrerar inget 
lastbärarbyte, vilket innebär att modellen tolkar detta som att en resurs har gått åt, istället för 
verklighetens två. Simuleringarna har därför körts så att nya fordon vid Årsta RCT fått ta över 
leveranserna och lastbärarbytet således blivit genomfört. Problemet blir då omvänt, genom att det 
registreras två lastbilar för en sådan dubbelslinga, när det i verkligheten bara behövs en. 

 

Förutom konfektion lastas även små volymer kosmetika, vilka är inräknade i modellen. Detta är 
gjort för att felet i kapacitetsutnyttjandet ska bli minimalt. Kosmetikan transporteras förövrigt i 
samma burar som konfektionen. 

 

������ 5HVXOWDW�DY�YHFND����
 

Ett av syftena med simulering som verktyg är att analysera brister och möjligheter med system som 
existerar eller man planerar investera i. Resultatet av vecka 46 redovisas i figuren 3.8. 
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5HVXOWDW�IUnQ�VLPXOHULQJHQ�DY�YHFND�����VFKDEORQYlUGHQ��

 

7RWDOD�DQWDOHW�IRUGRQVNLORPHWHU�XQGHU�SHULRGHQ �NP��� 8600 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��PD[ODVW�Sn��� P� �������� � 28 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��LQNO����P��ODVWQLQJ�DY�UHWXUHU�YLG�YDUMH�GHVWLQDWLRQ������� 48 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��PD[ODVW�Sn�������P����������� 35 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��LQNO����P��ODVWQLQJ�DY�UHWXUHU�YLG�YDUMH�GHVWLQDWLRQ������� 59 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ� I|U� DYJnHQGH� IRUGRQ IUnQ� WHUPLQDOHQ� �YLG�PD[ODVW� Sn� ���P���
�����

45 

0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��YLG�PD[ODVW�Sn�������P�������� 56 

 

Figur 3.8 Resultatet från simuleringen av vecka 46. 
 

 

Tabellen visar att den totala genomförda sträckan under veckan var 8600 km. Nyckeltalet är 
speciellt användbart då optimeringar av slingorna ska göras. 

 

Medelfyllnadsgraden är den genomsnittliga beläggningsgraden under hela transportsträckan. Den 
omvända logistiken, d v s hämtningen av returgodset, är inte medräknat i första fallet ovan på grund 
av att data på returtransporter i dagsläget inte statistikförs. Dessutom skulle komplexiteten i 
modellen öka avsevärt. I verkligheten ligger beläggningsgraden för returgodset på ca 44% när 
lastbäraren återkommer till terminalen, vilket påverkar resultatet och är därför inräknat som ett 
schablonvärde i det andra fallet. 

 

Medelfyllnadsgraden för, från terminalen avgående fordon är också uträknad och är givetvis högre, 
eftersom lastbäraren är som mest fylld då. Utnyttjandet ligger på 45% och baseras på en maximal 
last på 41 m3. Containern till KappAhl i Solna och H&M i Vällingby är dock speciell, på grund av 
att taket vid lastkajen är låg, och rymmer därför enbart 22 m3. Den maximala lasten på 41 m3 
grundas på maximal lastning av både hängande och liggande plagg. 

 

������ 5HVXOWDW�DY�WYn�WXUHU�XWI|UGD�DY�VDPPD�IRUGRQ�
 

För mer ingående resultatanalys redovisas ett fåtal slingor. De valda turerna illustreras i figur 3.9 
och är de turer som ingick i studiebesöket.   
                                                           
13 I uträkningen ingår även en container till Solna KappAhl som endast kan rymma 22 m3. 
14 Ofta finns ingen hängande konfektion att fylla en lastbärare med, vilket innebär att lastbäraren i praktiken endast har 
plats för 17 pallar. Omräknat till volym blir det 25,5 m3. Hypotetiskt är fallet så för hälften av lastbärarna vilket ger en 
maxkapacitet på 33,25 m3 (=(41+25,5)/2). 
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Figur 3.9 De valda slingornas utseende. 
 

 

Den första slingan (tur 1) passerar Västbergaterminalen, Skärholmen, Kungens kurva, Norsborg 
och Södertälje. I turen ingår endast H&M-butikerna. Den andra slingan (tur 2) består av leveranser 
till Nacka, Huddinge, Tumba, Södertälje, Kungens kurva och tillbaka till Årsta RCT. Endast 
butikskedjan KappAhl ingår i den andra turen och kläderna färdas i en direktcontainer, d v s 
enheten lyfts över från tågvagnen till lastbilen i RCT-terminalen utan att brytas. I tabellen nedan 
redovisas resultatet från simuleringen.  

cUVWD�5&7� Nacka 
KappAhl 

Tumba 
KappAhl 

Huddinge 
KappAhl 

Kungens Kurva 
KappAhl 

Södertälje 
Kappahl 

9lVWEHUJD�WHUPLQDO� Skärholmen 
H&M 

Hallunda /Norsborg 
H&M  

Kungens Kurva 
H&M 

Södertälje 
H&M 

7XU���

7XU���
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5HVXOWDWHW� DY� WYn� VOLQJRU� XWI|UGD� DY� VDPPD� IRUGRQ� XQGHU� Y� ���
�VFKDEORQYlUGHQ��

�

0HGHOI\OOQDGVJUDG��PnQGDJ�±�IUHGDJ��

5HODWHUDW�WLOO�WHRUHWLVN�NDSDFLWHW�������� 24 

5HODWHUDW�WLOO�YHUNOLJ�NDSDFLWHW�������� 36 

5HODWHUDW�WLOO�WHRUHWLVN�NDSDFLWHW��LQNO����P��ODVWQLQJ�DY�UHWXUHU�
YLG�YDUMH�GHVWLQDWLRQ�������

43 

5HODWHUDW�WLOO�YHUNOLJ�NDSDFLWHW������ 55 

/DVWHQ�IUnQ�WHUPLQDOHQ��5HODWHUDW�WLOO�WHRUHWLVN�NDSDFLWHW������ 46 

/DVWHQ�IUnQ�WHUPLQDOHQ��5HODWHUDW�WLOO�YHUNOLJ�NDSDFLWHW������ 55 

/HGWLGHU��

*HQRPVQLWWOLJ��WW�PP��� 04:25 

$QWDO�IRUGRQVNLORPHWHU��PnQGDJ�±�IUHGDJ��

7RWDOW��NP��� 1060 

0HGHOKDVWLJKHW��7LGVSURGXNWLYLWHW��

*HQRPVQLWW��NP�K��� 90 

6WDWXV��RQVGDJ�RFK�IUHGDJ��

9lQWDU��LQNO��ODVWQLQJ�RFK�ORVVQLQJ������� 71 

8QGHU�WUDQVSRUW������ 29 

/DJHUQLYn��PnQGDJ�±�IUHGDJ��

*HQRPVQLWWOLJ�IUnQ�WHUPLQDOHQ��P���� 14,4 

*HQRPVQLWWOLJ�IUnQ�cUVWD�5&7��P���� 28,3 

2PORSSVWLGHU 

*HQRPVQLWWOLJ�I|U�WXU����WW�PP��� 03:45 

*HQRPVQLWWOLJ�I|U�WXU����WW�PP��� 08:15 

 

Figur 3.10 Resultatet från simuleringen av de valda slingorna. 
 

 

                                                           
15 Den maximala kapaciteten är satt till 41 m3.  
16 Maxkapaciteten är satt till 25,5 m3 för leveranserna till H&M-butikerna och 41 m3 för KappAhl-butikerna. 
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Den verkliga medelfyllnadsgraden är 55 %, vilket beror H&M-slingan under dåvarande vecka 
endast var fylld med burar. KappAhl hade däremot en högre kapacitet, eftersom även hängande 
konfektion fyllde lastbärarna.  

 

Antalet genomförda fordonskilometer var 1060 km och medelhastigheten var 90 km/h. Den 
orealistiska medelhastigheten beror delvis på att avstånden inte var korrekt satta och delvis för att 
viss tid av lossning och lastning använts för transport.  

 

Ledtiden är den genomsnittliga tiden från dess att plaggen är redo att lämna omlastnings- eller 
RCT-terminalen till dess att godset lossats hos mottagaren och blev 4 timmar och 25 minuter.  

 

Fordonets status är beräknad från onsdagen och fredagen, beroende på att lastbilen hanterar endast 
dessa leveranser under dessa dagar. Under de andra dagarna genomför lastbilen andra turer som 
inte inkluderas i vald utdata.  

 

Väntetiden inkluderar även tiden för lastning och lossning. Att transporttiden upptar en relativt stor 
del av den totala tiden beror på nattiden, d v s tiden från sista återkomsten för bilen till terminalen 
fram till kl. 0500 på morgonen, inkluderas inte i beräkningarna.  

 

Lagernivån baseras på de volymer som ingår i simuleringen och ska transporteras ut till butikerna. 
Plagg som inte tillhör simuleringen tas alltså inte med i beräkningarna. Det finns dock möjlighet att 
addera de utomstående volymerna ändå, men då måste de vara uträknade.  

 

Omloppstiden är mätt från kl. 0500 varje morgon fram till tidpunkten för sista leveransen i varje 
tur. Detta innebär att värdena är fel. De riktiga värden är 02:20 för tur 1 och 03:45 för tur 2. 
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���� 9DG�YLOO�PDQ�DWW�PRGHOOHQ�VNDOO�NXQQD�J|UD"�
 

Figur 3.11 visar hur simuleringarna är tänkta att fungera som helhet. Den förberedda 
distributionslösningen implementeras i modellen med indata bestående av uppdragen, resurserna, 
volymerna, och trafikschemat. Utdata ska bland annat generera uppgifter på resursutnyttjandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.11 Simuleringsprocedur enligt black-box-principen för att genomföra den bästa lösningen där 
resursutnyttjandet optimeras efter varje cykel.  

 

 

,QSXW��
��
- Resurser (fordon, lastbärare, 
terminal och tillgänglig tid) 
- Volymer 
- Trafikprocesser 
(slingor med veckoschema) 
- Uppdrag 

2XWSXW: 
 
- Kapacitetsutnyttjande (fordon, 
lastbärare och terminal)  
- Tidsutnyttjande och tidsproduk-
tivitet 
- Eventuella brister i resurser. 
- Omloppstider och stillestånds-
tider för varje dragenhet. 
- Antalet körda kilometer, antalet 
sändningar, antalet fordon använda 
samt total volym 

6LPXOHULQJ�

,QSXW: 
 
- Samma resurser 
- Samma volymer 
- Nya trafikprocesser 
(optimalare slingor och 
veckoschema samt ändrad 
resursfördelning) 
- Eventuellt nya uppdrag 

6LPXOHULQJ�
2XWSXW: 
 
- Kapacitetsutnyttjande (fordon, 
lastbärare och terminal)  
- Tidsutnyttjande och tidsproduk-
tivitet 
- Eventuella brister i resurser. 
- Omloppstider och stillestånds-
tider för varje dragenhet. 
- Antalet körda kilometer, antalet 
sändningar, antalet fordon använda 
samt total volym 



 49  

Är resultatet inte tillfredsställande, med t ex för lågt kapacitetsutnyttjande, görs förändringar i 
trafikprocesserna, genom att slingor och eventuellt leveransfrekvens ändras. Volym- och 
resurstillgången ändras inte. Simuleringen upprepas i cyklar till dess att bästa tillåtna lösning 
skapas. Cykeln ska medföra till att följande målfunktioner maximeras alternativt minimeras:   

• 0LQLPHUD� DQWDOHW� IRUGRQVNLORPHWHU, vilket i första hand innebär minskning av 
leveransfrekvensen. Detta minskar det totala trafikarbetet under en period. I andra hand kan 
slingorna optimeras med avseende på trafikarbetet.  

• 0LQLPHUD�EHKRYHW�DY�DQWDOHW�GUDJHQKHWHU�RFK�ODVWElUDUH�XWLIUnQ�JLYHQ�YRO\P. Detta kan likaså 
inkludera lägre leveransfrekvens. 

• 0D[LPHUD�UHVXUVXWQ\WWMDQGHW, d v s största möjliga andel använda fordon, lastbärare och tid. Det 
finns framförallt en faktor som påverkas negativt vid åtgärder för att höja resursutnyttjandet. 
För att åstadkomma högt resursutnyttjande gäller det att ett företag agerar flexibelt och anpassar 
sig till ändrade förutsättningar. Vid högre flexibilitet ökar dock styrkostnaderna, vilket kan 
resultera i lågt totalt resursutnyttjande. Även låg flexibilitet kan leda till dåligt 
resursutnyttjande, eftersom säsongsvängningar inte kan bemötas. Figur 3.12 illustrerar 
balansgången mellan resursutnyttjandet och flexibiliteten. 

 

)|UHWDJHWV�UHVXUVXWQ\WWMDQGH�

 

Hög 

Optimalt  
resurs- 
utnyttjande 
 

Låg 

                                  )OH[LELOLWHWVJUDG�

             Låg        Optimal flexibilitet          Hög 

 

Figur 3.12 Samverkan mellan flexibilitet och resursutnyttjande (Källa: Lumsden 98) 
 

• 0D[LPHUD� DQGHOHQ� YlUGHVNDSDQGH� DNWLYLWHWHU. Detta innebär bl. a att andelen aktiviteter i 
terminalen och aktiv körtid ska maximeras, samtidigt som stilleståndstiderna minimeras. 

  

Figur 3.13 visar en helhet som förklarar vad ett högt resursutnyttjandet inom distributions-
verksamheten kan åstadkomma.  
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Figur 3.13 Målsystem med inspiration från VDIs målsystem för produktion (Källa: VDI 93).  
 

 

������ 9LOND�WHNQLVND�GHWDOMHU�EHK|YHU�PRGLILHUDV�L�PRGHOOHQ"�
 

Modellens struktur med tabellernas utformning, animeringens utseende och diagrammens output 
behöver inte ändras. Dock behövs utökning av informationen i tabellerna och anpassning av 
gränssnittet i diagrammen.  

 

För att modellen ska kunna utvärdera behovet av resurser alternativt hur man utnyttjar dessa på 
bästa sätt bör följande tekniska modifikationer genomföras för att göra modellen användbar: 

• 7UDQVSRUWPHGHO. Modellen kan individualisera fordonen och ge egenskaper som typ och 
maxkapacitet (antalet lastbärare efter storlek). Fordonen bör vidare kunna knytas till alla de 
trafikprocesser (turer) som resursen ska genomföra under den givna tidsperioden. En resurs ska 
vidare inte behöva kopplas till resurser, utan systemet skall själv utifrån tillåtna restriktioner 
kunna fördela resurser till turer, beroende på var aktuell resurs befinner sig. På så sätt mäts 
behovet av dessa resurser. 

Kapacitetsutnyttjandet för lastbilen bör ändras från att andelen lastbärare av maximala 
kapaciteten mäts till en lastandel som liksätts med lastbärarutnyttjandet, då lastbilen bara har 
kapacitet för en lastbärare. Har lastbilen däremot kapacitet för ytterligare en lastbärare, dubblas 
lastkapaciteten beroende om det är frågan om samma storlek på lastbärarna o s v.  

• /DVWElUDUH. Även i detta fall individualiserar modellen redan resurserna, med maxkapacitet och 
typ. Det måste finnas en möjlighet i modellen att lastbärare knyts till dragenheter, allteftersom 
en simulering fortlöper. Genom att dragenheterna redan kopplats till trafikprocesser, blir även 
lastbärarna hopsatta med trafikprocesser. Dock bör möjligheten att koppla lastbärare till fordon 
(så att de anses som fasta) vara kvar. 

• 2PUlNQLQJVIDNWRUHU� �IUnQ� DQWDO� SDOODU�� EXUDU�� NDUWRQJHU�� KlQJDQGH� HWF�� RPUlNQDW� WLOO�
JHPHQVDP� YRO\PHQKHW�. När statistik förs över volymer baseras uträkningarna på 
omräkningsfaktorer. Omräkningsfaktorerna är i sin tur framtagna ur genomsnittliga värden. Det 

/|QVDPKHWVPD[LPHULQJ�

- Terminalhanteringskostnads-          
minimering 
- Kapitalkostnadsminimering            
- Dragningskostnadsminimering 
- Lastningskostnadsmaximering  
- Leveranstidsminimering 
- Leveransberedskapsmaximering 
- ….. 

Minimering av antalet fordonskilometer 

Minimering av stilleståndstiderna Maximering av kapacitetsutnyttjandet 

Maximering av andelen värde-
skapande aktiviteter 
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är ett enkelt och hanterbart system med en nackdel. Exempelvis får 100 dunjackor, levererat 
som hängande konfektion samma volym (1 m3) som 100 nattlinnen!  

För modellen ges två möjligheter att hantera omräkningsproceduren. Den ena är att skapa en 
funktion i modellen som hanterar omräkningen. Det andra alternativet är att i förväg räkna om 
antalet pallar, burar, kartonger etc. till volymenheter och sedan använda värdet som indata till 
modellen. 

• Administratören bör stå till förfogande då modellen används. Administratören har högre 
behörighet än användaren. 

• Samma destinationsort måste kunna ingå i olika turer i en simulering. 

• Enhetsnummer måste kunna numreras utan restriktioner.  

• Beräkningarna för omloppstiderna måste fungera riktigt, så att rätt tid för utnyttjandet av 
lastbärare för varje dygn kan redovisas. Även omloppstiderna för dragenheterna bör redovisas. 
Denna utdata kan t ex användas till fördelning av personalresurserna.  

• I nuläget lastar fordonen gods som blivit över från en tur direkt efter turen till samma lastbärare, 
vilket innebär att fordonet blir låst och kan inte utföra ett annat tänkt uppdrag. Förändringar bör 
göras så att gods som inte kunnat levereras märks och lagras i terminalen i väntan på lastning 
för lämplig tur.  

• Vill man koppla ihop två slingor till en längre som ett fordon skall genomföra möts man av 
svårigheten att en enhet måste fullfölja ett veckoschema innan nästa slinga kan påbörjas. Till 
exempel, om en slinga ska genomföras måndag, onsdag och fredag och en annan tisdag och 
torsdag, kan detta inte kombineras. Däremot kan en slinga som går måndag-onsdag kombineras 
med en slinga som går torsdag-fredag. Veckoschemat för en tur måste helt genomföras innan 
nästa tur med annat veckoschema kan ingå i samma trafikprocess. Modellen bör inte begränsas 
av denna restriktion. 

• Utdata ska presenteras så att vidarebearbetning enkelt kan göras i Excel. Ett exempel på brist i 
nuläget är den framräknade ledtiden, vars format inte är anpassat till Excel. 

 

För redovisningen av beräkningarna saknas data på viktiga resurser. En tabell bör framställas där 
följande typer av resursutnyttjanden redovisas, utöver de som redan finns i modellen: 

• )RUGRQHQV�RFK�ODVWElUDUHQV�WLGVXWQ\WWMDQGH. 

 

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��IRUGRQVWLG�� �8WQ\WWMDG�WLG��DFNXPXOHUDG�RPORSSVWLG�I|U�IRUGRQ����
WLOOJlQJOLJ�WLG��

�

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��ODVWElUDUWLG�� �8WQ\WWMDG�WLG��DFNXPXOHUDG�RPORSSVWLG�I|U�
ODVWElUDUH����WLOOJlQJOLJ�WLG��

�

Den tillgängliga tiden kan antingen baseras på dygnets totala tid eller den totala tiden som 
fordonen är tillgängliga (t ex terminalens öppettid).  

• )RUGRQHQV�ODVWXWQ\WWMDQGH��
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0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��IRUGRQHW�� �8WQ\WWMDG�NDSDFLWHW��ODVWYRO\PHQ��YLG�GHOVWUlFND���
PD[LPDO�NDSDFLWHW��DFNXPXOHUDG�NDSDFLWHW�XWLIUnQ�DQWDO�ODVWElUDUH�PHG�WLOOK|UDQGH�ODVW��

%100
)(

1

1 ∗
∗

∗
=

∑

∑

=

=
Q

N

N

Q

N

NN

J

6/

06
)  , där  

 
Fg = Fyllnadsgrad (%)  
Sk = Delsträckan k:s längd (km) 
Mk = Lastad ackumulerad volym (lastbäraren/rna) för delsträcka Sk (m

3) 
L = Ackumulerade lastbäraren/rna maximala kapacitet (m3)  
k = Delsträcka 1….n 

 

• 7HUPLQDOHQV�NDSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH��L�YLG�YDOG�WLGSXQNW. Talet ska baseras på formeln: 

 

.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGHW��WHUPLQDOXWQ\WWMDQGHW�� �8WQ\WWMDG�NDSDFLWHW��DNWXHOO�ODJHUQLYn����
PD[LPDO�NDSDFLWHW��

�

• 7HUPLQDOHQV�WLGVXWQ\WWMDQGH��Den overksamma tiden ska minimeras, se formeln:�

�

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��WHUPLQDOWLG�� �8WQ\WWMDG�WLG��WRWDOD�|SSHWWLGHQ����WLOOJlQJOLJ�WLG��KHOD�
SHULRGHQ���

 

• 7LGVSURGXNWLYLWHWHQ. D v s medelhastigheten, beräknad enligt följande formeln (Lumsden, 
Tarkowski et al 95): 

∑

∑
=

Q

Q

Q

Q

W

W

6
3

1

1  , där  

 

Sn = Nyttig körsträcka (sträckan som måste köras) vid delsträckan n. 

tn = Tidsåtgång. 

n = Delsträcka. 

 

 

• En redovisning av det totala resursutnyttjandet för fordonet bestående av både tiden och 
lastkapaciteten, utvecklad med hjälp av formeln:  

 

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��IRUGRQHWV�WRWDOD�� �0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��IRUGRQHW���
5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��IRUGRQVWLG��
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�

5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��ODVWElUDUHQV�WRWDOD�� �0HGHOI\OOQDGVJUDGHQ��ODVWElUDUHQ���
5HVXUVXWQ\WWMDQGHW��ODVWElUDUWLG��

�

• Som sista önskemål, vore det intressant att se hur mycket fordonen och lastbärarna är utnyttjade 
vid startpunkten av slingan, enligt formlerna: 

 

.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGHW��IRUGRQHW�� �8WQ\WWMDG�NDSDFLWHW��ODVWYRO\PHQ�YLG�VOLQJDQV�VWDUWSXQNW��
��PD[LPDO�NDSDFLWHW��DFNXPXOHUDG�NDSDFLWHW�XWLIUnQ�DQWDO�ODVWElUDUH�PHG�WLOOK|UDQGH�ODVW� 

�

.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGHW��ODVWElUDUHQ�� �8WQ\WWMDG�NDSDFLWHW��ODVWYRO\PHQ�YLG�VOLQJDQV�
VWDUWSXQNW����PD[LPDO�NDSDFLWHW 

�

�

5lNQDUH�

Med räknare avses här en anordning som uppdateras under den tid simuleringen pågår. Räknaren 
ger möjlighet till att följa numeriska uppräkningar samtidigt som simuleringen fortlöper. Den kan 
även tjäna som underlag till vidare bearbetning. Parametrar av intresse för uppräkning är: 

• Antalet dirigerade fordon och lastbärare. För varje fordon som används i simuleringen ska en 
räknare uppdatera detta. Ytterligare uppräkning kan göras för varje slinga som gjorts. Räknaren 
bidrar till att mäta behovet av resurserna. 

• Antalet sändningar. Räknaren läser in varje destination som fått en leverans. Mätetalet kan 
även bidra till en uträkning av antalet utskrivna fraktsedlar. 

• Ackumulerade volymen gods transporterat. Volymer ut till butiker skall kontinuerligt adderas i 
räknaren. Exempelvis kan denna siffra divideras med maxkapacitet för ett fordon eller en 
lastbärare, för att få fram ett teoretiskt behov. 

• Antalet körda kilometer totalt. Varje kilometer som ett fordon genomför skall bokföras.  
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�� 6XPPHULQJ�DY�DQDO\VHQ�
 

Resultatet av analysens olika delar summeras nedan. 

 

• Modellen anger det totala antalet fordonskilometer och beläggningsgrader 
för fordon och lastbärare som utdata. 

• Speciella tabeller för tider som varje fordon varit i arbete under dygnet finns 
sammanställt för varje enhet. 

• Man kan se var en dragenhet befinner sig under en given tidpunkt, vilket är 
användbart då fordon saknas för uppdrag.  

• Lastbärarna kan ej frikopplas från dragenheterna. 

• Dragenheterna måste kopplas till trafikprocesser och lastbärarna måste 
kopplas till dragenheter.   

• Presentationen av utdata sker i absoluta termer och inga konfidensintervall 
kan därför skapas. 

• Uppdragen utförs i modellen efter de tidsfönster som anges i 
trafikprocesserna utan förseningar, eftersom ingen slumpfördelning är 
kopplad till indata. 

• Går ej att ange statisk information (tillåtna färdriktningar, vägarnas bredd, 
information om kurvor där det är svårt att svänga för lastbilar och 
hastighetsbegränsningar) eller dynamisk information (tillfälliga 
personalfrånvaro, vägarbeten, bilköer och tillfälliga avstängningar). 

• Det är tidskrävande att modellera verkligheten, det uppstår lätt fel vid 
inmatningen av indata sam att det kan ta tid att förstå hur modellen är 
uppbyggd och hur den fungerar. 

 

 

• Modellen kräver att ruttschemat med volymer är planerat, färdigställt och 
implementerat i systemet.  

• Det är lätt att identifiera brister på resurser i systemet, genom att ledtider, 
kapacitetsutnyttjandet för lastbäraren och tabeller med brister på enheter 
redovisas.  

• Vill man föra in exakta volymer måste detta göras manuellt, eftersom i 
modellen genereras endast volymfördelningar.  

• Funktionen för omloppstiden fungerar inte tillfredsställande. Den beräknar 
intervallet mellan initial tid fram till sista butik i varje tur.  

• Användaren har begränsade möjligheter att förändra strukturen i modellen, 
eftersom samma behörighet som administratören har saknas.  

• Modellens fordon lastas efter total beställd volym och godset separeras inte 
i lastbilen efter destination, utan töms successivt under transporten. Tar 
lasten slut är det destinationer i slutet av slingan som drabbas. 

• Histogrammen, stapeldiagrammen och gantscheman i outputen kan inte 
integreras med programvaran Excel. 

• Ett problem i samband med uppdelningen av simuleringen, är att första 
enheten måste tilldelas siffran 1 och resterande numrering fortlöpande med 
ett stegs mellanrum. 

bU�
PRGHOOHQ�
DQYlQGEDU"�

gYHUWDJDQGH�DY�
EHILQWOLJ�PRGHOO��

9DG�NDQ�PRGHOOHQ�
RFK�YDG�VDNQDV"�

1HM�
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• Varje dragenhet kan bara kopplas till en trafikprocess. 

• Samma leveransort kan inte förekomma i olika turer. 

• Returhanteringen är svårimplementerad. 

 

 

 

 

 

• Tekniska detaljer: 

- Varje fordon måste kunna knytas till fler än en trafikprocess.   

- Samma destinationsort måste kunna ingå i olika turer i en simulering. 

- Det ska även finnas möjlighet att inte behöva koppla fordon till 
trafikprocesser. 

- Omloppstiden måste korrigeras, så att tiden för hela slingor bokförs.  

- Enhetsnummer måste kunna anges fritt utan restriktioner. 

- Veckoschemat ska inte hindra möjligheten att koppla ihop två slingor 
till en trafikprocess. 

- Utdata bör genomgående vara Excelvänlig.  

• Kompletterande tabeller 

- Fordonens och lastbärarens tidsutnyttjande. 

- Fordonens lastutnyttjande. 

- Terminalens kapacitetsutnyttjande  i vid vald tidpunkt.  

- Terminalens tidsutnyttjande 

- Tidsproduktiviteten, d v s medelhastigheten  

- Det totala resursutnyttjandet för fordonet bestående av både tiden och 
lastkapaciteten  

- Kapacitetsutnyttjandet (fordonens utnyttjande vid startpunkten av 
slingan) 

• Räknare 

- Antalet dirigerade fordon och lastbärare 

- Antalet sändningar.  

- Ackumulerade volymen gods transporterat.  

- Antalet körda kilometer totalt. 

• Administratören bör stå till förfogande då modellen används.  

 

 

 

 

 

$QDO\V�DY�
VW|UUH�VFHQDULR��
<WWHUOLJDUH�
XSSWlFNWHU"��

-D�

9DG�EHK|YHU�PRGL�
ILHUDV"�
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*HQRPI|UDQGH�DY�PRGLILNDWLRQHU�

,PSOHPHQWHULQJ�L�YHUNVDPKHWHQ�

)DV���

)DV���



 57  

�� 6OXWVDWVHU��
 

Utvärderingen av simuleringsverktyget bestod i att analysera om behovet av resurser kunde mätas 
alternativt med givna resurser hur man kunde utnyttja dessa på bästa sätt. Slutsatsen av analysen är 
att modellen inte är användbar, på grund av att den inte kan mäta behovet av resurserna på ett 
tillfredsställande sätt. Modellen kan inte heller få fram ett bästa resultat, vilket innebär att det 
optimala utnyttjandet av resurserna inte kan beräknas.  

 

Mycket kan modifieras, men samtidigt ökar komplexiteten för varje ny parameter som måste 
beaktas. Därför har en del utelämnats och istället lagts till som en tidsfaktor i systemet. Exempel på 
det är hanteringsutrustningens effektivitet i terminalerna, som får en längre hanteringstid ju sämre 
utrustningen är. Principen är, enligt VDI (tysk ingenjörsförening) ”så grovt som möjligt och så 
exakt som nödvändigt” (93). 

 

Modellen är i grunden avsedd för operativ planering, samtidigt som det operativa användandet är 
både omständligt och tidskrävande. Förslaget till att förkorta användningstiden, är att efter 
modifikationerna skapa och simulera olika scenarion ur valt distributionssystem. 
Transportplanerarens uppgift blir därefter att identifiera distributionen för de närmaste timmarna, 
dagen eller veckan och sedan jämföra detta med ett på förhand skapat scenario. Ingen simulering 
genomförs och transportplaneraren vet hur dagen kommer att se ut och hur resurserna kommer att 
utnyttjas. Fasta upplägg gör att utvecklade scenarion kan användas en tid utan att behöva ändras. 
Systemet måste vidare flexibelt kunna agera på ändrade förutsättningar som t ex då nya kunder 
uppkommer eller då turer förändras. I sådana situationer behövs oundvikligen nya simuleringar. Då 
krävs att transportplaneraren kan göra de förändringar som behövs i modellen och sedan simulera 
på nytt. Tillämpningen av ett optimeringsverktyg parallellt med simuleringen är ytterligare ett sätt 
att effektivisera planeringsarbetet. 

 

Den positiva synergieffekten av analysen är att modellen verifierats noggrant, vilket innebär att 
felaktiga koder har rättats till under arbetets gång. I simuleringsprojekt genomförs ofta inte 
tillräckligt noggranna verifikationer på grund av tidsbrist.  

 

Även följande slutsatser kan dras av studien: 

• Det tar tid och energi att förstå hur en komplex simuleringsmodell beter sig, om man inte själv 
har skapat den. 

• Det kan visa sig kostsamt att utvärdera en simuleringsmodell för ett nytt syfte, om det visar sig 
att modellen inte kan anpassas till de nya önskemålen. Processen kan ta så lång tid att det skulle 
kunna ha varit bättre att genomföra ett sådant simuleringsprojekt från ett ”vitt papper”. 

• Analysen bevisar dels hur viktigt det är att ha klara mål och ett väldefinierat syfte i samband 
med en simuleringsstudie och dels vikten av att verifiera modeller.   
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�� 5HNRPPHQGDWLRQHU�I|U�IRUWVDWW�DUEHWH�
 

Examensarbetet representerar första fasen i ett större projekt, där arbetet bestått i att utvärdera en 
modell (se figur 1.4). Fortsättningen blir att uppdatera modellen med föreslagna modifikationer. I 
sista fasen är det tänkt att modellen ska vara färdig för analyser. Transportplaneraren kan 
allteftersom spara genomförda analyser och använda dessa som de ovan beskrivna typveckorna.  

 

I ett vidare perspektiv kan studiens geografiska omfattning utökas till att även innefatta andra delar 
av Sverige. Simuleringsmodellen behöver då komplettera den digitala kartan med kartor och noder 
för nya områden som ska ingå i de fortsatta studierna. Med största sannolikhet kommer också tåg in 
i modellen som parameter, vilket modellen kan hantera. Rapportens innehåll kan med fördel 
utnyttjas som användarmanual till utvecklingen av de nya regionerna.  

 

Modellen innehåller även fält för olika kostnadsparametrar, vilket betyder att resultaten kan 
omvandlas i pengar. Modellen är således ett underlag för budgetering, kalkylering och analysering 
av kostnadsposter. 
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%LODJD��� 'RNXPHQWDWLRQ�YLG�VWXGLHEHV|NHW�
 

7XU����6|GHU�9lVW����$OOURXQGWMlQVW���
 
2UW� $QNRPVW�

WLG��
.UDY��7LG�I|U�

ORVVQLQJ�
Skärholmen HM 148 710 730 10 min 
Kungens Kurva HM 
149 

745 800 10 min 

Södertälje HM 453 815 845 10 min 
Hallunda HM 165 840 830 10 min 
Västberga Term 900  20 min 

.RPPHQWDUHU�
Denna rutt: 5 leveranser i veckan.  
Lossning går snabbt tack vare att hjulparen 
redan sitter fast under backarna m h a ett 
spännband 
Viktigt med tidsfönster, personal enbart 
tillsatt för mottagning och uppacketering av 
gods innan öppning. 
Ca 14 hjulpar med kosmetika levereras varje 
vecka under denna rutt, vilket motsvarar 7 
pallar eller 10,5 m3. 
Returer lossas i Västberga (CO 501). 
Containern var packad från höger till vänster 
efter butiksordning utifrån sett. Fraktsedel 
användes (ofta 2 st. p g a tillägg som kom vid 
plockning).�

�

7XU����.DSS$KO�GLUHNWFRQWDLQHU��$OOURXQGWMlQVW��
�
2UW� $QNRPVW�

WLG��
.UDY�� 7LG�I|U�

ORVVQLQJ�
Årsta RCT 1000  20 min 
Nacka KA 106 1040 1030 20 min 
Huddinge KA 28 1140 1115 20 min 
Tumba KA 113 1215 1155 20 min 
Södertälje KA 21 1305 1230 20 min 
Kungens Kurva KA 43 1400 1315 10 min 
Västberga Term 1420   

.RPPHQWDU�
Denna rutt: 3 leveranser i veckan. 
Ställtid i Årsta ofta 20-40 min p g a 
kapacitetsbrist. 
KA 106, HM 185, DR 356 är grannar. 
Problemet med att samlasta här är att 
leveransfrekvensen är olika. 
KA 28 ringer KA 113 och förvarnar om att 
leverans är på väg. Personal står då vid porten 
i samband med ankomst och förbereder plats 
samt eventuella returer.  
Längre lossning p g a de staplade backarna 
ska lyftas över till hjulpar. 
KA 43, DR 394, HM 149 i Kungens kurva är 
grannar. Lossning sker här på marken och tar 
därmed längre tid. 4,5 - 5 h beräknas rutten ta. 
Vid första lossningen krävs planering av 
föraren så att returer inte står i vägen för nästa 
lossning. Lastbäraren är ofta full i början. 
Containern var packad inifrån utåt efter 
butiksordning utifrån sett. Transportsedel med 
följesedel användes. Tumba håller på att få en 
Dressmann. �

�
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En
het
snr 

Typ av 
enhet 

Från Ort Till Ort Sträcka Transp
ortmed
el 

Ankomst Lastad 
till % 

1 Växelflak Term HuddingeHM 147 25.044 Lastbil 17 Sep 00 0800 15.37 
1 Växelflak HuddingeHM 147 TumbaHM 166 24.3705 Lastbil 17 Sep 00 0900 5.85 
1 Växelflak TumbaHM 166 DrottninggHM 138 96.6644 Lastbil 17 Sep 00 0920 2.93 
1 Växelflak DrottninggHM 138 Term 78.1383 Lastbil 17 Sep 00 0930 0.00 
1 Växelflak Term HuddingeHM 147 25.044 Lastbil 18 Sep 00 0800 30.73 
1 Växelflak HuddingeHM 147 TumbaHM 166 24.3705 Lastbil 18 Sep 00 0900 11.71 
1 Växelflak TumbaHM 166 DrottninggHM 138 96.6644 Lastbil 18 Sep 00 0920 5.85 
1 Växelflak DrottninggHM 138 Term 78.1383 Lastbil 18 Sep 00 0930 0.00 
1 Växelflak Term HuddingeHM 147 25.044 Lastbil 19 Sep 00 0800 15.37 
1 Växelflak HuddingeHM 147 TumbaHM 166 24.3705 Lastbil 19 Sep 00 0900 5.85 
1 Växelflak TumbaHM 166 DrottninggHM 138 96.6644 Lastbil 19 Sep 00 0920 2.93 
1 Växelflak DrottninggHM 138 Term 78.1383 Lastbil 19 Sep 00 0930 0.00 
1 Växelflak Term HuddingeHM 147 25.044 Lastbil 20 Sep 00 0800 15.37 
1 Växelflak HuddingeHM 147 TumbaHM 166 24.3705 Lastbil 20 Sep 00 0900 5.85 
1 Växelflak TumbaHM 166 DrottninggHM 138 96.6644 Lastbil 20 Sep 00 0920 2.93 
1 Växelflak DrottninggHM 138 Term 78.1383 Lastbil 20 Sep 00 0930 0.00 
1 Växelflak Term HuddingeHM 147 25.044 Lastbil 21 Sep 00 0800 15.37 
1 Växelflak HuddingeHM 147 TumbaHM 166 24.3705 Lastbil 21 Sep 00 0900 5.85 
1 Växelflak TumbaHM 166 DrottninggHM 138 96.6644 Lastbil 21 Sep 00 0920 2.93 
1 Växelflak DrottninggHM 138 Term 78.1383 Lastbil 21 Sep 00 0930 0.00 
2 Växelflak Term SkärholmenHM 148 8 Lastbil 17 Sep 00 0730 46.59 
2 Växelflak SkärholmenHM 148 HuddingeHM 149 22.6274 Lastbil 17 Sep 00 0800 30.73 
2 Växelflak HuddingeHM 149 SödertäljeHM 453 63.1341 Lastbil 17 Sep 00 0845 20.98 
2 Växelflak SödertäljeHM 453 Hallunda/NorsborgH

M 165 
38.6657 Lastbil 17 Sep 00 0930 16.34 

2 Växelflak Hallunda/NorsborgHM 165 Term 22.6274 Lastbil 17 Sep 00 0955 0.00 
2 Växelflak Term SkärholmenHM 148 8 Lastbil 18 Sep 00 0730 93.17 
2 Växelflak SkärholmenHM 148 HuddingeHM 149 22.6274 Lastbil 18 Sep 00 0800 61.46 
2 Växelflak HuddingeHM 149 SödertäljeHM 453 63.1341 Lastbil 18 Sep 00 0845 41.95 
2 Växelflak SödertäljeHM 453 Hallunda/NorsborgH

M 165 
38.6657 Lastbil 18 Sep 00 0930 32.68 

2 Växelflak Hallunda/NorsborgHM 165 Term 22.6274 Lastbil 18 Sep 00 0955 0.00 
2 Växelflak Term SkärholmenHM 148 8 Lastbil 19 Sep 00 0730 46.59 
2 Växelflak SkärholmenHM 148 HuddingeHM 149 22.6274 Lastbil 19 Sep 00 0800 30.73 
2 Växelflak HuddingeHM 149 SödertäljeHM 453 63.1341 Lastbil 19 Sep 00 0845 20.98 
2 Växelflak SödertäljeHM 453 Hallunda/NorsborgH

M 165 
38.6657 Lastbil 19 Sep 00 0930 16.34 

2 Växelflak Hallunda/NorsborgHM 165 Term 22.6274 Lastbil 19 Sep 00 0955 0.00 
2 Växelflak Term SkärholmenHM 148 8 Lastbil 20 Sep 00 0730 46.59 
2 Växelflak SkärholmenHM 148 HuddingeHM 149 22.6274 Lastbil 20 Sep 00 0800 30.73 
2 Växelflak HuddingeHM 149 SödertäljeHM 453 63.1341 Lastbil 20 Sep 00 0845 20.98 
2 Växelflak SödertäljeHM 453 Hallunda/NorsborgH

M 165 
38.6657 Lastbil 20 Sep 00 0930 16.34 

2 Växelflak Hallunda/NorsborgHM 165 Term 22.6274 Lastbil 20 Sep 00 0955 0.00 
2 Växelflak Term SkärholmenHM 148 8 Lastbil 21 Sep 00 0730 46.59 
2 Växelflak SkärholmenHM 148 HuddingeHM 149 22.6274 Lastbil 21 Sep 00 0800 30.73 
2 Växelflak HuddingeHM 149 SödertäljeHM 453 63.1341 Lastbil 21 Sep 00 0845 20.98 
2 Växelflak SödertäljeHM 453 Hallunda/NorsborgH

M 165 
38.6657 Lastbil 21 Sep 00 0930 16.34 

2 Växelflak Hallunda/NorsborgHM 165 Term 22.6274 Lastbil 21 Sep 00 0955 0.00 
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3 Växelflak Term FarstaHM 177 86.6072 Lastbil 17 Sep 00 1130 39.02 
3 Växelflak FarstaHM 177 GlobenHM178 27.247 Lastbil 17 Sep 00 1230 20.98 
3 Växelflak GlobenHM178 HaningeHM 130 27.9886 Lastbil 17 Sep 00 1255 10.73 
3 Växelflak HaningeHM 130 Term 60.0586 Lastbil 17 Sep 00 1320 0.00 
3 Växelflak Term FarstaHM 177 86.6072 Lastbil 18 Sep 00 1130 78.05 
3 Växelflak FarstaHM 177 GlobenHM178 27.247 Lastbil 18 Sep 00 1230 41.95 
3 Växelflak GlobenHM178 HaningeHM 130 27.9886 Lastbil 18 Sep 00 1255 21.46 
3 Växelflak HaningeHM 130 Term 60.0586 Lastbil 18 Sep 00 1320 0.00 
3 Växelflak Term FarstaHM 177 86.6072 Lastbil 19 Sep 00 1130 39.02 
3 Växelflak FarstaHM 177 GlobenHM178 27.247 Lastbil 19 Sep 00 1230 20.98 
3 Växelflak GlobenHM178 HaningeHM 130 27.9886 Lastbil 19 Sep 00 1255 10.73 
3 Växelflak HaningeHM 130 Term 60.0586 Lastbil 19 Sep 00 1320 0.00 
3 Växelflak Term FarstaHM 177 86.6072 Lastbil 20 Sep 00 1130 39.02 
3 Växelflak FarstaHM 177 GlobenHM178 27.247 Lastbil 20 Sep 00 1230 20.98 
3 Växelflak GlobenHM178 HaningeHM 130 27.9886 Lastbil 20 Sep 00 1255 10.73 
3 Växelflak HaningeHM 130 Term 60.0586 Lastbil 20 Sep 00 1320 0.00 
3 Växelflak Term FarstaHM 177 86.6072 Lastbil 21 Sep 00 1130 39.02 
3 Växelflak FarstaHM 177 GlobenHM178 27.247 Lastbil 21 Sep 00 1230 20.98 
3 Växelflak GlobenHM178 HaningeHM 130 27.9886 Lastbil 21 Sep 00 1255 10.73 
3 Växelflak HaningeHM 130 Term 60.0586 Lastbil 21 Sep 00 1320 0.00 
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Summa tid % Status 
0 0 Lastar 
0 0 Lastad 
0 0 Lossar 

1d  0:35 8 Under transport 
1w 4d 11:10  2.97 92 Väntar 

0 0 Omlastning 
0 0 Koppling 
0 0 Väntar på koppling 
0 0 Lossad 
0 0 Väntar på lastning 
0 0 Rangering 
0 0 Tomdragning 
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Tid Ort Typ av gods Kvantitet Total kvantitet 
7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
7:00  0.01 Term Liggande 12.8 12.8 
7:00  0.01 Term Liggande 16.8 16.8 
7:00  0.01 Term Liggande 18.7 18.7 
7:00  0.01 Term Liggande 25.4 25.4 
7:00  0.01 Term Liggande 32.8 32.8 
7:00  0.01 Term Liggande 37 37 
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7:00  0.01 Term Liggande 41.4 41.4 
7:00  0.01 Term Liggande 37.5 37.5 
7:00  0.01 Term Liggande 36.3 36.3 
7:00  0.01 Term Liggande 35.1 35.1 
7:00  0.01 Term Liggande 28.6 28.6 
7:00  0.01 Term Liggande 24.6 24.6 
7:00  0.01 Term Liggande 22.7 22.7 
7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 7.4 7.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 11.6 11.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 2.4 2.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 1.2 1.2 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.5 6.5 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 10.5 10.5 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 12.4 12.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 19.1 19.1 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 12.6 12.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.7 6.7 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 7.4 7.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 11.6 11.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 2.4 2.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 1.2 1.2 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.5 6.5 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 10.5 10.5 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 12.4 12.4 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 19.1 19.1 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 12.6 12.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 6.7 6.7 
1d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 7.4 7.4 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 11.6 11.6 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
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2d  7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 2.4 2.4 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 1.2 1.2 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 6.5 6.5 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 10.5 10.5 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 12.4 12.4 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 19.1 19.1 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 12.6 12.6 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 6.7 6.7 
2d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 6.5 6.5 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 10.5 10.5 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 12.4 12.4 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 19.1 19.1 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 12.6 12.6 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 6.7 6.7 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 7.4 7.4 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 11.6 11.6 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 2.4 2.4 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 1.2 1.2 
3d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 7.4 7.4 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 11.6 11.6 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 16 16 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 4.4 4.4 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 3.9 3.9 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 5.1 5.1 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 6.3 6.3 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 2.4 2.4 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 1.2 1.2 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 6.5 6.5 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 10.5 10.5 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 12.4 12.4 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 19.1 19.1 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 12.6 12.6 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 8.6 8.6 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 6.7 6.7 
4d  7:00  0.01 Term Liggande 0 0 
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Avsän
dare 

Av-
sänd-
nings
ort 

Lastad tid Mottaga-
re 

Mottagningsort Lossad tid Verklig 
Ledtid 

Differens För
sen
ad 
led-
tid 

Term Term 17 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 17 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 17 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 17 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 17 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 17 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 17 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
17 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 

Term Term 17 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 17 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 17 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
Term Term 17 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 17 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 18 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 18 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 18 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 18 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 18 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 18 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 18 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 18 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 18 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
18 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 

Term Term 18 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 18 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 18 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 18 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 18 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 18 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 18 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 18 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 18 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 18 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 18 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
18 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 

Term Term 19 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 19 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 19 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 19 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 19 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 19 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 19 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 19 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 19 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 19 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 19 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
19 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 

Term Term 20 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 20 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 20 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 20 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
20 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 

Term Term 20 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 20 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 20 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
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Term Term 20 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 20 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 20 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 20 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 20 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 20 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 177 FarstaHM 177 21 Sep 00 1130 4:30  1.00 19:29 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM178 GlobenHM178 21 Sep 00 1230 5:30  1.00 18:29 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 130 HaningeHM 130 21 Sep 00 1255 5:55  1.00 18:04 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 147 HuddingeHM 147 21 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 166 TumbaHM 166 21 Sep 00 0900 2:00  1.00 21:59 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 138 DrottninggHM 138 21 Sep 00 0920 2:20  1.00 21:39 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 148 SkärholmenHM 148 21 Sep 00 0730 0:30  1.00 23:29 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 149 HuddingeHM 149 21 Sep 00 0800 1:00  1.00 22:59 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 453 SödertäljeHM 453 21 Sep 00 0845 1:45  1.00 22:14 59.00 0 
Term Term 21 Sep 00 0700 HM 165 Hallunda/NorsborgH

M 165 
21 Sep 00 0930 2:30  1.00 21:29 59.00 0 
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Tabellstrukturen visar tabellernas utseende samt kopplingen mellan dem.  

 

 
                                                           
17 Detta är första sidan i en fil där varje tabell på denna sida är länkad via en knapp (syns inte i denna bilaga) till en 
tabell med plats för att fylla i indata till modellen. Tabellernas format är anpassat så att det bara är att klippa in färdiga 
tabeller i modellen. 
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“Welcome to Planimate™ - Animated Planning Platforms 

 

 

 

Planimate™ is software designed for constructing dynamic system models, and Animated 
Management Tools, for use in Animated Planning Platforms. 

 

Planimate™ incorporates simulation, animation, and performance and financial analysis. 
Planimate™ has been applied in modelling a wide range of mining operations. Planimate™ is a 
highly interactive, visually programmed platform for rapid development of animated software tools 
that embody concurrent dynamic models. These tools have to-date been used for capacity and 
financial planning, scheduling, system integration and workflow mapping applications. Such 
applications tend to be inappropriate for spreadsheets because of their complexity, yet are not large 
enough to justify major application developments using traditional system application development 
packages. 

 

Planimate™ combines directly accessible icon-based animation and time-based modelling in a 
concurrent workflow modelling framework. This relieves the analyst/modeller/developer of many 
programming burdens. Rapid application prototyping and development becomes a very practical 
capability, especially when the visual verification and auditing capability of Planimate™ is 
considered. 
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