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Denna rapport behandlar framtagandet av en modell för beräkning av lastbilars nyttjandegrad. Vidare
beskrivs hur denna modell har implementerats och vilka möjliga ekonomiska besparingar som finns att
hämta med ett ökat nyttjande. Den kostnadskalkyl som upprättades för att kunna beräkna dessa
möjliga besparingar resulterade i en kalkylerad timkostnad på 551 SEK per timme och lastbil.

De resultat som beräkningarna av lastbilarnas nyttjandegrader gav, tyder på att bilarna i den södra
regionen, som förväntat, hade en klart lägre nyttjandegrad än övriga. Mer oväntat var dock att detta till
stor del berodde på ett lågt kapacitetsutnyttjande.

Ett förslag på ny utformning av den databas vari information om utförda transporter registreras har
också tagits fram. Om databasen omarbetas enligt detta förslag, eller på annat lämpligt sätt, skulle den
här typen av beräkningar kunna snabbas upp betydligt.

De totala ekonomiska besparingarna som skulle uppnås om samtliga bilar höll ett
kapacitetsutnyttjande och ett tidsutnyttjande motsvarande medelvärdet av de bästa 25 procenten i
respektive kategori, motsvarar 14,1 %, alltså nästan 36 miljoner SEK per år. Stora problem ses dock
med att kunna förverkliga dessa besparingar, åtminstone på någorlunda kort sikt. Ansträngningar för
att försöka höja nyttjandegraden bör i första hand läggas på planeringsmässiga åtgärder, att förse alla
led i planeringskedjan med tillräcklig information i så god tid som möjligt, samt att i högre
utsträckning kalkylera möjliga förtjänster med upprustning av vägar. I viss mån bör även undersökas
om det finns möjlighet till att stimulera och förenkla nyttjandet av grupptransporter.
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This thesis discusses the design of a model of how to calculate the level of usage among trucks used
for timber transports. It is further discussed how this model has been implemented and which
economical savings that is possible to win by an increased level of usage. To be able to estimate these
possible savings, the cost for using a truck has been necessary to calculate. These calculations resulted
in an hourly cost of 551 SEK.

The results that the calculations of the level of usage of the trucks resulted in, shows that most of the
trucks in the southern region, as expected, have a lower level of usage than the trucks in the two other
regions. More unexpected, this was due to a low usage of capacity rather then the usage of time.

A suggestion of how to change the database, in which pieces of information regarding accomplished
transports is being registered, has also been presented. If the database where to be changed according
to this suggestion, or in any other suitable way, work like calculations of the level of usage would be
made a lot easier.

The economical savings that could be made if all involved trucks held the same level of usage,
regarding both capacity and time, as the best 25 percentage in each category, responds to 14,1 %, that
is nearly 36 millions SEK per year. However, big problems are seen with how to carry these savings
into effect. Efforts to try to increase the level of usage should mainly be put into actions to make the
planing process more efficient.
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Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Holmen Skog AB som sköter Holmenkoncernens
skogar. Dessa omfattar drygt en miljon hektar produktiv skogsmark och är fördelade på fyra regioner.
I denna rapport har dock de två nordligaste regionerna behandlats som en, och avser då Jämtland och
norrut. I denna norra region finns hela 650 000 hektar av bolagets produktiva skogar. Den mellersta
regionen som sträcker sig ner till Uppland består av 280 000 hektar produktiv skogsmark, och den
södra regionen, främst områden runt Norrköping, utgör de sista 70 000 hektaren. Förutom den skog
som avverkas på denna mark köps dessutom virke in från skogsägare i Sverige och via import, för att
säljas vidare till pappersbruk och sågverk inom koncernen och till externa kunder. Drygt hälften av
försäljningen går till externa kunder. Den årliga virkesförbrukningen vid Holmenkoncernens
anläggningar uppgår till cirka 4,5 miljoner kubikmeter. Av dessa är fördelningen sådan att 30 %
kommer från den egna skogen, 60 % från svenska skogsägare och 10 % via import.

Att företaget trots allt säljer virke vidare till externa kunder samtidigt som virke köps in beror bland
annat på att olika bruk behöver olika typer av virke samt att transportkostnaderna försöks hållas nere.
Ett sätt att hålla transportkostnaderna nere är att sälja av det egna virket till närbelägna industrier
istället för att transportera det längre sträckor till sina egna industrier. Bland annat finns i den norra
regionen, där den största delen av den egna skogsarealen återfinns, inga egna industrier. Detta innebär
att allt virke i denna region säljs till andra skogsindustrier och sågverk.

���� %DNJUXQG
Stora summor pengar spenderas årligen på transporter från virkesavlägg till industrier. Det mesta
virket transporteras med lastbil och en del via järnväg. Fördelningen däremellan är dock sådan att
lastbilstransporterna står för en klar majoritet av det totala transportarbetet. Eftersom effektiviteten av
arbetet i skogen har förbättrats kraftigt de senaste 30 åren är det naturligt att nu också se över och även
försöka effektivisera transporterna.

Virkestransportkostnaden omfattar kostnad för tomkörning till avlägg, lastning vid avlägg, transport
till, och lossning vid, industri. Av de totala kostnaderna för virkestransporter utgörs en stor del, 50-60
%, av fasta kostnader. Därför är en bidragande faktor till att uppnå effektiva transporter att säkra ett
högt och jämnt nyttjande av fordonen. Genom att uppnå en god nyttjandegrad sprids de fasta
kostnaderna på en större volym transporterat material, vilket i sin tur kan bidra till konkurrensfördelar
hos både transportörer såväl som hos befraktare.

Transporterna av rundvirke står för hela 14 % av alla inrikestransporter som sker med lastbil [6], [7].
Dessa transporter sker både med kranbilar och med gruppbilar. Skillnaden mellan dessa är att kranbilar
har en egen kran, och därmed klarar föraren själv av lastning och lossning, medan en gruppbil behöver
ett separat fordon som sköter detta, en så kallad separatlastare. Anledningen till att gruppbilar ändå kan
vara att föredra i vissa sammanhang är den att kranen tar plats och vikt på flaket vilket resulterar i att
gruppbilen kan frakta en något större volym per transport. 1997 transporterades 59,5 miljoner ton
rundvirke med lastbil. Medelavståndet för dessa transporter var drygt 80 kilometer. Detta resulterar
alltså i ett totalt transportarbete på 4,78 miljarder tonkilometer. Med detta som grund tydliggörs vikten
av väl fungerande transporter inom skogsindustrin.

���� 6\IWH
Detta examensarbete syftar till att ge en ökad förståelse för hur nyttjandegrad hos lastbilar kan
beräknas, samt att åskådliggöra hur viktigt det ur ett ekonomiskt perspektiv är att hålla ett högt
nyttjande. Meningen är också att den modell för beräkning av nyttjandegrad som skapas under detta
examensarbete ska kunna användas under kommande år för att på så vis under en längre tidsperiod
användas till att observera hur nyttjandet förändras. Detta medför att resurser som läggs på att
effektivisera transporterna också kan följas upp och utvärderas på ett konsekvent sätt.
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���� 0nO
Målet med detta examensarbete är att skapa en modell för att beräkna nyttjandegraden hos för Holmen
Skog intressanta lastbilar. Med 2001 års transportdata som grund ska jämförelser göras både mellan de
olika regionerna samt mellan åkerier inom samma region.

���� 0HWRG
För att kunna åskådliggöra de effekter som en ökad nyttjandegrad medför är det av stor vikt att
upprätta en noggrann kostnadskalkyl. För att få en så god grund som möjligt till denna kalkyl krävs
kontakter med en mängd oberoende källor såsom försäkringsbolag, lastbilstillverkare, SkogForsk,
Svenska åkeriförbundet, med flera.

Modellen för beräkningar av nyttjandegrader ska givetvis tas fram, men också konstrueras och
programmeras, så att den blir lätt att använda för beräkningar på årsbasis flera år framöver. För att
inledningsvis få en någorlunda överblick över utförda transporter såväl som för att strukturera indata
till beräkningarna och för att analysera resultaten av dessa krävs ett noggrant arbete med den databas
där information om utförda transporter finns. Vad gäller den information som krävs för att kunna
utföra beräkningar av olika bilars nyttjandegrader, finns för de transporter som utförts åt Holmen Skog
all denna information tillgänglig. Men då vissa bilar också utför transporter åt andra företag behövs
kompletterande information från dessa. För detta krävs goda kontakter med flertalet åkerier.

���� 6WUXNWXU�RFK�XSSOlJJ
Rapporten omfattar egentligen fyra delar. Den första tar upp teori kring, och skapande av en
kostnadskalkyl, samt vilka effekter förändringar i densamma ger upphov till. Denna del omfattar
kapitel 2-5. Del två utgörs av kapitel 6 och beskriver hur modellen för beräkning av nyttjandegrad ser
ut och fungerar. Den tredje delen, kapitel 7 och 8, beskriver hur beräkningarna och informationsflödet
för beräkningarna går till i det program som har skapats. I denna del återges också ett förslag på hur
den databas, vari information om utförda transporter lagras, skulle kunna se ut. I den slutliga delen,
som utgörs av resultaten i kapitel 9, knyts dessa tidigare delar samman. Här beskrivs nyttjandegraden
av bilarna i de olika regionerna, vilka ekonomiska besparingar ett förbättrat nyttjande skulle ge
upphov till samt förslag på åtgärder för att förbättra nyttjandegraden.
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�� $WW�VNDSD�HQ�NRVWQDGVNDON\O
I detta kapitel sker en teoretisk genomgång över hur en kostnadskalkyl för en lastbil kan skapas. En
kalkyl av detta slag ska alltså resultera i ett värde för timkostnad och/eller milkostnad för lastbilen,
samt en total årskostnad. De kostnader som ligger till grund för denna typ av kalkyl är de kostnader
som det utförande åkeriet ställs inför, alltså inte säkert de samma som befraktaren får betala för att få
transporten utförd.

Syftet med en kalkyl är att den ska återge den verkliga kostnadsstrukturen så bra som möjligt. En
kostnadskalkyl är egentligen en slags modell, och precis som för andra modeller innebär det en
förenkling av verkligheten. Ett val som måste göras vid upprättandet av en kalkyl är vilken detaljnivå
kalkylen ska ges, den som har valts i detta fall återges i Figur 1 nedan. En så korrekt modell som
möjligt eftersträvas givetvis, men samtidigt ska modellen vara lätt att konstruera och hantera [1].

Den typ av kalkyl som behandlas i detta arbete är närmast att betrakta som underlag för prissättning.
De vanligaste användningsområdena för kalkyler är annars som så kallade förkalkyler, det vill säga att
kalkyler tas fram som underlag för beslut om orderval, produktval, tillverkningsmetoder med mera.

Precis som för de flesta typer av investeringskalkyler bör en uppdelning mellan fasta och rörliga
kostnader ske. I detta fall då det rör fordon är det dock även vanligt med benämningarna tidsberoende
respektive vägberoende kostnader.

)LJXU����6FKHPDWLVN�EHVNULYQLQJ�DY�GH�L�NRVWQDGVNDON\OHQ�LQJnHQGH�GHODUQD�

Här nedan följer information om vad som bör tänkas på vid upprättandet av de i kalkylen ingående
delarna. Om ytterligare detaljer, i vissa fall detaljnivåer, önskas om de olika delarna återfinns sådana i
Bilaga I.

Total kostnad

Fasta kostnader

Rörliga kostnader

Lönekostnader

Kapitalkostnader

Skattekostnader

Försäkringskostnader

Övriga fasta kostnader

Drivmedelskostnader

Däckskostnader

Reparations- och underhållskostnader
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���� )DVWD�NRVWQDGHU
Under fasta kostnader ska alla de kostnader som inte påverkas av till vilken grad fordonet nyttjas tas
upp. Tidigare nämndes att dessa kostnader inom åkeribranschen ofta uppgick till 50-60 % av de totala
kostnaderna. Detta gäller då även ordinarie lönekostnader ingår bland de fast kostnaderna. I den metod
som här beskrivs beräknas dock lönekostnaderna för sig.

������ .DSLWDONRVWQDGHU
Kapitalkostnaden består dels av en avskrivning, det vill säga fordonets värdeminskning, och dels av
räntekostnader, ränta på investerat kapital. Räntekostnaden ska representera ägares och/eller långivares
krav på förräntning. Hur avskrivningen bör fördelas på fordonets livslängd, egentligen investeringens
ekonomiska livslängd, beror till viss del på syftet med kostnadskalkylen. Den enklaste formen av
avskrivning är en så kallad linjär, rak, avskrivning, där avskrivningsbeloppen är lika stora under hela
avskrivningstiden. Om avsikten med kalkylen är att kunna bedöma genomsnittskostnader under en
längre tidsperiod är detta också en fullt tillräcklig metod. Om en mer korrekt bild av den nytta som
investeringen bidragit till efterlyses, rekommenderas någon form av degressiv avskrivning. Detta
innebär alltså att avskrivningen är större de första åren för att därefter avta, vilket bättre representerar
den verkliga nyttan.

Kapitalkostnaden beräknas utifrån den totala grundinvestering som görs för att kunna ta fordonet i
drift. I denna investering ingår även kostnader för eventuella om- och påbyggnader samt kostnader för
fast monterad utrustning, till exempel kranen. Däremot bör däckskostnaderna räknas av från
grundinvesteringen för att istället tas upp som förbrukningsmaterial, det vill säga som en rörlig
kostnad.

Den totala avskrivningen skall motsvara skillnaden mellan anskaffningskostnaden och det restvärde
fordonet har efter utgången av den ekonomiska livslängden. Vad gäller fordonets eventuella restvärde
är det svårt att på förhand veta hur stort detta blir. Restvärdet beror nämligen på en mängd faktorer,
inte minst fordonets skötsel. Det vanligaste är därför att någon generell procentsats av
grundinvesteringsbeloppet antas återstå vid utgången av den ekonomiska livslängden, eller om möjligt
att tidigare fordons restvärden används för att beräkna en lämplig procentsats. Hur som helst så blir
resultatet inte ett säkert värde utan en mer eller mindre kvalificerad gissning [8].

������ 6NDWWHU
Fordonskatten beräknas efter skattevikt och antalet axlar på fordonet. Denna skatt skall utgå för såväl
bil- som släpfordon. För bil beror skatten även på huruvida bilen är vägavgiftspliktig eller ej.
Vägavgift infördes 1998 och tas ut för alla lastbilsekipage med en totalvikt över tolv ton. Skatten på
släpfordonet beror även på vilken typ av fordon släpet är konstruerats för att dras efter, samt om släpet
har styrande axel, så kallad dolly, eller ej. Utöver denna skatt tillkommer en vägavgift. Vägavgiften
bestäms av lastbilsekipagets totala antal axlar samt av vilken avgasklassning lastbilen tillhör [9].

������ )|UVlNULQJVNRVWQDGHU
Vad gäller försäkringarna bör förutom den självklara fordonsförsäkringen även ses till att gods och
personal täcks av en god försäkring.

������ gYULJD�IDVWD�NRVWQDGHU
Denna post kan till exempel innehålla kostnader för parkering och/eller garage samt
kommunikationsutrustning med mera. Ibland tas även administrativa kostnader upp under denna
kategori. Mer vanligt är dock att kostnaderna för administration läggs på som en fast procentsats på de
rörliga kostnaderna. Eftersom de administrativa kostnaderna är gemensamma för hela företaget
fördelas på detta sätt kostnaderna beroende på vilka enheter som används mest.
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���� 5|UOLJD�NRVWQDGHU
Rörliga kostnader beror till stor del på gällande driftsförhållanden. Av denna anledning är det av stor
vikt med en kontinuerlig kostnadsuppdatering om tidigare erfarenheter ska ligga till grund för
uppgifterna angående de rörliga kostnaderna i kalkylen. Saknas dessa erfarenheter får oftast uppgifter
från tillverkare, fristående organisationer och kollegor utgöra grunden för de rörliga kostnaderna.

������ 'ULYPHGHOVNRVWQDG
Kostnaden för dieseln utgör ofta den största av de rörliga kostnaderna. För att få en total
bränslekostnad per år multipliceras bränslekostnaden per liter med förbrukningen per mil samt med
årlig körsträcka.

������ 'lFNVNRVWQDG
Att beräkna däckskostnaderna är inte alltid så enkelt. För det första kan, lite beroende på fordon,
däcken på fordonets olika axlar utsättas för olika hårt slitage. För det andra används ofta olika
däcksmodeller på olika axlar, vilket medför att däcken på de olika axlarna tål olika hårt slitage samt att
de också betingar olika pris.

������ 5HSDUDWLRQHU�RFK�XQGHUKnOO
Vad gäller underhåll kan ofta tidigare erfarenheter utgöra ett gott underlag för att bedöma dessa
kostnader. Om dessa erfarenheter inte finns kan de rekommenderade serviceintervallen och de arbeten
som då utförs ge en god uppskattning av hur stora underhållskostnaderna blir.

Reparationskostnader är däremot svåra att förutse. För att bedöma en årlig kostnad för reparationer
utgås ofta från tidigare erfarenheter. De reparationskostnader som uppkommit under ett liknande
fordons hela livslängd summeras, för att därefter delas med livslängden, den ekonomiska livslängden.

���� /|QHNRVWQDGHU
Förarlönen utgör oftast den enskilt största kostnaden för ett åkeri. Denna kostnad kan till stor del
betraktas som en fast kostnad, då en förare sällan friställs om ett fordon för tillfället inte kan
sysselsättas fullt ut. Trots detta är det vanligt att lönekostnaderna redovisas separat för att på så vis
enklare åskådliggöras. På detta sätt fås ett tydligare fokus på de totala lönekostnaderna oberoende av
antal övertidstimmar.
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�� ,QGDWD�WLOO�NRVWQDGVNDON\OHQ
För att kunna upprätta en kalkyl enligt den modell som beskrevs i kapitel 2, behövs givetvis en mängd
indata. Det rör sig bland annat om rena kostnadsuppgifter, arbetsvillkor och lönevillkor upptagna i
kollektivavtal samt uppgifter om hur lastbilen planeras att brukas. Här nedan presenteras de indata
som används till kalkylen.

Antal timmar: Uppskattning av antal timmar lastbilen brukas
per år. 3 800

Hastighet: Genomsnittlig hastighet, inklusive lastning och
lossning (km/timme) 42

Antal mil: Uppskattning av det antal mil som körs per år. 15 960

Lastbil: Volvo FH12 (500 hk), 6*4
Inklusive timmerbankar, hydralik till kran
samt däck (SEK) 1 425 000 [12]
Avräkning däck, se däck nedan (SEK) -42 206
Kostnad, däck avräknade (SEK) 1 382 794

Släp: Parator SSV 18-18, årsmodell 2003
Inklusive timmerbankar och däck (SEK) 513 000 [15]
Avräkning däck, se däck nedan (SEK). -47 821
Kostnad, däck avräknade. (SEK) 465 179

Kran: Genomsnitt av på marknaden vanligt
förekommande kranar (Jonsered) (SEK) 460 000

Skatter: Fordonsskatt lastbil (SEK/år) 12 679 [9]
Fordonsskatt släp (SEK/år) 14 305
Vägavgift (SEK/år) 12 166
Sammanlagd skattekostnad (SEK/år) 39 150

Försäkring: Försäkringskostnad1(SEK/år) 50 000 [14]

Övriga kostnader: Uppskattning av kostnader för administration,
tele och uppställningsplats (SEK/år) 30 000

Drivmedel: Dieselpris 2002-11-13, (SEK/liter) 6,19 [10]

Förbrukning: Uppskattad genomsnittlig
drivmedelsförbrukning (liter/mil) 5,2

                                                     
1 På grund av stora prisskillnader mellan olika delar av landet och beroende på vem som står som
försäkringstagare är detta endast en grov uppskattning. De skillnader det kan röra sig om kan sägas vara det
antagna värdet ± 50 %.
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Däck: Samtliga nedanstående modeller tillverkas
av Michelin. [16]

Ingår i kostnad för lastbil:
2 stycken Energy XZA2, 315/80 R, 22,5”
(SEK/styck) 4 011
8 stycken XDN Grip, 315/80 R, 22,5”
(SEK/styck) 4 273
Summa kostnad för däck till bil (SEK) 42 206

Ingår i kostnad för släp:
17 stycken XTY2 275/70 R, 22,5”(SEK/styck) 2 813
Summa kostnad för däck till släp (SEK) 47 821

Service: Den sammanlagda kostnaden för reparationer
och underhåll, under ekipagets hela ekonomiska
livslängd, har satts till 33 % av
anskaffningskostnaderna.
Kostnad för service (SEK/mil) 7,64

Lön: Timlön (grundlön) (SEK/timme) 95,95 [17]
Premiekompensation (SEK/timme) 5,00
Semesterersättning (%) 13
Sociala kostnader (%) 72
Övertidsersättning (%) 50
Enkelt obekvämlighetstillägg (SEK/timme) 20,09
Kvalificerat obekvämlighetstillägg (SEK/timme) 40,48

Hur dessa indata används för att upprätta den slutliga kalkylen presenteras mer ingående i
kapitel 4.
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�� .RVWQDGVNDON\OHQ
Denna kostnadskalkyl bygger på de indatavärden som angetts i kapitel 3. Uppmärksamma särskilt de
antal mil och timmar lastbilen beräknas användas per år. I kalkylen anges de fasta kostnaderna och
lönekostnaderna per år, medan de rörliga kostnaderna anges per mil. Denna kostnadskalkyl har valts
att ställas upp i en Excel-fil, för att på så sätt kunna användas även om vissa indata förändras, eller om
vissa indata aktivt vill förändras för att kunna analysera vilka effekterna av detta blir.

���� )DVWD�NRVWQDGHU
I denna kalkyl liksom i de flesta kalkyler av liknande slag utgör kostnaderna för avskrivningar och
räntor en klar majoritet av de fasta kostnaderna. Övriga fasta kostnader påverkar betydligt mindre.

������ .DSLWDONRVWQDGHU
Avskrivningarna ska som tidigare nämnts motsvara skillnaden mellan anskaffningskostnaden och
restvärdet. För att få de totala kapitalkostnaderna tillkommer också de kostnader som kalkylräntan ger
upphov till. Förutom kalkylräntan är dessa kostnader även beroende av den ekonomiska livslängden
hos det materiel som skrivs av. I detta fall har kalkylräntan satts till 6 % och de ekonomiska
livslängderna hos lastbil respektive släp till 6, respektive 10 år. Dessa värden har använts efter
rekommendationer från flera håll, bland andra svenska åkeriförbundet [13].

Dessa värden på kalkylränta och livslängd används sedan för att beräkna den annuitet som måste
erläggas vid varje årsskifte för att amortera 1 SEK. Denna beräknas enligt följande:

U = kalkylränta

Q = ekonomisk livslängd

Annuitetsfaktorn
QU

U
−+−

=
)1(1

Enligt denna formel fås annuitetsfaktorn 0,2034 för lastbilen och 0,1359 för släpet. Den årliga
kapitalkostnaden för bil respektive släp fås genom att multiplicera respektive annuitetsfaktor med
differensen mellan anskaffningskostnaden och restvärdet, vilket har satts till 15 % av
anskaffningskostnaden. För att sedan få den totala årliga kapitalkostnaden adderas givetvis dessa båda
värden.

I kalkylen har som tidigare nämnts en uppdelning av kapitalkostnaden skett mellan avskrivningsdel
och räntedel. Den årliga kostnaden för avskrivningar har helt enkelt definierats som differensen mellan
anskaffningskostnad och restvärde delad på den ekonomiska livslängden, det vill säga enligt rak
avskrivning. Denna del har beräknats separat för bil respektive släp för att sedan adderas.

Den årliga kostnaden för räntorna har därefter beräknats som den resterande delen av den årliga
kapitalkostnaden, det vill säga årlig kapitalkostnad subtraherat med årlig avskrivningskostnad.

Detta sätt att beräkna kapitalkostnaderna medför att avskrivningskostnaderna uppgår till 300 603 SEK
per år, samt räntekostnaderna till 71 662 SEK per år, vilket alltså ger en total kapitalkostnad på
372 265 SEK per år. Avskrivningskostnaden har dock valts att fördelas lika mellan fasta och rörliga
kostnader. Detta medför att den fasta delen av kapitalkostnaderna uppgår till 221 963 SEK per år.
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������ 6NDWWHU
De kostnader för skatter som tagits med i denna kalkyl har redan redovisats i kapitel 3, dock ska här
kortfattat förklaras lite om bakgrunden till dessa siffror. Den lastbil som har valts för denna kalkyl har
tre axlar samt en skattevikt på 26 ton. Detta medför en fordonsskatt på 12 679 SEK per år. Det släp
som ingår i kalkylen har fyra axlar, ingen styrande, och en skattevikt på 36 ton, vilket medför en
fordonsskatt på 14 305 SEK per år.

Vägavgiften för lastbilen blir då den är avsedd att dra släp, högre än för en lastbil som ej hade varit
avsedd för detta. Då lastbilen ifråga dock tillhör avgasklassningen Euro 3, det vill säga att den
uppfyller de senast ställda kraven inom EU, blir vägavgiften ändå relativt låg och stannar på 12 166
SEK per år. Med dessa belopp på fordonskatter och vägavgift blir den slutliga skattekostnaden
39 150 SEK per år.

������ )|UVlNULQJVNRVWQDGHU
Då det förekommer stora skillnader vad gäller försäkringskostnader mellan olika delar av landet samt
beroende på vem som tecknar försäkringen har här endast en grov uppskattning gjorts. I samråd med
försäkringsbolag och Svenska åkeriförbundet har försäkringskostnaderna satts till 50 000 SEK per år.
Variationerna i denna post kan dock uppgå till +- 50 %.

������ gYULJD�NRVWQDGHU
En grov uppskattning av kostnader för administration, tele och uppställningsplats har gjorts till
30 000 SEK per år. Dessa kostnader är visserligen beroende av hur många bilar som ingår i åkeriet och
kan därför variera kraftigt mellan olika åkerier.

���� 5|UOLJD�NRVWQDGHU
Inte helt oväntat gäller att drivmedelskostnaden utgör en klar majoritet av de rörliga kostnaderna.
Nedan kan också ses att kostnaderna för reparationer och underhåll har slagits samman till en post.

������ $YVNULYQLQJVNRVWQDG
Den del av avskrivningskostnaden som tas upp som rörlig kostnad, påverkar inte totalkostnaden på
samma sätt som övriga rörliga kostnader gör. Som tidigare nämnts har avskrivningskostnaderna
fördelats lika på fasta respektive rörliga kostnader. Den rörliga avskrivningskostnad som här avses är
då redan från början bestämd, och har sedan fördelats på det antal mil fordonet antas brukas. Detta
medför ju dock inte att den totala kostnaden förändras beroende på antal körda mil. Att detta ändå görs
är närmast att betrakta som en bokföringsmässig säkerhetsåtgärd. Med detta sätt att ange de rörliga
avskrivningskostnaderna uppgår dessa till 10,69 SEK per mil.

������ 'ULYPHGHOVNRVWQDG
Drivmedelskostnaden har beräknats efter en genomsnittlig förbrukning av 5,2 liter per mil och ett
dieselpris på 6,19 SEK per liter, (2002-11-13), [10]. Detta ger en drivmedelskostnad på 32,2 SEK per
mil.

������ 'lFNVNRVWQDG
De kostnader som här avses är de för slitage av däck. Denna kostnad ska inte blandas ihop med de
däckskostnader som dras av från fordonets inköpspris.

Vid beräkningen av däckskostnaderna har antagits att regummerade däck används i dubbelt så stor
utsträckning som nya, förutom på framaxeln där det antagits att endast nya däck används. För fler
detaljer kring livslängd, priser på de olika typer av däck som har använts i beräkningarna samt
kostnader för byte och balansering hänvisas till Bilaga I. Den slutliga kostnaden för däckslitaget blir
7,91 SEK per mil.
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������ 5HSDUDWLRQHU�RFK�XQGHUKnOO
Kostnader för reparationer och underhåll har bedömts att under den ekonomiska livslängden uppgå till
33 % av anskaffningsvärdet. Detta gäller för både lastbil och släp, då dessa nyttjas 15960 mil per år. I
detta fall medför det att kostnaderna för reparationer och underhåll summeras till 7,31 SEK per mil.
Kostnaden för reparationer och underhåll sätts fast till detta värde. Om fordonen brukas mer eller
mindre än de 15960 milen, förändras givetvis den totala kostnaden för reparationer och underhåll,
medan kostnaden per mil förblir oförändrad.

���� /|QHNRVWQDGHU
De lönekostnader som beräknas i kalkylen grundar sig på två skift om vardera 40 timmar per helgfri
vecka. Detta motsvarar totalt 3600 timmar per år. Dock kan endast tolv timmars arbete per dag utföras
utan att tillägg för arbete under obekväm arbetstid krävs. I praktiken innebär detta att det för 25 % av
de ordinarie timmarna måste utbetalas enkelt obekvämlighetstillägg, se Bilaga I. Kostnaden för dessa
3600 timmar utgår alltid, även om lastbilen nyttjas färre timmar, och kan därför ses som en fast
kostnad.

Utöver de ordinarie timmarna har antagits att ytterligare 200 övertidstimmar per år utförs. Av dessa
timmar antas 15 % ske under sådan tid som kräver kvalificerat obekvämlighetstillägg, se Bilaga I, och
resterande 85 % under enkelt obekvämlighetstillägg. Kostnaden för övertidstimmar kan ses som en
rörlig kostnad.

I lönekostnaderna ingår dessutom ytterligare beståndsdelar såsom premiekompensation, som utgår för
var arbetad timme, semesterersättning och sociala kostnader. Utöver detta ska även varje anställd
förare ha två timmars extra ersättning per vecka då tvåskift tillämpas, allt enligt gällande kollektivavtal
[2]. För mer information om storlek på dessa värden se Bilaga I. I detta fall med 200 timmar övertid
per fordon och år uppgår den totala lönekostnaden till 846 232 SEK per år.

Om inte ytterligare ett helt skift införs, innebär ett ökat antal nyttjade timmar att en större andel av det
totala antalet timmar sker under sådan tid som berättigar till obekvämlighetstillägg och
övertidsersättning. Detta medför alltså att den genomsnittliga lönekostnaden ökar i takt med att antalet
timmar fordonet nyttjas ökar, se Figur 2 nedan.
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)LJXU����*HQRPVQLWWOLJ�O|QHNRVWQDG�SHU�WLPPH�VRP�IXQNWLRQ�DY�DQWDOHW�|YHUWLGVWLPPDU�

Om Figur 2 kan sägas att det är troligt att andelen arbetstid som utförs under tid som berättigar till
kvalificerat obekvämlighetstillägg ökar då det totala antalet övertidstimmar ökar. Om så vore fallet
skulle lönekostnaderna öka något snabbare än vad som beskrivits i denna figur, och i Figur 3. Dock
finns inget som säger att så verkligen är fallet innan alla timmar, bortsett från de som berättigar till
kvalificerat obekvämlighetstillägg, har använts. Detta infaller först då redan cirka 6300 timmar har
använts, vilket motsvarar ungefär 2700 timmar mer än de fulla tvåskiften. Av denna anledning har
andelen övertidstimmar som berättigar till kvalificerad obekvämlighetstillägg hållits konstant till 15 %
i samtliga figurer och beräkningar som beskriver kostnadsutveckling där lönekostnaden ingår.

���� 6XPPHULQJ�DY�NDON\OHQ

• Fasta kostnader SEK/år

• Kapitalkostnader: 221 963

• Skattekostnader: 39 150

• Försäkringskostnader: 50 000

• Övriga fasta kostnader: 30 000

• 7RWDO�IDVW�NRVWQDG�� �������

Antal
övertidstimmar

Genomsnittlig
lönekostnad
(SEK/timme)
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• Rörliga kostnader SEK/mil

• Avskrivningskostnad: 9,42

• Drivmedelskostnader: 32,19

• Däckskostnader: 7,91

• Reparationer och underhåll: 8,30

• 7RWDO�U|UOLJ�NRVWQDG�� �����

• Lönekostnader SEK/år

• Ordinarie tid, 3600 timmar: 778 372

• Övertid, 200 timmar: 67 860

• 7RWDO�O|QHNRVWQDG�� �������

I kalkylen antogs att fordonen skulle användas 3800 timmar per år med en genomsnittlig hastighet på
42 kilometer i timmen. Detta motsvarar en körsträcka om 15960 mil per år, vilket alltså summerar de
rörliga kostnaderna till 906 900 SEK per år. Den årliga kostnaden blir enligt denna kalkyl
2 094 245 SEK. Fördelat på antalet timmar blir detta 551 SEK per timme, vilket uttryckt i kostnad per
mil motsvarar 131 SEK per mil.
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�� .RVWQDGVXWYHFNOLQJ
Under detta kapitel ska förklaras hur det kommer sig att transporter ska fördelas så jämnt som möjligt
mellan olika bilar. Detta för att hålla de totala transportkostnaderna så låga som möjligt. Vidare
beskrivs även hur kostnadsförändringar av olika slag kan påverka totalkostnaden.

���� .RVWQDGHQV�EHURHQGH�DY�XWQ\WWMDG�WLG
I detta kapitel ska noteras att förutsättningarna från föregående kapitel gäller, särskilt bör noteras att
löneersättning utgår för minst 3600 timmar per år. Med detta lönekrav som grund blir alltså den totala
lönekostnaden densamma upp till dessa 3600 timmar för att därefter öka med kostnaden för de
övertidstimmar som används.

Det som är verkligt intressant är dock att beakta den genomsnittliga lönekostnaden per timme som
funktion av antalet använda timmar, vilket presenteras i Figur 3 nedan. Denna figur är en
vidareutveckling av Figur 2, men här tas även hänsyn till ifall de 3600 ordinarie timmarna inte
används till fullo.

)LJXU����*HQRPVQLWWOLJ�O|QHNRVWQDG�SHU�WLPPH�VRP�IXQNWLRQ�DY�DQWDO�DQYlQGD�WLPPDU�

Genomsnittlig
lönekostnad
(SEK/timme)

Antal
övertidstimmar
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För ett visst antal timmar färre än det fulla tvåskiftet blir den genomsnittliga lönekostnaden alltså
högre än för motsvarande antal timmar fler än det fulla tvåskiftet. Detta är något som också lyser
igenom då den totala timkostnaden analyseras. I detta fall kommer dock aldrig kostnaden att vända
uppåt, det vill säga att öka med en ökning av antalet utnyttjade timmar. Minskningen av timkostnaden
kommer dock att ske mycket långsamt då antalet timmar överstiger det fulla tvåskiftet, men alltjämt
sker alltså en minskning, se Figur 4. Av denna anledning är det av största vikt att så långt som möjligt
försöka bruka bilen under alla de timmar som ingår i de två skift som bilen är avsedd att brukas under.
Om bilen dessutom kan brukas under ytterligare timmar bidrar visserligen också dessa till en lägre
genomsnittlig timkostnad, men i en förhållandevis liten utsträckning.

Som ett exempel på hur stora skillnader det kan röra sig om kan nämnas att två bilar som brukas
vardera 3600 timmer per år, kostar drygt 100 000 mindre än två bilar som brukas 3300 timmar,
respektive 3900 timmar. På samma sätt kan också sägas att om hela transportnäringens kostnader
försöks sänkas, är det eftersträvansvärt att försöka få ett så jämnt utnyttjande som möjligt mellan de
olika inblandade bilarna. Detta eftersom en åkare vars bil ännu inte har utnyttjats alla de ordinarie
timmarna har mer att tjäna på att bruka bilen ytterligare en timme än vad en bil som redan brukas mer
än de två avsedda skiften har att tjäna på ytterligare en brukad timme.

)LJXU����*HQRPVQLWWOLJ�WLPNRVWQDG�VRP�IXQNWLRQ�DY�DQWDO�DQYlQGD�WLPPDU�

Den information som ges i ovanstående figur, Figur 4, återges även i Bilaga II fast där även som
kostnad per mil samt som totalkostnad.

Antal
övertidstimmar

Genomsnittlig
timkostnad
(SEK/timme)
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���� )|UlQGULQJ�SHU�NRVWQDGVVODJ
Att ha kännedom om inom vilka kostnadsslag förändringar ger upphov till de största förändringarna av
den totala tim- eller milkostnaden är givetvis av stor vikt. Detta till stor del för att veta vilka
kostnadsslag som är av störst vikt att försöka hålla nere.

En förändring, i procent, av ett kostnadsslag påverkar givetvis totalkostnaden i proportion till hur stor
del av totalkostnaden som utgörs av det aktuella kostnadsslaget. Det vill säga att en förändring av en
stor post i kalkylen givetvis får större genomslag på tim- och milkostnaden än vad en förändring av en
mindre post får.

Eftersom lönekostnaderna utgör en så stor del av de totala kostnaderna får förändringar på denna
kostnad det absolut största genomslaget på totalkostnaden. Även kostnaderna för avskrivningarna
utgör en betydande del av totalkostnaden, varpå även förändringar i denna post kan påverka den
slutliga kostnaden relativt mycket.

Förutom de två ovan nämnda posterna är även drivmedelskostnaden en post som utgör en relativt stor
del av totalkostnaderna. Drivmedelskostnaden är dessutom en av de poster som varierar mest, både på
kort såväl som på lång sikt. I Figur 5 nedan beskrivs hur kostnaden per timme respektive mil förändras
då dieselpriset varierar. Liknande grafer för övriga kostnadsslag återfinns i Bilaga III.

)LJXU����)|UlQGULQJ�DY�NRVWQDG�SHU�WLPPH�UHVSHNWLYH�PLO��Gn�GULYPHGHOVNRVWQDGHQ�lQGUDV�

SEK per timme

SEK per mil

Andel förändring av
kalkylerat dieselpris

Andel förändring av
kalkylerat dieselpris
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�� 1\WWMDQGHJUDG
I detta kapitel beskrivs hur nyttjandegraden har definierats, samt hur denna beräknas. En enklare och
mer sammanfattad beskrivning av hur detta går till och vad som behövs för att kunna utföra
beräkningarna återfinns i Kapitel 6.4.

Det fysiska resursutnyttjandet brukar vanligtvis definieras i tre dimensioner, hastighet, tid och
kapacitet. Eftersom det enskilda fordonet dock inte är den begränsande faktorn vad gäller hastigheten,
alla lastbilsekipage anses likvärdiga i det avseendet, kan denna dimension bortses från. Om modellen
också ska användas till jämförelser mellan olika transportsystem måste dock även hastigheten ingå [4].

Kapacitetsfaktorn av det totala resursutnyttjandet definieras enligt följande.

Tidsfaktorn definieras på liknande sätt.

För att tydliggöra fordonets totala resursutnyttjande måste dock produkten av kapacitets- och
tidsutnyttjande beaktas.

Totalt resursutnyttjande = Kapacitetsutnyttjande · Tidsutnyttjande

Om avsikten, som i detta fall, inte är att i första hand jämföra utnyttjandet i förhållande till årets alla
timmar och ständigt fullastade bilar, utan snarare att undersöka till vilken grad lastbilen uppfyller det
som förväntas, ett normvärde, måste dessa förväntade värden användas istället för tillgänglig kapacitet
och tid. Detta medför även att skillnaderna mellan olika lastbilars resursutnyttjande tydliggörs. Hur de
förväntade värdena har definierats redogörs för i kapitel 6.1 och 6.2.

Nedanstående figurer beskriver skillnaderna mellan att använda maximala värden och normerade
värden.

Utnyttjad tid

Tillgänglig tid
Tidsutnyttjande =

Utnyttjad lastkapacitet

Tillgänglig lastkapacitet
Kapacitetsutnyttjande =
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)LJXU����'HW�WRWDOD�I\VLVND�UHVXUVXWQ\WWMDQGHW�L�MlPI|UHOVH�PHG�nUHWV�DOOD�WLPPDU�RFK�VWlQGLJW�IXOODVWDGH
ELODU�

Då kapacitetsutnyttjandet beskrivs som 90 % av total kapacitet och tidsutnyttjandet som 41,1 % av
årets alla timmar, se Figur 6, resulterar detta i ett fysiskt resursutnyttjande av 37 %.

)LJXU����'HW�WRWDOD�I\VLVND�UHVXUVXWQ\WWMDQGHW�L�MlPI|UHOVH�PHG�YDG�VRP�KDU�I|UYlQWDWV�

Då kapacitetsutnyttjandet beskrivs som 100 % av förväntat kapacitetsutnyttjande, 90 % av total
kapacitet, och tidsutnyttjandet som 94,7 % av förväntat tidsutnyttjande, 41,1 % av årets alla timmar, se
Figur 7, motsvarar detta naturligtvis ett fysiskt resursutnyttjande av 94,7 %, i förhållande till förväntat
fysiskt resursutnyttjande.

Detta är alltså två sätt att beskriva samma lastbils fysiska utnyttjandegrad. Det första alternativet kan
visserligen vara av intresse i vissa situationer, till exempel vid snabba överslag på hur mycket
företagets intäkter förändras med ett förändrat antal utnyttjade timmar. Det andra alternativet är dock
klart intressantare vid jämförelser mellan olika lastbilar, då detta ger ett tydligt värde på hur väl
företagets förväntningar på utnyttjandet av lastbilen har uppfyllts.

Kapacitetsutnyttjande

Tidsutnyttjande

100 % -

100 % tidsutnyttjande
= 8760 timmar
= alla timmar på ett år.100 %41,1 % utnyttjande

= 3600 timmar på
ett år.

90 %

100 % tidsutnyttjande
= 3800 timmar
= antal timmar per år
för 2-skift med 200
timmar övertid.

Kapacitetsutnyttjande

Tidsutnyttjande

100 % -

100 %

94,7 % av förväntat
utnyttjande
= 3600 timmar på ett
år.
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Från transportföretagets sida är det också ofta intressant att analysera det ekonomiska
resursutnyttjandet. Avsikten med detta är att även ta hänsyn till de intäkter och kostnader som
transporterna gett upphov till. Detta medför att det fysiska resursutnyttjandet kan omformas till
ekonomiskt resursutnyttjande.

Ekonomiskt resursutnyttjande = Fysiskt resursutnyttjande
TidsenhetKostnad

TidsenhetIntäkt⋅

= Fysiskt resursutnyttjande 
kostnad Total

intäkt Total⋅

Det ekonomiska resursutnyttjandet beskriver inte bara till vilken grad de fysiska resurserna används
utan också huruvida de används till rätt uppgifter, det vill säga de mest lönsamma uppgifterna, eller ej.

Om detta görs måste dock stor aktsamhet tas till hur normen har formulerats. I detta arbete kommer
denna analys ej genomföras då detta skulle kräva ingående studier om de olika åkeriernas ekonomiska
förutsättningar.

���� 8WQ\WWMDQGH�DY�ODVWNDSDFLWHW
Utnyttjandegraden av lastkapaciteten beskrevs i föregående kapitel som utnyttjad lastkapacitet
dividerad med förväntad utnyttjad lastkapacitet. I detta kapitel beskrivs hur utnyttjad lastkapacitet
respektive förväntad utnyttjad lastkapacitet har beräknats.

Då hela årets transporter behandlas har den utnyttjade lastkapaciteten, i volym, beräknats som den
genomsnittliga volymen på lastbilsekipaget och förväntad utnyttjad lastkapacitet som förväntad
genomsnittlig volym. Detta ger alltså att utnyttjandegraden av lastkapaciteten hädanefter beskrivs som
genomsnittlig volym dividerad med förväntad genomsnittlig volym.

Nedan följer benämningar på de delar som ingår i dessa beräkningar, samt även i beräkningarna under
kapitel 6.2.
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Benämning Beskrivning

*9 Genomsnittlig volym

$L Avstånd från avlägg till industri under transport L

9L Volym under transport L

$/ Andel sträcka med last

6L Sträcka som körs under transport L, med och utan last

6SEL Sträcka som planeras bort under transport L

$SE Andel av 6W�7�L, se nedan, som planeras bort

)*9 Förväntad genomsnittlig volym

)9 Förväntad volym per transport

.8 Kapacitetsutnyttjande

7DEHOO����%HQlPQLQJDU�DY�GH�L�EHUlNQLQJDUQD�LQJnHQGH�GHODUQD�

Ytterligare några begrepp måste förklaras innan beräkningarna beskrivs.

Sträckan på varje körning delas in i tre olika delsträckor. Sträcka 1 avser sträckan mellan industri och
större transportled. Sträcka 2 avser den större transportleden och sträcka 3 avser sträckan mellan den
större transportleden och avlägget. Anledningarna till att denna uppdelning görs är två. Dels påverkar
längden på de olika sträckorna hur stor sträcka av varje transport som är möjlig att planera bort, 6SEL�
alltså den sträcka som förmodas användas till returtransporter. Dels möjliggör de olika
vägstandarderna på sträckorna att olika hastigheter kan hållas. Exempelvis är sträcka 3, som är
skogsbilväg, också obelagd vilket klart begränsar hastigheten. Hur stor sträcka av varje transport som
kan planeras bort används här nedan i beräkningen av kapacitetsutnyttjandet, medan de olika
hastigheterna används i kapitel 6.2 vid beräknandet av tidsutnyttjandet.

Benämning Beskrivning

6W�7 Sträcka 1 tom

6W�7�L Sträcka 2 tom för transport L

6W�7 Sträcka 3 tom

6W�/ Sträcka 1 lastad

6W�/�L Sträcka 2 lastad för transport L

6W�/ Sträcka 3 lastad

7DEHOO����%HQlPQLQJDU�DY�GH�ROLND�GHOVWUlFNRUQD�
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Som tidigare nämnts beskrivs den utnyttjade lastkapaciteten av den genomsnittliga volymen på
lastbilsekipaget. Denna har beräknats enligt följande.

( )
$/

$

$9
*9

,L

L

,L

LL

 ⋅
⋅

=

∑

∑

∈

∈

Där , utgör lastbilens alla transporter under året.

Då dokumentation om tomkörningar inte har funnits tillgängliga har andel sträcka med last, $/,
antagits vara likvärdig för alla lastbilar.

∑
∑

∈

∈=

,L

L

,L

L

6

$
$/

där 
LLL

6SE$6 −⋅= 2

och, ( ) $SE6W6W$6SE
77LL

⋅+−= )31( ,0max

I denna modell har sträcka 1 och sträcka 3 antagits vara 5 kilometer vardera. Detta innebär i sin tur att
för de körningar vars avstånd understiger 10 kilometer kan ingen del av tomkörningen planeras bort.
Detta är i och för sig bara ett antagande, dock har detta en mycket liten betydelse för slutresultatet då
ett ganska litet antal av körningarna är så korta.

Det slutliga uttrycket för den genomsnittliga volymen blir enligt ovanstående beräkningar följande:

( )

( )( )( )∑
∑

∈

∈

⋅+−−⋅

⋅
=

L

77LL

L

LL

$SE6W6W$$

$9
*9

)31( ,0max2

Andel tomkörning som planeras bort på sträcka 2, $SE, har satts till 0,16. Detta medför att
medelvärdet av andelen sträcka med last för alla bilar uppgår till 53,5 %, vilket motsvarar nivån i
tidigare studier utförda av SkogForsk [11].

Anledningen till att andel sträcka med last används i beräkningens gång ovan, istället för att direkt
dividera med den totala sträckan vilket ändå blir resultatet, är att detta värde sedan används i
beräkningen av den förväntade genomsnittliga volymen.
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Förväntad genomsnittlig volym på lastbilsekipaget har helt enkelt beräknats enligt följande:

$/)9�)*9 ⋅=

Förväntad volym per transport har här satts till 38 m3 för kranbilar samt 41 m3 för gruppbilar. Ungefär
42 m3 för kranbilar respektive 43 m3 för gruppbilar motsvarar de volymer som ger fordonsekipaget en
totalvikt på 60 ton. Eftersom det knappast är troligt att alla transporter är fullastade sätts den
förväntade volymen per transport något lägre än vad som motsvarar ett fullastat ekipage. Då
gruppbilar ofta används till transporter liknande ”skytteltrafik”, det vill säga flera körningar efter
varandra till och från samma platser, bör den förväntade volymen för dessa transporter sättas relativt
nära den volym som motsvarar en totalvikt på 60 ton.

Andel sträcka med last motsvaras enligt ovanstående beräkningar av följande uttryck:

( )( )( )∑
∑

∈

∈

⋅+−−⋅
=

,L

77LL

,L

L

$SE6W6W$$

$
$/

)31( ,0max2

Som tidigare nämnts definieras det slutliga kapacitetsutnyttjandet sedan som genomsnittlig volym,
*9, dividerad med förväntad genomsnittlig volym, )*9.

)*9
*9

.8 =

Då transporterad volym på detta sätt jämförs med en förväntad volym kan detta värde överstiga 100
%, vilket också bör ske för en del av de analyserade transportörerna.

���� 8WQ\WWMDQGH�DY�WLG
Då tidsåtgången för de utförda transporterna ej finns dokumenterad, har vissa beräkningar behövts
utföras, beräkningar som dessutom innehåller en del antaganden.

De tre olika sträckor som beskrevs i föregående kapitel kommer att användas även i denna beräkning
och benämns givetvis på samma sätt. Tidsåtgången beror som bekant på avståndet samt på
genomsnittlig hastighet. Dessutom tillkommer tid för lastning, lossning, mätning och väntetider. Dessa
tider är att betrakta som fasta och därigenom oberoende av transportsträckan. För att kunna beräkna
tidsåtgången för själva transporten, körtiden, har antaganden om genomsnittliga hastigheter på de olika
sträckorna, med respektive utan last, gjorts. I de kommande beräkningarna har dessa hastigheter de
beteckningar som återges i Tabell 3 nedan.
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Sträcka Benämning av hastighetHastighet (km/h)

6W�7 Y�7 40

6W�7 Y�7 66

6W�7 Y�7 34

6W�/ Y�/ 34

6W�/ Y�/ 57

6W�/ Y�/ 40

7DEHOO����%HQlPQLQJDU�DY�KDVWLJKHWHUQD�Sn�GH�ROLND�GHOVWUlFNRUQD�

Ytterligare några benämningar definieras i Tabell 4 nedan. Förutom dessa används de benämningar
som förekom i föregående kapitel.

Benämning Beskrivning

%7L Beräknad tidsåtgång för transport L

)7 Förväntad total tidsåtgång

)D7 Fast tid, se Tabell 5 nedan

78 Tidsutnyttjande

7DEHOO����%HQlPQLQJDU�DY�NRPSOHWWHUDQGH�GHODU�L�EHUlNQLQJ�DY�WLGVXWQ\WWMDQGH�

Den fasta tiden som ingår i alla transporter innehåller de delar som anges i Tabell 5 nedan. Gällande
den fasta tidsåtgången för kranbilar kan sägas att dessa tider bygger på att 50 % av transporterna sker
med lastbilar med fast monterad kran och 50 % med ställbar kran, det vill säga att kranen efter lastning
kan ställas kvar vid avlägget.

Aktivitet Tidsåtgång (h), Kranbil Tidsåtgång (h), Gruppbil

Lastning 0,65 0,4

Lossning 0,18 0,18

Mätning 0,25 0,25

Väntan 0,05 0,05

Summa 1,13 0,88

7DEHOO����%HVNULYQLQJ�DY�GH�L�IDVWD�WLGHQ�LQJnHQGH�GHODUQD�
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För att beräkna tidsåtgången för en viss transport måste först beaktas huruvida följande påstående är
sant eller ej.

( )
77L

6W6W$ 3 1OM +≤

Är detta påstående sant görs antagandet att avståndet för transporten fördelar sig lika mellan 6WU� och
6WU�. Detta medför alltså att den genomsnittliga hastigheten för själva körsträckan är oberoende av
sträckans längd. Beräkningen av tidsåtgången för denna körning, inklusive de fasta tiderna, kan då
sägas se ut som följande.
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Ifall det tidigare påståendet skulle visa sig vara falskt får dock beräkningarna ett något annorlunda
utseende. Detta beror på att den genomsnittliga hastigheten ökar med att transportavståndet ökar, se
Bilaga IV, samt på att en viss del av tomkörningssträckan på 6WU� planeras bort, det vill säga används
till returtransporter. I detta fall kommer därför uttrycket för den beräknade tidsåtgången se ut som
följande.

( ) ( )( ) ( )( )
/

/

/

//L

/

/

7

7

7

77L

7

7

L Y

6W

Y

6W6W$

Y

6W

Y

6W

Y

6W6W$$SE

Y

6W
)D7%7

123321

131333111
+

+−
+++

+−⋅−
++=

För varje transport har kontrollerats ifall omvillkoret är sant eller falsk och därefter har aktuell
tidsåtgång beräknats. Dessa tider har sedan summerats så den totala tidsåtgången för alla transporter
utförda av den aktuella bilen erhållits.

Vad gäller den beräknade tidsåtgången skulle denna kunna beräknas med ovanstående formel och ett
genomsnittligt avstånd och ändå ge ett väl överrensstämmande resultat. Detta skulle förenkla
datahanteringen avsevärt, då endast ett värde, medelvärdet, behöver hämtas ifrån databasen istället för
avstånden var transport för sig. Men då samma sak inte går att göra med volymen, det går men ger
bristfälliga resultat, måste dessa värden ändå hämtas från databasen. Av denna anledning kan lika väl
beräkningarna ske var transport för sig, för att därefter summeras, vilket alltså ger ett mer noggrant
resultat.

Förväntat tidsutnyttjande är här den totala tid som ligger till grund för den inledande kalkylen, det vill
säga 3800 timmar.

Det slutliga tidsutnyttjandet definieras sedan som total beräknad tidsåtgång dividerad med förväntad
tidsåtgång.
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På samma sätt som vid kapacitetsutnyttjandet kan det vara värt att återigen poängtera att
tidsutnyttjandet kan anta värden över 100 %, då detta är den nivå som förväntas av transportörerna.
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���� .RPSOHWWHUDQGH�LQIRUPDWLRQ
För att beräkna nyttjandegraden enligt ovanstående modell finns all data som behövs gällande de bilar
som enbart kör åt Holmen Skog tillgänglig. För de bilar som även kör åt andra företag behövs dock
vissa kompletteringar göras. Den kompletterande information som har inhämtats från berörda åkerier
har varit:

• Totalt antal transportkilometer

• Total transporterad volym

Helst hade också totalt antal transporter behövts, men då vissa åkerier hade svårt att ta fram denna
information, utan att behöva lägga ner alltför mycket tid på detta, har istället ett antagande gällande
medelvolym gjorts. Med hjälp av detta antagande beräknas sedan ett ungefärligt värde på antalet
transporter. Den genomsnittliga volymen på de transporter som utförts åt andra företag har helt enkelt
bedömts vara lika som den genomsnittliga volymen på de transporter som utförts åt Holmen Skog.
Dock ska betonas att det givetvis rör sig om genomsnittliga värden var bil för sig.

Vad som ska uppnås med dessa kompletteringar är naturligtvis att få en så komplett grund som möjligt
för beräkningarna av berörda bilars nyttjandegrad. Då de genomsnittliga volymerna sätts lika för
transporterna åt Holmen Skog respektive övriga företag kan inte faktorn för kapacitetsutnyttjandet
förändras något. Det som sker är att faktorn för tidsutnyttjandet ökar för att även representera den tid
som har lagts på arbete utfört åt andra företag. Nedan beskrivs hur dessa beräkningar gått till. Först
behövs dock ytterligare några benämningar införas:

Benämning Beskrivning

%7M
Beräknad tidsåtgång för transport M, där - är de
transporter som utförts åt andra företag

%7$ Beräknad total tidsåtgång för transporter utförda åt
andra företag.

$QWDO�7$ Antal transporter utförda åt andra företag

9RO$ Volym transporterad åt andra företag

09RO+ Medelvolym för transporter utförda åt Holmen Skog

0$$ Medelavstånd för transporter utförda åt andra företag

78T Totalt tidsutnyttjande

7DEHOO����%HQlPQLQJDU�DY�LQJnHQGH�GHODU�I|U�EHUlNQLQJDU�DY�NRPSOHWWHUDQGH�LQIRUPDWLRQ

Tidigare beskrevs tidsutnyttjandet som:
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Det som nu sker är att den beräknade totala tidsåtgången kompletteras med tidsåtgången för
transporter utförda åt andra företag. För att kunna göra detta måste först ytterligare några steg utföras.
Det tidigare nämnda antagandet om medelvolymer används för att beräkna antal transporter utförda åt
andra, $QWDO�7$.

+

$

$ 09RO

9RO
7$QWDO = 

Detta värde används sedan i sin tur tillsammans med det totala antalet transportkilometer körda åt
andra företag, $QWDO�NP$, till att beräkna ett medelavstånd för dessa transporter.
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När nu medelavståndet för dessa transporter är klart, används detta till att beräkna tidsåtgången för en
genomsnittlig transport, precis på det sätt som tidigare beskrivits i kapitel 6.2. Denna tidsåtgång
multipliceras därefter med antalet transporter utförda åt andra företag, $QWDO�7$ för att få den totala
tidsåtgången för transporter utförda åt andra företag.

$0$$
7$QWDO%7%7

$

 ⋅=

Det slutliga tidsutnyttjandet kan då beskrivas som:
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De bilar som ansetts vara intressanta att utföra beräkningarna på är de som under året, 2001,
sammanlagt har utfört transporter åt Holmen Skog på över 3000 mil. Att just denna gräns valts beror
på att denna transportsträcka ger en total körsträcka som på ett ungefär motsvarar 40 % av vad en bil
förväntas köra under ett år. Anledningen till att denna uppdelning överhuvudtaget genomförts är den
att de bilar som endast utför ett fåtal transporter per år åt Holmen Skog, inte är av så stort intresse för
företaget att analysera. Med denna gräns finns visserligen risken att ett antal bilar som sammanlagt
transporterat stora volymer, men ändå korta avstånd gallras bort även då dessa skulle kunna vara av
intresse. För 2001 års transporter har dessa gåtts igenom och endast två bilar som skulle ha kunnat
vara av intresse har upptäckts. Efter denna gallring har det totala antalet bilar att utföra beräkningarna
på minskats från cirka 470 stycken till ungefär 130 stycken. Efter kontroll av dessa bilar visade det sig
att drygt 70 av dessa kör heltid åt Holmen Skog. Av de övriga har kompletterande information
inhämtats gällande ett trettiotal bilar. De flesta av dessa har utfört ungefär 80 % av sina körningar åt
Holmen Skog. De resterande bilarna har tillhört mindre åkerier, i stor utsträckning åkerier med endast
en bil som kör åt Holmen Skog. Av praktiska skäl har inga uppgifter begärts in från dessa åkerier.
Slutligen har alltså drygt 100 bilar återstått att utföra beräkningarna på.
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För vissa av de intressanta bilarna i region mitt, vars beräkningar skulle kompletteras på det
ovanstående beskrivna sättet, ställde dock dessa kompletteringar till en hel del besvär. Detta på grund
av att de uppgifter om antal transportkilometer som inhämtats från de aktuella företagen inte kunde
stämma om uppgifterna rörande de transporter dessa bilar utfört åt Holmen Skog var korrekta.

För dessa bilar gjordes därför det mycket grova antagandet att de transporter som utförts åt andra
företag inte bara hade samma genomsnittliga volym som de transporter som utförts åt Holmen Skog,
utan även samma genomsnittliga transportavstånd. Detta är givetvis ett mycket grovt antagande, men
bedöms ändå återge en mer rättvis bild av verkligheten, än den som hade fåtts om de transporter som
utförts åt andra företag helt hade bortsetts ifrån. Andelen transporter som dessa bilar utfört åt andra
företag är tacksamt nog relativt liten. Detta medför att de eventuella felen som ovanstående antagande
medför inte får så stora genomslag på den slutliga nyttjandegraden.

���� 6DPPDQIDWWDQGH�EHVNULYQLQJ�DY�PRGHOOHQ
Det beräkningsmodellen i stora drag gör är att beskriva nyttjandegraden som produkten av
tidsnyttjandet och kapacitetsnyttjandet. Tidnyttjandet beskrivs dessförinnan som kvoten av förväntat
tidsnyttjande och beräknat tidsnyttjande. Att beräknat tidsnyttjande används beror på att uppgifter om
hur lång tid de olika transporterna tagit inte finns att tillgå, dessa tider har därför beräknats utifrån
vissa antaganden, se Kapitel 6.2. Även kapacitetsnyttjandet beskrivs som en kvot, nämligen den av
utnyttjad lastkapacitet och förväntad utnyttjad lastkapacitet. Avsikten med denna modell är alltså inte
att beskriva hur stor del av all tillgänglig tid och kapacitet som används av lastbilen i fråga, utan
snarare att beskriva hur väl den används i förhållande till vad som förväntas. Detta innebär att en
lastbil som brukas precis som förväntat, kommer att få en nyttjandegrad som är ett, det vill säga
100 %.

Vad som behövs för att kunna utföra beräkningarna efter denna modell är kännedom om vilka bilar
som är gruppbilar respektive kranbilar, vilka som endast kör åt Holmen Skog respektive vilka som
även kör åt andra företag. För de som även kör åt andra måste avgöras vilka som kör så pass mycket åt
Holmen Skog att de är intressanta att utföra beräkningarna på, samt för dessa samla in kompletterande
information, totalt antal transportkilometer och total transporterad volym.

Förutom detta behövs utdrag ur databasen om de aktuella årets alla transporter utförda åt Holmen
Skog. Det som hämtas ur databasen är information om transportavstånd och volym för varje enskild
transport som skett med någon av de bilar som ska analyseras.



3URJUDPPHWV�XWI|UDQGH�DY�EHUlNQLQJDU

32

�� 3URJUDPPHWV�XWI|UDQGH�DY�EHUlNQLQJDUQD
Då det rör sig om ett ganska stort antal bilar som beräkningarna i föregående kapitel ska utföras på
måste, för att förenkla beräkningarna så långt som möjligt, någon form av programkod skapas. För att
göra detta fanns i stort sett två alternativ. Det första alternativet var att skapa ett nytt, fristående,
program vari beräkningarna utfördes direkt i koden. Det andra alternativet var att först skapa en fil i
Microsoft Excel där beräkningarna utförs, för att därefter skriva programkoden i Visual Basic for
Applications, VBA.

När valet gjordes fanns två skäl som talade för det senare alternativet. Dels hade det inneburit en hel
del problem att hålla reda på alla de variabler som hade krävts för att kunna utföra beräkningarna
direkt i programkoden. Dels fanns den information om utförda transporter, som skulle ligga till grund
för beräkningarna, under arbetets gång tillgänglig i form av en fil skapad i Microsoft Access. Det
senare innebär att om beräkningarna utförs i Excel behandlas både den information som ska ligga till
grund för beräkningarna samt själva beräkningarna i programvaror utvecklade av Microsoft, vilket
innebär att dessa är relativt enkla att koppla samman via VBA.

Den information som finns i databasen, Access-filen, är utdrag gjorda från en betydligt mer
omfattande databas. Tyvärr innehöll den tillgängliga informationen en hel del brister. Antingen
berodde detta på att den databas som ligger till grund för denna information har vissa brister, eller
också har bristerna uppstått genom att utdragen till Access-filen har gjorts vid olika tillfällen. Mer om
dessa brister, åtgärder till dessa samt vilka problem som uppstått på grund av bristerna återfinns under
kapitel 8.

För en del av bilarna rör det sig också om ett par tusen transporter som utförts under ett år. Då
information om avstånd och volym för varje transport används i beräkningarna, se kapitel 6, tydliggörs
ytterligare de problem med variabler och index som hade uppstått om beräkningarna hade utförts
direkt i programkoden.

���� 3URJUDPPHWV�XSSE\JJQDG
Den Excel-fil som används för att köra programmet består av sex stycken kalkylblad. Se Bilaga V, för
utdrag av blad ett till blad fyra.

• Första bladet, ”KÖR”, är det varifrån beräkningarna startas, aktuell databas anges med mera.

• Andra bladet, ”BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR”, är det som utför själva beräkningarna.

• På tredje bladet, ”UTDATA”, sparas resultaten.

• På fjärde bladet, ”DIAGRAM”, presenteras ett diagram som grundar sig på de resultat som
räknats fram.

• På femte bladet, ”TransportörsID”, måste de enskilda bilarna, vilken region de tillhör samt
information om transporter utförda åt andra företag, anges för alla de bilar som ska analyseras.
Anledningen till att detta blad alls behövs, är felregistreringarna i databasen, mer om detta under
kapitel 8.

• Det sjätte bladet, ”Regberäkningar”, används bara av programmet för att spara undan viss
temporär information, och är därför inte av intresse för användaren.



3URJUDPPHWV�XWI|UDQGH�DY�EHUlNQLQJDU

33

���� $OWHUQDWLY
I programmet finns tre alternativ beroende på för vilka bilar beräkningarna ska utföras. Alternativ ett
är att utföra beräkningarna för alla de bilar som angetts på bladet ”TransportörsID”, dessa beräkningar
tar för 100 bilar cirka sju minuter. Alternativ två är att välja vilken region som är av intresse och
därefter utföra beräkningarna på de bilar som tillhör den aktuella regionen. Det tredje alternativet är att
endast köra beräkningarna för en specifik bil.

���� 9DG�SURJUDPPHW�J|U
I korta drag kan sägas att det programmet egentligen gör är att skapa en kontakt mellan Microsoft
Excel och Microsoft Access, samt utföra de beräkningar som beskrivits i kapitel 6. I VBA-koden finns
också fördefinierade SQL-frågor, Structured Query Language, som hämtar den information från
databasen som behövs för att utföra beräkningarna för varje bil.

När användaren av programmet har angett vilka bilar som beräkningarna ska utföras på, se kapitel 7.2,
hämtas information rörande dessa från ”TransportörsID”, se Figur 8. Därefter överförs delar av denna
information direkt till ”BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR”, medan annan information
kompletterar de SQL-frågor som hämtar information från databasen. Då beräkningar på bilar i en viss
region ska utföras går dock informationen via bladet ”REGION”, där tillfällig information om vilka de
aktuella bilarna är, sparas undan. När informationen för den bil som beräkningarna för tillfället utförs
på är inläst från databasen och beräkningarna för denna bil är utförda, kopieras vissa resultat från
bladet ”BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR”, till bladen ”UTDATA” och ”DIAGRAM”. För de
alternativ som innebär att flera bilar ska beräknas stegar sedan programmet vidare i en loop för att
utföra beräkningarna för nästföljande bil. Därefter sker en viss strukturering och sortering av dessa
beräknade data.

Då det ändå inte tar längre tid än sju minuter att köra igenom beräkningarna för cirka 100 bilar, har
inte särskilt mycket tid lagts på att effektivisera koden. Dessutom bedöms de möjliga tidsvinsterna
som relativt små, då den största delen av tiden går åt till att läsa in informationen från databasen.
Denna tid för inläsning är mycket svår att korta ner.

)LJXU����6FKHPDWLVN�EHVNULYQLQJ�DY�LQIRUPDWLRQVIO|GHW�L�EHUlNQLQJVSURJUDPPHW�
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�� 'DWDEDVHQ
Vid framtagandet av en databas sker arbetet i två steg. Det första steget är att formulera de krav som
finns på databasen till en konceptuell modell, för att därefter i nästföljande steg omvandla denna till en
logisk modell. Mer information om dessa steg återfinns under kapitel, 8.1.1 respektive 8.1.2.

Innan den nuvarande databasens utseende redogörs för, ska några grundläggande begrepp rörande
databaser beskrivas.

Begrepp för konceptuell modell.

• Entitet: En entitet är ett objekt med en unik identitet som skiljer det från andra
objekt.

• Attribut: En entitet utgörs av en uppsättning attribut.

• Entitetsklass: En entitetsklass är en mängd av entiteter med samma uppsättning attribut.

• Nyckel: En nyckel utgörs av ett eller flera attribut som identifierar en specifik
instans av den aktuella entitetsklassen.

• Relation: En relation är en association mellan entiteter.

• Relationstyp: En relationstyp är en mängd av relationer mellan samma entitetsklasser.
Det vill säga alla i relationstypen ingående relationer är av samma slag.

Begrepp för logisk modell.

• Tabell: Information om en viss typ av objekt, till exempel transportör, lagras i en 
tabell. En databas innehåller för det mesta flera tabeller.

• Post: En post utgör en rad i en tabell och innehåller all information om ett visst 
objekt. En post benämns ofta för en tupel.

• Relationsschema: Ett relationsschema beskriver hur en viss tabell ska se ut, vilka attribut
som ingår.

• Primärnyckel: En minimal uppsättning attribut som unikt identifierar en tupel i en
relation.

• Främmande nyckel: En uppsättning attribut som utgör SULPlU�Q\FNHO för en annan relation.

Nu till en snabb beskrivning av hur databasen ser ut. Ett antal tabeller håller reda på olika data, till
exempel, transportörer, sortiment, distrikt, mottagningsplatser med mera. Förutom dessa finns en
tabell där alla utförda transporter registreras.

I den Accessdatabas som har varit tillgänglig under arbetets gång finns dock, som tidigare nämnts, en
rad brister. Det handlar främst om tre saker, angivna nycklar som inte är unika, avsaknad av relationer,
samt att samma attribut förekommer i flera tabeller, fast med olika namn på attributet.

Det som ställer till störst besvär är problemet med nycklarna. Då nycklarna inte är unika uppstår
dubbletter, vilket gör att en mängd frågor inte går att ställa till databasen. Exempelvis måste, som
nämndes i kapitel 7.1, de intressanta bilarna och dess regioner anges innan beräkningarna körs. Detta
får till följd att den totala tiden att bestämma vilka bilar beräkningarna ska utföras för, samt att utföra
dessa beräkningar, ökar från cirka sju minuter till ett par timmar.
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Avsaknad av relationer är givetvis också ett allvarligt problem. Det är detta som är orsaken till att en
mängd transportörer och sortiment finns registrerade under utförda transporter, utan att finnas med i
transportörs-, respektive sortimentstabellen.

Att samma attribut har olika namn i olika tabeller är något som dels ställer till problem när
relationerna ska skapas, samt att det är mycket förvirrande när någon annan än skaparen av databasen
ska granska den. Detta kan också vara en bidragande orsak till möjliga felregistreringar.

Återigen kan betonas att ovanstående problem inte nödvändigtvis förekommer i den ursprungliga
databasen varifrån utdragen till Access har gjorts. Problemen, eller vissa av dem, kan ha uppkommit
genom att utdragen har gjorts vid olika tidpunkter.

���� 7LOOYlJDJnQJVVlWW�I|U�Q\�GDWDEDV
Den databas som behövs för att registrera information om utförda transporter, aktuella regioner,
transportörer med mera, behöver inte alls vara särskilt komplicerad. Det räcker med en enkel struktur
liknande ett nav. Detta innebär att den tabell vari utförda transporter registreras, nedan kallad
”Transport”, är den tabell som utgör själva navet, och resterande tabeller kopplas som ekrar till detta
nav. Förutom dessa ”ekrar” finns dock ytterligare två relationer, se Figur 9.

Nedan följer ett förslag på tillvägagångssätt för att skapa databasen.

������ .RQFHSWXHOO�PRGHOO
Det första steget är att identifiera de entitetsklasser som ska ingå i databasen. Var och en av dessa
entitetsklasser kommer i slutändan att utgöra varsin tabell.

q Entitetsklasser

• 7UDQVSRUW|U
transportörsNr
transpID
tftag
namn
adress
postNr
postAdress
coAdress

• 5HJLRQ
RGNr
RGNamn

• 'LVWULNW
DINr
DINamn

• %HIUDNWDUH
intNr
befEnhet
kortNamn

• 0RWWDJQLQJV3ODWV
mottagningsNr
mottagningsNamn

• 6RUWLPHQW
SSTB
sortTyp
sort
sortGrupp

• )RUGRQV.RPELQDWLRQ
FKNr
FKNamn

• 7UDQVSRUW
redovisningsNr
omrVol
transpKm

+ övriga attribut som anses
vara av intresse, dock ej
någon ytterligare som även
ingår i annan klass
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När entitetsklasserna är identifierade bör de olika relationstyperna urskiljas. Relationstyperna
beskriver hur de olika tabellerna hänger samman.

q Relationstyper Max-k Min-k

• transport UtfördAv transportör M:1 0:1

• transport BeställdAv befraktare M:1 0:1

• befraktare VerksamI region M:1 0:1

• distrikt Tillhör region M:1 0:1

• transport LevererasTill mottagningsPlats M:1 0:1

• transport UtgörsAv sortiment M:1 0:1

• transport SkerMed fordonsKombination M:1 0:1

Kolumnerna Max-k, och Min-k, anger maximal, respektive minimal kardinalitet. Varje relations
kardinalitet utgörs av antalet tupler i relationen, det vill säga antalet tabellrader.
Nästa steg är att skapa en konceptuell datamodell i form av ett ER-diagram, entitetsrelationsdiagram,
alltså en skiss över databasens ingående entiteter och relationer mellan dessa.
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q ER-diagram

)LJXU����(5�GLDJUDP�I|U�GDWDEDVHQ�

Nu är alltså den konceptuella modellen färdig och presenteras här i form av ett ER-diagram. En figur
på hur ER-diagrammet ser ut i den slutliga databasen, med samtliga attribut, återfinns i Bilaga VII.
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������ /RJLVN�PRGHOO
Det som sker under detta andra steg i skapandet av databasen är att den konceptuella modellen
konverteras till en logisk modell. Den logiska modellen utgörs av en samling relationsscheman som
beskriver vilka tabeller som behövs, samt vad som ska ingå i dessa.

För initiala relationsscheman utgås ifrån entitetsklasserna, varpå relationstyperna bidrar med nya
och/eller utökade relationsscheman. De senaste versionerna av vart och ett av de uppställda
relationsschemana bildar sedan de slutliga relationsschemana.

I de nedan framtagna relationsschemana ska nämnas att fet understrykning, markerar primärnycklar,
samt att normal understrykning markerar främmande nycklar.

q Entitetsklasser → initiala relationsscheman

• Transportör (transportörsNr, transpID tftag, namn, adress, postNr, postAdress,
coAdress)

• Befraktare (intNr, befEnhet, kortNamn)

• Region (RGNr, RGNamn)

• MottagningsPlats (mottagningsNr, mottagningsNamn)

• Distrikt (DINr, DINamn)

• Sortiment (SSTB, sortTyp, sort, sortGrupp)

• FordonsKombination (FKNr, FKNamn)

• Transport (redovisningsNr, omrVol, transpKm, + eventuella övriga)

q Relationstyper → nya och/eller utökade relationsscheman

• transport UtfördAv transportör M:1 →
Transport (redovisningsNr, mottagningsNr, SSTB, FKNr, intNr, transportörsNr,
omrVol, transpKm)

• transport BeställdAv befraktare M:1 →
Transport (redovisningsNr, mottagningsNr, SSTB, FKNr, intNr, omrVol, transpKm)

• befraktare VerksamI region M:1 →
Befraktare (intNr, RGNr, befEnhet, kortNamn)

• distrikt Tillhör region M:1 →
Distrikt (DINr, RGNr, DINamn)

• transport LevererasTill mottagningsPlats M:1 →
Transport (redovisningsNr, mottagningsNr, omrVol, transpKm)

• transport UtgörsAv sortiment M:1 →
Transport (redovisningsNr, mottagningsNr, SSTB, omrVol, transpKm)

• transport SkerMed fordonskombination M:1 →
Transport (redovisningsNr, mottagningsNr, SSTB, FKNr, omrVol, transpKm)
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q Slutliga relationsscheman

• Transportör (transportörsNr, transpID tftag, namn, adress, postNr, postAdress,
coAdress)

• Befraktare (intNr, RGNr, befEnhet, kortNamn)

• Region (RGNr, RGNamn)

• MottagningsPlats (mottagningsNr, mottagningsNamn)

• Distrikt (DINr, RGNr, DINamn)

• Sortiment (SSTB, sortTyp, sort, sortGrupp)

• FordonsKombination (FKNr, FKNamn)

• Transport (redivisningsNr, mottagningsNr, SSTB, FKNr, intNr, transportörsNr,
omrVol, transpKm)

Efter att ha skapat databasen i Microsoft Access enligt ovanstående mönster, har databasen också
provkörts för att kontrollera att den betedde sig på det sätt som avsågs.
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�� 5HVXOWDW
I detta kapitel kommer resultat från beräkning av nyttjandegrader, beräkning av möjliga ekonomiska
besparingar samt förslag på åtgärder för ett ökat nyttjande, att presenteras.

���� %HUlNQLQJVUHVXOWDW
De resultat som beräkningarna givit har sammanställts på tre olika sätt. Givetvis har en
sammanställning gjorts för samtliga analyserade bilar. Dessutom har sammanställningar gjorts dels för
gruppbilar, samt dels för de bilar som endast utför transporter åt Holmen Skog. Anledningen till att
även den sistnämnda sammanställningen gjordes är att för de bilar som enbart kör åt Holmen Skog har
beräkningarna kunnat ske med en mycket högre noggrannhet, detta som följd av tillgång till mer
exakta indata.

)LJXU�����1\WWMDQGHJUDG�I|U�VDPWOLJD�DQDO\VHUDGH�ELODU�

I Figur 10 återges nyttjandegraden för alla de bilar som beräkningarna utförts på. Att antalet
analyserade bilar är så olika mellan de olika regionerna gör naturligtvis att resultatet blir något svårare
att tyda. Dock ses relativt enkelt att det ändå finns skillnader mellan regionerna. Dessa skillnader kan
till exempel tydliggöras genom att studera hur stora andelar av de analyserade bilarna i respektive
regioner som har en nyttjandegrad större än ett. I den norra regionen har hela 80 % av bilarna en
nyttjandegrad över ett, medan motsvarande värde för den södra regionen endast är 50 %. Den
mellersta regionen ligger också i detta avseende i mitten, då 66 % av bilarna har en nyttjandegrad över
ett.
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)LJXU�����1\WWMDQGHJUDG�I|U�GH�ELODU�VRP�HQGDVW�N|U�nW�+ROPHQ�6NRJ�

När de bilar som endast kör åt Holmen Skog betraktas, se Figur 11, är det kanske enklare att se de
skillnader som finns mellan regionerna, även om de här är mindre än då alla bilar jämfördes. Att
skillnaderna minskat beror på att en större andel bilar med hög nyttjandegrad i den norra och den
mellersta regionen även kör åt andra företag, än motsvarande andelar bland de bilar med låg
nyttjandegrad.

Att det i denna jämförelse är i stort sett lika många bilar från varje region beror givetvis på att som
tidigare nämnts inga kompletterande uppgifter från åkerier i den södra regionen har inhämtats. Detta
medför alltså att kurvan för bilarna i den södra regionen inte har förändrats sedan jämförelsen mellan
alla analyserade bilar. För att komma fram till vari skillnaderna mellan de bilar med hög respektive låg
nyttjandegrad ligger, kan med fördel kurvorna för kapacitets- och tidsutnyttjande studeras var för sig.
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Sammantaget kan sägas om kapacitetsutnyttjandet bland dessa bilar att alla regioner har förhållandevis
vågräta kurvor, det vill säga att de inom regionerna inte förekommer några särskilt kraftiga skillnader i
kapacitetsutnyttjandet, se Figur 12. Ett undantag till detta är dock det ”trappsteg” som förekommer i
region M. Om detta kan sägas att de bilar med något lägre kapacitetsutnyttjande i region M är bilar
som är verksamma i Uppland, samt gruppbilar. För de bilar som är verksamma i Uppland kan antas att
där rådande situation är mer lik den som återfinns i region S, än den som övriga bilar i region M har.
Bortsett från detta ”trappsteg” ser det alltså ut som om bilarna inom samma region har ett relativt
jämnt kapacitetsutnyttjande. Detta i sin tur tyder på att det inte är någon åkare som oftare än andra får
transporter med låga volymer på långa avstånd.
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De generellt något höga värdena på tidsutnyttjandet kan till stor del tänkas bero på två olika orsaker.
Dels är det möjligt, och kanske rent av troligt, att de flesta bilar används mer än de 3800 timmar per år
som har förväntats. Dels kan också tänkas att de antaganden om hastigheter som har använts i
modellen är för lågt satta.

Upp till ett tidsutnyttjande på 1,6 kan nås med ett fullt utnyttjande av treskift om dessutom ett
någorlunda ”normalt” övertidsuttag tas. De bilar som har ett tidsutnyttjande över denna nivå får
betraktas som undantag där antingen ytterligare förare används, kanske timanställda, eller där förarna
arbetar betydligt mycket mer övertid. En annan, men kanske inte lika trolig orsak kan vara att dessa
bilars förare är mer benägna än övriga att trycka hårdare på gaspedalen, vilket alltså medför att de
transporter som utförts antas ha tagit längre tid än de i själva verket har gjort, och därmed resulterar i
ett högre värde för tidsutnyttjandet.

Som synes i Figur 13 är tidsutnyttjandet något mer jämnt fördelat i den norra regionen än i de båda
övriga. Att södra regionen har ett mer ojämnt utfall i denna jämförelse är kanske inte så överraskande.
I denna region är många små åkerier verksamma, medan de i den norra regionen är fler större åkare,
eller små åkare anslutna som delägare i något större transportföretag. De större företagens styrka i
detta avseende är möjligheten, och kanske även skyldigheten, att under en längre tid kunna fördela ett
stort antal tranporter så lika som möjligt mellan dess fordon. Att den mellersta regionen har en
fördelning av tidsutnyttjandet av bilarna som mer liknar den i södra regionen än den i den norra känns
dock i detta avseende något konstigt. Bilden av de i regionen verksamma företagen är nämligen mer
lik den i den norra än den i den södra regionen.
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Vad gäller gruppbilarna, se Figur 14, har fem av de sex bilarna i den norra regionen mycket jämna
värden både avseende kapacitetsutnyttjande och tidsutnyttjande. Vad avser kapacitetsutnyttjandet
ligger detta mellan 1.03 och 1,07. För tidsutnyttjandet är motsvarande intervall 1,06-1,18. Om den
sjätte bilen kan sägas att denna har ett klart lägre kapacitetsutnyttjande, men samtidigt ett mycket
högre tidsutnyttjande än övriga. Detta medför att denna bil ändå får det näst högsta värdet på den
totala nyttjandegraden av alla gruppbilarna i den norra regionen.

Bilarna i den mellersta regionen är fördelade på två olika företag, varav ett av dessa utför transporter åt
andra än Holmen Skog. Det företag som även kör åt andra än Holmen Skog har ett jämnt nyttjande
både vad gäller kapacitet och tid. Kapacitetsutnyttjandet är dock aningen lågt, mellan 0,92 och 0,95.
Tidsutnyttjandet ligger dock mellan 1,33 och 1,39 för fyra av de fem bilarna, den femte ligger på 1,24.
Det företag som endast kör åt Holmen Skog har ett betydligt lägre, men ändå någorlunda jämnt
kapacitetsutnyttjande, mellan 0,74 och 0,85. Tidsutnyttjandet för dessa bilar är dock kraftigt
varierande.

Som synes i Figur 14 har gruppbilarna i den norra regionen inte bara högre nyttjandegrad utan
dessutom en sinsemellan mycket jämnare nivå än för motsvarande bilar i den mellersta regionen. Även
då det totala antalet gruppbilar är väldigt litet kan mycket tydliga skillnader mellan de båda regionerna
utläsas. Dessa skillnader kan till stor del bero på att samtliga bilar i den norra regionen tillhör samma
sammanslutning av åkare, vilket givetvis bidrar till en bättre möjlighet till planering och därigenom en
jämnare fördelning av transporterna. Vad gäller södra regionen har inga gruppbilar varit verksamma i
denna under året.

���� (NRQRPLVND�EHVSDULQJDU
I detta kapitel kopplas den inledande kostnadskalkylen samman med de beräkningar av
nyttjandegrader som har beskrivits genom rapporten. På detta sätt beskrivs de möjliga förtjänster som
ett ökat nyttjande skulle kunna leda till.

Då betydligt fler bilar verkar drivas fler timmar per år än vad som förväntats blir förmodligen både
kostnadsreduceringarna och totalkostnaderna något lägre än de här angivna. Förhållandet mellan
dessa, det vill säga andelen av totalkostnaden som kan minskas, bör dock vara ungefär densamma.
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De bilar som nyttjandegraden har beräknats för är 101 stycken till antalet. Dessa bilar har enligt
tidigare beskrivna beräkningsmodell, se kapitel 6, utfört transporter motsvarande 460 471 timmars
transportarbete. Den fördelning som har förekommit av dessa transporter har medfört att den totala
kostnaden uppgått till knappt 254 miljoner SEK, beräknat efter tidigare presenterade kalkylmodell, se
kapitel 4. Om möjlighet fanns till att fördela dessa transporter helt jämnt mellan alla inblandade bilar
skulle dessa kostnader minska med cirka 1,3 %, vilket motsvarar drygt 3,3 miljoner SEK.

I dagsläget har visserligen vissa bilar ett kapacitetsutnyttjande över ett, men de flesta, och även
medelvärdet ligger under ett. Om kapacitetsutnyttjandet för alla verksamma bilar sätts till ett skulle
endast 94 stycken bilar behövas för att utföra samma transportarbete som de nuvarande 101 bilarna.
Detta skulle kunna ske utan att förändra det genomsnittliga antal timmar bilarna kört under året. Om
detta lyckas sparas 8,1 % av de ursprungliga kostnaderna in, vilket under året motsvarar 20,6 miljoner
SEK.

Ett sätt att beräkna vilka besparingar som kan tänkas möjliga att uppnå är genom att utgå från de
bilarna med högst tids- respektive kapacitetsutnyttjande. Detta kan dock vara väl optimistiskt. Ett mer
realistiskt mål kan vara att försöka uppnå medelvärdet av de bästa 25 procenten i tids- respektive
kapacitetsutnyttjandet. Dessa nyttjandegrader blir då 1,535 respektive 1,054. Om detta lyckas skulle
endast 70 bilar behövas för att utföra det transportarbete som de ursprungliga 101 bilarna utfört under
2001. Det här skulle medföra att 14,1 % av de ursprungliga kostnaderna sparas, vilket motsvarar
35,8 miljoner SEK. Förmodligen skulle besparingarna i detta fall bli ännu större än de här angivna, då
samtliga bilar i detta fall skulle drivas i treskift. Tre ordinarie skift leder till betydligt lägre
lönekostnader än de två skift med ytterligare ett drygt skift som övertid, vilket alltså har används som
antagande i denna analys.

���� cWJlUGHU�I|U�|NDW�Q\WWMDQGH
Att uppnå minskade tomkörningssträckor är givetvis eftersträvansvärt. Om inte den parameter som
påverkar tomkörningssträckan i modellen, $SE, ändras, även om de verkliga tomkörningssträckorna
minskar, får detta till följd att nyttjandegraden för aktuella bilar ökar. Minskade tomkörningssträckor
innebär nämligen att tidsåtgången för en transport antas vara längre än den i själva verket är. Detta
medför att fler transporter hinns med under det antal timmar som förväntas nyttjas vilket alltså innebär
att den beräknade tiden för dessa blir högre än den verkliga och därigenom ger en högre nyttjandegrad.

Enligt beskrivningar av &DUOVVRQ� [3]� och� 5|QQTYLVW� [5]� kan vissa vinster göras,
tomkörningssträckorna kan minskas en aning, men detta är i praktiken ofta mycket svårt att
genomföra. Problemet är sådant att rent teoretiskt vore det önskvärt att styra samtliga bilars transporter
i detalj, något som i praktiken är mycket svårt när det rör sig om ett stort antal fordon. Det är inte
heller säkert att det i praktiken vore det bästa eftersom relativt små problem, tidsmässiga avvikelser
med mera, kan få stora konsekvenser. Då åkarna själva kan påverka sina transporter i högre
utsträckning uppnås kanske inte lika hög effektivitet som vore fallet om alla transporter optimerats
utifrån ett helhetsperspektiv och därefter flöt på som de skulle. Dock uppnås på så vis en mycket större
flexibilitet och möjlighet att parera oförutsedda händelser.

Minskade transportavstånd brukar ibland också tas upp som en möjlighet till mer effektiva transporter.
Vad det handlar om i detta fall är dels att tilldela rätt åkare rätt transporter, det vill säga samma typ av
problem som det innebär att försöka minska tomkörningssträckorna. Det kan också innebära ett
problem med att allokera virket vid ett visst avlägg till rätt kund. Skulle transportavstånden minska
innebär det dock inte direkt någon förbättring avseende nyttjandegraden, snarare tvärtom, beroende på
hur nyttjandegraden har definierats. Minskade transportavstånd leder dock till att ett färre antal bilar
med bibehållen nyttjandegrad skulle kunna utföra alla de transporter som nuvarande bilar utför. Det
vill säga de timmar som utgör grund för dagens nyttjandegrad för en viss bil används mer effektivt.
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Båda ovanstående faktorer, tomkörningssträckor och transportavstånd, kan endast förbättras, minskas,
genom förbättrad planering. I valet av hur denna planering ska bedrivas, att ovanifrån styra
transporterna i minsta detalj eller att låta åkarna ha ett större inflytande över planeringen, måste också
beaktas att det i stor utsträckning varit de åkerier som också utfört transporter åt andra företag som har
de högsta värdena på nyttjandegrad. Om en detaljerad styrning av transporterna skulle ske ovanifrån,
medför givetvis det större problem att kunna kombinera dessa transporter med transporter som ska
utföras åt andra företag.

Som tidigare nämnts har de stora skillnaderna som tydliggjorts under beräkningarna varit skillnader i
tidsutnyttjande snarare än i kapacitetsutnyttjande. Efter kontakter med en del utvalda åkerier har det
dock visat sig att även om det finns skillnader i antal timmar per år som bilarna används, är dessa
skillnader ofta inte så stora som de kan upplevas då utdata om tidsnyttjande betraktas. Det som
tidsnyttjandet beskriver är inte bara antal timmar som lastbilen ifråga används, utan även hur väl den
använda tiden nyttjas i förhållande till de värden som använts för att kalibrera modellen. Detta innebär
att två bilar som används lika många timmar per år kan få värden för tidsnyttjande som skiljer sig en
del åt. De faktorer som kan påverka den här typen av skillnader är sådana som på ett eller annat sätt
påverkar den genomsnittliga hastigheten, till exempel hastigheter på olika typer av sträckor, avläggens
placering, närhet till huvudväg, skogsvägens standard med mera.

Vad de skillnader i total nyttjandegrad som presenterats i Kapitel 9.1 kan bero på är inte helt enkelt att
få tydliga svar på. Efter en del samtal med åkare har dock vissa huvudpunkter framträtt. Även om det
nyligen nämnts att skillnaderna i hur många timmar per år bilarna används inte är så stora som
tidsnyttjandet kanske tyder på, finns här fortfarande skillnader som också påverkar den totala
nyttjandegraden relativt kraftigt. Givetvis påverkas även den totala nyttjandegraden av de nyss nämnda
faktorer som kan påverka den genomsnittliga hastigheten. Att samma typ av transporter av dessa
orsaker kan ta olika lång tid borde dock endast medföra skillnader mellan regionerna och inte inom
desamma. På samma sätt borde skillnader i vägstandarder, som presenteras i Kapitel 9.3.1, även de till
mycket liten del kunna bidra till skillnader inom regionerna. Dock kan dessa bidra ganska kraftigt till
skillnaderna mellan regionerna, inte minst vad gäller skogsvägarna, och då med avseende på olika
årstiders inverkan på vägarna i de olika regionerna. Vidare framstår tillgången till planeringsunderlag
som en faktor som från både Holmen Skogs sida såväl som från åkeriernas kan bidra till att höja
nyttjandegraden, inte minst genom att öka möjligheten till returkörningar. Detta är också ett område
som mycket kraft läggs på att förbättra. Skillnaderna i planeringsunderlag verkar dock inte vara
märkbara vare sig inom regionerna eller mellan dessa.

Avläggens storlek och närhet mellan olika avlägg kan givetvis påverka kapacitetsnyttjandet. Stora
avlägg ger bättre grund till ett högre kapacitetsnyttjande, då en större andel av transporterna kan fyllas
helt.

������ 9lJVWDQGDUG
Om tidsåtgången för enskilda transporter minskas, exempelvis genom högre hastigheter, minskade
väntetider, snabbare lastningar och lossningar med mera, förbättras givetvis värdet på nyttjandegraden.
Det som i första hand styr vilka hastigheter som kan hållas är vägens standard och rådande förhållande
på den aktuella vägen.

Vägstandarden på de allmänna vägarna förmodades inledningsvis vara sämre längre norrut i landet.
Synen på detta har efter undersökningar med hjälp av vägverkets ”vägbank” förändrats något.
Visserligen har en del vägar i den norra regionen sådan hastighetsklassning att standarden på vägen
knappast skulle klara samma hastighetsklassning längre söderut i landet, men detta beror snarast på att
trafikmängderna är så låga att de ändå bedöms klara den högre klassningen. Generellt kan sägas att de
tillåtna hastigheterna på vägnätet i den norra regionen, särskilt norra delen av denna, är något högre än
i övriga landet. Vad gäller jämnhet och spårdjup är förhållandena i den norra delen av den norra
regionen också här mycket goda, längre söderut i denna region är dock standarden mer varierad.
Standarden på vissa sträckor är mycket god, medan den på andra sträckor är riktigt dålig. I den
mellersta regionen ser situationen ut som sådan att vägstandarden här har en mer jämn nivå, men den
är varken särskilt bra eller dålig. Den södra regionen har en övervägande god standard. Vad gäller
trafikmängder har den södra regionen kraftigt större mängder än de båda andra regionerna.



5HVXOWDW

47

Sammantaget kan sägas om vägförhållandena att de betydligt lägre trafikmängderna i de norra och
mellersta regionerna samt de i den norra regionen generellt högre tillåtna hastigheterna bör bidra till en
något högre medelhastighet för de transporter som utförs framförallt i den norra regionen, men i viss
utsträckning även i den mellersta. Dock ska också betänkas att de högre hastigheterna på
förhållandevis ojämna vägar givetvis kan påverka det slitage som uppkommer på fordonen.

Vad gäller skogsbilvägarnas standard är det viktigt att planera dessa i god tid. För att få så effektiva
transporter som möjligt på dessa vägar är det viktigt att underhålla vägarna på ett sådant sätt att en god
framkomlighet erhålls vid de tillfällen vägen ska brukas. Om hastigheter och väntetider ska kunna
hållas på tillfredställande nivåer, måste förutom att vägens bärighet säkerställs, även vissa andra
faktorer beaktas. Mötesplatser ska finnas i sådan utsträckning att inte en oacceptabelt lång tid läggs på
att vänta på mötande trafik, eller i värsta fall få lov att backa tillbaka till föregående möjliga
mötesplats. Även vändplaner bör finnas i så god närhet som möjligt till avläggen.

I södra regionen rör det sig ofta om aningen mindre avverkningsvolymer, vilket gör att resurser i
ganska låg utsträckning läggs på att förbättra befintliga vägar. Detta i kombination med mycket blöta
vintrar kan helt klart bidra till att den genomsnittliga hastigheten blir ytterligare något lägre för
transporterna i den södra regionen.

������ 9DU�JUXSSELODU�J|U�VW|UVW�Q\WWD
En viktig faktor, som i sig visserligen inte ökar nyttjandegraden för gruppbilar, men ändå bidrar till ett
effektivare nyttjande av dessa, är att se till så att gruppbilarna används till rätt typ av transporter.
Givetvis är grupptransporter att föredra då det är frågan om stora volymer som ska transporteras från
en och samma plats. Generellt sett brukar även sägas att grupptransporter lönar sig bäst vid långa
transportavstånd, på grund av möjligheten att transportera en större volym på var enskild transport.
Vad gäller transportavstånd ska dock beaktas att varje transport med gruppbil tar cirka 25 minuter
kortare tid än vad den hade gjort med kranbil. Denna faktor för sig tyder alltså på att gruppbilen även
skulle ha vissa fördelar vid korta transportavstånd, eftersom då fler transporter hinns med under en
viss tidsperiod. Båda dessa faktorer måste tas hänsyn till vid bedömningen av vilka transporter som är
mest lönsamma för gruppbilar.

I Figur 15 åskådliggörs transporterad volym per timme som funktion av transportavståndet för såväl
gruppbil som kranbil. De stora skillnaderna vid korta transportavstånd beror givetvis på att den fasta
tiden är lägre för gruppbilen.
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)LJXU�����7UDQVSRUWHUDG�YRO\P�SHU�WLPPH�VRP�IXQNWLRQ�DY�WUDQVSRUWDYVWnQGHW�

De intressanta skillnaderna tydliggörs dock ytterligare då hänsyn även tas till transportavståndet, på så
sätt att det verkliga transportarbetet per timme, volymkilometer per timme eller tonkilometer per
timme, beaktas. Volymkilometer per timme, som funktion av transportavståndet, för både gruppbil och
kranbil är det som presenteras i Figur 16.

Volym (m3)

Transportavstånd
(km)

Volym per timme med gruppbil

Volym per timme med kranbil
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)LJXU�����9RO\PNLORPHWHU�SHU�WLPPH�VRP�IXQNWLRQ�DY�WUDQVSRUWDYVWnQGHW�

Skillnaderna i transportarbete mellan gruppbil och kranbil presenteras i Figur 17. Störst fördel med
gruppbil jämfört med kranbil borde alltså vara där skillnaden i transportarbete per tidsenhet är som
störst. Detta motsvaras här av en transportsträcka på endast 52 kilometer.

Volymkilometer
per timme
(m3⋅km/timme)

Transportavstånd
(km)

Volymkilometer per timme med gruppbil

Volymkilometer per timme med kranbil
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)LJXU�����6NLOOQDG�L�YRO\PNLORPHWHU�SHU�WLPPH�PHOODQ�JUXSSELO�RFK�NUDQELO�

Vad som inte har kunnat tas med i beräkningarna över vid vilket transportavstånd gruppbilen har störst
fördelar är information om den separatlastare som behövs. Det är givetvis att föredra om denna
separatlastare har så korta transportavstånd, och därigenom så låg tidsåtgång, som möjligt.

Transportavstånd
(km)

Skillnad i
Volymkilometer per
timme (m3⋅km/timme)
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Den beräkningsmodell för nyttjandegrad som här har använts är en förhållandevis enkel modell. Större
detaljnoggrannhet hade varit önskvärd, exempelvis med hänsyn tagen till sortimentet på de olika
transporterna. Olika sortiment har olika densitet och därigenom går också olika stor volym att
transportera per gång. Denna typ av mer detaljerad information blir tyvärr oanvändbar då inte de mer
avgörande faktorerna har större noggrannhet än de i dagsläget har. Om utförda transporter hade
registrerats mer noggrant skulle modellen ha kunnat göras mer detaljerad och därigenom tagit hänsyn
till fler faktorer.

Beräknad milkostnad och timkostnad blev något högre än förväntat, vilket också medför att relativt
stora ekonomiska besparingar finns att hämta genom ett ökat nyttjande. För att uppnå ett högre
nyttjande gäller framförallt att alla inblandade har så fullständiga uppgifter som möjligt till grund för
den planering som personen ifråga ska utföra. Framförallt handlar det då om bättre framförhållning.
Förbättringar av de vägavsnitt som direkt kan påverkas är givetvis något som i många fall kan bidra
till ett ökat nyttjande, dock ska sådana förbättringar föregås av noggranna kalkyler, så inte
investeringar görs inom fel områden. Standarden på allmänna vägar kan endast indirekt påverkas, men
troligtvis skulle förbättringar på dessa också kunna ge mer effektiva transporter. Samtliga dessa
faktorer kan dock vara mycket svåra att realisera.

Vad gäller nyttjandet i de olika regionerna var det inte bara högst nyttjande i den norra regionen,
denna region hade också det jämnaste nyttjandet både med avseende på kapacitet såväl som på tid. Att
den södra regionen skulle ha ett generellt lägre nyttjande än de båda övriga var nog föga överraskande.
Att bilarna i denna region dessutom hade ett markant lägre kapacitetsutnyttjande var dock något mer
oväntat.

Programmet som utför beräkningarna skulle kunna ha gjorts mycket mer effektivt, utan att ha tagit
särskilt mycket längre tid att skapa. För detta hade dock krävts att de utförda transporterna registrerats
mer noggrant i databasen, och för att detta i sin tur skulle kunna ha gjorts vore ett annat utseende på
databasen att önska. Databasen skulle kunna förändras till det alternativ som föreslagits, dock finns
fler lösningar på hur den skulle kunna se ut. Det gäller först och främst att verkligen tänka igenom
vilken typ av information som kan komma att efterfrågas från databasen och hur informationen ska
användas.
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Ett sätt att i stor utsträckning underlätta arbetet med beräkning av nyttjandegrader vore om fullständiga
utdrag ur databasen, även med transporter utförda åt andra företag, hade kunnat erhållas. På så sätt
hade all separat hantering med information rörande transporter åt andra blivit onödig. Dessutom hade
då även beräkningarna både gått mycket snabbare att utföra och dessutom hållit en betydligt högre
noggrannhet, men för detta krävs att tillstånd för att göra dessa utdrag fås från berörda åkerier.

Rent personligt har detta examensarbete känts mycket stimulerande, där inslag från många olika
ämnesområden varit till nytta. Arbetet har inneburit problematik, inom såväl databashantering,
ekonomi och programmering som inom mer allmänna frågeställningar rörande transportplanering.
Dessutom har viss insikt i den för mig tidigare främmande skogsindustrin inhämtats.
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%LODJD�,� ±�.DON\OHQ
Denna bilaga innehåller uppgifter om alla de delkostnader som ingått i kalkylen.
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%LODJD�,,�±�.RVWQDG�VRP�IXQNWLRQ�DY�Q\WWMDQGH

Genomsnittlig timkostnad som funktion av antal använda timmar.

Genomsnittlig milkostnad som funktion av antal använda timmar.
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Total kostnad som funktion av antal använda timmar.
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%LODJD�,,,� ±�)|UlQGULQJ�SHU�NRVWQDGVVODJ

Förändring av kostnad per timme, då var och en av de fasta kostnaderna förändras.

Fasta
avskrivningar

Räntor

Skatter

Försäkringar

Övriga fasta
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Förändring av kostnad per mil, då var och en av de fasta kostnaderna förändras.

Fasta
avskrivningar

Räntor

Skatter

Försäkringar

Övriga fasta
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Förändring av kostnad per timme, då var och en av de rörliga kostnaderna förändras.

Rörliga
avskrivningar

Däck

Service

Drivmedel
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Förändring av kostnad per mil, då var och en av de rörliga kostnaderna förändras.

Rörliga
avskrivningar

Däck

Service

Drivmedel
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Förändring av kostnad per timme respektive mil, då lönekostnaderna förändras.
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%LODJD�,9� ±�*HQRPVQLWWOLJD�KDVWLJKHWHU

Medelhastigheter som funktion av avståndet.

Nedanstående graf återger tidsåtgången som funktion av transportavståndet, för kranbil.
Gruppbilen har för alla avstånd en tidsåtgång som är 0,25 timmar lägre än kranbilens.

Medelhastighet utan lastning och lossning

Medelhastighet för gruppbil

Medelhastighet för kranbil
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%(5b.1,1*6%/$'
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87'$7$%/$'

Lägg ingen notis till enskilda värden, detta är endast ett exempel på hur resultaten sparas.
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%LODJD�9,�±�3URJUDPNRG

Dim sökväg As String
Dim valdreg As String
Dim T As Long

Private Sub TextBox4_Change()

tabellNamn = TextBox4.Text

End Sub


$QJH�GDWDEDV
Private Sub CommandButton1_Click()

Application.StatusBar = "Ange databas"
sökväg = Application.GetOpenFilename
Application.StatusBar = False

End Sub


)|UYDOG�GDWDEDV
Private Sub TextBox1_Change()

TextBox1.Text = sökväg

End Sub


$QYlQG�EHILQWOLJ
Private Sub CommandButton4_Click()

sökväg = TextBox1.Text

End Sub


.|U�DOOD
Private Sub CommandButton2_Click()

Dim transportörsblad
Dim beräkningsblad
Dim utdatablad
Dim diagramblad
Dim minDB
Dim mittRS
Dim mittRS2
Dim mittFält
Dim Ennybilst
Dim Transportör
Dim Ti As Long
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tabellNamn = TextBox4.Text

Set transportörsblad = Worksheets("TransportörsID")
Set utdatablad = Worksheets("UTDATA")
utdatablad.Range("A2:F500").Clear

transportörsblad.Range("A1:D150").Sort _
    Key1:=transportörsblad.Range("B1"), _
    Key2:=transportörsblad.Range("A1")

Set diagramblad = Worksheets("DIAGRAM")
    diagramblad.Range("A2:C300").Clear

For i = 1 To 150 Step 1

If transportörsblad.Range("B" & i & "") = "M" Or transportörsblad.Range("B" & i & "") = "N" Or
transportörsblad.Range("B" & i & "") = "S" Then

    Application.StatusBar = "Hämtar data.Vänta."

    Ti = transportörsblad.Range("A" & i & "").Value

Ennybilst = "SELECT Transportkm, [Omr Vol] FROM " & tabellNamn & " WHERE (Transportkm > 0)
And ([Omr Vol] > 0) AND (Transportör =" & Ti

   Ennybilst = Ennybilst & ") ORDER BY (Transportkm);"

    Transportör = "SELECT First(Transportör) FROM " & tabellNamn & " WHERE Transportör =" & Ti &
";"

    Set minDB = OpenDatabase(Name:=sökväg, ReadOnly:=True)
    Set mittRS = minDB.OpenRecordset(Ennybilst)
    Set mittRS2 = minDB.OpenRecordset(Transportör)


6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�(QQ\ELOVW�WLOO�.ROXPQ�$�RFK�%�Sn�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�
RFK�WDU�ERUW�JDPOD�YlUGHQ�L�GHVVD�NROXPQHU

    Set beräkningsblad = Worksheets("BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR")
    beräkningsblad.Range("A1:B4999").Clear
    For mittFält = 1 To mittRS.Fields.Count
    beräkningsblad.Cells(mittFält).Value = mittRS.Fields(mittFält - 1).Name
    Next mittFält
    beräkningsblad.Cells(2, 1).CopyFromRecordset (mittRS)
    beräkningsblad.Cells(1).CurrentRegion.Name = "Database"

    Set mittRS = Nothing


6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�7UDQVSRUW|U�WLOO�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5��VDPW�W|PPHU
GHVVI|ULQQDQ�EODGHW�87'$7$�Sn�DOO�LQIRUPDWLRQ

    beräkningsblad.Cells(2, 12).CopyFromRecordset (mittRS2)

    Set mittRS2 = Nothing
    Set minDB = Nothing


.RSLHUDU�7UDQVSRUW|U�IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
    utdatablad.Range("A" & (1 + i) & "").Value = _
        beräkningsblad.Range("L2").Value
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.RSLHUDU�5HJLRQ�IUnQ�7UDQVSRUW|UV,'�WLOO�87'$7$�
    utdatablad.Range("B" & (1 + i) & "").Value = _
        transportörsblad.Range("B" & i & "").Value

����
.RSLHUDU�YlUGHQ�RP�WUDQVSRUWHU�nW�DQGUD�IUnQ�7UDQVSRUW|UV,'�WLOO�%(5b.1,1*$5�	
,167b//1,1*$5
        beräkningsblad.Range("M23").Value = _
    transportörsblad.Range("C" & i & "").Value

        beräkningsblad.Range("M24").Value = _
    transportörsblad.Range("D" & i & "").Value

����
.RSLHUDU�YlUGHQ��UHVXOWDW��IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
    utdatablad.Range("C" & (1 + i) & "").Value = _
        beräkningsblad.Range("M15").Value                    
*HQRPVQLWWOLJ�KDVWLJKHW

    utdatablad.Range("D" & (1 + i) & "").Value = _
        beräkningsblad.Range("K37").Value                    
.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH

    utdatablad.Range("E" & (1 + i) & "").Value = _
        beräkningsblad.Range("K38").Value                    
7LGVXWQ\WWMDQGH

    utdatablad.Range("F" & (1 + i) & "").Value = _
        beräkningsblad.Range("K40").Value                    
7RWDO�XWQ\WWMDQGHJUDG

����
.RSLHUDU�YlUGHQD�WLOO�GLDJUDPEODGHW��YDUMH�UHJLRQ�L�YDUVLQ�NROXPQ
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer

    If transportörsblad.Range("B" & i & "").Value = "M" Then

        diagramblad.Range("B" & (2 + j) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        j = j + 1
    End If

    If transportörsblad.Range("B" & i & "").Value = "N" Then

        diagramblad.Range("A" & (2 + k) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        k = k + 1
    End If

    If transportörsblad.Range("B" & i & "").Value = "S" Then

        diagramblad.Range("C" & (2 + l) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        l = l + 1
    End If
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  End If

Next i

j = 0
k = 0
l = 0

diagramblad.Range("A1:A300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("A"), _
    Header:=xlGuess

diagramblad.Range("B1:B300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("B"), _
    Header:=xlGuess

diagramblad.Range("C1:C300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("C"), _
    Header:=xlGuess

Application.StatusBar = False

End Sub


$QJH�YLONHQ�ELO�GX�YLOO�N|UD
Private Sub TextBox2_Change()

T = TextBox2.Text

End Sub


(Q�VSHFLILN�ELO
Private Sub CommandButton3_Click()

Application.StatusBar = "Hämtar data.Vänta."

Dim körblad
Dim beräkningsblad
Dim utdatablad
Dim minDB
Dim mittRS
Dim mittRS2
Dim mittFält
Dim Ennybilst
Dim Transportör
'Dim T As Long

T = TextBox2.Text
tabellNamn = TextBox4.Text

'Application.StatusBar = "Hämtar data.Vänta."
Set minDB = OpenDatabase(Name:=sökväg, ReadOnly:=True)
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Set körblad = Worksheets("KÖR")


$NWXHOOD�IUnJRU
Ennybilst = "SELECT Transportkm, [Omr Vol] FROM " & tabellNamn & " WHERE Transportör =" & T &
"And (Transportkm > 0) And ([Omr Vol] > 0) ORDER BY " & tabellNamn & ".Transportkm;"
Transportör = "SELECT First(Transportör) FROM " & tabellNamn & " WHERE Transportör =" & T

Set mittRS = minDB.OpenRecordset(Ennybilst)
Set mittRS2 = minDB.OpenRecordset(Transportör)


6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�(QQ\ELOVW�WLOO�.ROXPQ�$�RFK�%�Sn�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5��RFK
WDU�ERUW�JDPOD�YlUGHQ�L�GHVVD�NROXPQHU
Set beräkningsblad = Worksheets("BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR")
beräkningsblad.Range("A1:B4999").Clear
For mittFält = 1 To mittRS.Fields.Count
    beräkningsblad.Cells(mittFält).Value = mittRS.Fields(mittFält - 1).Name
Next mittFält
beräkningsblad.Cells(2, 1).CopyFromRecordset (mittRS)
beräkningsblad.Cells(1).CurrentRegion.Name = "Database"

Set mittRS = Nothing
'Set minDB = Nothing


6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�7UDQVSRUW|U�WLOO�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5��VDPW�W|PPHU
GHVVI|ULQQDQ�EODGHW�87'$7$�Sn�DOO�LQIRUPDWLRQ
Set utdatablad = Worksheets("UTDATA")
utdatablad.Range("A2:F500").Clear
beräkningsblad.Cells(2, 12).CopyFromRecordset (mittRS2)

Set mittRS2 = Nothing
Set minDB = Nothing
'Application.StatusBar = False


.RSLHUDU�7UDQVSRUW|U�IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
utdatablad.Range("A2").Value = _
    beräkningsblad.Range("L2").Value


.RSLHUDU�YlUGHQ��UHVXOWDW��IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
utdatablad.Range("C2").Value = _
    beräkningsblad.Range("M15").Value                    
*HQRPVQLWWOLJ�KDVWLJKHW

utdatablad.Range("D2").Value = _
    beräkningsblad.Range("K37").Value                    
.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH

utdatablad.Range("E2").Value = _
    beräkningsblad.Range("K38").Value                    
7LGVXWQ\WWMDQGH

utdatablad.Range("F2").Value = _
    beräkningsblad.Range("K40").Value                    
7RWDO�XWQ\WWMDQGHJUDG
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Set transportörsblad = Worksheets("TransportörsID")
Dim Tj As Long
Dim Reg

For j = 1 To 150 Step 1

    Tj = transportörsblad.Range("A" & j & "").Value
    If Tj = T Then
        Reg = transportörsblad.Range("B" & j & "").Value
        utdatablad.Range("B2") = Reg

����
.RSLHUDU�YlUGHQ�RP�WUDQVSRUWHU�nW�DQGUD�IUnQ�7UDQVSRUW|UV,'�WLOO�%(5b.1,1*$5�	
,167b//1,1*$5
        beräkningsblad.Range("M23").Value = _
    transportörsblad.Range("C" & j & "").Value

        beräkningsblad.Range("M24").Value = _
    transportörsblad.Range("D" & j & "").Value

    End If

Next j

Application.StatusBar = False

End Sub


.|U�YLVV�UHJLRQ
Private Sub CommandButton5_Click()

Dim transportörsblad
Dim beräkningsblad
Dim utdatablad
Dim diagramblad
Dim regblad
Dim minDB
Dim mittRS
Dim mittRS2
Dim mittFält
Dim Ennybilst
Dim Ti As Long

tabellNamn = TextBox4.Text

Set transportörsblad = Worksheets("TransportörsID")
Set utdatablad = Worksheets("UTDATA")
utdatablad.Range("A2:F500").Clear

transportörsblad.Range("A1:D150").Sort _
    Key1:=transportörsblad.Range("B1"), _
    Key2:=transportörsblad.Range("A1")

Set diagramblad = Worksheets("DIAGRAM")
    diagramblad.Range("A2:C300").Clear
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Application.StatusBar = "Väljer ut berörda bilar. Vänta."
Set regblad = Worksheets("RegBeräkningar")
regblad.Range("A1:B300").Clear

For a = 1 To 150 Step 1

    If transportörsblad.Range("B" & a & "") = valdreg Then
        regblad.Range("A" & a & ":B" & a & "").Value = _
            transportörsblad.Range("A" & a & ":B" & a & "").Value
    End If
Next a

Application.StatusBar = False

For i = 1 To 150 Step 1

    Application.StatusBar = "Hämtar data.Vänta."

    If regblad.Range("B" & i & "").Value = valdreg Then

        Ta = regblad.Range("A" & i & "").Value

        Ennybilst = "SELECT Transportkm, [Omr Vol] FROM " & tabellNamn & " WHERE Transportkm >
0 And [Omr Vol] > 0 AND Transportör = " & Ta
        Ennybilst = Ennybilst & " ORDER BY Transportkm"

        Transportör = "SELECT First(Transportör) FROM " & tabellNamn & " WHERE Transportör =" &
Ta & ";"

        Set minDB = OpenDatabase(Name:=sökväg, ReadOnly:=True)
        Set mittRS = minDB.OpenRecordset(Ennybilst)
        Set mittRS2 = minDB.OpenRecordset(Transportör)

����
6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�(QQ\ELOVW�WLOO�.ROXPQ�$�RFK�%�Sn�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�
RFK�WDU�ERUW�JDPOD�YlUGHQ�L�GHVVD�NROXPQHU
        Set beräkningsblad = Worksheets("BERÄKNINGAR & INSTÄLLNINGAR")
        beräkningsblad.Range("A1:B4999").Clear
        For mittFält = 1 To mittRS.Fields.Count
        beräkningsblad.Cells(mittFält).Value = mittRS.Fields(mittFält - 1).Name
        Next mittFält
        beräkningsblad.Cells(2, 1).CopyFromRecordset (mittRS)
        beräkningsblad.Cells(1).CurrentRegion.Name = "Database"

        Set mittRS = Nothing

����
6NULYHU�VYDUHW�Sn�IUnJD�7UDQVSRUW|U�WLOO�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5��VDPW�W|PPHU
GHVVI|ULQQDQ�EODGHW�87'$7$�Sn�DOO�LQIRUPDWLRQ
        beräkningsblad.Cells(2, 12).CopyFromRecordset (mittRS2)

        Set mittRS2 = Nothing
        Set minDB = Nothing

����
.RSLHUDU�7UDQVSRUW|U�IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
        utdatablad.Range("A" & (1 + i) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("L2").Value

        utdatablad.Range("B" & (1 + i) & "").Value = _
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            regblad.Range("B" & i & "").Value

����
.RSLHUDU�YlUGHQ�RP�WUDQVSRUWHU�nW�DQGUD�IUnQ�7UDQVSRUW|UV,'�WLOO�%(5b.1,1*$5�	
,167b//1,1*$5
        beräkningsblad.Range("M23").Value = _
           transportörsblad.Range("C" & i & "").Value

        beräkningsblad.Range("M24").Value = _
          transportörsblad.Range("D" & i & "").Value

��������
.RSLHUDU�YlUGHQ��UHVXOWDW��IUnQ�%(5b.1,1*$5�	�,167b//1,1*$5�WLOO�87'$7$�
        utdatablad.Range("C" & (1 + i) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("M15").Value                    
*HQRPVQLWWOLJ�KDVWLJKHW

        utdatablad.Range("D" & (1 + i) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K37").Value                    
.DSDFLWHWVXWQ\WWMDQGH

        utdatablad.Range("E" & (1 + i) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K38").Value                    
7LGVXWQ\WWMDQGH

        utdatablad.Range("F" & (1 + i) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value                    
7RWDO�XWQ\WWMDQGHJUDG
    End If


.RSLHUDU�YlUGHQD�WLOO�GLDJUDPEODGHW��YDUMH�UHJLRQ�L�YDUVLQ�NROXPQ
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer

    If regblad.Range("B" & i & "").Value = "M" Then

        diagramblad.Range("B" & (2 + j) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        j = j + 1
    End If

    If regblad.Range("B" & i & "").Value = "N" Then

        diagramblad.Range("A" & (2 + k) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        k = k + 1
    End If

    If regblad.Range("B" & i & "").Value = "S" Then

        diagramblad.Range("C" & (2 + l) & "").Value = _
            beräkningsblad.Range("K40").Value
        l = l + 1
    End If

Next i
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j = 0
k = 0
l = 0

diagramblad.Range("A1:A300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("A"), _
    Header:=xlGuess

diagramblad.Range("B1:B300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("B"), _
    Header:=xlGuess

diagramblad.Range("C1:C300").Sort _
    Key1:=diagramblad.Columns("C"), _
    Header:=xlGuess

Application.StatusBar = False

End Sub


$QJH�YLONHQ�UHJLRQ�GX�YLOO�N|UD
Private Sub TextBox3_Change()

valdreg = TextBox3.Text

End Sub
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Relationsschema över förslag till databas.


