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Förord  

Med detta examensarbete avslutar vi äntligen vår utbildning och springer ut i 
arbetslivet. Det är med både glädje och vemod vi ser tillbaka på den studietid som 
gått.  

Examensarbetet är utfört på NCC Roads AB region Sydväst där vi har blivit väldigt 
bra bemötta. Vi skulle vilja tacka alla på företaget som hjälpt oss med svar på 
konstiga frågor och beskrivningar av verksamheten. Ett speciellt tack till Lars 
Johansson som med ett glödande engagemang har hjälpt oss i en rad olika 
avseenden, exempelvis med att hitta lämpliga respondenter. Vi vill även rikta ett 
tack till personalen på kontoret som under fikarasterna bidragit med glada 
hejaramsor och tillrop under svåra stunder. Inte förrän nu har vi förstått att sten och 
asfalt kan vara så roligt! 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare på universitetet, Magnus 
Berglund, som har varit till stor hjälp under arbetet. Magnus har framförallt hjälpt 
oss med att utveckla metoden och få en bra struktur i rapporten.  

Slutligen vill vi tacka mor och far för ekonomiskt stöd under studietiden samt en 
underbar uppfostran. 

 

Linköping, februari 2007  

 

 

Martin Eriksen & Jonatan Jansson 



 



Sammanfattning 

NCC Roads producerar och tillhandahåller krossprodukter, asfalt samt 
asfaltbeläggning. En av företagets strategiska inriktningar år 2006 och framåt är 
fokus på kostnadseffektivitet. Under den senaste tiden har arbetet koncentrerats mot 
området logistik, framförallt inköp samt transport. Transporter beställs och styrs 
idag decentraliserat utan att större hänsyn tas mellan asfaltverk, asfaltbeläggning 
och krossverk. Det leder till onödigt långa transporter, väntetider och lågt 
utnyttjande av transportkapaciteten. Kostnaden för transporter och hela logistiken 
beror till stor del av hur distributionsstrukturen är utformad. Av denna anledning 
har NCC Roads inlett ett arbete, som detta examensarbete är en del av, mot en mer 
effektiv distributionsstruktur. 

Examensarbetets syfte är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. Syftet är 
brett och fokus lades inom områden med hög potential för kostnadseffektivisering. 
Rapporten utreder därmed hur NCC Roads kan utnyttja distributionsstrategin 
direktleverans från fabrik och transportstrategierna kontinuerlig förflyttning, 
utnyttja transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, skalfördelar 
samt integrera transportkedjan för att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. 
Strategierna är allmängiltiga och ger inte färdiga alternativa lösningar till nuläget, 
utformade efter Roads specifika situation. För att skapa alternativa lösningar till 
nuläget jämförs teori, idéer och nuläget med avvikelser från strategierna samt 
parametrar till avvikelserna. 

En avvikelse är någonting, exempelvis arbetssätt eller faktum, som resulterar i att 
verkligheten i det studerade systemet skiljer sig från det som en strategi 
förespråkar. 

En parameter är ett arbetssätt eller faktum som gör att en avvikelse uppstår. 

När avvikelser med parametrar detekterats fanns en mängd olika alternativa 
lösningar till nuläget som är av intresse för kostnadseffektivisering. Vid detta skede 
valdes en vidare analys av den alternativa löningen som skapats från strategin 
direktleverans från fabrik för att undersöka totalkostnaden vid ett införande. Valet 



gjordes utifrån potential till kostnadsbesparing, tillgänglig tid samt möjlighet till att 
samla in information. 

År 2006 transporterades 76 000 ton krossprodukter internt inom det studerade 
systemet, vilket sedan har avhämtats av kund eller transporterats till kund av NCC 
Roads. Om företaget använder direktleverans istället för interntransport och vidare 
transport till kund, som NCC Roads står för, kan besparingen bli 56 till 1 476 SEK 
per fordon. Beräkningarna är utförda för kunder placerade inom en radie på 15 km 
från täkten där mellanlagring sker varför kostnadseffektiviseringen kan vara än 
högre vid längre avstånd. 

I rapporten presenteras även alternativa lösningar till nuläget för 
transportstrategierna kontinuerlig förflyttning, utnyttja transportkapaciteten, minska 
tomkörning, rörlig kapacitet samt skalfördelar vilka kan leda till en 
kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen. 



Abstract  

NCC Roads manufacture and provide gravel, asphalt and asphalt paving. One of 
the company’s strategic directions year 2006 and forward is focus on reducing 
costs. During the last few years the work has been concentrated to logistic, 
especially purchase and transport. Today transports are booked and controlled 
decentralized with out any consideration between asphalt factory, paving teams and 
gravel factory. This leads to unnecessary long transports, waiting time and low use 
of transport capacity. The cost of transports and the entire logistics depend on how 
the distribution structure is designed. Because of this NCC Roads has started a 
work, which this thesis is a part of, against a more cost efficient distribution 
structure. 

The purpose of this thesis is to reduce the cost of the distribution structure. This 
purpose is wide why focus was concentrated to areas with high potential of cost 
reduction. Therefore the report examine how NCC Roads can use the distribution 
strategy direct delivery from factory and the transport strategies continues 
movement, use of transport capacity, reduce empty transports, agile capacity, 
economies of scale and integrating the transport chain to make the distribution 
structure more cost efficient. The strategies are general and do not give any direct 
alternative solution to the present situation at NCC Roads. To create alternative 
solutions to the present situation theories, ideas and the present situation were 
compared with deviations from the strategies and parameters to the deviations. 

A deviation is something, for example a way of work or a fact, that result in that 
present situation differ from what the strategy recommend. 

A parameter is a way of work or a fact that makes a deviation appear.   

When the deviations with parameters were detected many alternative solutions to 
the present situation were of interest. At this point the alternative solution created 
from the strategy direct delivery from factory was chosen to bee investigated 
further regarding the total cost. This choice was made based on potential cost 
saving, available time and the possibility to collect information. 



Year 2006, 76 000 tons of gravel were transported within the studied system which 
later on were picked up by the customer or transported to customer by NCC Roads. 
If the company uses direct delivery instead of internal transports and then transport 
to customer the potential savings is 56 to 1 476 SEK per vehicle. The calculation is 
based on customers placed within a radius of 15 kilometers from the middle 
storage. For that reason the saving can be even larger on longer distances. 

Alternative solutions to the present situation are also presented for the strategies 
continues movement, use of transport capacity, reduce empty driving, agile 
capacity and economies of scale which can lead to a cost reduction of the 
distribution structure. 



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 
1.2 SYFTE 1 
1.3 DIREKTIV FRÅN UPPDRAGSGIVAREN 2 
1.4 UNDERSÖKNINGENS METODSYNSÄTT 2 

2 FÖRETAGSBESKRIVNING 5 

2.1 KONCERNEN NCC AB 5 
2.2 AFFÄRSOMRÅDET NCC ROADS 6 

3 NULÄGESBESKRIVNING 9 

3.1 DISTRIBUTIONSSTRUKTUREN 9 
3.1.1 DET STUDERADE OMRÅDET 9 
3.1.2 GENERELLT FÖR EN TÄKT 10 
3.1.3 ASFALTVERK OCH TÄKT I TAGENE 13 
3.1.4 ÅTERVINNING BLIR EN DEL I DISTRIBUTIONSSTRUKTUREN 16 
3.2 TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN 17 
3.2.1 LEVERANTÖRSFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR 17 
3.2.2 SPECIALFORDON BEGRÄNSAR LEVERANTÖRSMARKNADEN 17 
3.2.3 BESTÄLLNING, STYRNING OCH BETALNING AV TRANSPORTER 17 

4 REFERENSRAM 19 

4.1 LOGISTISKA GRUNDER 19 
4.1.1 LOGISTIK 19 
4.1.2 SERVICE KONTRA TOTALKOSTNAD 20 
4.1.3 KOSTNADSEFFEKTIVITET 23 
4.1.4 DISTRIBUTIONSSTRUKTUR 23 
4.1.5 FÖRÄNDRINGSARBETE 26 
4.2 BYGGNADER & FLÖDESVÄGAR 29 
4.2.1 DESIGNANDE AV BYGGNADER OCH FLÖDESVÄGAR 29 
4.2.2 CENTRALISERING 32 
4.3 STYRNING & INFORMATION 33 
4.3.1 STYRNING 34 
4.3.2 INFORMATION 36 



4.4 TRANSPORT 37 
4.4.1 RESURSUTNYTTJANDE AV TRANSPORTER 37 
4.4.2 TRANSPORTSTRATEGIER OCH OPTIMERINGSMETODER 38 
4.4.3 TRANSPORTLEDNINGSSYSTEM 45 

5 UPPGIFTSPRECISERING 47 

5.1 NEDBRYTNING AV SYFTET 47 
5.1.1 STYRNING OCH INFORMATION 49 
5.1.2 BYGGNADER OCH FLÖDESVÄGAR 49 
5.1.3 LAGERFÖRING & LAGERHANTERING 52 
5.1.4 TRANSPORTERING 53 
5.1.5 SAMMANFATTNING AV SYFTESNEDBRYTNING 53 
5.2 SYSTEMANALYS 54 
5.2.1 SYSTEMETS MILJÖ 55 
5.2.2 SYSTEMETS ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR 57 
5.2.3 SYSTEMETS RESURSER 58 
5.2.4 SYSTEMETS KOMPONENTER 58 
5.2.5 LEDNINGEN AV SYSTEMET 59 
5.3 PROBLEMDISKUSSION 59 
5.3.1 TRANSPORTSTRATEGIER 60 
5.3.2 INTERNA TRANSPORTER AV KROSSPRODUKTER 63 
5.4 SAMMANFATTNING AV UPPGIFTSPRECISERINGEN 64 

6 METOD 69 

6.1 INRIKTNING 69 
6.2 METODANSATS 70 
6.3 EN STUDIES TROVÄRDIGHET 72 
6.3.1 ÖKA VALIDITETEN 72 
6.3.2 ÖKA RELIABILITETEN 73 
6.3.3 ÖKA OBJEKTIVITETEN 73 
6.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 73 
6.4.1 INLEDANDE FAS 77 
6.4.2 PLANERINGSFAS 78 
6.4.3 DATAINSAMLINGSFAS 80 
6.4.4 ANALYSFAS 84 
6.4.5 SLUTFAS 87 

 



7 EMPIRI & ANALYS 89 

7.1 KONTINUERLIG FÖRFLYTTNING 89 
7.1.1 EMPIRI OM KONTINUERLIG FÖRFLYTTNING 89 
7.1.2 ANALYS AV KONTINUERLIG FÖRFLYTTNING 94 
7.2 UTNYTTJA TRANSPORTKAPACITETEN 101 
7.2.1 EMPIRI OM UTNYTTJA TRANSPORTKAPACITETEN 101 
7.2.2 ANALYS AV UTNYTTJA TRANSPORTKAPACITETEN 105 
7.3 MINSKA TOMKÖRNING 108 
7.3.1 EMPIRI OM MINSKA TOMKÖRNING 108 
7.3.2 ANALYS AV MINSKA TOMKÖRNING 110 
7.4 RÖRLIG KAPACITET 123 
7.4.1 EMPIRI OM RÖRLIG KAPACITET 124 
7.4.2 ANALYS AV RÖRLIG KAPACITET 130 
7.5 SKALFÖRDELAR 137 
7.6 INTEGRERA TRANSPORTKEDJAN 137 
7.7 DIREKTLEVERANS FRÅN FABRIK 138 
7.7.1 EMPIRI OM DIREKTLEVERANS FRÅN FABRIK 139 
7.7.2 ANALYS AV DIREKTLEVERANS FRÅN FABRIK 142 
7.8 DISKUSSION ANGÅENDE AVVIKELSER OCH PARAMETRAR 143 
7.9 VÄGVAL 144 
7.10 TOTALKOSTNADSANALYS AV DIREKTLEVERANS FRÅN FABRIK 145 
7.10.1 EMPIRI TILL TOTALKOSTNADSANALYS AV DIREKTLEVERANS 145 
7.10.2 KOSTNADSFÖRÄNDRING I KOSTNADSPOSTER 146 
7.10.3 LEVERANSSERVICE 153 
7.10.4 RESULTAT FRÅN TOTALKOSTNADSANALYS 154 
7.10.5 KÄNSLIGHETSANALYS 158 

8 SLUTSATSER 161 

8.1 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 161 
8.1.1 AVVIKELSER 162 
8.1.2 TOTALKOSTNAD 165 
8.2 RESULTATDISKUSSION 166 
8.2.1 SYFTE 166 
8.2.2 AVGRÄNSNINGAR OCH VAL 167 
8.2.3 GENERALISERBARHET 169 
8.2.4 FÖRUTSÄTTNING FÖR ANALYS AV KROSSPRODUKTER 169 
8.3 BIDRAGET TILL ROADS 171 
8.4 SVAR PÅ SYFTET 171 
8.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER/FORSKNING 172 



 
 



1 Inledning 

Kapitlet ger en kort bakgrund till examensarbetet vilket leder fram till syftet, varpå 
uppdragsgivarens direktiv och studiens synsätt klargörs. 

1.1 Bakgrund 
Den strategiska inriktning koncernen NCC AB hade åren 2001 till 2003 
sammanfattas till fokus på den nordiska marknaden, koncentration på 
kärnverksamhet och ökad intern effektivitet. Som en följd av strategin anlitade 
NCC Roads Holding AB konsultfirman McKinsey för att undersöka potentiella 
kostnadsbesparingar i distributionsstrukturen. Utredningen färdigställdes den 29 
oktober 2004 och visar på tre besparingsområden gällande logistik: inköp, 
utländska åkare och transportplanering. NCC Roads Holding AB beslutade att 
fortsätta arbetet internt och valde att fokusera på inköp av transporter samt 
transportplanering. 

NCC Roads Holding AB har funderingar runt styrningen av dagens transporter och 
huruvida dagens distributionsstruktur är lämplig då det flödar material mellan 
krossverk med kompletta kundsortiment. Transporterna beställs och styrs 
decentraliserat utan någon större hänsyn tagen till asfaltverk, beläggning och olika 
krossverk. Det leder till onödigt långa transporter, väntetider och lågt utnyttjande 
av transportkapaciteten. Kostnaden för transporter beror till stor del av hur 
distributionsstrukturen är utformad och i dagsläget står transporterna för 18 % av 
omsättningen. Av denna anledning har NCC Roads Holding AB inlett ett arbete, 
vilket detta examensarbete är en del av, mot en mer effektiv distributionsstruktur. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. 
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1.3 Direktiv från uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren till examensarbetet är NCC Roads AB region Sydväst vars 
geografiska ansvarsområde visas i Bilaga 1. Vid inledningen av examensarbetet 
erhölls följande direktiv; 

• Examensarbetet begränsas till distributionsstrukturen för asfaltverket i 
Tagene, bergtäkterna i Gategård, Skälebräcke, Tagene och Wallhamn, samt 
grustäkterna i Hol och Östad. Se Bilaga 2 för en geografisk överblick av 
området. 

• Examensarbetet ska inte behandla inköp, då företaget behandlar området i ett 
annat projekt. 

• Kostnadseffektiviseringar får inte påverka leveransservicen negativt. 

1.4 Undersökningens metodsynsätt 
Björklund & Paulsson (2003) anser att alla människor har åsikter om hur 
verkligheten fungerar, vad som är sann och bra kunskap, hur ny kunskap skapas 
och hur information bör samlas in samt analyseras. Vidare förklarar de att en 
persons grundläggande syn på kunskap påverkar resultatet av det projekt personen 
genomför. Arbnor & Bjerke (1994) menar att valet av metod måste motsvara 
arbetets frågeställning och påverkas av författarens fundamentala idéer och åsikter. 
Björklund & Paulsson (2003) ansluter sig till Arbnor & Bjerke (1994) som anser att 
ett arbete kan grundas i tre olika synsätt; 

• Analytiska synsättet 

• Systemsynsättet 

• Aktörssynsättet 

Det analytiska synsättet bygger på att verkligheten är objektiv och har en summativ 
karaktär. Det innebär att helheten är summan av dess delar, vilka förklaras utifrån 
verifierade omdömen. (Arbnor & Bjerke, 1994) Undersökaren strävar efter att finna 
orsak-verkan relationer för respektive del och erhåller helheten genom att summera 

2 



delarna. (Björklund & Paulsson, 2003) Med detta synsätt finns risken för 
suboptimering då varje del optimeras för att sedan summeras till en helhet. 
Systemsynsättet anser att verkligheten är objektiv tillgänglig och att helheten 
avviker från summan av delarna. Tanken med synsättet är att relationerna mellan 
delarna medför synergieffekter och delarna förstås utifrån helhetens egenskaper. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) Undersökaren undersöker samband och relationer mellan 
delarna för att förstå de underliggande faktorerna till systemets olika sorters 
beteende. (Björklund & Paulsson, 2003) Med aktörssynsättet anses verkligheten 
vara en social konstruktion som internationellt skapas på olika 
innebördsstrukturella nivåer. Gemensamma språk ges olika innebörder relativt 
dessa nivåer vilket leder till att helheter och delar blir flertydiga och omtolkas 
fortlöpande. Förklaringsintresse saknas och det intressanta är att förstå sociala 
helheter. (Arbnor & Bjerke, 1994) Undersökaren beskriver verkligheten utifrån sin 
egen erfarenhet och handlande. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Syftet med detta examensarbete är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. 
Det medför en kartläggning samt analys av dagens distributionsstruktur där olika 
samverkande funktioner ingår. Förändras distributionsstrukturen, för att erhålla 
kostnadseffektivisering, kommer även relationerna mellan de samverkande 
funktionerna att förändras. För att möjliggöra en sänkning av kostnaden för hela 
distributionsstrukturen måste därmed systemsynsättet ligga till grund för 
utredningen. 
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2 Företagsbeskrivning 

I följande kapitel ges en inblick i koncernen NCC, därefter beskrivs affärsområdet 
NCC Roads och dess värdekedja. 

2.1 Koncernen NCC AB 
NCC AB är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som verkar inom hela 
värdekedjan med skapande av miljöer för arbete, boende och kommunikation. Det 
innebär allt från infrastruktur och bostadshus till stora anläggningsprojekt som 
Turning Torso. År 2005 var omsättningen 50 miljarder SEK och antalet anställda 
21 000. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norden där NCC AB är den näst 
största aktören på byggmarknaden med en marknadsandel på 6 %, efter Skanska på 
8 %. Utanför Norden bedrivs även verksamhet i Baltikum, Polen, Ryssland och 
Tyskland. Koncernens strategiska inriktning 2006 och framåt fokuserar på 
kostnadseffektivitet, NCC Partnering, industriellt byggande och expansion inom 
marknaderna runt Norden. 

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden, se Figur 1. NCC Construction bygger 
bostäder, kontor, industrilokaler, vägar, anläggningar samt övrig infrastruktur. 
Affärsområdet utvecklar bostadsprojekt i egen regi och satsar på ett ökat industriellt 
byggande. NCC Property Developement arbetar med fastighetsutveckling vilket 
omfattar hela kedjan från idéstadiet av ett projekt till färdig försäljning. Detta 
arbete sker i nära samarbete med NCC Construction. Affärsområdet NCC Roads 
producerar och tillhandahåller krossprodukter, asfalt, asfaltbeläggning och 
vägservice. 
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Figur 1: NCC koncernens tre affärsområden och fördelning av omsättning 

2.2 Affärsområdet NCC Roads 
Affärsområdet NCC Roads ligger under bolaget NCC Roads Holding AB som år 
2005 stod för 18 % av NCC koncernens omsättning, cirka 8 miljarder SEK, och 
22 % av dess personal, 4 700. Kärnverksamheten är produktion av krossprodukter 
och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice. De huvudsakliga marknaderna är 
Norden, där NCC Roads Holding AB är den ledande aktören, samt Baltikum, Polen 
och S:t Petersburg.  

Affärsområdet NCC Roads är organiserat utifrån geografiska områden och består 
av affärsenheterna i Figur 2. På grund av dess omfattning har Sverige delats in i 
affärsenheterna Sydväst, Norr och Öst. Uppdragsgivaren av detta examensarbete är 
NCC Roads AB region Sydväst vars geografiska ansvarsområde visas i Bilaga 1. 

 

Figur 2: NCC Roads affärsenheter 

NCC Roads värdekedja 
Oavsett affärsenhet spänner verksamheten över hela värdekedjan, från stenbrytning 
och produktion av kross- och asfaltprodukter till beläggning av asfalt samt 
vägservice, se Figur 3. Varje segment i värdekedjan beskrivs kortfattat under 
respektive rubrik. 

NCC Roads 

Danmark Finland Norge Polen Ryssland Sydväst Norr 

NCC AB 

NCC Construction 
78 % av omsättningen 

NCC Property Development 
3 % av omsättningen 

NCC Roads 
18 % av omsättningen 

Öst 
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Kross Asfalt Beläggning Vägservice 
 

Figur 3: NCC Roads värdekedja 

Kross 
Segmentet kross innefattar framtagning av krossprodukter i olika fraktioner. 
Krossprodukter framställs genom sprängning och brytning av sten från bergtäkter, 
solitt berg, som därefter mekaniskt krossas till olika fraktioner i ett så kallat 
krossverk. Krossprodukter erhålls även genom brytning ur grustäkter, där 
sprängning inte är nödvändig då krossprodukterna redan har olika fraktioner från 
början. Krossverket producerar krossprodukter från 0 till 150 mm i diameter varpå 
det sorteras i intervall och lagras i högar intill krossverket. Krossprodutker säljs 
såväl externt som internt där det bland annat vidareförädlas och blir asfalt. Vidare i 
rapporten beskrivs en krossprodukt enligt följande exempel. Krossprodukter med 
fraktionsstorlek på två till fem millimeter i diameter benämns ´2 – 5. 

Asfalt 
Asfaltfabriker står oftast i anslutning till ett krossverk där tillgång av olika 
stenfraktioner är god. Det finns även mobila asfaltfabriker som används vid större 
projekt då avståndet till fasta fabriker är för långt. Vid produktion av asfalt blandas 
olika stenfraktioner, beroende på vilken egenskap asfalten ska ha, med en viss 
mängd återvunnen asfalt. Blandningen värms till en temperatur på 140 till 170 
grader Celsius varpå bitumen, en restprodukt vid raffinering av olja, tillsätts och 
blandas till en homogen massa. Asfalten måste vara minst 135 grader Celsius när 
den läggs ut på vägen vilket gör att lagring och transport av asfalt måste ske i 
isolerade silos och fordon. Praxis inom branschen, vilket Vägverket har som regel, 
är att asfalt transporteras maximalt 10 mil för att säkerställa kvalitén. Desto längre 
tid asfalt lagras i fordonet ju sämre blir asfaltens kvalité och arbetet vid beläggning 
försvåras. 

Beläggning 
Området beläggning innefattar utläggning av asfalt. När det handlar om större ytor 
används en så kallad beläggningsmaskin som matas med varm asfalt framifrån och 
lägger ett jämnt lager bakom sig. Därefter packas asfalten med en vält för att 
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erhålla rätt hårdhet. Då ytorna är för små för att komma åt med en 
beläggningsmaskin läggs asfalten ut för hand eller med kran och packas därefter 
ihop med en mindre vält eller packningsmaskin. Beläggning är säsongsbetonat och 
kan inte ske vid regn och under vintertid. 

Vägservice 
gservice består oftast i att reparera asfalt men innefattar även skötsel Segmentet vä

av växtlighet, renhållning och snöröjning. Vägservice innebär ofta långa kontrakt 
över ett antal år med kunder som Vägverket och kommuner. 
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3 Nulägesbeskrivning 

Kapitlets första del ger en nulägesbeskrivning av NCC Roads AB region Sydväst 
distributionsstruktur inom det studerade systemet, därefter följer en beskrivning av 
de transportförhållanden som gäller för NCC Roads AB region Sydväst. 

3.1 Distributionsstrukturen 
För att ge en bra bild av dagens distributionsstruktur inom det studerade området, 
geografiskt begränsat i Kapitel 1.3 av uppdragsgivaren NCC Roads AB region 
Sydväst som fortsättningsvis refereras till som Roads, beskrivs 
distributionsstrukturen till en början övergripande för hela det studerade området, 
därefter generellt för en täkt och till sist beskrivs Tagene där ett asfaltverk står i 
anslutning till en täkt. Med täkt avses bergstäkt och/eller grustäkt. 

3.1.1 Det studerade området 
Det studerade området består av asfaltverket i Tagene, bergtäkterna i Gategård, 
Skälebräcke, Tagene och Wallhamn, samt grustäkterna i Hol och Östad, se 
Bilaga 2. 

Naturens gång har avgjort var tillgång av råvara för tillverkning av krossprodukter 
finns. Valet av att öppna en täkt beror delvis på dess storlek, var befintliga täkter 
finns och var konkurrenters täkter ligger. Att öppna en täkt är en process som tar tre 
till sju år på grund av förhandlingar med markägare och ansökan om tillstånd av 
länsstyrelsen.  Roads, med en omsättning på 1,6 miljarder SEK, har ”placerat” 
täkterna i försök att erhålla geografisk närhet till kund och möta den efterfråga som 
uppstår. Vanligtvis ligger kundkretsen inom två mil från täkten och det är sällan 
krossprodukter transporteras längre än tre mil. Det beror på den hårt 
konkurrenssatta marknaden och att transporterna står för en stor del av det slutpris 
kunden betalar för sina krossprodukter, nämligen mellan 12 % vid transport på 
3 km till 59 % vid 30 km baserat på transporttariffen i Bilaga 3. Slutpriset kunden 
betalar baseras på produktpriset som ligger mellan 50 till 100 SEK per ton 
inklusive vinst plus transportkostnaden enligt tariffen till vilken en tioprocentig 
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marginal adderas, såvida ingen förhandling sker. Det resulterar i att när avståndet 
till kunden är längre än tre mil finns det oftast en konkurrent som kan erbjuda 
kunden ett lägre slutpris. Krossprodukter är den största råvaran vid tillverkning av 
asfalt varför placering av asfaltverk oftast görs i anslutning till krossverk där 
tillgängligheten är god. Kundkretsen för asfalt begränsas även den geografiskt då 
asfalt är en färskvara. Praxis inom branschen, vilket Vägverket har som regel, är att 
asfalten transporteras maximalt tio mil för att säkerställa kvalitén. 

När efterfrågan uppstår och kunden lägger sin order medför det ett material- och 
informationsflöde inom distributionsstrukturen. Oftast uppstår dessa flöden för 
respektive täkt då dessa har en naturlig kundkrets. Däremot uppstår det ett internt 
material- och informationsflöde, det vill säga mellan vissa täkter, när brister uppstår 
i lager och efterfrågade krossprodukter inte framställs i tid. I de fallen lägger 
täktens ordermottagare en order hos en annan täkt, varpå kundens krossprodukter 
transporteras till täkten och därefter vidare till kund. Inom det studerade området 
uppstår detta fenomen mellan täkterna i Wallhamn, Gategård, Skälebräcke och 
Tagene vilket illustreras i Figur 4. 

Gategård 

Skälebräcke Wallham
Hol

Östad 

 

Figur 4: Internt material- och informationsflöde mellan täkt 

3.1.2 Generellt för en täkt 
En täkt kan antingen vara en bergstäkt eller grustäkt. Vid bergstäkter krävs 
sprängning i berget och ett krossverk för tillverkning av krossprodukter. I 
grustäkter har stenen redan olika fraktioner från början vilket innebär att det inte 
behövs någon sprängning, däremot kan det behövas ett krossverk för att erhålla rätt 
fraktion. Generellt för alla täkter är att tillverkning sker mot prognos och att 
krossprodukter lagras innan kundorder tas emot, förutom vid stora kundorder. 
Produktion mot prognos sker på grund av ledtiden för tillverkning, kundens krav på 

Tagene 

Täkt & Asfalt Materialflöde 

Informationsflöde Täkt 
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ledtid och att efterfrågan är starkt säsongsbetonad. En lageruppbyggnad sker under 
lågsäsong, vintertid. Planerare för krossning i täkten prognostiserar och styr vilka 
fraktioner som ska tillverkas i krossverket. Prognosen baseras på tidigare års 
försäljning, trender, säsongsvariationer samt större leveransavtal. När 
krossprodukter tillverkats lagras de i olika högar beroende på fraktion i väntan på 
kundorder. För Roads som helhet uppgår lagervärdet för krossprodukter till 
33 MSEK och Roads betalar en lagerränta till en central enhet inom NCC på 
5,25 %. Ovan beskrivna del av en täkts material- och informationsflöde illustreras i 
Figur 5. 

 

Figur 5: En täkts material- och informationsflöde innan kundorder 

 att avhämta materialet med Krossprodukter kan köpas på två sätt, antingen genom
eget fordon eller genom att beställa krossprodukter av en krosscentral. När kunden 
lägger en order tas den emot av en krosscentral som har kontroll på lagernivån. 
Kundens orderkvantitet är näst intill alltid lika stor som eller multiplar av 
lastbilens/ekipagets lastkapacitet som kör krossprodukter till kund, därmed sker 
ingen samlastning av kundorder. Dessutom går det inte att transportera två olika 
sorter på samma flak då fraktionerna kommer att blandas, men det händer att olika 
sorter lastas på lastbil respektive släp. Lastning av kundorder görs med hjälp av en 
hjullastare vilken med ett par skopor har fyllt flaket på lastbilen. Innan lastbilen 
lämnar täkten vägs den på en våg för att krosscentralen ska erhålla 
faktureringsunderlag. Transport av krossprodukter styrs av en krosscentral som 
dagligen beställer ett antal lastbilar med chaufförer, av en lastbilscentral, för 
nästkommande dags behov. Det är svårt att differentiera sig inom krossbranschen 
eftersom produkterna och kvalitén är näst intill likvärdig oavsett val av leverantör. 
Det leder till att pris och ledtid oftast blir de avgörande parametrarna vid ett köp. 
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Kunden lägger sin order allt ifrån ett par timmar till några veckor innan förväntad 
leverans, det leder till att transportkapaciteten är avgörande vid kort förvarning. Är 
transportkapaciteten låg kan det resultera i att kunden vänder sig till en konkurrent. 
Den begränsade leverantörsmarknaden av transporter gör att krosscentralen inte 
gärna släpper ifrån sig lastbilar även om det saknas arbetsuppgifter, utifall en kund 
skulle ringa. Den tidigare figuren av en täkts material- och informationsflöde kan 
byggas på enligt Figur 6, som illustrerar hur en helt självförsörjande täkt fungerar. 

 

Figur 6: En självförsörjande täkts material- och informationsflöde 

Stundom uppstår det brist i lagret hos vissa täkter, vilket tidigare diskuterats. När 
detta händer läggs ordern först och främst internt men när det inte går läggs ordern 
externt för att därefter transporteras till täkten. Dessa scenarion kan adderas till den 
tidigare figuren och visa en generell bild av en täkts material- och 
informationsflödet, se Figur 7. 
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Figur 7: En generell täkts material- och informationsflöde 

Informations och materialflödet i Gategård och Skälebräcke illustreras i Figur 7. I 
Wallhamn fjärrvägs lastbilarna från Gategårds krosscentral. Detta innebär att det 
finns en våg i Wallhamn men ingen krosscentral. Avhämtat material faktureras från 
Gategård och vid beställning av krossprodukter styrs även lastbilarna från 
Gategård. Material och informationsflödet i Wallhamn kan illustreras genom Figur 
7 dock utan någon kross- eller lastbilscentral. Grustäkterna i Hol och Östad har 
samma material och informationsflöde som Wallhamn dock sker fjärrvägningen 
från Skälebräcke. 

3.1.3 Asfaltverk och täkt i Tagene 
I Tagene ligger ett asfaltverk i anslutning till en täkt, vilken fungerar som en 
generell täkt se Kapitel 3.1.2, för att säkra tillgången på krossprodukter till 
produktion av asfalt. När asfaltverket behöver extra mycket krossprodukter 
informerar asfaltverket krosscentralen om detta, annars är det krosscentralens 
ansvar att asfaltverket har tillräckligt med krossprodukter. En lastbil och en dumper 
fyller på kalldoseringen, ett mindre lager, med krossprodukter som är direkt 
anslutet till verket. Kalldoseringen töms automatiskt under produktion av asfalt. 
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För tillverkning av asfalt behövs även bitumen som köps av en extern leverantör, 
Nynas AB, och lagras i en silo direkt ansluten till asfaltverket. Beställning av 
bitumen sker med mellan en till fem dagars mellanrum och det finns inget 
säkerhetslager. Till skillnad från krossprodukter tillverkas asfalt mot kundorder. 
Detta eftersom färsk asfalt inte kan lagras under en längre tid utan försämrad 
kvalité. Därmed lagras asfalt maximalt en arbetsdag efter tillverkning och kasseras 
därefter om den inte använts för beläggning. Det uppstår därmed inget material- 
och informationsflöde inom distributionsstrukturen kopplat till asfalt förrän kunden 
lägger en order. 

Det finns två olika typer av asfaltkunder, kunder som köper beläggning och kunder 
som endast köper asfalt. Liksom krossbranschen är det svårt att differentiera sig 
inom asfaltbranschen, eftersom produkterna och kvalitén är näst intill likvärdig 
oavsett leverantör. Vilket leder till att pris och ledtid oftast blir de avgörande 
parametrarna när kunden lägger sin order. Roads i Tagene anser sig skämma bort 
sina kunder genom att hålla en hög leveransservice. Med hög leveransservice avses 
här en kort ledtid. Kunden kan förvänta sig beläggning inom en vecka och ett rent 
köp av asfalt samma dag som ordern läggs. Kunden erbjuds möjligheten att välja 
bland cirka 300 olika sorter av asfalt och verket har möjligheten att lagra asfalt i sju 
så kallade fickor under dagen. 

När externa kunder lägger en order, rent köp av asfalt, tas den emot av asfaltverket 
som lägger in ordern i sin produktionsplanering. När asfalt är tillverkad hamnar den 
i en av de sju fickorna. En transportör placerar sin lastbil under fickan, fyller flaket 
med asfalt, väger bilen och kör asfalten till kunden. Dessa transporter beställs och 
styrs av kunden. Då kunden efterfrågar beläggning tas ordern emot av en planerare 
beläggning. I Tagene finns det åtta stycken planerare beläggning som var och en är 
knuten till ett specifikt beläggningslag. Den planerare kunden har kontakt med åker 
ut och tittar på den tilltänkta beläggningsytan, beräknar hur mycket asfalt som 
behövs, bedömer behovet av lastbilar för att transport av asfalt och beräknar 
därefter priset. Om kunden godtar pris och ledtid lägger planerare beläggning in 
ordern i beläggnignslagets arbetsschema. Planerarna informerar asfaltverket om 
den preliminära mängd asfalt beläggningslagen kommer att behöva. För att 
transportera asfalt från asfaltverket till beläggningslagen summerar planerarna 
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behovet av transporter och beställer lastbilar hos en lastbilscentral. I Tagene 
används Göteborgs lastbilscentral, GLC, för både transport av krossprodukter och 
asfalt. 

Det finns tre stycken beläggningslag som lägger asfalt med beläggningsmaskin 
samt fem lag som lägger asfalt med kranbil och för hand. Ett ytterligare 
maskinbeläggningslag vilket benämns tunnskiktslaget gör så kallade 
tunnskiktsbeläggningar med en speciell beläggningsmaskin. Detta 
maskinbeläggningslag gör tunnskiktsbeläggningar över hela Sverige varför dessa 
beläggningar sker ibland inom det studerade systemet. Beroende på inkommande 
order och väderleksförändringar får beläggningslagen se dagens schema en dag i 
förväg eller samma morgon. Under beläggning räknar beläggningsansvarig ut exakt 
hur mycket asfalt som kommer att behövas och sköter kommunikationen med 
asfaltverket. Respektive lags beläggningsansvarig styr även över de lastbilar som 
beställts dagen innan. Beläggningslagen har inte något standardiserat arbetssätt 
vilket gör att rutiner skiljer sig mellan lagen. I en del beläggningslag styr 
beläggningsansvarig transporterna och behovet av asfalt medan det i andra lag är en 
lastbilschaufför som kommit att ta på sig det ansvaret. En del lastbilschaufförer har 
med tiden blivit knutna till ett visst beläggningslag trots att det inte finns någon 
praktisk anledning. Material- och informationsflödet i Tagene som helhet illustreras 
i Figur 8. 
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Figur 8: Material- och informationsflöde i Tagene 

Ett beläggningsjobb kräver vanligtvis så mycket asfalt att lastbilarna får åka flera 
vändor för att transportera ut all asfalt. Därmed blir asfalten liggandes i en av 
verkets fickor tills beläggningen eller de beläggningar som består av samma sort 
blivit klara. Ligger det order på för många olika sorter kan det leda till köbildning 
av lastbilar som väntar på att asfalten ska bli färdig. I det värsta scenariot hinner 
inte asfaltverket med att producera det som önskas. När produktionsplaneraren 
inser detta kontaktar hon/han planerarna beläggning för att om möjligt lägga om 
beläggningsschemat eller undersöka om kunden kan acceptera en annan sort. 

3.1.4 Återvinning blir en del i distributionsstrukturen 
I Tagene har Roads möjlighet och kommer i framtiden att ta emot avfall samt 
återvinningsmaterial. Med avfall avses lera, jord, schaktmassor och liknande 
material. Återvinningsmaterial avser gammal asfalt, tegel och sten. Det finns en 
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marknad inom avfall och återvinning då konkurrensen är låg och lagar tvingar 
intressenter att göra sig av med avfall samt återvinningsmaterial på ett miljövänligt 
sätt. Närmsta område för att lämna liknande avfall och återvinning ligger cirka två 
mil från Tagene. Då transportkostnaden står för en stor del av det pris kunden 
betalar för att lämna sitt avfall och att Tagene geografiskt ligger nära en stor del av 
marknaden kan Roads göra detta till en lönsam verksamhet, samtidigt som 
företaget erhåller råmaterial till sin egen produktion. 

3.2 Transportförhållanden 
Roads befinner sig i en bransch med specifika transportbehov. Dessa behov och 
dagens leverantörsmarknad av transporter resulterar i unika förutsättningar som 
klargörs i detta kapitel. 

3.2.1 Leverantörsförhållanden och ägarstruktur 
Roads äger inga lastbilar utan köper transporttjänsten via olika lastbilscentraler, 
beroende på respektive verks geografiska placering. Lastbilscentraler är företag 
som förmedlar lastbilar inklusive chaufförer så att kunden varken behöver äga eller 
hyra lastbilen på heltid. Ägaren till fordonen är ofta enmansföretag som även utför 
transporten eller åkerier med ett fåtal anställda. 

3.2.2 Specialfordon begränsar leverantörsmarknaden 
Asfalt är en färskvara som måste hållas varm tills den läggs ut. Det gör att fordonet 
måste vara isolerat för att möjliggöra en transport. Denna isolering kräver en 
extrainvestering av ägaren till fordonet vilket resulterar i att marknaden för 
transport av asfalt är mindre än för krossprodukter. Generellt är det svårt att få tag i 
både asfalt- och krosslastbil direkt när behovet uppstår. Det gör att Roads 
säkerställer transportkapacitet genom att hellre beställa en lastbil för mycket än för 
lite. 

3.2.3 Beställning, styrning och betalning av transporter 
Var för sig sammanställer de olika kross- och asfaltavdelningarna nästkommande 
dags behov av lastbilar. I slutet av arbetsdagen lägger de sin beställning till en 
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lastbilscentral, som i vissa fall är en och samma central. Vid köp av transport 
beställs ett specifikt antal lastbilar och inte transport från en punkt till en annan.  

När beställning av lastbilar är gjord och lastbilarna står till förfogande styrs de av 
Roads. Det är personal vid krosscentral och beläggningslag som styr lastbilar och 
ger dem nya uppdrag under dagen. Den begränsade leverantörsmarknaden gör att 
personal vid krosscentraler inte gärna släpper ifrån sig lastbilar även om det saknas 
arbetsuppgifter, utifall en kund skulle ringa. 

Upplägget för betalningsform avtalas på lokal nivå och sträcker sig som oftast över 
en ettårsperiod. Antingen går närliggande krossverk eller krossverk och 
beläggningsavdelningar samman samt sluter avtal med en lokal lastbilscentral eller 
skrivs avtalen separat. Vid större arbeten sluts specifika avtal för varje enskilt 
tillfälle. I regel sker betalning av asfalttransporter per timma och krosstransporter 
på ackord, det vill säga per km och ton. 
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4 Referensram 

Referensramen är uppdelad i fyra avsnitt, logistiska grunder, byggnader & 
flödesvägar, styrning & information samt transport. Avsnittet med logistiska 
grunder används bland annat i uppgiftspreciseringen för att bryta ned syftet till 
dess beståndsdelar. Avsnitten byggnader & flödesvägar, styrning & information 
samt transporter beskriver syftets relevanta beståndsdelar mer ingående.  

4.1 Logistiska grunder  
I kapitlet logistiska grunder beskrivs hur olika författare tolkar begreppen logistik, 
service, totalkostnadsmodell, distributionsstruktur samt kostnadseffektivitet. 
Avslutningsvis beskrivs en modell för hur ett förändringsarbete bör fortgå. För att 
läsaren lättare ska förstå nedbrytningen av syftet i uppgiftspreciseringen förs 
diskussioner i referensramen om de olika författarnas beskrivningar av logistik, 
distributionsstruktur och kostnadseffektivitet vilket utmynnar i rapportens 
tolkningar av begreppen. 

4.1.1 Logistik 
Logistik är funktionen som ansvarar för transport och lagring av material under 
färden från leverantör till kund. (Waters, 2003) 

Med logistik menas den strategiska processen som innefattar hantering, 
anskaffning, förflyttning och lagring av material samt flödet av information genom 
företagets organisation och dess marknadskanaler. Detta ska ske på ett sådant sätt 
att nuvarande och kommande lönsamhet maximeras genom kostnadseffektivt 
arbete. (Christopher, 2005)  

Council of supply chain management professionals (2006), benämns hädanefter 
CSCMP (2006), är världens största branschförening inom logistik och definierar 
logistik på samma sätt som Christopher (2005) förutom att föreningen även trycker 
på att flödet av material sker hela vägen från råvara till slutkund. 
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Både CSCMP (2006) och Christopher (2005) definierar logistik mer detaljerat och 
djupgående än Waters (2003). CSCMP (2006) har en bredare syn på 
försörjningskedjan varför denna rapport ansluter sig till CSCMP:s (2006) definition 
av logistik. 

4.1.2 Service kontra totalkostnad 
I logistiklitteraturen diskuteras ofta kopplingen mellan leveransservice och 
totalkostnad. I följande kapitel beskrivs vad leveransservice innebär, hur kostnad 
vid en logistisk förändring beräknas samt kopplingen däremellan. 

Leveransservice 
Leveransservice är ett uttryck som ofta används i olika sammanhang utan att klart 
definieras. Persson & Virum (1996) delar in leveransservice i sju 
leveransserviceelement som tillsammans ska ge en heltäckande bild av vad 
leveransservice innebär. 

Ledtid: Tiden från order till leverans. 

Leveranspålitlighet: Tillförlitlighet i ledtiden. 

Leveranssäkerhet: Att produkten kommer i rätt mängd och till rätt kvalité.  

Information: Att kunden får information före, under och efter leveransen. 

Kundanpassning: Möjligheten att anpassa leveransen till kundens behov. 

Flexibilitet: Möjlighet till anpassning vid förändrade förutsättningar.  

Lagertillgänglighet: Andelen order som kan levereras vid beställning.   

Leveransservice bör användas i samband med vilket leveransserviceelement som 
avses, exempelvis ”leveransservice med avseende på ledtid” eller ”leveransservice 
med avseende på leveranssäkerhet”. (Abrahamsson, 1992) 

Totalkostnadsmodell  
I logistiska sammanhang talas det ofta om totalkostnad. Med totalkostnad menas 
alla kostnader, även andra avdelningars kostnader, som påverkas av ett visst beslut. 
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Totalkostnadsmodellen bygger på att en kostnad som förändras i ena delen av ett 
system även påverkar kostnader i andra delar av systemet. Att tillämpa 
totalkostnadsmodellen vid en logistisk förändring innebär att alla kostnader som 
kan påverkas beaktas och vägs mot varandra vid skapandet av exempelvis ett 
beslutsunderlag. (Aronsson et al, 2004) Att analysera alla kostnader och dess 
inverkan på varandra stämmer överens med systemsynsättet, enligt Arbnor & 
Bjerke (1994) eftersom verklighetens delar inte kan analyseras var för sig. 

Totalkostnadsmodellen byggs upp av ett antal kostnadsposter som var och en syftar 
till någon av ett företags olika logistiska huvudaktiviteter. Vilka kostnadsposter 
som ska ingå i totalkostnadsmodellen beror helt på situationen. Vid en logistisk 
undersökning används en fördefinierad totalkostnadsmodell som grund, vilken 
därefter anpassas till situationen genom att vissa kostnadsposter läggs till och andra 
tas bort. Kostnadsposter som plockas bort är sådana som endast påverkar 
totalkostnaden lite eller inte alls. Att anpassa totalkostnadsmodellen till den 
specifika situationen kräver logistisk kunskap och insikt. (Aronsson et al, 2004) 

Aronsson et al (2004) och Lambert & Stock (2001) har i båda sina böcker skapat 
totalkostnadsmodeller som är allmängiltiga oberoende av logistisk undersökning. 
Dessa modeller kan användas som grund och därefter anpassas till situationen. 
Aronsson et al (2004) lyfter fram fem kostnadsposter, lagerföring, 
lagerhållning/hantering, transport, administration samt övrigt. Lambert & Stock 
(2001) belyser sex kostnadsposter i sin modell, lagerhållning, lagerföring, transport, 
administration, produktion och service. Nedan redovisas totalkostnadsmodellen 
enligt Aronsson et al (2004) samt kopplingarna till modellen enligt Lambert & 
Stock (2001). När författarna är oense om vilken kostnad som bör tillhöra vilken 
post ansluter sig rapporten till Aronsson et al (2004). Det viktigaste är att hänsyn 
tas till alla kostnader och att inte samma kostnad tas med två gånger. 

Lagerföring 
Denna kostnadspost innefattar kostnader för bundet kapital, risker, svinn, 
kassaktioner och försäkringspremier i samband med lagring av produkter 
(Aronsson et al, 2004). Lambert & Stock (2001) lyfter även fram varuskatter och 
kostnad för lagringsutrymme som kostnader under lagerföring.   
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Lagerhållning/hantering 
Aronsson et al (2004) samt Lambert & Stock (2001) beskriver att 
lagerhållning/hantering innefattar kostnader för att driva ett lager vilka är kostnader 
för ägandet av lagret, personalkostnader, hanteringskostnader och kostnader för 
transporter inom anläggningen.  

Transport 
Aronsson et al (2004) samt Lambert & Stock (2001) anser att transport innefattar 
kostnader för administration samt utförande av transporter.    

Administration 
Kostnadsposten innefattar kostnader som är kopplade till att administrera 
logistiken. Det är kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar, 
ekonomisk uppföljning samt andra administrativa kostnader. (Aronsson et al, 2004) 
Under denna kostnadspost lyfter Lambert & Stock (2001) även fram kostnaden för 
informationssystem.  

Övrigt 
Med denna kostnadspost fångar Aronsson et al (2004) upp alla övriga kostnader 
som kan påverkas. Det är kostnader för informationssystem, emballage, 
logistikrelaterad överkapacitet samt material.  

Lambert & Stock (2001) menar även att produktion och service är kostnadsposter 
som kan påverkas vid en förändring. Rapporten kommer att behandla 
kostnadsposten produktion inom det som Aronsson et al (2004) definierat som 
övriga kostnader och service kommer att diskuteras separat från 
totalkostnadsmodellen. 

Koppling mellan totalkostnaden och leveransservice 
Enligt Lambert & Stock (2001) bör service ses som en bristkostnad, kostnad för 
utebliven försäljning, men att mäta denna kostnad är mycket svårt. Även Aronsson 
et al (2004) nämner att service kan ses som en bristkostnad men anser att ämnet 
service är så pass viktigt att den diskuteras vid sidan om totalkostnadsanalysen. Om 
en butik har 100 % leveransservice betyder det att alla varor alltid finns hemma i 
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oändlig kvantitet. Detta är självklart inte möjligt då det skulle innebära en oändlig 
kostnad. Därav krävs att leveransservicen läggs på en sådan nivå att kunderna blir 
nöjda både med priset och med leveransservicen. Självklart följer inte service och 
kostnad varandra linjärt då det är möjligt att sänka kostnaderna med bibehållen 
service men i stort finns det en stark koppling mellan kostnad och leveransservice. 
(Aronsson et al, 2004) 

4.1.3 Kostnadseffektivitet 
För ett tillverkande företag innebär kostnadseffektivitet att kostnaderna för en given 
mängd output ska vara så låga som möjligt. (Olhager, 2000) Inom 
logistiklitteraturen anses uttrycket kostnadseffektiv vara givet och onödigt att 
definiera då de flesta författare använder uttrycket utan att beskriva dess innebörd. 
Den beskrivning Olhager (2006) gör av kostnadseffektivitet anses lämplig som 
grund däremot kan ordvalet ”given mängd output” anses något begränsande varför 
rapportens definition av kostnadseffektivitet lyder: 

Att göra något kostnadseffektivt innebär att för en så låg kostnad som möjligt 
erhålla största möjliga output. 

Att kostnadseffektivisera ett system innebär därmed att förändra en aktivitet inom 
systemet så att en högre output erhålls till samma kostnad eller samma output till en 
lägre kostnad. Detta kan liknas vid att erhålla en lägre kostnad per enhet. 

4.1.4 Distributionsstruktur  
Hur centrallager och regionallager är placerade samt hur flödet av produkter går 
mellan dessa och ut till kund kallas för distributionsstruktur. När kunden ställer 
krav på kort leveranstid eller när kunderna är många och utspridda över ett stort 
geografiskt område krävs att distributionen är strukturerad för att kostnaderna ska 
hållas nere. Ett sätt att hålla nere distributionskostnaderna är med hjälp av olika 
regional- och centrallager, se Figur 9. Regionallager används för att serva ett 
mindre lokalt område med varor. Fördelen med regionallager är att leveranstiden 
blir kort då dessa lager ligger nära kunden. Centrallager placeras centralt i en 
region och har som syfte att serva regionallager. Fördelen med centrallager är att 
stordriftsfördelar som exempelvis samordnade transporter från fabrik kan utnyttjas. 
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Det som styr hur många centrallager och regionallager ett företag bör använda sig 
av är kravet på leveranstid. (Aronsson et al, 2004) 

Regionallager 

Centrallager 

 

Figur 9: Exempel på en distributionsstruktur (Aronsson et al, 2004) 

Abrahamsson (1992) anser att distribution är ett brett begrepp som förutom den 
fysiska distributionen även omfattar promotionsfunktioner som exempelvis reklam, 
försäljning och exponering av produkten. Vad gäller fysisk distribution ansluter 
Abrahamsson (1992) till definitionen av Kotler (1988) vilken omfattar planering, 
implementering och kontrollering av det fysiska flödet av material och färdigt gods 
från råvara till användning för att möta kundens behov och lönsamhet. 
Abrahamsson (1992) har definierat distributionsstruktur som designen av 
distributionen: 

”Den design med vilken distributionen organiseras och administreras avseende 
materialflöde och därtill kopplade resurser i distributionssystemet.” (Abrahamsson, 
1992) 

Abrahamsson:s (1992) definition av en distributionsstruktur består av två 
huvuddelar, hur den organiseras och hur den administreras. Med organiseras avses 
den inbördes placeringen och ordningen av distributionsstrukturens fysiska resurser 
samt materialflöden. Med administreras avses en distributionsstrukturs ickefysiska 
delar vilka möjliggör att distributionsstrukturen fungerar (Abrahamsson, 1992).   

Kunder
Fabrik 
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Chopra & Meindl (2004) anser att hänsyn måste tas till distributionsstrukturens fyra 
byggstenar byggnader, material, transport och information vid designandet av 
organisationen. Med byggnader innefattas fabriker och lager, material avser all 
materia från råvara till slutprodukt, transport avser alla former av förflyttning av 
material och information innefattar insamling och distribution av data. Information 
skiljer sig från byggnader, material och transport då den inte har någon fysisk form 
samt därför att information påverkar och påverkas av alla delar i 
distributionsstrukturen. Beroende på hur dessa byggstenar utformas påverkar det 
hur pass kostnadseffektiv och flexibel mot förändringar distributionsstrukturen är. 
(Chopra & Meindl, 2004) Vidare anser Chopra & Meindl (2004) att en 
distributionsstrukturs kostandseffektivitet motverkar dess flexibilitet. I Tabell 1 
visas en jämförelse mellan en kostnadseffektiv och en flexibel distributionsstruktur. 

Tabell 1: Jämförelse mellan kostnadseffektiv och flexibel distributionsstruktur (Chopra & Meindl, 2004) 

  Kostnadseffektiv distributionsstruktur Flexibel distributionsstruktur 

Primärt mål Försörj efterfrågan till lägst kostnad Reagera snabbt mot efterfrågan 

Produktstrategi 
Godtagbar kvalité till lägsta 
produktkostnad 

Standardisera för uppskjutning av 
differentiering 

Prisstrategi Sänk marginalen då priset är avgörande Höj marginalen då priset inte är avgörande 

Tillverkningsstrategi Sänkt kostnad genom högre produktivitet 
Överkapacitet för att möta en osäker 
efterfrågan 

Lagringsstrategi Minimera lagernivå för minskad kostnad 
Hög lagernivå för hantering av osäker 
efterfrågan 

Ledtidsstrategi Reducera men inte till en högre kostnad Aggressiv reducering oavsett kostnad 

Leverantörsstrategi Baserat på kostnad och kvalité 
Baserat på ledtid, flexibilitet, pålitlighet och 
kvalité 

 

Den organiserade delen i definitionen som Abrahamsson (1992) har gjort av en 
distributionsstruktur kan kopplas till beskrivningen av en distributionsstruktur 
enligt Aronsson et al, (2004), hur lager är placerade samt hur flödet av produkter 
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går mellan dessa och ut till kund, samt byggstenarna byggnader, material och 
transport enligt Chopra & Meindl (2004). Utifrån de ovan nämnda författarnas 
beskrivningar av en distributionsstrukturs ingående delar tolkar rapporten att den 
organiserade delen av en distributionsstruktur består av beståndsdelarna, byggnader 
och möjliga flödesvägar, lagerföring och lagerhantering samt tranporter. Den 
administrerade delen i Abrahamsson:s (1992) definition av en distributionsstruktur 
tolkas som hur materialflödet styrs, det vill säga val av materialflödesmöjlighet 
med tanke på den specifika situation som uppstått, där även Chopra & Meindl:s 
(2004) byggsten information innefattas. Därav består den administrerade delen av 
en distributionsstruktur av beståndsdelen, styrning och information.  

Enligt ovanstående resonemang samt att promotionsfunktioner inte behandlas i 
studien, då examensarbetet genomförs inom området logistik, består en 
distributionsstruktur, uppdelat på organiserade och en administrerade 
beståndsdelar, av:  

Organiserade delar; 

• Byggnader och flödesvägar 

• Lagerföring och lagerhantering 

• Transportering 

Administrerade delar;  

• Styrning och information 

4.1.5 Förändringsarbete 
Det finns många olika metoder för hur projekt angående utveckling och förbättring 
av ett företags logistikverksamhet kan planeras samt genomföras. Det inte valet av 
metod som är viktigast utan att förändringsarbetet sker på ett genomtänkt och 
strukturerat sätt. (Aronsson et al, 2004) Följande modell rekommenderas av 
Aronsson et al (2004), se Figur 10.  
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Klargöra förutsättningar 

Beskriva och analysera nuläget Föreslå alternativa lösningar 

Jämföra nuläget med alternativa förslag 

Välja en lösning 

Genomföra förändringen 

Följa upp resultat 
 

Figur 10: Steg i förändringsarbete (Aronsson et al 2004) 

Vid uppstarten av ett projekt är det viktigt att kargöra förutsättningarna för 
förändringen. Förutsättningarna som bör klargöras varierar från projekt till projekt 
men är vanligtvis målet med projektet, vilka delar av företaget som berörs, vilka 
resurser som står till förfogande och tidsramen för projektet. (Aronsson et al, 2004) 

Det första steget i ett förändringsarbete är att beskriva och analysera nuläget. För 
att erhålla en bra förändring krävs god kunskap om hur verksamheten fungerar i 
dagsläget. Vid logistiska förändringar bör en flödeskartläggning genomföras som 
principiellt visar de aktuella material- och informationsflödena. (Aronsson et al, 
2004) 

I nästkommande steg, förslag på alternativa lösningar, tas alternativa sätt att 
organisera och styra verksamheten fram. Dessa kan erhållas genom litteraturstudier, 
nya idéer grundade på tidigare erfarenhet eller inspiration av vad andra gjort, 
exempelvis konkurrenter. De förslag på alternativa lösningar som tas fram bör 
delvis grundas i nuläget varför arbetet med det föregående steget och detta oftast 
sker parallellt, därav ligger stegen på samma nivå i Figur 10. För att inte låsa sig i 
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tankarna bör minst två lösningar tas fram som sedan utvärderas. (Aronsson et al, 
2004) 

Det tredje steget är att jämföra nuläget och de nya förslagen. Vilket görs genom att 
förespå hur de nya lösningarna kommer att fungera och vad det leder till för 
konsekvenser. Sedan jämförs de olika lösningarna med varandra och nuläget för att 
finna för- och nackdelar med respektive alternativ. Det kan vara svårt att förutspå 
hur nya lösningar kommer att fungera eller hur indata som efterfrågan eller priser 
kommer att se ut i framtiden. Därav bör en känslighetsanalys genomföras där olika 
värden testas i beräkningarna. På så sätt erhålls en bild av hur känslig en lösning är 
mot förändringar, vilket är viktigt att beakta när en löning ska väljas. (Aronsson 
et al, 2004) 

Steget därefter är att välja en lösning. Detta med analysen som grund, men förutom 
kvantitativa parametrar bör även beslutsfattaren ta hänsyn till en del ”mjuka” 
parametrar, exempelvis om förändringen stämmer överens med företagets 
övergripande strategier och om en implementering är svår att införa i praktiken. 
(Aronsson et al, 2004) 

Efter en lösning valts innefattar nästa steg att genomföra förändringen. Att 
genomföra förändringen innebär en förändring av rutiner och organisationen så att 
verksamheten fungerar på det sätt som beslutats i det föregående steget. Att 
genomföra en förändring är ofta ett svårt och tidskrävande arbete. (Aronsson et al, 
2004) 

En uppföljning av resultatet är det sista steget i ett förändringsarbete. Detta för att 
undersöka hur bra den nya lösningen fungerar. En jämförelse med utgångsläget bör 
genomföras för att få svar på om förändringen medfört någon positiv effekt. 
Dessutom bör en jämförelse genomföras med de förväntade effekten för att få en 
bild av hur bra analysen var, vilket ger svar på huruvida de analysverktyg som 
använts var lämpliga. (Aronsson et al, 2004) 
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4.2 Byggnader & flödesvägar 
Följande kapitel redovisar hur byggnader och flödesvägar kan designas, kopplat till 
företagets distribution, för att kostnadseffektivitet ska uppnås. Designen av 
byggnader och flödesvägar är huvudsakligen beroende av kundernas krav på 
service och kostnad (Chopra & Meindl, 2004). Kapitlet inleds med att beskriva 
designande av byggnader och flödesvägar, därefter behandlas centralisering.    

4.2.1 Designande av byggnader och flödesvägar 
Chopra & Meindl (2004) menar att företag kan designa sina byggnader och 
flödesvägar, kopplat till företagets distribution, på många olika sätt. Det finns dock 
sex distinkta designer som klassificeras enligt, Direktleverans från fabrik, 
Direktleverans från fabrik med ”merge in transit”, Leverans till kund från 
distributör, Samleverans till flera kunder från distributör, Kunden hämtar 
produkten från fabriken eller distributör och Kunden hämtar produkten från 
återförsäljare. Nedan beskrivs innebörden av de olika designerna.  

Direktleverans från fabrik bygger på att en återförsäljare tar emot kundorder och 
förmedlar dessa vidare till en eller flera fabriker varifrån de färdiga produkterna 
transporteras direkt till slutkunden. Produkterna lagerförs här vid fabrik, se Figur 
11. (Chopra & Meindl, 2004) 

Kunder

Återförsäljare

Fabriker

Materialflöde

Informationsflöde 
 

Figur 11: Direktleverans från fabrik (Chopra & Meindl, 2004) 

Direktleverans från fabrik med ”merge in transit” innebär att kunden får en 
samlastad leverans istället för ett antal olika leveranser, kundorderna läggs till en 
återförsäljare som fördelar orderna till rätt fabriker. Produkterna lagerförs även här 
vid fabrik, se Figur 12. (Chopra & Meindl, 2004) 
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Figur 12: Direktleverans från fabrik med ”merge in transit” (Chopra & Meindl, 2004) 

Vid leverans till kund från distributör lagerförs inga produkter vid fabriken utan 
detta görs hos återförsäljare som tar emot kundorder och sköter leveransen hem till 
kund, se Figur 13. (Chopra & Meindl, 2004) 

 

Figur 13: Leverans till kund från distributör (Chopra & Meindl, 2004) 

Samleverans till flera kunder från distributör är väldigt lik leverans till kund från 
distributör. Skillnaden är att flera olika kundorder samlastas hos återförsäljaren och 
levereras ut till kund samtidigt under en rutt, se Figur 14. (Chopra & Meindl, 2004)  

 

Figur 14: Samleverans till flera kunder från distributör (Chopra & Meindl, 2004) 

Kund hämtar produkten från fabriken eller distributör bygger på att kunden lägger 
sin order till en återförsäljare och hämtar den sedan på en så kallad mötesplats dit 
den transporterats från en fabrik eller distributör. En mötesplats kan till exempel 

Samlastningsplats  

Fabriker

Återförsäljare

Kunder

Materialflöde

Informationsflöde 

Fabriker

Återförsäljare 

Kunder

Materialflöde

Informationsflöde 

Fabriker

Återförsäljare 

Kunder

Materialflöde 
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vara en distributör, återförsäljare eller dylikt. Lagringen av produkterna sker 
antingen vid fabrik eller hos distributör, se Figur 15. (Chopra & Meindl, 2004) 

Fabriker

Återförsäljare 
Samlastningsplats  

 

Figur 15: Kund hämtar produkten från fabriken eller distributör (Chopra & Meindl, 2004) 

Kund hämtar produkten från återförsäljaren bygger på att produkterna lagras hos 
återförsäljaren där kunden kan gå in och köpa produkten, alternativt beställa 
produkten hemifrån och hämta produkten hos återförsäljaren efteråt, se Figur 16. 
(Chopra & Meindl, 2004) 

 

Figur 16: Kund hämtar produkten från återförsäljaren (Chopra & Meindl, 2004) 

Tabell 2 visar en inbördes jämförelse mellan de sex designerna av byggnader och 
flödesvägar, kvantifierad på en skala mellan 1 till 6, för kostnads- och 
servicefaktorer. För kostnadsfaktorer betyder 1 låg kostnad och 6 hög kostnad, för 
servicefaktorer betyder 1 bra prestation och 6 dålig prestation.   

Kunder

Mötesplats  Materialflöde 

Informationsflöde 

Fabriker

Återförsäljare 

Kunder

Materialflöde 

Informationsflöde 

31 



Tabell 2: Inbördes jämförelse mellan sex designer av byggnader och flödesvägar (Chopra & Meindl, 2004) 

Kostnadsfaktorer 
Lagerföring 1 1 2 3 1 4
Transport 4 3 2 5 1 1
Lagerhållning 1 2 3 4 5 6
Information 4 4 3 2 5 1
Servicefaktorer
Ledtid 4 4 3 2 4 1
Produktbredd 1 1 2 3 1 4
Lagertillgänglighet 1 1 2 3 1 4
Kund upplevelse 4 3 2 5 5 5
Översikt av ordern 5 4 3 4 6 1
Återlämning 5 5 4 2 2 1

Kund hämtar produkten från fabriken eller distributör
Kund hämtar produkten från återförsäljare

Direktleverans från fabrik 
Direktleverans från fabrik med ”merge in transit”

Leverans till kund från distributör
Samleverans till flera kunder från distributör

 

Vid direktleverans från fabrik är transportkostnaden hög jämfört med andra 
designer. Detta på grund av att andra designer möjliggör samlastning av varor 
mellan fabrik och, återförsäljare, samlastningsplats eller mötesplats vilket ökar 
transportutnyttjandet. Om samlastning ej är möjligt leder direktleverans från fabrik 
till den lägsta möjliga transportkostnaden jämfört med andra designer. Lagerföring 
och lagerhållningskostnad är lägre för direktleverans från fabrik jämfört med andra 
designer då lagring samt hantering av produkter endast sker vid fabrik och inte 
även vid återförsäljare, samlastningsplats eller mötesplatser. Informationskostnaden 
är förhållandevis hög vid direktleverans från fabrik då en god kontakt mellan 
återförsäljare och fabrik krävs. (Chopra & Meindl, 2004) 

4.2.2 Centralisering 
Under 90-talet gick det att urskilja en trend kring centralisering vid designen av 
byggnader och flödesvägar kopplat till företagets distribution. Centralisering 
innebär att företaget försöker nå marknaden från ett eller ett fåtal lager, så kallade 
centrallager. Detta har möjliggjorts genom bättre infrastruktur och kortare 
transporttider som medfört att det geografiska avståndet inte utgör samma problem 
som tidigare. (Aronsson et al, 2004) 
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En centralisering kan ge både kostnadsfördelar för det levererande företaget och 
ökad service för det köpande företaget. Det levererande företaget kan få 
inlärningsvinster vid införandet av nya produkter, minskade kostnader för 
kapitalbindning tack vare färre säkerhetslager, lägre fasta kostnader för personal, 
lager och administration då antalet lager minskar och slutligen blir styrning och 
kontroll av det fysiska flödet enklare vilket kan leda till skalfördelar. Det köpande 
företaget kan få säkrare ledtider tack vare ett komplett sortiment, differentiering i 
form av skräddarsydda distributionslösningar och slutligen en bättre 
kundinformation eftersom kontrollen är högre då alla artiklar samlats i ett lager. 
Det är viktigt att ta både leveransservice och totalkostnad i beaktande vid varje 
beslut om centralisering. (Abrahamsson, 1992) 

Även andra författare som Waters (2003), Christopher (2005) och Chopra & 
Meindl (2004) diskuterar centralisering och anser att det är det är oekonomiskt med 
för många, men även med för få anläggningar. Generellt sett menar författarna att 
transportkostnaden ökar vid en centralisering medan lagerförings- och 
lagerhållningskostnaden minskar. Waters (2003) belyser tre kostnadsposter 
gällande centralisering, transportkostnader inom företaget, transportkostnader ut till 
kund samt operativa kostnader. Färre antal lager och fabriker ger lägre 
transportkostnad inom företaget tack vare att samlastning möjliggörs vilket ökar 
transportutnyttjandet, däremot blir transportkostnaden högre ut mot kund eftersom 
avståndet är längre. De operativa kostnaderna varierar med fabrikens/lagrets storlek 
och generellt sett ger större anläggningar ekonomiska skalfördelar vilket sänker 
kostnaden per hanterad artikel. En allt för hög grad av centralisering kan dock leda 
till stora kostnader för kontroll, koordinering och kommunikation. (Waters, 2003) 

4.3 Styrning & information 
I följande kapitel beskrivs styrning och information. Dessa uttryck har en stark 
koppling till varandra då information bland annat är en förutsättning för styrning 
(Bruzelius & Skärvad, 2000).  
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4.3.1 Styrning  
Styrning går ut på att påverka det som görs i en organisation så att dess handlingar 
blir målinriktade, samordnade och effektiva. Med organisation avses ”ett antal 
individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå ett 
mål”. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

Centraliserat/decentraliserat beslutsfattande  
I ett företag kan beslutsfattandet centraliseras eller decentraliseras. Med 
centraliserat beslutsfattande menas att besluten fattas högre upp i organisationen 
och med decentraliserat beslutsfattande menas att besluten fattas längre ned i 
organisationen. Fördelarna med ett centraliserat beslutsfattande är att 
stordriftsfördelar kan tillvaratas, dubbelarbete undvikas samt enhetliga principer 
användas. Detta då den beslutande personen har en helhetssyn över organisationen. 
Fördelarna med ett decentraliserat beslutsfattande är att större utrymme ges till 
egna initiativ, beslut och handlingar för organisationsmedlemmarna. Beslut som 
fattas längre ned i organisationen anpassas bättre till specifika förhållanden i olika 
delar av företaget och leder ofta till större motivation hos de anställda. (Bruzelius & 
Skärvad, 2000) 

Organisation 
En organisation kan vara orienterad utefter funktioner eller processer vilket medför 
olika konsekvenser. (Aronsson et al, 2004)  

Funktionsorienterad organisation 
I en funktionsorienterad organisation arbetar varje funktion/avdelning separat utan 
att bry sig om vad som händer före eller efter i materialkedjan, se Figur 17. Varje 
funktion ser till sitt eget bästa och försöker till varje pris optimera och sänka 
kostnaderna i sin del av företaget (Aronsson et al, 2004). Varje avdelning ser sin 
arbetsplats som ett revir och viljan till förändring över avdelningsgränserna är ofta 
låg. Ett tydligt exempel på detta från industrin är när vissa avdelningar försöker 
sänka sina produktionskostnader genom att köra långa och stora produktionsserier. 
Detta leder till ett lågt pris per styck på just den egna avdelningen men det kan, i 
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och med bundet kapital och ökad risk för inkurans, dock leda till en högre 
totalkostnad för företaget. (Christopher, 2005) 

Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 
Otydliga 
kunder 

Produkt 1 

Produkt 2 

 

Figur 17: Illustration av en funktionsorienterad organisation (Aronsson et al, 2004) 

Processorienterad organisation 
I en processorienterad organisation är det helheten i företaget som är viktig. Varje 
avdelning finns kvar men de beslut som tas sker i beaktande av hur beslutet 
påverkar andra avdelningar i företaget. Kunden är tydlig för alla i kedjan så att 
varje person lyfter blicken från den egna avdelningens nyckeltal och ser till 
helheten istället, se Figur 18. (Aronsson et al, 2004) Hade företaget från exemplet i 
stycket innan varit processorienterat skulle produktionsledaren ha ställt sig frågan 
om det ligger i företagets intresse att köra långa och stora produktionsserier. 
(Christopher, 2005) 

 

Figur 18: Illustration av en processorienterad organisation (Aronsson et al, 2004) 

Produkt 2 

Produkt 1 

Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 
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4.3.2 Information 
Bred information som insamlas över både avdelnings- och företagsgränser är 
nyckeln till framgång då informationen möjliggör att beslut kan tas utifrån ett brett 
perspektiv (Chopra & Meindl, 2004). Information är ett viktigt styrinstrument då 
den tolkas av beslutsfattaren och ligger till grund för vilka handlings- och 
beslutsalternativ som identifieras (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

Rätt information  
Chopra & Meindl (2004) menar att information måste ha följande karakteristik för 
att vara av värde för beslutsfattaren; 

• Informationen måste vara korrekt 

• Informationen måste komma i rätt tid 

• Informationen måste vara av rätt sort 

Om inte informationen ger den sanna bilden av verkligheten är det omöjligt att ta 
korrekta beslut. Självklart kan inte all information vara 100 % rätt, men den måste 
ligga i närheten för att besluten som tas ska bli bra. Om den information som 
beslutfattaren erhåller är gammal blir de beslut som tas därefter inte anpassade för 
den rådande situationen. (Chopra & Meindl, 2004) 

Informationssystem 
Ett informationssystems uppgift är att samla in all nödvändig data som alla aktörer i 
organisationen behöver och därefter distribuera rätt information till rätt aktör så att 
rätt beslut kan tas. Meningen är inte bara att ledningen ska få information om 
verksamheten utan aktörer på alla nivåer i en organisation behöver rätt typ av 
information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Förutom att förmedla 
information kan informationssystem även räkna om, med hjälp av logiska och 
matematiska funktioner, information till planer och prognoser. (Coyle et al, 2000)  

När informationssystem utformas är det viktigt se till principer för kommunikation, 
informationsutbyte och informationsspridning, då dessa tre påverkar vilken 
information som blir tillgänglig för beslutsfattaren. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
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Datorbaserade informationssystem har fördelen att kunna ge information om vad 
som händer i verksamheten i realtid. Beslut inom den egna organisationen eller 
eventuellt en samarbetspartners organisation kan därmed grundas på färsk och 
korrekt information. Resultatet blir effektivare och bättre beslut. Ett 
informationssystem har fem huvudfunktioner vilka redovisas i Figur 19. 
(Christopher, 2005) 

Planering 
Lagernivåer 
Prognoser 
Strategier 

 

Figur 19: Funktioner i ett informationssystem (Christoper, 2005) 

4.4 Transport 
Följande kapitel behandlar resursutnyttjande av transporter, transportstrategier och 
metoder samt transportledningssystem. 

4.4.1 Resursutnyttjande av transporter 
Resursutnyttjande kan variera under liknande förutsättningar beroende på vad som 
mäts och hur det mäts. Lumsden (1995) menar att transporter av trailers, containrar 
och pallar (lastbärare) är typiska transporter där det uppstår en obalans mellan 
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gods- och lastbärarflöde, då gods endast flödar åt ett håll medan lastbärare måste 
flöda åt två håll, vilket resulterar i ett försämrat resursutnyttjande. Med godsflöde 
avses flödet av varor från källa till slutkund och lastbärarflöde avser flödet av 
lastbärare. 

Det går att dela in resursutnyttjande i två typer, en typ som ser till det fysiska 
nyttjandet av resurser och en annan där nyttjandet kopplas till en ekonomisk 
disposition av resursen (Lumsden, 1995). Dessa typer av resursutnyttjande kan 
tydliggöras i tre räkneexempel, med samma förutsättningar. Läsaren bör ha i åtanke 
att dessa tolkningar är ur transportörens perspektiv. En lastbil är lastad till hälften 
av lastkapaciteten med produkter och kör lasten till kund och sedan återvänder till 
utgångspunkten. Priset till kund för transporten innefattar utkörning med last men 
även returkörning för det tomma fordonet. 

• Väljer man att mäta resursutnyttjandet efter ersättning från kund blir det 
100 % eftersom ersättning tas ut för körning till kund och tillbaka i form av 
en hög taxa. Nyttjandet har i detta fall kopplats till en ekonomisk disposition 
av resursen. 

• Väljer man att mäta resursutnyttjande efter fordonets fysiska nyttjande blir 
resursutnyttjandet 50 % då fordonet är lastat ena vägen men tomt den andra. 
Resursutnyttjande ses då som det fysiska nyttjandet av resursen. 

• Ur ett samhällsperspektiv används inte lastbilens kapacitet maximalt, ty den 
är endast fylld till hälften under halva körtiden. Ur detta perspektiv blir 
resursutnyttjandet 25 %. Även ur denna synvinkel ses resursutnyttjande som 
det fysiska nyttjandet av resursen. 

Inget av resultaten kan anses vara mer riktigt än de andra även om de varierar från 
25 % till 100 %. Resultatet måste kopplas till den specifika situationen (Lumsden, 
1995). 

4.4.2 Transportstrategier och optimeringsmetoder 
Coyle et al (2000) menar att transportstrategier kan delas upp i generella 
transportstrategier, batchtransportstrategier och bulktransportstrategier. Generella 
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transportstrategier är sådana som gäller överlag för alla typer av transporter, 
batchtransportstrategier är sådana som gäller för transporter av batcher som inte 
själva fyller en hel lastbil och bulktransportstrategier är sådana som bör tillämpas 
när bulkmaterial transporteras. Brewer et al (2001) definierar bulkmaterial genom 
ett eller flera av följande påståenden; 

• Materialet förflyttas i pipelines eller på transportband. 

• Materialet hanteras i stora kvantiteter och transporteras ofta med FTL. Med 
FTL menas maximalt volymutnyttjande av transportfordonet (Full Truck 
Load). 

• Materialet har ett förhållandevis lågt volymvärde. 

• Materialet har ett lågt förädlingsvärde. 

Nedan beskrivs olika transportstrategier och optimeringsmetoder för bulkmaterial 
som vid tillämpning ökar resursutnyttjandet av transporter vilket sänker 
transportkostnaden.   

Transportstrategier 
Transporter är en del av företagets logistikfunktion. Strategier och operativa beslut 
som tas angående transporter måste därför stämma överens med företagets övriga 
mål och inriktning. Dåliga transportbeslut kan få en negativ effekt på 
prestationsförmågan för hela distributionsstrukturen. (Coyle et al, 2000) 

Kontinuerlig förflyttning 
Det mest effektiva sättet att förflytta sig på är att vara i ständigt rörelse, sporadiska 
start och stopp är tids- och energikrävande. Transport och arbetssätt bör utformas 
på sådana sätt att antalet stopp och stilleståndstid minimeras. (Coyle, et al 2000) 
Varje extra hantering av bulkmaterial i transportkedjan är en onödig kostnad som 
inte skapar värde för kunden. Hanteringskostnaden kan sänkas genom att ta bort 
onödiga lastningar och lossningar eller genom att använda effektivare lastning och 
lossningsutrustning. (Brewer et al, 2001)  
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Utnyttja transportkapaciteten 
Transportkapaciteten ska utnyttjas maximalt vid varje transport. Ju större del av 
fordonets lastkapacitet som utnyttja desto lägre blir kostnaden per transporterad 
enhet. (Coyle et al, 2000) 

Minska tomkörning 
Att köra en transport tom innebär nästan samma kostnad som att köra en transport 
med last. Därför ska alla tomkörningar minimeras om den totala transportkostnaden 
ska hållas nere. Det kan uppnås genom att styra om materialflödet, välja lämpliga 
leverantörer så de matchar transportörens tomkörningar eller åta sig andra företags 
transporter förutsatt att dessa går att genomföra med samma transportfordon. Vid 
transport av bulkmaterial uppstår ett starkt beroende mellan transportör och kund. 
Detta då respektive kund står för en stor dela av transportörens intäkt och när 
transportören söker nya jobb kan det resultera i att kunden upplever en sämre 
service, högre kostnader och utebliven försäljning eller produktion under kortare 
tider då transport inte är möjlig. Med tanke på detta beroende borde kunden skapa 
en balans i in- och utflödet så transportören minskar antalet tomkörningar och 
slipper söka andra jobb. (Coyle et al, 2000) Senare i kapitlet beskrivs teorier om 
optimering vilka syftar till att minska tomkörning.  

Rörlig kapacitet 
För att transportkostnaderna ska hållas nere krävs att rätt transportkapacitet finns på 
rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta innebär att transportkapaciteten måste vara rörlig 
så att den kan flyttas dit behovet finns. Det kan uppnås genom planering och 
system som visar var transportkapacitet och behov av transport finns. (Coyle et al, 
2000) 

Skalfördelar 
Då stora volymer material ska förflyttas är det viktigt att kostnaden per volymenhet 
är så låg som möjligt. Detta kan uppnås genom att använda tåg, lastbilar samt båtar 
som har extra hög lastkapacitet och som är energisnåla. (Brewer et al, 2001) 
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Integrera transportkedjan  
Om bulkmaterial transporteras på ett sådant sätt att varje enskild transport i 
transportkedjan jobbar för sig själv utan att kommunicera med de andra delarna 
leder det till onödiga mellanlager och ineffektiv hantering. Genom att information 
delas mellan stegen kan hanteringen mellan transporterna förenklas och lagernivåer 
sänkas vilket resulterar i lägre kostnader. (Brewer et al, 2001) 

Optimeringsmetoder 
Skräddarsydda transporter som baseras på kundordernas storlek, avstånd, 
efterfrågan och värde är grunden till att hålla kostnaderna nere. (Chopra & Meindl, 
2004) Det finns ett antal metoder för hur detta ska åstadkommas som är mer eller 
mindre matematiskt avancerade. Nedan beskrivs tre metoder. 

Rutt 
När hemleveranser sker till kund finns det kostnader att spara genom att låta en 
lastbil sköta leveransen till flera kunder under en och samma tur. Det kallas för att 
lastbilen kör en rutt. Fördelen med rutter är att antalet körda km blir färre samt att 
färre och/eller större lastbilar är möjliga att använda vilket sänker kilo- eller 
volymkostnaden för leveransen. (Chopra & Meindl, 2004) 

Optimeringsmetoden trädsökning ger en optimal lösning till en rutt men är 
tidskrävande. En enklare metod som ger ett förhållandevis bra resultat är närmaste 
insättning. Närmaste insättning bygger på att en rutt skapas genom att noden som 
ger det minsta tillskottet i sträcka till den nuvarande rutten läggs till i rutten på rätt 
ställe, en båge tas bort och ersätts med en nod och två bågar. Noder symboliserar 
platser längs rutten och bågar symboliserar sträckor. Detta illustreras med ett 
exempel i fyra steg, se Figur 20 . (Lundgren et al, 2003) 

Steg 1 I starten ses det som att nod A har en rutt kring sig själv. 

Steg 2 Nu har den nod som skapat det minsta tillskottet i sträcka, nod B, lagts in 
i rutten. 

Steg 3 Nu har den nod som skapat det minsta tillskottet i sträcka, nod C, lagts in 
i rutten. 
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Steg 4 Nu har den nod som skapat det minsta tillskottet i sträcka, nod D, lagts in 
i rutten. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

 

Figur 20: Exempel på närmaste insättning 

Billigaste vägen 
När transporter går i ett transportnätverk är det viktigt att hitta den billigaste vägen 
om transportkostnaden ska hållas nere. Dijkstras algoritm är en metod som kan 
användas för att hitta den billigaste vägen från en nod till en annan via ett nät av 
noder och bågar. Metoden bygger på att varje båge har en kostnad och att nodernas 
placering är fördefinierad. Noderna är även utmärkta med (X,Y). X står för vilken 
nod (utgångsnod från inkommande båge) som ger den lägsta totalkostnaden. Y står 
för nodkostnaden vilken är summan av bågkostnaden för inkommande båge och 
kostnaden för inkommande båges utgångsnod (X). Varje nod söks av i tur och 
ordning genom att börja från nod 1. Noden söks av genom att man ser till vilka 
noder alla utgående bågar leder, om en nod får en lägre nodkostnad då bågens 
kostnad summeras med nodkostnaden från tidigare nod märks denna nod om med 
nytt X och Y. (Lundgren et al, 2003) Detta illustreras i Figur 21 med ett exempel 
som förklaras under figuren. 
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Figur 21: Exempel på djikstras algoritm (Lundgren et al, 2003) 

Exemplet grundas i att transporten skall ske från nod 1 till nod 3 till den lägsta 
kostnaden. Vid initialläget betyder noteringen (-,0) vid nod 1 att noden inte har 
någon inkommande båge innan sökningen är påbörjad och att nodkostnaden är 0 
eftersom transporten inte påbörjats. Vid nod 2 och 3 betyder noteringen (-,∞) att 
noderna inte har några inkommande bågar eftersom sökningen inte påbörjats och 
att kostnaden vid respektive nod satts till oändligheten. Kostnaden sätts till 
oändligheten i utgångsläget eftersom syftet är att hitta den lägsta kostnaden, hade 
kostnaden satts till noll i utgångsläget vore sökningen över innan den påbörjats.  

Sökningen börjar i nod 1 som är utgångsläget för transporten. Nod 1 är kopplad till 
nod 2 och 3 varpå dessa ska undersökas. Vid undersökning av nod 2 visar figuren 
att bågkostnaden från nod 1 till nod 2 är 2 enheter. Kostnaden för den inkommande 
bågens utgångsnod är 0 enheter, detta eftersom nod 1 är utgångsnod till nod 2 och 
har noteringen (-,0). Summan av den inkommande bågens och dess utgångsnods 
kostnad blir 2 + 0 = 2 enheter och resulterar i noteringen (1,2). Denna notering 
måste jämföras med den tidigare noteringen (-,∞). Eftersom kostnaden 2 enheter är 
lägre än ∞ märks nod 2 med den nya markeringen (1,2) och den gamla stryks. 
Samma tankegång gäller för nod 3. Bågen till noden kommer från nod 1. 
Kostnaden för nod 1 är 0 enheter och bågkostnaden till nod 3 är 5 enheter vilket 
summeras till 5. Noteringen (1,5) jämförs med (-,∞) och lägst kostnad avgör, vilket 
medför att den gamla noteringen stryks och (1,5) tar dess plats. 
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När sökningen av den första noden är avklarad fortsätter sökningen med respektive 
nod som den första noden var kopplad till. I detta exempel är det bara nod 2 som 
kvarstår att söka av eftersom nod 3 är slutdestinationen. Nod 2 har enligt dess 
notering (1,2) kostnaden 2 enheter och är kopplad till nod 3 med en bågkostnad på 
2 enheter. Det resulterar i en notering på (2,4) vars kostnad är lägre än den tidigare 
noteringen (1,5) som stryks. 

Sökningen av noderna är nu avklarad. Vid nod 3 står noteringen (2,4) vilket visar 
att den lägsta kostnaden för transport till slutdestinationen är 4 enheter. För att se 
vilken väg som resulterat i kostnaden undersöks noteringarna bakåt bland noderna. 
Noteringen (2,4) hänvisar till nod 2 vars notering (1,2) hänvisar till nod 1 som är 
utgångsläget för transporten. För att erhålla den lägsta transportkostnaden i 
exemplet ovan bör därmed transporten från nod 1 till nod 3 ske via nod 2. 

Nätverksformulering av transportproblem 
När en produkt ska transporteras till kund och det finns ett antal fabriker som kan 
leverera går det att använda en transportoptimeringsmodell för att beräkna var 
produkten ska levereras ifrån så att den lägsta totalkostnaden erhålls, se Figur 22. 
Modellen bygger på att varje fabrik har en viss tillgång, varje kund har en viss 
efterfrågan och att kostnaden för alla transporter från fabrik till kund finns givna, se 
Figur 22. I det enklaste fallet av optimering har en kund efterfrågan på en enhet och 
alla fabriker tillgångar på en enhet. Då är det bara att leverera enheten från den 
fabrik som har den lägsta transportkostnaden. Om antalet kunder som har en 
efterfrågan är många och likaså antalet fabriker måste ett datorprogram med 
optimeringsfunktion användas för att hitta den lägsta kostnaden. (Lundgren et al, 
2003) Ett exempel på ett sådant program är Microsoft Excel. 
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Figur 22: Exempel på nätverksformulering av transportproblem (Lundgren et al, 2003) 

4.4.3 Transportledningssystem 
Informationssystem vilka används för att styra transporter definieras i denna 
rapport som transportledningssystem, TLS. Ett TLS har beroende på situation ett 
antal input och output. Coyle et al (2000) redovisar en modell av ett TLS i sin bok. 
Modellen har två övergripande input, transportkrav och transportmöjlighet. Dessa 
består av inköpsorder, påfyllnadsorder och kundorder från speditör samt 
fordonstillgång och kostnadstariffer från transportör. Förutsatt att informationen 
erhålls i realtid kan TLS tillhandahålla följande output;  

• Transportplanering:  Optimala rutter, kontinuerlig förflyttning och 
 konsolidering 

• Statusrapportering:  Spårning av transporter i realtid och direktrespons    

• Prestationsrapportering:  Transporttider och prestanda 

• Planering och analys:  Lönsamhet och riskanalys 

Fördelarna med ett TLS är övergripande samma som för vanliga 
informationssystem. All relevant information som rör transporter samlas in och rätt 
information förmedlas till den som behöver den. TLS kan vara fristående eller 
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sammankopplat med organisationens övriga informationssystem. (Coyle et al, 
2000) 
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5 Uppgiftsprecisering 

Uppgiftspreciseringen inleds med en nedbrytning av syftet samt en diskussion kring 
avgränsningar av vissa områden. Därefter presenteras det studerade systemet med 
hjälp av en systemanalys enligt Churchman (1973). Detta följs upp med en 
problemdiskussion vilken leder fram till precisa frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning. 

5.1 Nedbrytning av syftet 
Rapportens syfte är brett. Därför krävs att syftet bryts ned i dess ingående delar så 
att dessa blir lättare att behandla. 

Examensarbetets syfte är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. 

I syftet finns två uttryck, kostnadseffektivisera och distributionsstruktur, som måste 
studeras djupare för att få en bättre inblick i problemet, se Figur 23. 

Syfte 

Kostnadseffektivisera Distributionsstruktur 
 

Figur 23: Nedbrytning av syftet 

Enligt referensramen, Kapitel 4.1.3, definieras kostnadseffektivt på följande sätt: 

Att göra något kostnadseffektivt innebär att för en kostnad erhålla största möjliga 
output. 

Att värdera om en aktivitets förändring leder till en kostnadseffektivisering kan 
göras genom en exakt beräkning av totalkostnaden eller genom att med logiska 
resonemang beskriva att en aktivitets förändring i ett system leder till en ökad 
output.     
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En distributionsstruktur består enligt Abrahamsson (1992) av en organiserad och en 
administrerad del. Beståndsdelarna i den organiserade delen av en 
distributionsstruktur är enligt referensramen, Kapitel 4.1.4, byggnader och 
flödesvägar, lagerföring och lagerhantering samt transportering. Den 
administrerade delen av en distributionsstruktur består enligt referensramen, 
Kapitel 4.1.4, av styrning och information. Både Abrahamsson (1992) och Chopra 
& Meindl (2004) menar att den administrerade delen av en distributionsstruktur 
inte kan ses som en enskild beståndsdel utan att den påverkar alla delar i 
distributionsstrukturen som en möjliggörare.  

Enligt ovanstående definition och resonemang bryts syftet ned i en organiserad och 
en administrerad del samt i dess ingående beståndsdelar och möjliggörare, se Figur 
24. 

Syfte 

Kostnadseffektivisera Distributionsstruktur 

Organiserad del Administrerad del 

Styrning & information 

Byggnader & 
flödesvägar 

Lagerföring & 
lagerhantering 

Transportering 

 

Figur 24: Nedbrytning av distributionsstruktur i dess beståndsdelar   

Då syftet är brett måste en avvägning göras inom vilka delar av 
distributionsstrukturen som rapportens fokus ska läggas. Det görs med definitionen 
av kostnadseffektivisering i åtanke, det vill säga att för en kostnad erhålla största 
möjliga output. Fokus i rapporten läggs därmed på områden med störst potential för 
kostnadseffektivisering samtidigt som andra områden avgränsas. 
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5.1.1 Styrning och information  
Då styrning och information fungerar som en möjliggörare, enligt Abrahamsson 
(1992) och Chopra & Meindl (2004), till att byggnader och flödesvägar, lagerföring 
och lagerhantering samt transportering behandlas inte området i sig själv som en 
kostnadseffektiviserande faktor. Utan styrning och information är ett medel för att 
förverkliga de kostnadseffektiviserande förslag som behandlas i rapporten. Därav 
faller ingen frågeställning ut från styrning och information. 

5.1.2 Byggnader och flödesvägar 
Chopra & Meindl (2004) menar att byggnader innefattar fabriker, lager och 
återförsäljare. Motsvarigheterna till dessa i det studerade systemet är täkter, 
asfaltverk, krossverk samt lagringsplatser för krossprodukter.  

Asfalt 
I dagsläget har Roads lokaliserat asfaltverk beroende på avståndet till kund samt i 
närhet av en bergstäkt för att garantera tillgången på krossprodukter. Med tanke på 
att asfalt maximalt får transporteras tio mil för att säkerställa asfaltens kvalité bör 
ett asfaltverk placeras i en central position av infrastrukturen för att erhålla närhet 
till marknaden och möjliggöra försäljning. Att placera asfaltverk intill en bergstäkt 
och därmed inte centralt utifrån marknaden måste därmed motiveras utifrån 
kostnadsskäl. Att placera ett asfaltverk intill en täkt kan leda till utebliven 
försäljning om asfaltverket därmed inte ligger i centrum av marknaden och en ökad 
transportkostnad från verk till kund på grund av längre avstånd. Däremot leder 
placeringen till lägre kostnader för transport av krossprodukter till asfaltverket. 
Inom det studerade systemet ligger ett asfaltverk intill en bergstäkt i området 
Tagene intill staden Göteborg och måste därmed anses ligga i en central position av 
marknaden. Därav är betydande kostnadsbesparingar gällande omlokalisering av 
asfaltverk inte möjliga och området avgränsas. 

Asfalt måste transporteras direkt till kund då hållbarheten är begränsad. Därför 
finns ingen annan möjlighet än att tillämpa designen direktleverans från fabrik 
enligt Chopra & Meindl (2004) vilket sker idag. Därav avgränsas området 
förändring av byggnader och flödesvägar för asfalt från rapporten.   
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Kross 
Dagens design av Roads byggnader och flödesvägar gällande krossprodukter kan 
klassificeras under distributionsstrategierna kunden hämtar produkten från fabrik 
eller distributör och direktleverans från fabrik, Chopra & Meindl (2004). Dock 
med undantaget att det sker interna transporter av krossprodukter mellan 
fabrikerna/lagringsplatserna. Byggnader, kopplat till krossprodukter, som kan 
omlokaliseras är täkter, krossverk och lagringsplatser.  

Naturens gång har avgjort på vilka geografiska platser en täkt kan öppnas. Utifrån 
det försöker Roads öppna täkter för att erhålla närhet till kund och samtidigt hålla 
ett avstånd från konkurrenter såvida inte marknaden är stor inom ett visst 
geografiskt område. Företaget placerar sina krossverk vid täkterna, för att minska 
transporterna från täkt till krossverk, och lagring sker intill respektive krossverk. 
Efterfrågan av krossprodukter rättfärdigar antalet täkter. Att förändra Roads design 
av byggnader och flödesvägar kan ske på två sätt, genom en centraliserad lagring 
eller genom en centraliserad lagring och krossning. 

Att transportera krossmaterial till ett centrallager för att därefter köra ut det till 
kund skulle minska transportkostnaderna inom företaget men öka 
transportkostnaderna ut mot kund enligt Waters (2003) teorier om centralisering. 
Waters (2003) påstående att interna transporter minskar vid en centralisering 
bygger på att samlastning är möjlig. Då Roads transporter i dagsläget redan går 
med FTL erhålls inte den positiva effekten. Det innebär att en centralisering av 
Roads krossprodukter skulle öka transportkostnaden än mer drastiskt än vad 
författarna anser. En centralisering måste därmed sänka lagerförings- samt 
lagerhållningskostnaden för att motverka de höjda transportkostnaderna och 
motivera en centralisering. Kostnaden för lagerföring hos Roads är idag en promille 
av den totala omsättningen, då omsättningen är 1,6 miljarder SEK, budet kapital i 
lager är 33 MSEK och lagerräntan är 5,25 %, vilket endast möjliggör en liten 
sänkning av lagerföringskostnaden. Lagerhållningskostnaden kan endast minskas 
marginellt då lastning av kundorder går snabbt och är gjort med ett par skopor 
vilket innebär att hanteringen är svår att förbättra. Samtidigt är produktsortimentet 
smalt vilket gör lagerhanteringen okomplicerad. En centralisering resulterar i ett 
färre antal byggnader vilket i Roads fall innebär markytor där lagring sker och 
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krossverk, vilket minskar lagerhållningskostnaden. Enligt transporttariffen, se 
Bilaga 3, måste produktvärdet (mellan 50 till 100 SEK) minska med 0,9 % till 
4,3 % för varje ytterligare km transport en centralisering medför. Detta är orimligt 
varför området design av byggnader avgränsas. 

En del kunder vill köpa krossprodukter avhämtat, det vill säga att kunden själv 
hämtar krossprodukterna vid täkten. Distributionsstrukturen liknar då den 
distributionsstrategi Choppra & Meindl (2004) definierat som kunden hämtar 
produkten från fabrik eller distributör förutom att det sker interna transporter 
mellan täkter. I Roads fall innefattas dock ingen distributör eller återförsäljare då 
försäljarna är anställda av Roads och sitter i krosscentralen. Vid de tillfällen en täkt 
inte har krossprodukter i lager är det rättfärdigat med interna transporter för att 
kunna erbjuda kunden möjligheten att avhämta krossprodukter.  

Står Roads för transporten liknas flödesvägarna från lagringsplatsen ut till kund den 
distributionsstrategi Choppra & Meindl (2004) definierat som direktleverans från 
fabrik förutom att det sker interna transporter mellan täkter. Då krossprodukter är 
bulkmaterial och näst intill alltid körs med FTL, vilket utesluter samlastning av 
olika kundorder, borde de interna transporterna leda till onödigt långa transporter. 
Brewer et al (2001) menar att när bulkmaterial transporteras ska antalet hanteringar 
vara så få som möjligt för att minska kostnaden, vilket pekar på att dagens 
flödesvägar mellan täkter och vidare till kund kan medföra onödiga hanteringar. 
Coyle et al (2000) förklarar transportstrategierna kontinuerlig förflyttning och 
rörlig kapacitet. Kontinuerlig förflyttning innebär att ständig rörelse bör 
eftersträvas samt att sporadiska starter och stopp är tidskrävande. Rörlig kapacitet 
handlar om att frigöra transportkapaciteten så att den kan flyttas dit behovet finns. 
Dessa strategier talar för att de interna transporterna medför onödiga stopp och 
låser transportkapacitet som kunnat utnyttjas på andra håll om krossprodukterna är 
avsedda för vidare transport till kund. Det leder fram till frågeställningen; 

Fråga A: Kan Roads utnyttja distributionsstrategin direktleverans från fabrik, 
istället för att köra interna transporter av krossprodukter avsedda för 
vidare transport till kund, för att kostnadseffektivisera 
distributionsstrukturen? 
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5.1.3 Lagerföring & lagerhantering 
Enligt referensramen innefattar lagerföring kostnader för bundet kapital, risker, 
svinn, kassaktioner, varuskatter och försäkringspremier i samband med lagring av 
produkter. Lagerhantering innefattar kostnader för att driva ett lager vilka är 
kostnader för ägandet av lagret, personalkostnader, hanteringskostnader och 
kostnader för transporter inom anläggningen. 

Asfalt  
Lagring av asfalt förekommer inte eftersom all produktion sker mot kundorder. 
Eftersom bitumen beställs minst en gång per vecka och då det inte finns något 
säkerhetslager omsätts bitumenlagret minst en gång per vecka. Detta innebär att 
kostnaden gällande lagerföring av bitumen är mycket låg. Därav är potentialen för 
kostnadsbesparing låg gällande lagerföring inom området asfalt, således avgränsas 
området från rapporten.  

Den lagerhantering som sker gällande asfalt är när en chaufför tippar asfalt från en 
ficka ned på sitt lastbilsflak. Hanteringen av asfalt är därmed så pass enkel att en 
effektivisering på området endast skulle ge små kostnadsbesparingar, därav 
avgränsas området lagerhantering av asfalt från rapporten.  

Kross  
Kostnaden för bundet kapitalet i lager är cirka en promille av Roads årliga 
omsättning. En sänkning av lagernivåerna för krossprodukter skulle därmed bara ge 
marginella kostnadsbesparingar, därav avgränsas området från rapporten.     

Kostnaden för lagringsplatsen är mycket låg eftersom lagring av krossprodukter 
sker på marken utomhus. Hantering av krossprodukter är okomplicerad, produkter 
transporteras från krossverk/grustäkt till lagringsplats vilken alltid ligger i 
anslutning. Vid kundorder lastas krossmaterialet med hjullastare på lastbilar med 
ett fåtal skoptag. Hanteringen är simpel och det är svårt att göra denna procedur på 
ett enklare och effektivare sätt. Även produktbredden är smal vilket gör 
hanteringen enkel. Enligt ovanstående resonemang är betydande 
kostnadsbesparingar gällande förändring av lagerhanteringen för krossprodukter 
inte möjliga, därav avgränsas området från rapporten. 
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5.1.4 Transportering 
I dagsläget står transportkostnaderna för 18 % av Roads omsättning. En 
effektivisering på exempelvis 5 % av transportkostnaderna innebär en 
kostnadsminskning på cirka 15 MSEK. Därav är området transporter intressant att 
studera djupare.  

En effektivisering av transporter kan ske genom en sänkning av inköpspriset eller 
ökning av resursutnyttjandet (Lundgren, et al 2003). Inköpspriset behandlas inte då 
området inköp avgränsas på uppdragsgivarens begäran, därav återstår 
resursutnyttjandet. Referensramen tar upp transportstrategierna, kontinuerlig 
förflyttning, utnyttja transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, 
skalfördelar och integrera transportkedjan vilka alla syftar till effektivisering av 
transporter och transportkostnaden. I referensramen beskriver Aronsson 
et al (2004) vikten av att undersöka totalkostnaden. En effektivisering av 
transporter leder inte nödvändigtvis till att kostnaden blir lägre för hela 
distributionsstrukturen. Eftersom dagens transporter står för en stor del av Roads 
totala kostnad bör dagens arbetssätt undersökas i förhållande till vad respektive 
strategi förespråkar. För att erhålla alternativa förändringar som därefter kan 
undersökas med en totalkostnadsanalys. Det leder till frågeställningen; 

Fråga B: Vilka transportstrategier kan Roads utnyttja för att effektivisera 
transporterna och kostnadseffektivisera distributionsstrukturen? 

5.1.5 Sammanfattning av syftesnedbrytning 
Figur 25 illustrerar nedbrytningen av syftet vilket resulterade i att vissa delar 
avgränsats. Delar som inte avgränsats har utmynnat i följande huvudfrågor;  

Fråga A: Kan Roads utnyttja distributionsstrategin direktleverans från fabrik, 
istället för att köra interna transporter av krossprodukter avsedda för 
vidare transport till kund, för att kostnadseffektivisera 
distributionsstrukturen? 

Fråga B: Vilka transportstrategier kan Roads utnyttja för att effektivisera 
transporterna och kostnadseffektivisera distributionsstrukturen? 
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Figur 25: Nedbrytning av syftet till huvudfrågorna 

5.2 Systemanalys 
För att analysera och förstå ett system krävs att systemet bryts ned i dess 
beståndsdelar. Churchman (1973) menar att ett system består av fem beståndsdelar 
vilka bör diskuteras genom en systemanalys för att helheten ska bli lättare att 
förstå. 

1. Systemets miljö 

2. Systemets allmänna målsättningar  

3. Systemets resurser  

4. Systemets komponenter   

5. Ledningen av systemet 

Nedan beskrivs vad som menas med varje punkt samt vad det studerade systemet 
på Roads har för motsvarighet i punkterna.  
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5.2.1 Systemets miljö 
Systemets miljö eller omgivning är allt som ligger utanför systemet. När 
systemsynsättet tillämpas är det viktigt att veta vad som är systemets miljö då en 
felaktig definition av miljön tar bort själva grundtanken med systemsynsättet, att ett 
system består av ett antal funktioner som mer eller mindre påverkar varandra. 
Funktioner som kan påverka systemet men som systemet själv inte kan påverka 
ingår i systemets miljö. (Churchman, 1973) 

Systemets miljö definieras på två sätt, dels genom att göra en geografisk 
avgränsning på grund av tidsbrist och dels genom att tillämpa vad Churchman 
(1973) avser vara systemets miljö i Gategård, Skälebräcke, Tagene, Wallhamn, Hol 
och Östad.      

Systemets miljö enligt geografisk avgränsning  
I samråd med uppdragsgivaren drogs en systemgräns enligt Figur 26. Detta med 
tanke på den tidsfrist arbetet stod inför. Avgränsningen medför att all verksamhet 
utanför den geografiskt dragna systemgränsen tillhör systemets miljö. Det bör 
beaktas att avgränsningen strider mot Churchmans (1973) teorier om systemanalys 
då täkter och verk inom systemet kan komma att påverka verksamheten utanför 
systemet. Med tanke på den decentraliserade strukturen bör inte avgränsningen 
påverka studiens resultat. 

Wallham Skälebräcke 

Tagene 

Östad 

Gategård 

Hol

Täkt 

Täkt & Asfalt Materialflöde 

Informationsflöde 

Det studerade systemets miljö 

 

Figur 26: Den geografiska systemgränsen 
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Systemets miljö enligt Churchman (1973) 
Studien behandlar i huvudsak transporter och materialflöden vilka berör de flesta 
delarna i distributionsstrukturen. Systemavgränsningen i Tagene lämnar enligt vad 
Churchman (1973) avser vara systemets miljö GLC, externa leverantörer och 
brytning av material till systemets miljö. GLC ingår i systemets miljö av den 
orsaken att Roads endast beställer ett visst antal lastbilar från dem varje dag. Roads 
kan inte dagligen påverka priset på lastbilarna utan det förhandlas årsvis. Roads kan 
heller inte påverka de externa leverantörerna utan endast beställa när leveranserna 
ska komma. Oavsett vad krossverket producerar för fraktion är råvaran in till verket 
från bergstäkten densamma. Figur 27 visar systemgränsen och systemets miljö. 

 

Figur 27: Systemgräns vid Tagene 
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Systemavgränsningen för övriga täkter genomförs utifrån samma premisser och 
resulterar i att lastbilscentral, externa leverantörer och brytningen av material 
lämnas till systemets miljö. Detta illustreras i Figur 28. 

 

Figur 28: Systemgräns vid de övriga täkterna 

5.2.2 Systemets allmänna målsättningar 
De individer som tillhör ett system uttalar sig gärna om sina målsättningar vilka 
ofta varierar beroende på vem som uttalar sig. Ofta uttrycks målsättningar i former 
som inte relaterar till företagets prestationsmått. Målsättningar kan delas upp i 
uttalade målsättningar och verkliga målsättningar. De uttalade målsättningarna är 
sådana som ofta syns och kommuniceras utåt av systemets deltagare medan de 
verkliga målsättningarna är sådana som är relaterade till direkta prestationsmått för 
systemet. För att hitta systemets verkliga målsättningar gäller det att se och läsa 
mellan raderna i systemet och hitta de verkliga prestationsmåtten. (Churchman, 
1973) 
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Det studerade systemets prestationsmått går något isär med koncernen NCC AB:s 
övergripande mål att fokusera på kostnadseffektivisering. Systemet är inne i en 
övergångsfas från fokus på hög omsättning till fokus mot låg kostnad. 

5.2.3 Systemets resurser  
Systemets resurser är i motsats till miljön de saker som systemet kan påverka och 
använda till sin egen fördel. Exempel på resurser är outnyttjad tid, utrustning och 
arbetskraft. (Churchman, 1973) Resurserna som ingår i det studerade systemet kan 
övergripande delas in i anläggningar, utrustning, arbetskraft och outnyttjad tid. 

• Anläggningar: Asfaltverk, krossverk och lagringsplatser 

• Utrustning: Lastbilar, beläggningsmaskiner 

• Arbetskraft:  Beläggningslag, planerare beläggning, krosscentral, 
planerare kross, asfaltproduktions planerare och chaufförer 

• Outnyttjad tid: Outnyttjad tid för lastbilar 

Värt att påpeka är att resursen lastbilar och chaufförer är föränderliga då dessa hyrs 
in av lastbilscentraler efter behov. Problematiken är att tillgängligheten är oviss när 
det verkliga behovet överskrider det i förväg planerade behovet.  

5.2.4 Systemets komponenter  
Ett system är uppbyggt av resurser som möjliggör olika handlingar. De särskilda 
handlingarna utförs av systemets komponenter. För att hitta systemets komponenter 
ska man bortse från de traditionella gränsdragningarna inom företaget, exempelvis 
avdelningar, och istället se till huvudaktiviteterna i systemet. Fördelen med att titta 
på systemets komponenter är att det blir lättare att se huruvida systemet fungerar på 
rätt sätt och vad som behöver göras härnäst. Det viktiga är framförallt att hitta de 
komponenter som har direkt samband med hela systemets prestationsmått. 
(Churchman, 1973) 
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Det studerade systemet har ett antal olika komponenter. Komponenterna relaterade 
till asfalt är asfaltproduktion, transport av asfalt och beläggning av asfalt. Relaterat 
till kross finns komponenterna krossning av sten samt transport av krossmaterial. 

5.2.5 Ledningen av systemet  
Systemets ledning har till uppgift att utforma systemets planer under beaktande av 
systemets målsättning, miljö, resurser och komponenter. Ledningen fastställer 
komponenternas mål, fördelar resurserna och styr systemets prestationer. En annan 
funktion som ledningen har utöver att utforma planer är att kontrollera att planerna 
uppfylls. (Churchman, 1973) 

I Roads system finns ett antal olika enheter som leder och styr verksamheten. 
Planerare beläggning lägger planer för beläggningslagen. I vissa beläggningslag 
lägger beläggningsansvariga planer för asfalttransporterna och i andra 
beläggningslag lägger asfalttransportörerna planer för sig själva. Krosscentral 
lägger planer för krosstransporterna och planerare kross lägger planer för 
krossverket. 

5.3 Problemdiskussion 
Aronsson et al (2004) presenterar en modell som beskriver hur ett 
förändringsarbete bör genomföras för att arbeta på ett genomtänkt och strukturerat 
sätt. Vid starten av ett förändringsarbetet är det viktigt att klargöra 
förutsättningarna. Detta har gjorts i en dialog med uppdragsgivaren och fastställts i 
inledningen. För att erhålla en bra förändring anser Aronsson et al (2004) att god 
kunskap om hur verksamheten fungerar måste införskaffas vilket leder till det 
första steget i modellen, beskriva och analysera nuläget. För att erhålla en god 
kunskap om verksamheten genomfördes en nulägesbeskrivning i början av arbetet. 
Nästa steg i modellen är att ta fram förslag på alternativa lösningar, det vill säga 
alternativa sätt att organisera och styra verksamheten. För att skapa sådana 
lösningar föreslår Aronsson et al (2004) litteraturstudier, men berättar även att nya 
idéer kan grundas på tidigare erfarenhet inom området eller inspiration av andra, 
exempelvis konkurrenter. För att skapa alternativa lösningar har en referensram 
byggds upp samtidigt som syftet brutits ned och en systemanalys gjorts.  
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Nedbrytningen av syftet har lett till att rapporten söker svar på huruvida Roads kan 
utnyttja distributionsstrategin direktleverans från fabrik och transportstrategierna 
kontinuerlig förflyttning, transportkapacitet, minska tomkörning, rörlig kapacitet, 
skalfördelar samt integrera transportkedjan för att kostnadseffektivisera 
distributionsstrukturen. Strategierna är dock allmängiltiga och ger inte färdiga 
lösningar utformade efter Roads specifika situation. Aronsson et al (2004) förklarar 
att arbetet med nulägesbeskrivningen och förslag på alternativa lösningar bör ske 
parallellt, så att nuläget ligger till grund för de alternativa lösningar som skapas. 
För att skapa alternativa lösningar krävs därmed en jämförelse mellan teori, idéer 
och nuläget. Därmed krävs en mer djupgående kunskap om verksamheten för att 
kunna jämföra Roads arbetssätt med det som respektive strategi förespråkar, en 
avvikelse där emellan ger en indikation på att en förändring kan vara av intresse. 
Avvikelse definieras enligt;  

En avvikelse är någonting, exempelvis arbetssätt eller faktum, som resulterar i att 
verkligheten i det studerade systemet skiljer sig från det som en strategi 
förespråkar. 

En avvikelse är inte det samma som men kan liknas vid ett problem, utifrån det 
strategin förespråkar. När sådana avvikelser detekterats måste dock de 
bakomliggande parametrarna, det vill säga orsakerna/anledningarna, till avvikelsen 
detekteras för att få en förståelse för varför avvikelsen uppstår. Genom att förändra 
parametrarna så att avvikelsens effekt minskar erhålls ett förslag på en alternativ 
lösning. En parameter definieras enligt; 

En parameter är ett arbetssätt eller faktum som gör att en avvikelse uppstår. 

För att avgöra vilken kunskap om verksamheten som behöver införskaffas 
diskuteras respektive strategi separat kopplat till nulägesbeskrivningen, vilket 
slutligen utmynnar i frågeställningarna till rapportens datainsamling. 

5.3.1 Transportstrategier 
Nedbrytningen av syftet har lett fram till frågan huruvida Roads kan utnyttja 
transportstrategierna för kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen. Roads 
transporter klassas som bulktransporter enligt definitionen av bulkmaterial som 

60 



Brewer et al (2001) gjort, se Kapitel 4.4.2. Där redogörs även relevanta 
transportstrategier kopplat till bulkmaterial vilka diskuteras nedan. 

Kontinuerlig förflyttning 
Kontinuerlig förflyttning syftar enligt Coyle et al (2000) till att utforma transporter 
och arbetssätt för att minimera stilleståndstid och sporadiska stopp. Därmed bör en 
kartläggning av transportflödet genomföras, det vill säga att klargöra när 
kontinuerlig förflyttning sker och när stillestånd uppstår. För att sedan kunna 
ifrågasätta dagens arbetssätt som leder till stillestånden måste de bakomliggande 
parametrarna som skapar stillaståndet detekteras; 

Fråga 1: Var uppstår stillestånd i transportflödet och vilka parametrar leder till 
stilleståndet? 

Utnyttja transportkapacitet 
Coyle et al (2000) förklarar att transportkapaciteten ska utnyttjas maximalt vid 
varje transport. Nulägesbeskrivningen berättar att order av krossprodukter oftast 
leder till en eller flera transporter av fullastade fordon, även att beläggningsjobb 
kräver en stor volym asfalt och ofta resulterar i flera transporter av asfalt till 
respektive beläggning. Dessutom beskrivs det vid lastningsförfarandet att en 
hjullastare lastar krossprodukter med ett par skopor och att chauffören tömmer 
asfalt från en ficka ned i flaket, för att därefter väga bilen och utföra transporten. 
Därmed bör lastningsförfarandet kartläggas för att undersöka huruvida 
lastkapaciteten utnyttjas maximalt. För att sedan kunna ifrågasätta dagens 
arbetssätt, om det leder till att transportkapaciteten inte utnyttjas maximalt, måste 
de bakomliggande parametrarna detekteras. I detta skede går det att skönja en sådan 
parameter, nämligen kundens orderkvantitet. Resonemanget ovan leder till följande 
frågor; 

Fråga 2: Hur säkerställs att rätt mängd asfalt och krossprodukter lastas? 

Fråga 3: Går det att styra kundens orderkvantitet av krossprodukter för att höja 
resursutnyttjandet? 
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Minska tomkörning 
Enligt Coyle et al (2000) bör tomkörningar minimeras genom att balansera i in- och 
utflödet delvis genom att välja lämpliga leverantörer. Roads position i 
försörjningskedjan och placering av verk medför att det inte sker något inflöde. 
Detta eftersom krossprodukter tillverkas i anslutning till täkter och asfalt i 
anslutning till krossverk. Coyle et al (2000) förklarar att företag kan åta sig andra 
företags transporter för att balansera flödet. Enligt företagsbeskrivningen sker det 
näst intill fullastade transporter från asfaltverk och täkt men tomma tillbaka. Det 
leder till följande fråga; 

Fråga 4: Kan Roads åta sig någon form av transporter för att minimera 
tomkörningar tillbaka till asfaltverk och täkt? 

Rörlig kapacitet 
För att reducera transportkostnader krävs att rätt transportkapacitet finns på rätt 
plats vid rätt tidpunkt. Detta innebär att transportkapaciteten måste vara rörlig så att 
den kan flyttas dit behovet finns. Det kan uppnås genom planering och system som 
visar var transportkapacitet och behov av transport finns. (Coyle, et al 2000) I 
dagsläget tilldelas respektive beläggningsarbete ett specifikt antal lastbilar vilket 
innebär att dessa är låsta till sitt uppdrag. Respektive täkt lägger sina egna 
beställningar av antal lastbilar vilka är låsta till täkten. Dessutom beställs generellt 
extra transportkapacitet för att känna en trygghet om ett behov skulle uppstå. Det 
indikerar att transportkapaciteten är låst inom vissa ramar. För att undersöka 
huruvida rätt transportkapacitet finns på rätt plats vid rätt tidpunkt i dagsläget måste 
dagens sätt att planera och styra transporter undersökas vilket leder till 
frågeställningarna; 

Fråga 5: Hur beräknas dagens transportbehov? 

Fråga 6: Hur planeras dagens transporter? 

Fråga 7: Hur styrs dagens transporter? 
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Skalfördelar 
Brewer et al (2001) förklarar att det är viktigt att kostnaden per volymenhet är låg 
när stora volymer material ska förflytas, vilket kan erhållas med fordon med extra 
hög lastkapacitet. Detta är en strategi vilken inte kräver vidare data från dagens 
distributionsstruktur för att analyseras.  

Integrera transportkedjan 
Brewer et al (2001) berättar att om varje transport i transportkedjan jobbar 
självständigt kan det leda till mellanlager och ineffektiv hantering, vidare förklaras 
att detta kan motverkas genom att dela information. Lagerföring och lagerhantering 
har avgränsats i detta examensarbete, men liksom ökad kommunikation kan leda 
till lägre lagernivåer ger det även en förvarning av kommande behov så att brister 
kan motverkas. Enligt nulägesbeskrivningen leder brister i lagret av krossprodukter 
till interna transporter, exempelvis från Gategård till Tagne. Om dessa transporter 
är ett resultat av bristande kommunikation mellan behovet av krossprodukter vid 
tillverkning av asfalt är detta område av intresse för rapporten. Det leder till 
frågeställningen; 

Fråga 8: Kan produktionen av krossprodukter styras på ett fördelaktigt sätt om 
information erhålls i ett tidigare skede så att antalet interntransporter 
minskar?  

5.3.2 Interna transporter av krossprodukter 
Nedbrytningen av syftet har lett fram till frågan huruvida Roads kan utnyttja 
distributionsstrategin direktleverans från fabrik, istället för att köra interna 
transporter av krossprodukter avsedda för vidare transport till kund, för att 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. Nedbrytningen av syftet pekar på att 
direktleverans till kund bör användas och att all mellanhantering samt lagring bör 
undvikas i möjligaste mån. Det innebär att all intern transport av krossprodukter 
som är ämnat att lämna täkten och inte brukas vid täkten eller närliggande 
asfaltverk medför onödiga kostnader. Därmed bör det interna materialflödet mellan 
täkterna i Wallhamn, Gategård, Skälebräcke och Tagene kartläggas vilket leder till 
frågan; 
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Fråga 9: Hur stor del av volymen krossmaterial som transporteras in till täkterna 
transporteras vidare? 

För att ge svar på hur Roads bör arbeta, om interna transporter av krossprodukter 
leder till onödiga kostnader, måste dagens förutsättningar kartläggas vilket leder till 
frågan; 

Fråga 10: Hur går den interna orderläggningen av krossprodukter till? 

5.4 Sammanfattning av uppgiftspreciseringen 
Syftet att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen bröts först ned i uttrycken 
kostnadseffektivisera och distributionsstruktur, se Figur 29. En 
distributionsstrukturs organiserade del består av beståndsdelarna byggnader & 
flödesvägar, lagerföring & lagerhantering och transportering vilka administreras 
med hjälp av styrning och information, se Figur 29. I detta skede av 
uppgiftspreciseringen undersöktes respektive beståndsdel. De områden som inte 
bedömdes kunna leda till någon kostnadseffektivisering eller endast marginella 
sådana avgränsades. 

Lagerföring och lagerhantering har en låg potential till kostnadseffektivisering då 
krossprodukter har ett lågt volymvärde, sortiment av krossprodukter är smalt, asfalt 
lagras inte och hantering av asfalt samt krossprodukter är simpel. Därav 
avgränsades beståndsdelen från rapporten. 

Byggnader och flödesvägar har till största delen en låg potential till 
kostnadseffektivisering. För det första på grund av att byggnaderna idag är 
placerade efter geografisk närhet till kund samtidigt som transporter av 
krossprodukter och asfalt innebär en hög kostnad jämfört med produktvärdet. För 
det andra på grund av att direktleveranser tillämpas, transport från fabrik ut till 
kund, i de flesta fall samtidigt som konsolidering inte är möjligt vilket avfärdar 
möjligheten att införa de andra distributionsstrategier som presenteras i 
referensramen. Därav avgränsades större delen av beståndsdelen från rapporten. 
Det som inte avgränsats från rapporten gällande byggnader och flödesvägar är 
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flödesvägen vid intern transport av krossprodukter mellan täkter och därefter vidare 
till kund.  

En geografisk avgränsning av distributionsstrukturen har gjorts i samråd med 
uppdragsgivaren. Detta på grund av den begränsade tid som var tillgänglig för att 
genomföra examensarbetet. Examensarbetet innefattar distributionsstrukturen inom 
och mellan Tagene, Gategård, Skälebräcke, Wallhamn, Hol samt Östad. 

Lastbilscentraler, externa leverantörer och brytning av material har avgränsat från 
examensarbetet i enlighet med Churchman:s (1973) definition av systemets miljö. 

Syftesnedbrytningen med avgränsningar utmynnade i två huvudfrågor för 
rapporten, fråga A och fråga B i Figur 29, ”Kan Roads utnyttja direktleverans från 
fabrik, istället för att köra interna transporter av krossprodukter avsedda för vidare 
transport till kund, för att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen” och ”Vilka 
transportstrategier kan Roads utnyttja för att effektivisera transporterna och 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen”. För att besvara huvudfrågorna måste 
alternativa lösningar först skapas genom att detektera avvikelser, med parametrar, 
mellan nuläget och det som respektive strategi förespråkar. För att avgöra vilken 
kunskap om dagens verksamhet som behövde införskaffas bröts respektive strategi 
ned utifrån nulägesbeskrivningen, vilket resulterade i frågorna ett till tio. Figur 29 
summerar uppgiftsnedbrytningen och frågorna presenteras under figuren. 
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Figur 29: Fullständig nedbrytning av syftet 

Fråga 1: Var uppstår stillestånd i transportflödet och vilka parametrar leder till 
stilleståndet? 

Fråga 2: Hur säkerställs att rätt mängd asfalt och krossprodukter lastas? 

Fråga 3: Går det att styra kundens orderkvantitet av krossprodukter för att höja 
resursutnyttjandet? 

Fråga 4: Kan Roads åta sig någon form av transporter för att minimera 
tomkörningar tillbaka till asfaltverk och täkt? 

Fråga 5: Hur beräknas dagens transportbehov? 

Strategi 1: Kontinuerlig förflyttning 
   Strategi 2: Utnyttja transportkapaciteten 
   Strategi 3:  Minska tomkörning  
   Strategi 4:  Rörlig kapacitet 

Strategi 5: Skalfördelar    
Strategi 6:  Integrera transportkedjan   
Strategi 7:  Direktleverans från fabrik 

Fråga:8 Fråga:9,10 Fråga:1 Fråga:2,3 Fråga:4 Fråga:5,6,7 --- 
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Fråga 6: Hur planeras dagens transporter? 

Fråga 7: Hur styrs dagens transporter? 

Fråga 8: Kan produktionen av krossprodukter styras på ett fördelaktigt sätt om 
information erhålls i ett tidigare skede så att antalet interntransporter 
minskar?  

Fråga 9: Hur stor del av volymen krossmaterial som transporteras in till täkterna 
transporteras vidare? 

Fråga 10: Hur går den interna orderläggningen av krossprodukter till? 
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6 Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av rapportens inriktning och metodansats. 
Därefter beskrivs hur en undersöknings trovärdighet höjas, varefter 
tillvägagångssättet för arbetet redogörs. 

6.1 Inriktning 
Lekvall & Wahlbin (2001) klassificerar undersökningar efter dess inriktning, varav 
flera kan kombineras. Valet av inriktning är beroende av vilken typ av slutsats 
författaren söker. 

En explorativ inriktning resulterar i en grundläggande kunskap och förståelse av ett 
problemområde, vilka kan ligga till grund för fortsatta undersökningar eller ge 
idéer till nya handlingsalternativ. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Den beskrivande inriktningen syftar till att kartlägga fakta och sakförhållanden 
inom ett specifikt område. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Tar undersökningen en förklarande inriktning söker man klara ut orsakssamband 
inom ett område. Undersökningen klargör då hur olika faktorer är kopplade till och 
påverkas av varandra samt föranleder ett visst observerat förhållande. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) 

Resultatet av en förutsägande inriktning är att prognostisera vad som sannolikt 
skulle inträffa förutsatt givna förutsättningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Syftet med examensarbetet är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. Det 
innebär att undersökningen måste illustrera relevanta delar av dagens 
distributionsstruktur samt påvisa lämpliga förändringar. Således får 
undersökningen en beskrivande och förutsägande inriktning. 
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6.2 Metodansats 
Valet av ansats handlar om det tekniska tillvägagångssättet för att kunna dra de 
önskade slutsatserna. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) består 
undersökningsansatsen av de fyra dimensionerna fall- och tvärsnittsstudie, 
kvalitativ och kvantitativ data, tidsserieansats samt primär och sekundär data. 

En undersökning kan analysera på djupet eller bredden. Fallstudier inriktar sig mot 
detaljerade och djupgående beskrivningar och analyser av enskilda eller ett fåtal 
fall. Fallansatsen är särskilt användbar för explorativa studier men den vanligaste 
tillämpningen är beskrivande eller förklarande studier, där frågeställningarna är 
relativt klara från början. Undersökningar med fallstudieansats är oftast kvalitativa 
till sin karaktär med avseende på data och analys. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Tvärsnittsstudier inriktar sig mot ett flertal undersökningsobjekt för att kunna 
jämföra dem sinsemellan och dra slutsatser för större grupper eller hela 
marknadssegment. Dessa studier delas i två typer, nämligen surveyansats och 
experimentell ansats. Med en surveyansats mäts förutbestämda förhållanden. 
Rådande förhållanden observeras och redovisas i form av tabeller och diagram för 
att visa hur de undersökta enheterna fördelar sig med avseende på olika egenskaper. 
Denna ansats är typisk för undersökningar med inriktning mot beskrivande 
informationsnivå och mycket användbar för att nå resultat på förklaringsnivå. 
Surveyansatsen kan även användas i undersökningar med explorativ inriktning. Vid 
en experimentell ansats styrs istället den studerade verkligheten aktivt så att den 
intressanta delen av undersökningen belyses särskilt tydligt. (Lekvall & Wahlbin, 
2001) 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ansats grundas i hur data uttrycks och 
den inledande analysen genomförs. Den kvalitativa studien utrycker data i form av 
ord och bilder, den inledande analysen görs i form av verbala resonemang och 
tankefigurer. Kvantitativa studier uttrycker data i sifferform, dess inledande analys 
genomförs med räknemetoder och statistiska sammanställningar. Detta är 
ansatsernas renaste form vilket inte alltid är fallet i undersökningar, då ansatsen om 
data och analysmetod kan skilja sig åt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
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Lekvall & Wahlbin (2001) menar att analysintresset avgör ansatsens karaktär och 
medför att många undersökningar med fallansats blir kvalitativa då den inledande 
analysen vanligen är kvalitativ, medan undersökningar med tvärsnittsansats blir 
kvantitativa. Uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ ansats bör inte drivas för 
långt då skillnaden inte alltid är så stor och många undersökningar har inslag av 
båda typerna. Val av ansats bör ses som en lämplighetsfråga från fall till fall. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Tidsserieansats innebär att data analyseras utifrån olika tidpunkter för att studera 
tidsförlopp, processer och utveckling över tiden. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Den data som en studie grundas på kan antingen vara primär eller sekundär. 
Primärdata är data som samlas in av utredaren själv från den ursprungliga källan. 
Sekundärdata är data som redan finns insamlad och sammanställd i något annat 
sammanhang. Undersökningar som enbart bygger på primärdata är praktiskt taget 
inte förekommande, ofta finns det i någon fas av studien skäl att utnyttja 
sekundärdata. Sekundärdata kan i många fall räcka för att genomföra en 
beslutsanalys. Därav är det viktigt att undersöka om insamling av primärdata är 
nödvändig i en undersökning då ett uteslutande av detta spar tid. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001)  

Examensarbetets syfte är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen och 
direktiven pekar mot ett visst geografiskt område. Ambitionen att generalisera 
slutsatser utanför detta område saknas därmed. Då antalet undersökningsobjekt 
inom det geografiska området är få ämnar studien att undersöka hela området 
varför vare sig fall- eller tvärsnitsstudie är av intresse. Uppdragsgivaren är 
framförallt intresserad av varför avvikelser, utifrån strategierna i referensramen, 
uppstår och hur dessa kan motverkas. Detta kan inte erhållas i siffror utan måste 
beskrivas i ord och bild. Därav genomförs studien i huvudsak med kvalitativ ansats 
framför en kvantitativ. Viss kvantitativ ansats användes då materialflöden och 
kostnader beskrivs samt analyseras. För att få en klar bild av dagens 
distributionsstruktur och varför avvikelser uppstår samlades data in av primär 
karaktär genom intervjuer och observationer. För att skapa en trovärdig referensram 
att bygga arbetet på samlades sekundärdata in från böcker, artiklar och hemsidor. 
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6.3 En studies trovärdighet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre mått som beskriver hur trovärdig en 
studie är.  

Validitet:  Representerar att det som ska mätas verkligen mäts.  

Reliabilitet:  Representerar hur tillförlitligt mätinstrumentet är, det vill säga om 
samma mätvärden erhålls vid upprepade undersökningar.  

Objektivitet:  Representerar i vilken utsträckning utredarens olika värderingar 
påverkar studien. 

Innebörden av validitet och reliabilitet kan illustreras med hjälp av en piltavla. Om 
pilarna träffar mitt i tavlan är validiteten hög. Om pilarna träffar tavlan med en 
samlad träffbild är reliabiliteten hög. Om pilarna träffar med samlad träffbild och 
mitt i tavlan innebär det att reliabiliteten och validiteten är hög. Resonemanget 
belyses i Figur 30. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

Figur 30: Illustration av validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2003) 

Varje undersökning bör sträva efter en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet 
som möjligt (Björklund & Paulsson, 2003). 

6.3.1 Öka validiteten 
För att öka validiteten i en studie kan man använda sig av olika 
undersökningsmetoder för samma studieobjekt, vilket med ett annat ord kallas för 
triangulering. Triangulering gör att studieobjektet ses ur olika perspektiv vilket 
ökar sannolikheten att rätt sak mäts, i Figur 31 illustreras triangulering. När 
intervjuer genomförs ökar validiteten genom tydligt och objektivt formulerade 
frågor. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Studieobjekt 

Undersökningsmetod 1 Undersökningsmetod 2  

Figur 31: Triangulering (Björklund & Paulsson, 2003) 

6.3.2 Öka reliabiliteten 
För att öka reliabiliteten i en undersökning kan triangulering användas precis som 
för validiteten. Vid intervjuer bör kontrollfrågor ställas, där några av frågorna 
undersöks en gång till, för att kontrollera att samma svar erhålls. (Björklund & 
Paulsson, 2003) 

6.3.3 Öka objektiviteten 
Objektiviteten kan ökas i en undersökning genom att tydligt motivera de val som 
görs under utredningen. Läsaren kan då själv bilda sin egen uppfattning om 
studiens resultat och relevans. När intervjuer och litteratur återges bör detta ske så 
objektivt som möjligt vilket enligt Björklund & Paulsson (2003) betyder; 

• Inga sakfel: Fakta ska återges korrekt. 

• Inget snedvridet faktaurval: All fakta ska återges, inte bara de fakta som 
stödjer utredarens tankegångar. 

• Undvikande av överladdade ord: Använd inte ord som inser och påstår.   

6.4 Tillvägagångssätt 
För att erhålla en bra struktur på ett examensarbete krävs att genomförandet är 
strukturerat och genomtänkt. Lekvall & Wahlbin (2001) menar att vid 
genomförandet av marknadsundersökningar finns det alltid sju huvudsteg som 
måste genomgås, dock inte nödvändigtvis i kronologisk ordning. Steg ett är analys 
av beslutssituationen där projektets syfte samt uppdragsgivarens mål ska klargöras. 
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Steg två är precisering av undersökningsuppgiften som ska utmynna i en teoretisk 
referensram vilken, sammankopplat med resultatet från steg ett, leder till exakta 
frågeställningar för projektet. Steg tre innebär val av ansats, metod och teknik 
vilket utmynnar i den metod som används för att lösa de preciserade 
frågeställningarna i steg två. Steg fyra är fältarbete och sammanställning av data 
som innebär att data, vilken preciserats i metoden, ska samlas in. Steg fem är 
analys av grunddata där insamlad data ska sammanställas. Steg sex, fortsatt analys 
och tolkning, ska innehålla rapportens analys som utmynnar i svaren till rapportens 
preciserade frågeställningar. Sist kommer steg sju utarbetande av slutsatser som 
ska ge svar på projektets syfte samt diskutera dess generaliserbarhet. Lekvall & 
Wahlbin (2001) visualiserar detta arbetssätt med ett u där resultatet från stegen till 
vänster motsvarar hur resultatet kommer att utfalla i stegen till höger, se Figur 32.  

 

Figur 32: Helhet och delar i en marknadsundersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

För att planera och genomföra arbetet på ett strukturerat samt genomtänkt sätt följer 
detta examensarbete Lekvall & Wahlbin:s (2001) tillvägagångssätt vid 
genomförande av marknadsundersökningar. Syftet med examensarbetet är att 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. Att göra någonting effektivare medför 
en förändring av nuläget, vilket i sig kräver en jämförelse mellan nuläget och 
alternativa lösningar enligt Aronsson et al (2004). För att få en kostnads-
effektivisering till stånd krävs därmed skapandet av alternativa lösningar att 
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organisera och styra verksamheten på. Detta får till följda att examensarbetet kräver 
två undersökningar, det vill säga två datainsamlingar och analyser. En för att skapa 
alternativa lösningar och en för att jämföra nuläget mot en eller flera av de 
alternativa lösningarna utifrån ett totalkostnadsresonemang, vilket leder till 
huruvida den alternativa lösningen medför en kostnadseffektivisering eller inte. 
Detta får till följd att Lekvall & Wahlbin:s (2001) modell kräver en viss 
modifikation, vilket ungefärligen kan beskrivas som att undersökningen har tagit 
två varv i Figur 32. Detta gäller för samtliga strategier då respektive strategi är 
ämnad att jämföras med nuläget för att detektera avvikelser, med parametrar, vilka 
indikerar att en alternativ lösning kan vara av intresse. Tillvägagångssättet för detta 
examensarbete visualiseras i Figur 33. För att visa hur datainsamling och analys 
varvas med varandra har den delen beskrivits mer detaljerat i figuren. 

Tillvägagångssättets faser beskrivs mer ingående under respektive rubrik, det är 
dock viktigt att redan nu förklara vad Figur 33 avser med vägval. I det första steget 
i datainsamlings- och analysfasen görs en bred undersökning då flertalet strategier 
undersöks. Detta för att säkerställa skapandet av flera alternativa lösningar. 
Examensarbetet är dock begränsat till vissa resurser vilket gör att ett vägval har 
införts i tillvägagångssättet efter det att alternativa lösningar har skapats. Vid 
vägvalet måste en bedömning göras huruvida examensarbetet bör gå vidare med en 
viss alternativ lösning till det andra steget i datainsamlings- och analysfasen.  

Gällande metodkritik diskuteras felkällor vid beskrivningen av respektive fas. På så 
sätt får läsaren möjligheten att bilda en egen uppfattning angående 
tillvägagångssättets trovärdighet, varpå objektiviteten ökar. 
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Figur 33: Examensarbetets tillvägagångssätt 

Oavsätt hur tillvägagångssättet är uppbyggt kräver alla steg/faser i en studie någon 
form av datainsamling vilket kan ske genom litteraturstudier, observationsmetoder 
och utfrågningar. Dessa metoder för datainsamling redovisas nedan varefter 
tillvägagångssättets faser beskrivs.  

Litteraturstudier innebär att skrivet material i form av böcker, tidskrifter och 
broschyrer införskaffas. Läsaren bör beakta att denna form av data klassas som 
sekundärdata och har oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger den 
aktuella studien. Det innebär att informationen kan vara vinklad eller inte 
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heltäckande, dessutom kan litteratursökningen vara bristfällig och leda till ett 
ofullständigt litteraturunderlag. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Observationsmetoder innebär att undersökaren själv iakttar skeenden som denne är 
intresserad av att studera. Fördelen med observationsmetoder är att skeenden kan 
registreras med hög säkerhet utan att man är beroende av vad en person känner till 
eller kommer ihåg. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Observationen kan ske anmäld eller 
oanmäld beroende på hur det kan tänkas påverka den observerade. Observationen 
kan ske med olika former av redskap som tidtagarur eller så kan den grundas på 
subjektiva uppskattningar. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Genom olika former av utfrågningar erhålls primärdata. (Björklund & Paulsson, 
2003) Frågemetoder innebär att undersökaren ställer frågor till uppgiftslämnaren 
som denne förhoppningsvis besvarar. Fördelen med frågemetoder är att kunskaper, 
åsikter, värderingar, historia och framtida föreställningar kan undersökas vilket inte 
går med hjälp av observationsmetoder. Det finns fyra typer av frågemetoder, 
skriftlig enkät, personlig intervju, telefonintervju och intervjuer via Internet. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

6.4.1 Inledande fas 
Den inledande fasen syftade till att beskriva bakgrunden så att en förståelse för 
problematiken skapas. Detta genomfördes genom att ta del av 
NCC-koncernredovisning (2006), konsultrapporten av McKinsey (2004) och 
genom att utföra personliga intervjuer med olika människor inom organisationen. 
Dessa möten resulterade även i arbetets förutsättningar utifrån uppdragsgivarens 
avgränsningar. Med problematiken beskriven i bakgrunden klargjordes syftet, att 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen, i samråd med handledaren vid 
Linköpings Tekniska Högskola.  

När den inledande fasen färdigställts visades den i skriftlig form för Malm (2006), 
chef för Roads, samt Falck (2006), chef för krossverksamheten på Roads, vilka 
styrkt dess innehåll. Då två personer inom verksamheten har kontrollerat och 
godkänt innehållet har triangulering genomförts varför innehållet anses besitta en 
hög validitet. Om undersökningens syfte är oklart ställt eller oklart förmedlat av 
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uppdragsgivaren kan undersökningens resultat vara irrelevant för beslutsfattaren 
även om undersökningen i övrigt är av god kvalité (Lekvall & Wahlbin, 2001). För 
att undvika detta har rapportens syfte dokumenterats och styrkts av bakgrundfakta 
samt kommunicerats och diskuterats med uppdragsgivare, handledare vid 
Linköpings Tekniska Högskola samt opponenter. 

6.4.2 Planeringsfas 
I planeringsfasen har examensarbetets exakta frågeställningar klargjorts samt en 
metod för hur dessa frågor ska besvaras utarbetats. Figur 33 visar att 
planeringsfasens delar inte byggs upp var för sig utan nedbrytning av syftet i 
uppgiftspreciseringen har genomförts växelvis med uppbyggnad av referensram, 
nulägesbeskrivning och metod.  

Nulägesbeskrivningen beskriver informations- och materialflödet samt de 
transportförhållanden som råder inom det studerade systemet. Syftet med 
nulägesbeskrivningen är att jämföra referensramens förslag på hur en 
distributionsstruktur kan kostnadseffektiviseras med hur Roads verksamhet ser ut 
idag. Detta för att hitta vilka delar av distributionsstrukturen som ska behandlas i 
examensarbetet, det vill säga skapandet av uppgiftspreciseringen. Nuläges-
beskrivningen är grundad på ett antal personliga intervjuer och observationer inom 
hela organisationen. För att examensarbetet ska grundas på korrekta fakta gäller det 
att nulägesbeskrivningen stämmer överens med verkligheten. När 
nulägesbeskrivningen färdigställts visades den för Malm (2006), chef för Roads, 
Falck (2006), chef för krossverksamheten på Roads och Sävinger (2006), forskning 
och utveckling, vilka styrkt beskrivningen. Genom triangulering erhålls en hög 
validitet. Därav anses nulägesbeskrivningen stämma överens med verkligheten.  

Referensramen består av en litteraturstudie med fyra huvuddelar som härstammar 
från nedbrytningen av syftet i uppgiftspreciseringen. Första delen innehåller 
logistiska grunder som är relevanta för rapporten som helhet, exempelvis logistiska 
begrepp och totalkostnadsmodellen. Därefter kommer delarna Byggnader och 
flödesvägar, Styrning och information samt Transport som alla ligger till grund för 
uppgiftspreciseringen och analysen. Det är viktigt att källorna till referensramen är 
korrekta samt relevanta. Om de inte är det kan underlaget som ligger till grund för 
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den resterande studien vara dåligt eller till och med felaktigt. I litteraturstudien har 
kurslitteratur från Linköpings tekniska högskola använts inom ämnena logistik, 
organisationslära, optimering och produktionsekonomi. Modellerna och teorierna 
anses därav vara relevanta. Den resterande teori som referensramen bygger på är 
triangulerad mellan olika författare vilket höjer reliabiliteten. Den är även i 
möjligaste mån triangulerad med kurslitteraturen vilket höjer validiteten. Därav 
anses referensramen vara relevant och korrekt, eftersom teorin är återgiven med 
omsorg ökar objektiviteten. 

Avsikten med uppgiftspreciseringen är att beskriva problembilden och precisera 
uppgiften vilket ger svar på vilken data om Roads verksamhet som måste 
införskaffas för att möjliggöra analysen. I uppgiftspreciseringen definierades syftets 
delar utifrån teorier vilka sedan bröts ned med hjälp av fortsatt litteraturstudie och 
nulägesbeskrivningen. På grund av tidsramen för examensarbetet avgränsades vissa 
områden beroende på systemets fysiska förutsättningar, teoretiska resonemang samt 
uppdragsgivarens direktiv. Avgränsningar och nedbrytningen av syftet resulterade i 
rapportens huvudfrågor, A och B i Figur 34, ”Kan Roads utnyttja direktleverans 
från fabrik, istället för att köra interna transporter av krossprodukter avsedda för 
vidare transport till kund, för att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen” och 
”Vilka transportstrategier kan Roads utnyttja för att effektivisera transporterna och 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen”. Vid det skedet definierades det 
studerade systemet med hjälp av Churchman:s (1973) fem punkter för att avgöra 
vilka delar i distributionsstrukturen som bör undersökas. Utifrån 
nulägesbeskrivningen och respektive strategi, direktleverans från fabrik, 
kontinuerlig förflyttning, utnyttja transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig 
kapacitet, skalfördelar samt integrera transportkedjan, bröts huvudfrågorna ned till 
uppgiftspreciseringens frågeställningar, fråga ett till tio i Figur 34. 

Rapporten syftar till att besvara de frågeställningar som presenterats i 
uppgiftspreciseringen. Fel innehåll i uppgiftspreciseringen och dåliga 
avgränsningar kan leda till att intressanta frågeställningar förbises eller resurser 
ödslas på något som inte bidrar till ett bättre resultat för Roads. Därav är 
uppgiftsnedbrytningen med avgränsningar genomförda systematiskt och logiskt 
med hjälp av teorier, uppdragsgivaren, opponenter och handledare vid Linköpings 
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Tekniska Högskola. I metoden preciserades undersökningens inriktning samt ansats 
för att lösa frågeställningarna som ställts i uppgiftspreciseringen. En olämplig 
ansats eller inriktning kan göra att undersökningens syfte ej går att uppfylla. Därav 
grundas metoden i teorier om undersökningars inriktning, metodansats, metodkritik 
och metoder för datainsamling. På så sätt ökar rapportens validitet, reliabilitet och 
objektivitet. 

Syfte 

Kostnadseffektivisera Distributionsstruktur 

Organiserad del Administrerad del 

Styrning & information 

Byggnader & 
flödesvägar 

Transportering Lagerföring & 
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Figur 34: Fullständig nedbrytning av syftet 

6.4.3 Datainsamlingsfas  
Datainsamlingen måste göras i två steg, se Figur 35, för att rapporten ska kunna ge 
svar på huvudfrågorna A och B. Det första steget i datainsamlingen har till syfte att 
ge ett underlag för att kunna skapa alternativa lösningar till hur nuläget. Detta för 
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att verksamheten ska stämma bättre överens med strategierna direktleverans från 
fabrik, kontinuerlig förflyttning, utnyttja transportkapaciteten, minska tomkörning, 
rörlig kapacitet, skalfördelar samt integrera transportkedjan. Det andra steget i 
datainsamlingen syftar till att ge svar på vilka kostnader som påverkas vid 
införandet av alternativa lösningar. 

Datainsamling steg 1 

 

Figur 35: Datainsamlingens två steg 

För att kunna presentera vilken och på vilket sätt data samlats in, behövs först en 
beskrivning av ostrukturerade intervjuer och hur dessa bör genomföras. 

Ostrukturerad intervju 
En ostrukturerad intervju bygger på att ett antal förutbestämda ämnen ska 
diskuteras med en respondent. Varje ostrukturerad intervju är olik den andra då 
respondenten ges frihet att diskutera fritt kring ämnet. Till varje huvudämne ska 
finnas följdfrågor, mer precisa frågor, som intervjuaren kan ta upp om inte 
respondenten självmant svarar på dessa. Det bästa är om respondenten ger svar på 
frågorna som intervjuaren är intresserad av utan någon påverkan eller påtryckning 
från intervjuaren vilket ökar objektiviteten. Svar från ostrukturerade intervjuer kan 
inte jämföras med varandra på samma sätt som svar från strukturerade intervjuer 
men det betyder ändå inte att det inte går att göra djupgående analyser utifrån 
svaren från ostrukturerade intervjuer. (Breakwell et al, 2000) 

Intervjuguide 
När en personlig intervju genomförs ska en intervjuguide användas. Guiden ska 
innehålla intervjuns frågor, följdfrågor samt dess eventuella inbördes ordning. Är 
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intervjun strukturerad måste även svarsalternativen finnas i intervjuguiden. När 
intervjuguiden skapas finns det ett antal riktlinjer som bör beaktas. (Breakwell 
et al, 2000)  

Frågorna i intervjuguiden ska inte; 

• Vara tvetydiga 

• Introducera antaganden innan själva frågorna 

• Innehålla svårbegripliga ord 

• Vara ledande 

• Innehålla dubbla negationer, som ”Stämmer det inte att du inte…” 

• Vara övergripande 

Det är viktigt att det finns en rytm i intervjuguiden. Byte av ämne bör komma 
naturligt och logiskt, vilket bland annat kan stödjas med korta förklaringar. 
Intervjun underlättas om respondenten får en känsla av varför frågorna ställs. 
(Breakwell et al, 2000) 

Genomförande av intervju 
För att genomföra en lyckad intervju bör intervjuaren enligt Breakwell et al (2000) 
tänka på följande; 

• Det är viktigt att lära sig intervjuguiden innan intervjun startar. 

• Ställ alla frågor till alla respondenter hur trivial frågan än må vara. 

• Lyssna noga på alla respondenter. 

• Det är viktigt att intervjuaren vet målet med varje fråga så att denne kan 
ställa rätt följdfrågor.  

• Var konsekvent i datainsamlandet. 
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Intervjuerna utfördes av två olika personer vilket kan utmynna i att genomförande 
skiljer sig åt dem emellan. Detta undveks genom att de första intervjuerna 
genomfördes tillsammans för att standardisera genomförandet och med hjälp av de 
råd Breakwell et al (2000) ger för att genomföra en lyckad intervju. För att undvika 
en fientlig inställning från respondenten vilket kan leda till oengagerade och dåliga 
svar valdes en passande klädstil i form av bland annat reflexväst och 
gymnastikskor. En hög validitet uppnåddes i intervjuerna genom att frågorna var 
tydliga och ej vinklade. Hög reliabilitet och objektivitet uppnåddes då svaret på 
frågorna sammanfattades och godkändes av respondenten. 

Datainsamling steg1 
I det första datainsamlingssteget samlades data in för att kunna detektera avvikelser 
och parametrar till avvikelserna. När avvikelser detekterats under intervjuerna 
formades även direkta följdfrågor till respondenten om vilka parametrar 
respondenten anser att avvikelsen beror på samt hur flexibel respondenten bedömer 
att parametrarna är. Om följdfrågorna inte formades och ställdes under intervjun 
gjordes detta i efterhand samt utnyttjades i efterföljande intervjuer.    

Fråga nio, i Figur 34, ”Hur stor del av volymen krossmaterial som transporteras in 
till täkterna transporteras vidare?” är den enda frågan som avviker från de 
resterande nio då den syftar till att kartlägga delar av materialflödet på Roads. Data 
över materialflöden redovisas på bästa sätt i siffror, därav efterfrågades kvantitativ 
sekundärdata. 

De resterande frågorna, ett till åtta och tio, syftar alla till att beskriva hur arbetssätt 
och rutiner fungerar på Roads vilket presenteras på bästa sätt i ord och bild. 
Aronsson et al (2004) beskriver att det är viktigt att de alternativa förslagen på hur 
verkligheten bör förändras är förankrade i verksamheten som den ser ut idag, därav 
samlades kvalitativ primärdata data in. Ostrukturerade intervjuer användes då 
respondenten ges utrymme att diskutera fritt kring ämnet och observationer 
användes då observatören inte behöver förlita sig på en respondents minne eller 
kunskap samtidigt som intressekonflikter undviks. En del kvalitativ data samlades 
in under de ostrukturerade intervjuerna för att kunna styrka vissa beskrivningar 
även i siffror. Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna är formade med 
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beaktande av riktlinjerna enligt Breakwell et al (2000) vid skapande av 
intervjuguider. Respondenter till respektive fråga redovisas i Bilaga 4. 

Datainsamling steg 2 
I det andra datainsamlingssteget samlades data in angående de kostnader som 
påverkas vid förändring av Roads arbetssätt från nuläget till de/det alternativa 
förslag som det första analyssteget utmynnar i. Det går inte att precisera vilken data 
som ska samlas in innan vägvalet görs vilket sker efter analys steg ett, se Figur 35.      

Styrning och information     
För att komplettera avsnittet styrning och information i referensramen genomfördes 
intervjuer och observationer på företaget GLC som har erfarenhet av 
ordermottagning och styrning av transporter. Intervjuer genomfördes även med en 
försäljare av transportledningssystem. Syftet med intervjuerna är att få aktuella 
idéer om hur transporter kan styras, varför transporter styrs samt vilka hjälpmedel 
som finns att tillgå för att styra transporter. Ostrukturerade intervjuer användes för 
att ge respondenten utrymme att diskutera fritt kring ämnet. Följande respondenter 
intervjuades; 

• Chefen för transportledning 

• Säljare av transportledningssystem 

6.4.4 Analysfas 
Nedbrytningen av syftet mynnade ut i att rapporten söker svar på huruvida 
strategierna direktleverans från fabrik, kontinuerlig förflyttning, utnyttja 
transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, skalfördelar samt 
integrera transportkedjan kan utnyttjas bättre inom Roads för att uppnå en 
kostnadseffektivisering. Därmed krävdes en analys i två steg då valet angående 
vilken alternativ lösning som bör undersökas, analys steg 1, kommer att påverka 
vilken data angående kostnader som behöver samlas in till totalkostnadsanalysen, 
analys steg 2. Om undersökningsresultatet överskattats kan det leda till att 
beslutsunderlaget är felaktigt. Därav grundades analysfasen i logiska resonemang 
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som redovisas tydligt, vilket ger läsaren möjligheten att bilda en uppfattning om 
rimligheten i undersökningsresultatet varpå objektiviteten ökar.  

Analys steg 1 
Först identifierades avvikelser från respektive strategi. En avvikelse från strategin 
indikerar att verksamheten skulle kunna fungera på ett mer effektivt sätt vilket 
därmed indikerar möjligheten till en alternativ lösning. För att skapa en alternativ 
lösning detekterades sedan avvikelsens bakomliggande parametrar. Detta för att för 
att erhålla en förståelse för uppkomsten av avvikelsen. Slutligen undersöks hur 
parametern kan förändras för att minska avvikelsens negativa inverkan enligt 
strategierna, vilket kallas för parameterns flexibilitet. Detta beskrivs i Figur 36. 

 

Figur 36: Första steget i analysfasen 

Flexibiliteten på parametrarna har definierats som ”hög”, ”låg”, ”ingen” och ”?”. 
Hög flexibilitet på parametrarna innebär att det inte krävs någon stor investering, 
att personal ej måste anställas och att acceptansen hos personalen är hög. Låg 
flexibilitet ses som motsatsen till hög flexibilitet vilket innebär att en förändring av 
parametern kräver det en stor investering, att personal måste anställas eller att 
acceptansen hos personalen är låg. Ingen flexibilitet betyder att parametern inte går 
att förändra och ”?” betyder att flexibiliteten på parameter inte går att bedöma 
utifrån den data som finns tillgänglig. 

För att öka validiteten i en studie kan man använda sig av olika 
undersökningsmetoder för samma studieobjekt, vilket med ett annat ord kallas för 
triangulering. Triangulering gör att studieobjektet ses ur olika perspektiv vilket 
ökar sannolikheten att rätt sak mäts, i Figur 31 illustreras triangulering. När 
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intervjuer genomförs ökar validiteten genom tydligt och objektivt formulerade 
frågor. (Björklund & Paulsson, 2003) För att öka reliabiliteten i en undersökning 
kan triangulering användas precis som för validiteten. Vid intervjuer bör 
kontrollfrågor ställas, där några av frågorna undersöks en gång till, för att 
kontrollera att samma svar erhålls. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan en studies validitet och reliabilitet höjas 
genom utnyttjande av triangulering. Triangulering gör att studieobjektet ses ur olika 
perspektiv vilket ökar sannolikheten att rätt sak mäts. För att skapa en trovärdig 
empiri, som lägger grunden till analysen, har i möjligaste mån triangulering använts 
genom att uppgiftspreciseringens respektive frågeställning har diskuterats med flera 
respondenter. Vid de fall en respondent anses mindre trovärdig har även andra 
respondenter kontaktats för diskussion angående ämnet. Detta för att inte presentera 
felaktig fakta i rapporten. 

Vägval 
Syftet med analys steg 1 är att detektera alternativa lösningar till nuläget, det kan 
jämföras med steg två i Aronsson:s et al (2004) modell om förändringsarbete i 
referensramen. Eftersom det inte finns några självklara alternativa lösningar till 
nuläget genomfördes det första analyssteget utifrån flertalet strategier för att 
detektera flera olika alternativa lösningar till nuläget. När analys steg 1 är gjort 
måste ett vägval göras angående vilken eller vilka alternativa lösningar som bör 
utredas vidare. Det gjordes utifrån den potential till kostnadseffektivisering som 
finns samt utifrån de resurser som författarna har tillgängliga. De relevanta 
resurserna är information och tid vilka är direkt beroende av varandra. Finns 
mycket tid tillgängligt vid vägvalet kan mer information samlas in vilket möjliggör 
flera totalkostnadsanalyser samt vise versa. 

Vägvalet kräver svar på följande frågeställningar; 

• Vilka alternativa lösningar till verkligheten ska analyseras? 

• Vilka kostnadsdata behöver samlas in för att kunna göra en 
totalkostnadsberäkning? 
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• Vilka är respondenterna till datainsamlingen? 

Analys steg 2 
I det andra analyssteget genomfördes en totalkostnadsanalys på den alternativa 
lösning av verkligheten som utmynnade ur vägvalet. Totalkostnadsanalysen 
genomfördes med hjälp av de kostnadsdata som erhölls i datainsamling steg 2. För 
att undersöka den alternativa lösningens känslighet mot förändrade förutsättningar 
genomfördes en känslighetsanalys. Vid valet av att införa en alternativ lösning bör 
beslutsfattaren, enligt Aronsson et al (2004), även ta hänsyn till ”mjuka” 
parametrar som exempelvis om förändringen stämmer överens med företagets 
övergripande strategier eller om en implementering är svår att införa i praktiken. 
Dessa parametrar är svårt att ta upp i examensarbetet då kunskapen om Roads och 
dess framtidsplaner finns inom företaget. Analysen sträcker sig därmed till och med 
känslighetsanalysen. Figur 37 visar det andra steget i analysen. 

Minskad 
totalkostnad 

 

Figur 37: Andra steget i analysfasen 

6.4.5 Slutfas 
Examensarbetet avslutades med att sammanfatta resultatet, en resultatdiskussion 
angående syftet och generaliserbarhet, bidraget till Roads presenterades, syftet 
besvarades och slutligen gavs förslag på vidare studier/forskning. 

Den alternativa 
lösningens inverkan på 

totalkostnaden 
Ökad 

totalkostnad 

Känslighets-
analys 

Roads val av 
införande 
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7 Empiri & analys 

För att förenkla för läsaren varvas empiri med analys i ett sammanslaget kapitel. 
Respektive strategi från Kapitel 5.4 presenteras med en beskrivning av empirin 
varefter strategin analyseras med avseende att påvisa avvikelser, dess parametrar 
samt flexibilitet. När strategierna analyserats förs en avslutande diskussion 
angående avvikelser och parametrar varpå vägvalet genomförs. Där beslutades att 
den alternativa lösningen angående direktleveranser borde undersökas vidare  
varför det avslutningsvis genomförs en totalkostnadsanalys av direktleverans. 

7.1 Kontinuerlig förflyttning 
Det mest effektiva sättet att förflytta sig på är att vara i ständigt rörelse, sporadiska 
start och stopp är tid- och energikrävande. Transport och arbetssätt bör utformas på 
sådana sätt att antalet stopp och stilleståndstid minimeras. (Coyle, et al 2000) 

7.1.1 Empiri om kontinuerlig förflyttning 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 1): Var uppstår stillestånd i 
transportflödet och vilka parametrar leder till stilleståndet? Uppskattningsvis får 
beläggningslagen vänta på asfalt vid 10 till 20 % av jobben på grund av någon form 
av stillestånd (Karlsson, 2006). För att beskrivningen av respondenternas svar ska 
bli mer strukturerade delas beskrivningarna in i stillestånd för lastbilar vid 
beläggningsplats, stillestånd för lastbilar vid asfaltverket, stillestånd för lastbilar på 
vägen och allmänna stillestånd för lastbilar. 

Empirin som följer är en sammanfattning av de intervjuer som utförts. En intervju 
genomfördes med två respondenter samtidigt, övriga utfördes med en respondent i 
taget. 

Stillestånd för lastbilar vid beläggningsplats 
Varje dag görs mellan två till tre maskinbeläggningar per lag och där emellan sker 
det en flytt av materiel. En flytt tar sex till åtta timmar att göra för en lastbil, laget 
har minst två lastbilar, och varje flytt av materiel beräknas kosta 5 000 SEK. 
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(Olsson, 2006) Ett maskinbeläggningslag hinner ungefär 1 till 1,5 beläggningar per 
dag. (Karlsson, 2006) Det finns ingen standard för hur en flytt ska gå till. Vissa 
beläggningslag använder sina asfaltlastbilar och andra hyr in extra hjälp av trailers. 
Planerare beläggning bestämmer vad som ska flyttas och vart, sedan sköter 
beläggningslagen tillsammans med chaufförerna resten. Oftast har 
maskinbeläggningslaget varit på de flesta uppställningsplatserna någon gång förut. 
(Olsson, 2006) Att flytta från en arbetsplats till en annan brukar gå snabbt och 
smidigt. Vanligtvis är det tre containrar med materiel, en beläggningsmaskin och en 
barack som ska flyttas. Det krävs att en lastbil kör tre varv för att få med sig 
containrarna och baracken. Beläggningsmaskinen brukar köras med en trailer som 
beställs av GLC. Två av de tre maskinbeläggningslägen brukar använda trailer. 
Trailern gör att det går snabbare, att det tar mindre plats eftersom de vanliga 
lastbilarna måste ställa av sitt flak för att flytta annat materiel och så hinner en 
annan lastbil hämta asfalt så laget kan komma igång direkt. Men det krävs 
planering och framförhållning så man får tag på en trailer. Idag tar det 30 minuter 
att få över all materiel från den ursprungliga beläggningsplatsen till den nya.  I snitt 
blir det en flytt varje kväll och planerare beläggning försöker planera in 
kundorderna så flytten kommer i slutet av dagen. (Knutsson, 2006) Anledningen till 
att ett av beläggningslagen inte använt trailer vid flytt är att det har varit billigare 
och lättare att flytta då flyttarna ofta varit mellan Ale och Lerums kommun som 
ligger nära varandra. (Olsson, 2006) 

Vid maskinbeläggning är det oftast brist på plats för att placera släpet, vilket gör att 
lastbilarna ibland måste ställa släpet en bit bort. I centrum kan det vara så svårt med 
plats att släp inte används över huvudtaget. (Ingvar, 2006) 

När vissa handbeläggningslag flyttar drar handbeläggningsasfaltlastbilen 
beläggningslagets vält. Oftast välter man först och sist på ett handbeläggningsjobb 
vilket gör att handbeläggningsasfaltlastbilen måste komma först till en arbetsplats 
och åka sist om man låter den flytta välten. Detta låser handbeläggnings-
asfaltlastbilen på ett onödigt sätt eftersom välten skulle kunna transporteras med 
handbeläggningslagets övriga bilar under tiden som handbeläggningsasfaltlastbilen 
hämtar asfalt. Det skulle resultera i att arbetet kommer igång snabbare vid den nya 
handbeläggningsplatsen. (Persson, 2006) 
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Stillestånd för lastbilar vid asfaltverket 
För många sorter av asfalt gör att det blir svårt att hinna med att producera alla 
kundorder vilket bildar köer för lastbilarna. Desto färre sorter som finns ju fler 
kundorder kan samproduceras i samma fickor. Uppskattningsvis kan antalet sorter 
minskas med 50 % då kunden egentligen inte vet vilken sorts asfalt som läggs. Det 
går ändå att erbjuda ett tillräckligt brett sortiment med asfalt till kunden även om 
antal sorter halverades. När utomstående chaufförer hämtar asfalt åt sin kund vet 
inte chauffören om kunden accepterar ett byte av sort, men inom NCC borde 
planerare beläggning kunna diskutera sinsemellan vilka sorter som ska beställas så 
att samproduktion är möjlig. (Larsson, 2006) På vissa verk finns det endast 100 
sorters asfalt och räknas specialsorterna bort skulle det räcka om ett verk hade 50 
sorter. I år har tunnskiktslaget kunnat styra kunden mot vilken sort som borde 
läggas i 25 % av fallen. (Gustafsson, 2006) Totalt finns det 14 sorter som säljs i 
större volymer, asfalt som produceras i stora volymer får oftast en jämnare 
sammansättning. Kunden är ganska flexibel och vet oftast inte samt behöver oftast 
inte veta exakt vilken asfalt som läggs. Därmed går det att påverka kunden, i vissa 
fall, så att mer fördelaktiga sorter för verksamheten kan säljas. (Karlsson, 2006) 
Olika asfaltsorter skapar problem. När större beläggningar ska göras då större 
volymer asfalt behövs är det extra känslig om verket vill köra många olika sorters 
asfalt. Asfaltverket har både interna och externa kunder som beställer olika sorter 
asfalt. Antalet sorter som egentligen behövs är vid första tanken fem stycken men 
det skulle aldrig räcka för att få tillräcklig bra kvalité. Planerare beläggning kan 
styra kundens behov av asfaltsort väldigt mycket. (Olsson, 2006) Det går att styra 
60 % av alla kunder till vissa sorter när asfalt säljs (Johansson, 2006). 

Det finns för få asfaltfickor på asfaltverket, detta gör att kundorderna inte hinns 
med och köer bildas. Om asfaltverket skulle få två fickor till skulle köerna kunna 
minskas markant. Idag finns det två stycken fickor som klarar 80 ton, fyra som 
klarar 90 ton och en som klarar 8 ton. (Larsson, 2006) Asfaltverket i Tagene har 
många olika kunder vilket gör det svårare än för övriga verk att serva alla 
kunderna. Antalet fickor är helt avgörande för hur smidigt det går att producera 
asfalt till många olika kunder. På asfaltverket i Biskobstorp skulle det kosta 1,2 till 
1,5 MSEK att bygga två fickor till på 120 ton vardera. (Gustafsson, 2006) Två 
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fickor till på asfaltverket skulle minska stockningen på morgonen (Olsson Jan Erik, 
2006). 

Ibland kommer chaufförerna inte i tid och hämtar den asfalt de beställt. Detta gör 
att fickor blir upptagna längre än nödvändigt vilket utmynnar i köbildning. Detta 
beror på att chauffören inte hinner eller på grund av att det skett något missförstånd 
mellan beläggningsansvarig och transportören. (Larsson, 2006) Enligt Johansson 
(2006) kan en beläggning ta en till två timmar längre tid än beräknat utan att något 
speciellt har hänt. 

Ibland beställer inte chauffören asfalten förrän denne anlänt till verket, vilket leder 
till stillestånd då det inte går att tillverka asfalt på nolltid. Anledningen till att 
chauffören beställer sent kan vara för att ta en fika under tiden asfalten tillverkas, 
men chaufförerna måste också få ta rast. Ofta hämtar chaufförerna ett nytt lass när 
beläggningslaget tar rast. (Larsson, 2006) 

I år har Roads en ny leverantör av eldningsolja vilket har lett till att eldningsoljan 
tagit slut två gånger under 1,5 månad. Följden av detta blev ungefär ett stopp på en 
timma per gång. Asfaltverket måste beställa olja dagen innan nu, förr gick det att 
beställa direkt från en chaufför med kortare varsel. (Larsson, 2006) 

I snitt händer det en gång i veckan att kalldoseringen, matningen av krossprodukter 
till asfaltverket, tar slut. Om en ficka i kalldoseringen är tom i 15 minuter leder det 
totalt till ett 45 till 60 minuters stopp i verket då det tar tid att starta igång verket 
igen. Detta medför att lastbilarna och beläggningen blir ståendes utan asfalt. Det 
ska åka dumprar som har till uppgift att fylla på och visuellt kontrollera 
kalldoseringen, varför det tar slut är därmed svårt att säga. Det kan vara så att om 
dumperchaufförerna har rast och krossprodukterna tar slut får asfaltverket vänta 
tills rasten är slut. Förr i tiden fanns det en elektronisk mätning över hur mycket 
sten som fanns i kalldoseringen men denna togs bort eftersom underhållet av 
utrustningen ansågs kosta för mycket. (Larsson, 2006) En ny utrustning för att 
kunna se nivåerna av krossprodukter i kalldoseringen skulle initialt kosta 
500 000 SEK (Stjernström, 2006). 
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Under dagen kommer ofta lastbilarna och ska lasta asfalt ungefär samma tider 
vilket kan leda till köer. Detta brukar uppstå tre gånger om dagen, den längsta kön 
är på morgonen, sedan en vid förmiddagsfikat och en vid lunch. Väntetiderna blir 
cirka 20 minuter i genom snitt. En förskjutning av lagens arbetstider skulle kanske 
minska köbildningarna. (Larsson, 2006) Det uppstår köer på morgonen vid 
asfaltverket eftersom alla lagen börjar samtidigt. Det har pratats om att förskjuta 
lagens arbetstider men det är inte lätt när de redan i dagsläget jobbar ända in på 
kvällen, sjutiden, och inte är så intresserade av förändrade arbetstider. (Olsson, 
2006) Roads har rätt att flytta starten på arbetstiden för beläggningslagen mellan 
klockan sju till nio på morgonen (Malm, 2006). 

Stillestånd för lastbilar på väg 
Transporterna är beroende av trafikläget där bland annat Tingstatunneln, 
huvudvägen in till Göteborg från Tagene, är en stor flaskhals under vissa tider på 
dygnet. Olyckor och köer gör att lastbilarna blir försenade med material och asfalt 
som ska ut till beläggningsplatsen vilket utmynnar i att beläggningsmaskinen står 
stilla. (Karlsson, 2006) Det blir alltid kö på grund av Tingstadstunneln vid klockan 
7.00 till 8.15 och runt 9.00 när folk börjar jobbet samt när de slutar vid 16.00 till 
17.30. Chaufförerna har kört så länge att de lärt sig vilka vägar de ska ta. (Olsson, 
2006) Alla chaufförer nämnde under respektive intervju att de lyssnar på radion för 
att försöka undvika köer/olyckor.  

Allmänna stillestånd för lastbilar 
Planerare beläggning är ansvariga för all planering innan beläggning. Om 
förberedelserna på beläggningsplatsen är dåliga kan det stå saker i vägen när 
beläggningen ska börja. Därav gäller det att planerare beläggning har kontakt med 
beställaren så detta inte sker samt sätter upp parkeringsförbudstavlor i tid. Händer 
det att saker står i vägen stannar beläggningen av och likaså lastbilarna vilket är 
onödigt. (Johansson, 2006)  

Maskiner och lastbilar kan gå sönder vilket motverkas i största möjliga mån genom 
bra underhåll (Johansson, 2006). Ibland havererar asfaltverket vilket inte är så 
konstigt då det har producerats mycket asfalt i år. Under vinter renoveras verket 
inför nästa säsong. (Larsson, 2006) Om det blir 15 minuters stillestånd vid 
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asfaltverket leder det till en timmas fördröjning för beläggningslagen. Förseningen 
påverkar hela dagens planering. (Ruzinski, 2006) 

Informationsflödet behöver ökas mellan flera parter på Roads, asfaltverk, 
chaufförer, beläggningslag och krosscentral. Om det exempelvis blir stopp i 
asfaltverket en timma går det ibland ha ett annat upplägg på beläggningen, den 
svåraste delen av beläggningen kan göras först, för att motsvara mängden asfalt 
som kommer men då måste stilleståndet meddelas så fort som möjligt till 
beläggningslaget. Ofta får lagen inte reda på att det blir försening (inte chaufförer 
heller) men SMS-tjänsten har kommit igång nu vilket borde förbättra 
kommunikationen. SMS-tjänsten innebär att Roads anställda kan skicka SMS från 
en dator till en eller flera medarbetare samtidigt. Om stilleståndet meddelas i tid 
kan lastbilar som är på väg till asfaltverket exempelvis hämta sand med sig till 
Tagene eller köra krossprodukter för krosscentralen. (Johansson, 2006) 

7.1.2 Analys av kontinuerlig förflyttning 
Följande analys diskuterar om Roads arbetssätt och rutiner ligger i linje av strategin 
kontinuerlig förflyttning. Ur sammanfattningen från intervjuerna kan urskönjas fyra 
intressanta områden där stillestånd sker vilka följaktligen är avvikelser från 
strategin. Avvikelserna är, stillestånd för lastbilar vid beläggningsplats, stillestånd 
för lastbilar vid asfaltverket, stillestånd för lastbilar på vägen samt allmänna 
stillestånd för lastbilar. 

Stillestånd för lastbilar vid beläggningsplats 
Ett av de tre maskinbeläggningslagen använder inte trailer vid flytt från en 
beläggning till en annan. Används trailer går flytten snabbare då exempelvis en 
lastbil kan flytta materiel tillsammans med trailern medan en annan åker och fyller 
asfalt till nästa beläggningsjobb. (Knutsson, 2006) Anledningen till att ett av 
beläggningslagen inte använder trailer vid flytt är att det har varit billigare och 
lättare att flytta då flyttarna ofta varit mellan Ale och Lerums kommun som ligger 
nära varandra (Olsson, 2006). Ett maskinbeläggningslag med personal, maskiner 
och lastbilar kostar 5 400 SEK per timma och en trailer 781 SEK enligt Johansson 
(2006). Det innebär att kostnaden för att maskinbeläggningslaget står stilla i nio 
minuter är lika stor som att trailern hyrs under en timma (kostnad trailer dividerat 

94 



med kostnad maskinbeläggningslag). Därav bör trailer hyras in för flytt av materiel 
i en timma om maskinbeläggningen kan starta mer än nio minuter tidigare jämfört 
med om flytt av materiel hade skett med egna asfaltlastbilar. I de fall där en trailer 
leder till en tidsbesparing på mer än nio minuter är således flytt av beläggningslag 
utan trailer en parameter till avvikelsen, stillestånd för lastbilar vid 
beläggningsplats. Huruvida en trailer ska användas eller inte måste bedömas vid 
respektive flytt. Då två av maskinbeläggningslagen använder trailer bör det sista 
beläggningslaget även kunna använda trailer, därmed anses flexibiliteten i 
parametern vara hög. 

Vid maskinbeläggning är det oftast brist på plats för att placera släpet, vilket gör att 
lastbilarna måste ställa släpet en bit bort. I centrum kan det vara så svårt med plats 
att släp inte används över huvudtaget. Därmed är placering av släp långt ifrån 
beläggningsplatsen en parameter till avvikelsen stillestånd för lastbilar vid 
beläggningsplatsen. Att påverka detta är praktiskt taget omöjligt då miljön och 
bebyggelsen ser ut som den gör i det studerade systemet, således anses parametern 
sakna flexibilitet. 

Asfaltlastbilen drar välten när vissa handbeläggningslag flyttar. Då det första och 
sista som händer på beläggningsplatsen är att välten körs innebär detta att 
asfaltlastbilen är upplåst vid beläggningsplatsen från början till slut. Asfaltlastbilen 
skulle kunna åka från handbeläggningsplatsen när den är tom för att fylla på ny 
asfalt och vara på nästa beläggningsplats i tid samtidigt som beläggningslaget 
avslutar den tidigare beläggningen med välten och åker till nästa beläggningsplats 
och startar. Därav är flytt av vält med handbeläggningsasfaltlastbil en parameter till 
avvikelsen stillestånd för lastbilar vid beläggningsplatsen. Eftersom välten kan 
transporteras med handbeläggningslagets övriga bilar under tiden som 
asfaltlastbilen hämtar asfalt anses flexibiliteten i parametern vara hög. 

Om det blir stopp i asfaltverket, exempelvis i en timma, går det ibland ha ett annat 
upplägg på maskinbeläggningen, den svåraste delen av beläggningen kan göras 
först, för att motsvara mängden asfalt som asfaltverket kan leverera men då måste 
stilleståndet meddelas så fort som möjligt till beläggningslaget. Ofta får lagen inte 
reda på att det blir försening och beläggningen tar längre tid än nödvändigt vilket 
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får till följd att lastbilarna måste hyras under en längre tid. Därav är bristande 
kommunikation angående förseningar från asfaltverket en parameter till 
avvikelsen. Den nya SMS-tjänsten har precis börjat användas vilket är ett bra sätt 
för asfaltverket att kommunicera med beläggningslagen. Att använda SMS-tjänsten 
oftare anses inte leda till någon ökad belastning på personalen då massutskick är 
möjligt att använda, således bedöms flexibiliteten i parametern vara hög. 

Tabell 3: Summering av parametrar till avvikelsen stillestånd för lastbilar vid beläggning 

Parameter Flexibilitet 
Flytt av beläggningslag utan trailer Hög
Placering av släp långt ifrån beläggningsplatsen Ingen
Flytt av vält med handbeläggningsasfaltlastbil Hög
Bristande kommunikation angående förseningar från asfaltverket Hög

Avvikelse
Stillestånd för lastbilar vid beläggningsplats 

 

Stillestånd för lastbilar vid asfaltverket 

Order av för många olika sorters asfalt samtidigt gör att det blir svårt att hinna med 
att producera alla kundorder vilket bildar köer av lastbilar. Desto färre sorter som 
finns ju fler kundorder kan samproduceras i samma fickor. Därav är för många 
sorters asfalt produceras samtidigt en parameter till avvikelsen stillestånd för 
lastbilarna vid asfaltverket. Flertalet planerare beläggning anser att det går att styra 
kunden mer eller mindre mot vissa sorters asfalt vid försäljning. Christopher (2005) 
samt Aronsson et al (2004) förespråkar en processorienterad organisation. 
Aronsson et al (2004) menar att beslut som tas bör ske i beaktande av hur beslutet 
påverkar andra avdelningar i företaget. Därmed bör en tvärfunktionell grupp skapas 
med personer från flera delar av verksamheten som i samråd utvärderar och 
fastställer vilka sorters asfalt kunden bör styras mot vid orderläggning. Sådana 
delar av företaget skulle kunna vara personal från asfaltverket, de som styr 
produktion i krossverket, planerare beläggning, personal från beläggningslag samt 
avdelningen för forskning och utveckling. Oavsätt vilka delar av företaget som tar 
del i beslutandet måste de enligt Aronsson et al (2004) lyfta blicken från den egna 
avdelningens bästa, enligt Christopher (2005) se till företagets bästa och minska 
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antalet sorter så att flera kundorder kan samproduceras i samma fickor vilket skulle 
minska köerna för lastbilarna. Då både personal i asfaltverket och planerare 
beläggning är överens om att antalet asfaltsorter kan minskas utan att kunden 
påverkas nämnvärt anses flexibiliteten i denna parameter vara hög. 

Antalet fickor i asfaltverket är helt avgörande för hur smidigt det går att producera 
asfalt till många olika kunder. Därav är asfaltverket har för få asfaltfickor en 
parameter till avvikelsen stillestånd för lastbilar vid asfaltverket. Både Larsson 
(2006) och Olsson (2006) anser att två fickor till på asfaltverket skulle minska 
köerna för lastbilarna vid asfaltverket. Två fickor till på 120 ton vardera innebär 
dock en investering runt 1,2 till 1,5 MSEK. Med tanke på investeringskostnaden 
anses flexibiliteten i parameter vara låg. 

Ibland hämtar inte chaufförerna asfalten i tid vilket gör att fickorna blir upptagna 
längre än planerat vilket utmynnar i köbildning av lastbilar vid asfaltverket. Asfalt 
hämtas inte i tid av chaufförer anses därmed en parameter till avvikelsen stillestånd 
för lastbilar vid asfaltverket. Att chauffören inte kommer i tid kan antingen bero på 
missförstånd mellan beläggningsansvarig och transportören, eller att beläggningen 
drar ut på tiden. När beläggningsansvarig och/eller chaufför vet med sig att det blir 
en försening bör asfaltverket kontaktas så att personalen blir medveten om 
förseningen, kan beakta detta i sin planering och ge säkrare information till kund. 
Om det ofta blir missförstånd mellan beläggningsansvarig och transportör bör 
rutiner skapas så att detta inte sker, men eftersom beräkningen av tidsåtgången av 
beläggningar är svår enligt Johansson (2006) bedöms denna parameter ha en låg 
flexibilitet. 

Ibland beställer inte chauffören asfalten förrän denne anlänt till verket, vilket leder 
till stillestånd då det inte går att tillverka asfalt på nolltid. Anledningen till att 
chauffören beställer sent kan vara för att även de vill ta rast ibland. Om chauffören 
avsiktligen gör detta för att få en extra rast är det en parameter, obefogat sen 
beställning av asfalt, men om chauffören gör detta för att ta den rast chauffören är 
berättigad till är detta inte en parameter till avvikelsen stillestånd för lastbilar vid 
asfaltverket. Flexibiliteten anses omöjlig att bedöma utan en vidare tidsstudier och 
mer djupgående intervjuer med chaufförerna. 
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Byte av leverantör av eldningsolja har lett till stillestånd i asfaltverket vilket fått till 
följd att asfaltlastbilar stått stilla. Således anses bristande leverantörsservice av 
eldningsolja vara en parameter till avvikelsen. När Roads genomför 
leverantörsbyten är det viktigt att kontrakten utformas så att stillestånd i 
asfaltverket kan undvikas i största möjliga mån. Det kan vara värt att ta ett högre 
inköpspris för bättre service om detta gör att stillestånd i verket kan undvikas. Om 
asfaltverket står stilla en timma betyder det bara för de tre maskinbeläggningslagen 
en kostnad på 16 200 SEK, då ett beläggningslag med personal, maskiner och 
lastbilar kostar 5 400 SEK per timma. Utifrån insamlad information anses 
flexibiliteten i parametern vara omöjlig att bedöma. 

I snitt tar kalldoseringen, matningen av krossprodukter till asfaltverket, slut en gång 
per vecka. Är en ficka i kalldoseringen tom i 15 minuter leder det till ett 45 till 60 
minuters stopp i asfaltverket eftersom det tar tid att starta upp verket igen. Detta 
medför att lastbilar och beläggningslag blir ståendes utan asfalt. Slut på 
krossprodukter i kalldoseringen anses därmed vara en parameter till avvikelsen 
stillestånd för lastbilar vid asfaltverket. Det ska åka dumprar som har till uppgift att 
fylla på och visuellt kontrollera kalldoseringen. När detta inte sker blir följderna 
stora. Om asfaltverket står stilla en timma betyder det bara för de tre 
maskinbeläggningslagen en kostnad på 16 200 SEK, då ett beläggningslag med 
personal, maskiner och lastbilar kostar 5 400 SEK per timma. Utöver denna 
kostnad står även handbeläggningslagen stilla om de har otur och ska hämta asfalt 
vid fel tidpunkt samt externa kunder. Enligt Stjernström (2006) skulle en ny 
utrustning för att kunna se nivåerna av krossprodukter i kalldoseringen initialt kosta 
500 000 SEK. Förutsatt en timmas stillestånd per vecka för de tre 
maskinbeläggningslagen betalar en investering på 500 000 SEK igen sig på 31 
veckor (500 000/16 200). Ett annat alternativ till att förbättra servicen med 
krossprodukter till asfaltverket är att skapa rutiner för hur fickorna visuellt 
kontrolleras. Exempelvis att dumpern, om dessa är inhyrda, enligt kontrakt måste 
åka förbi kalldoseringen med jämna tidsintervall och kontrollera lagernivån. 
Alternativt skapa ett bonussystem så att fel inte uppstår eller montera upp kameror 
så chauffören i dumpern kan kontrollera kalldoseringen. Då investeringen för 
automatisk avsyning betalar igen sig efter 31 veckor och det finns flera alternativa 
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lösningar till problemet utan eller med en mindre investering anses flexibiliteten i 
parametern vara hög. 

Alla beläggningslag börjar samtidigt på morgnarna, detta gör att alla lastbilar 
kommer till asfaltverket samtidigt för att lasta asfalt vilket utmynnar i köer för 
lastbilarna. Väntetiderna för lastbilarna kan bli upp till 20 minuter. Att lastbilarna 
lastar samtidigt på morgnarna anses vara en parameter till avvikelsen stillestånd 
för lastbilar vid asfaltverket. Enligt Malm (2006) går det att förflytta starten på 
arbetstiden för beläggningslagen. Det finns det tre maskinbeläggningslag och fem 
handbeläggningslag enligt nulägesbeskrivningen. Respektive 
maskinbeläggningslag har minst två lastbilar med en kostnad på 750 SEK per 
timma och respektive handbeläggningslag en lastbil med en kostnad 559 SEK per 
timma (Johansson, 2006). Om alla lastar vid samma tidpunkt på morgonen och 
respektive lastbil väntar i 10 till 20 minuter resulterar det i en kostnad på 1 200 till 
2 400 SEK. Larsson (2006) nämner ytterligare två köbildningar under dagen som är 
mindre än den på morgonen, en vid förmiddagsfikat och en vid lunch. Att påverka 
de senare köbildningarna kan vara svårt, men att förskjuta starten på arbetstiden bör 
även påverka starten på raster och lunch vilket troligtvis minskar kostnaden för de 
köerna. Beläggningslagen är dock negativt inställda till att flytta starten på 
arbetstiden då beläggning ibland sker långt in på kvällen. Att förändra arbetstiden 
blir således svårt att få acceptans bland beläggningslagen, därmed anses 
flexibiliteten låg i denna parameter. 

Tabell 4: Summering av parametrar till avvikelsen stillestånd för lastbilar vid asfaltverket 

Parameter Flexibilitet 
För många sorters asfalt produceras samtidigt Hög 
Asfaltverket har för få asfaltfickor Låg 
Asfalt hämtas inte i tid av chaufförer Låg 
Obefogat sen beställning av asfalt ?
Bristande leverantörsservice av eldningsolja ?
Slut på krossprodukter i kalldoseringen Hög 
Lastbilarna lastar samtidigt på morgnarna Låg

Avvikelse
Stillestånd för lastbilar vid asfaltverket
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Stillestånd för lastbilar på väg 
Olyckor och köer gör att lastbilarna blir försenade. En stor anledning till köerna är 
Tingstadstunneln där det är svårt att komma fram på morgnarna och på 
eftermiddagarna. Därav är köer på väg en parameter till avvikelsen stillestånd för 
lastbilar på väg. För att undvika köer och olyckor lyssnar chaufförerna på radion. 
Eftersom Roads inte har möjligheten att påverka infrastrukturens utformning saknar 
parametern flexibilitet. 

Tabell 5: Summering av parametrar till avvikelsen stillestånd för lastbilar på väg 

Parameter Flexibilitet 
Köer på väg Ingen

Avvikelse 
Stillestånd för lastbilar på väg 

 

Allmänna stillestånd för lastbilar 
Om planerare beläggning gjort dåliga förberedelser, inte haft kontakt med 
beställaren eller inte satt upp parkeringsförbudstavlor, inför beläggningen kan detta 
utmynna i att det står saker i vägen när beläggningen ska börja. Detta leder i sin tur 
till stillestånd för beläggningslaget och asfaltlastbilarna. Därav är dåliga 
förberedelser av planerare beläggning en parameter till avvikelse allmänna 
stillestånd för lastbilar. Detta kan undvikas genom att skapa arbetsrutiner som 
exempelvis en checklista som alla planerare beläggning måste bära med sig eller en 
påminnelsesignal i planeringssystemet. Därmed anses flexibiliteten hög i denna 
parameter. Eftersom det kan stå bilar som blockerar beläggningen bör 
beläggningsansvarig ha direktnummer till bilregistret för att kunna erhålla 
telefonnumret till ägaren av den bil som blockerar beläggningen. 

Om lastbilar, maskiner eller asfaltverk går sönder leder detta till att lastbilarna står 
stilla. Därav är haverier på lastbilar, maskiner eller asfaltverk en parameter till 
avvikelsen allmänna stillestånd för lastbilar. Roads äger inte lastbilarna som 
används utan det gör åkerier eller privatpersoner enligt nulägesbeskrivningen. Ett 
åkeri eller en privatperson som äger sin lastbil lever på att lastbilen fungerar, 
därmed bör underhållet på dessa vara förhållandevis bra. Vad gäller de maskiner, 
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och asfaltverk som Roads äger bör dessa underhållas i möjligaste mån. 
Flexibiliteten på denna parameter går inte att bedöma utifrån den insamlade 
empirin. 

Om stillestånd i asfaltverket meddelas i tid till chaufförer och krossverk kan 
asfaltlastbilar som är på väg till asfaltverket exempelvis hämta sand eller 
krossprodukter med sig till Tagene. Ofta får inte chaufförerna reda på 
förseningarna i asfaltverket, därav är bristande kommunikation angående 
förseningar från asfaltverket en parameter till avvikelsen. Den nya SMS-tjänsten 
har precis börjat användas vilket är ett bra sätt för asfaltverket att kommunicera 
med chaufförerna och krosscentralen. Att använda SMS-tjänsten oftare anses inte 
leda till någon ökad belastning på personalen då massutskick är möjligt att 
använda, således bedöms flexibiliteten i parametern vara hög. 

Tabell 6: Summering av parametrar till avvikelsen allmänna stillestånd för lastbilar 

Parameter Flexibilitet 
Dåliga förberedelser av planerare beläggning Hög 
Haverier på lastbilar, maskiner eller asfaltverk ?
Bristande kommunikation angående förseningar från asfaltverket Hög 

Avvikelse
Allmänna stillestånd för lastbilar

 

7.2 Utnyttja transportkapaciteten 
Coyle et al (2000) förklarar att transportkapaciteten ska utnyttjas maximalt vid 
varje transport. Desto större del av fordonets lastkapacitet som utnyttjas ju lägre 
blir kostnaden per transporterad enhet. 

7.2.1 Empiri om utnyttja transportkapaciteten 
Empirin är uppdelad efter frågorna som handlar om lastning samt styrning av 
kundens orderkvantitet och härstammar från strategin utnyttja transportkapaciteten.  

Empirin som följer är en sammanfattning av de intervjuer som utförts. En intervju 
genomfördes med två respondenter samtidigt, övriga utfördes med en respondent i 
taget. 
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Lasta rätt mängd asfalt och krossprodukter 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 2): Hur säkerställs att rätt 
mängd asfalt och krossprodukter lastas? 

Rätt mängd asfalt 
När asfalt lastas går förfarandet till på följande sätt. Först kör lastbilen upp på en 
våg för att registrera bilens vikt när den är tom, vågen är fast monterad i marken 
och är tillräckligt lång för att väga både lastbil och släp samtidigt. Därefter körs 
lastbilen in under den ficka där rätt asfaltsort tillverkats och asfalten tippas 
manuellt av chauffören med en knapptryckning ned i flaken på lastbilen. Slutligen 
kör chauffören upp på vågen igen och väger lastbilen för att registrera 
mellanskillnaden från tidigare vägning för att asfaltverket ska veta hur mycket som 
ska faktureras. (Observation, 2006) 

Ordinarie chaufförer är duktiga på att lasta asfalt och de hittar ganska rätt gälland 
maxlasten vid lastning (Larsson, 2006). Ordinarie asfaltlastbilar med släp lastar 
36 ton, 15 ton på bilen och 21 ton på släpet. Det är inget problem att lasta asfalt för 
de som arbetat länge, det kanske slår fel på ett ton upp eller ned från maxlast efter 
lastning. Dock kan det vara mer problematiskt för nya och mer oerfarna chaufförer. 
(Knutsson, 2006) Lastas allt för lite asfalt är det bara att köra tillbaka in under 
fickan en gång till för att lasta det som fattas (Olsson, 2006). När asfalt ska lastas 
för första gången är det bra om någon erfaren chaufför följer med och visar hur det 
går till. De första gångerna kan det bli fel på flera ton men efter två dagar lär sig 
chauffören hur asfalt lastas och då slår det bara fel på 300 till 400 kg. Under de två 
första dagarna får man kontrollväga lastbilen med asfalt och därefter köra in under 
fickan igen för att lära sig. Att väga lastbilen en extra gång tar två till tre minuter 
och två gånger extra tar fem minuter. (Russberg, 2006) Det skulle vara intressant 
att testa att placera en våg under en ficka då det varje dag kommer några 
utomstående chaufförer som bara vill ha några få ton. En våg under fickan skulle ge 
bättre service för dessa chaufförer. (Larsson, 2006) En våg, monterad och klar på 
plats kostar ungefär 500 000 SEK (Malm, 2006).  

När asfalt läggs åt Vägverket får Roads betala böter till Vägverket om chaufförerna 
kör med 1,5 ton i överlast eller mer. Roads fakturerar lastbilscentralen i efterhand 
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för överlasten som åkaren själv slutligen får betala, böterna är 500 SEK per ton. År 
2005 var böterna totalt 120 000 SEK för tunnskiktslaget, det maskinbeläggningslag 
som genomför beläggning åt Vägverket i det studerade systemet. Detta utmynnade 
i att de lastbilar som kontinuerligt hyrs in till tunnskiktslaget har monterat vågar 
under sina flak, vilket fått till följd att 2006 års böter endast blev 20 000 SEK. 
Tunnskiktslaget utför beläggningar över hela Sverige, bötesbeloppen gäller därmed 
för beläggningar över hela Sverige och inte enbart i det studerade systemet. 
(Gustafsson, 2006)  

Rätt mängd krossprodukter 
När krossprodukter lastas går förfarandet till på följande sätt. Först kör lastbilen 
upp på en våg för att registrera bilens vikt utan last. På vågen eller strax innan 
vägningen får chauffören reda på från krosscentralen vad som ska lastas och var 
högen med rätt krossmaterial finns om detta inte är känt innan. Därefter kör 
lastbilen bort till rätt hög och inväntar hjullastaren. Hjullastaren har en viss kontakt 
med personalen i krosscentralen gällande vad som ska lastas men mestadels ser 
denne visuellt var det står lastbilar som behöver assistans. Hjullastaren fyller 
lastbilen och slutligen kör lastbilen över vågen en andra gång för att registrera 
mellanskillnaden så att krosscentralen vet hur mycket som ska faktureras. 
(Observation, 2006) 

Det finns en våg på hjullastaren som visar hur mycket som finns i skopan, på så sätt 
blir kvantiteten som lastas med hjullastaren tämligen exakt. (Fröje, 2006) 
Hjullastarchaufförerna är väldigt bra på att lasta rätt kvantitet då det finns våg på 
hjullastaren. (Russberg; Stål, 2006) Det går självklart inte att pricka exakt rätt 
gällande kvantitet men det slår aldrig fel på mer än ett ton vid lastning. (Russberg, 
2006) Maximalt missar hjullastarchauffören med ett par hundra kilo när denne 
lastar men det är ju omöjligt att träffa exakt rätt. (Larsson Leif, 2006) För att 
hjullastaren ska veta hur mycket som ska lastas står maxlasten på sidan av vissa 
bilar, på de ordinarie bilarna känner hjullastarchauffören till hur mycket som får 
lastas (Johansson Lennart, 2006). Om inte chauffören säger något annat lastas bilen 
alltid full. (Carlsson, 2006) Med tiden lär man sig hur mycket respektive lastbil får 
lasta men det händer ibland att chaufförerna kommer tillbaka om de fått för lite. 
Antalet axlar på lastbilen avgör hur mycket som får lastas. (Fröje, 2006) Det händer 
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mycket sällan att man kör tillbaka för att tippa av lite eller ta lite extra vid 
lastningen (Sätre, 2006). 

Det har funnits silos i Skälebräcke från vilka chauffören kunnat lasta lastbilen själv 
men problemet med silos är att blandningen inom varje fraktion exempelvis ´2 – 5 
separerar när fraktionen läggs i en silo och de minsta stenarna hamnar i botten. 
(Carlsson, 2006) Förutom att kvalitén på fraktionen blir sämre genom separation 
leder silos även till onödig skaderisk då det har hänt att tömningsanordningen låst 
sig och hela lastbilar begravts i krossprodukter. Möjligheten att lasta från silos finns 
i Gategård men chaufförerna lastar hellre med hjälp av hjullastaren. (Larsson Leif, 
2006) 

Styrning av kundens orderkvantitet av krossprodukter 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 3): Går det att styra 
kundens orderkvantitet av krossprodukter för att höja resursutnyttjandet? 

I Skälebräcke går det absolut att styra kunden vid försäljning gällande hur mycket 
krossmaterial som ska levereras. När kunden lägger sin order förklarar 
säljaren/transportledaren att kunden minst får betala transportkostnaden för 12 ton 
vilket ofta utmynnar i att kunden vill ha lite extra på lastbilen. (Andersson, 2006) I 
Gategård går det att styra kunden något gällande orderkvantitet för att öka 
fyllnadsgraden men bara på transporter som krosscentralen själva styr över. I de 
flesta fall, cirka 90 %, avhämtas materialet från Gategård. I området har det varit 
praxis att kunder som vill ha krossprodukter ringer till LBC-Väst och beställer. 
LBC-Väst tillhandahåller samt styr då över transporten. Det vore positivt om Roads 
skulle styra över fler trasporter själva, företaget tjänar då mer pengar eftersom en 
marginal läggs på transporterna. (Larsson Leif, 2006) Till 99 % går lastbilarna 
fullastade från Tagene med krossprodukter. Krosscentralen berättar för kunden att 
de får betala för minst 13 ton vid leverans men det är inte ofta det påverkar 
någonting. Företagen beställer fulla lastbilar och privatpersonerna kan inte alltid ta 
fem extra ton bara för att fylla lastbilen. (Karlsson & Sjöberg, 2006) När vana 
privatkunder och entreprenörer beställer krossprodukter beställs nästan alltid 
multiplar av lastbilar/ekipage och inte en specifik vikt. Därav försöker 
krosscentralen skicka det största ekipaget som finns ledigt till kunden för att 
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företaget ska få sälja mer krossprodukter. När privatpersoner beställer 
krossprodukter har de oftast inte plats för mer än det som beställts. (Stjernström, 
2006) 

7.2.2 Analys av utnyttja transportkapaciteten 
Följande analys diskuterar om Roads arbetssätt och rutiner ligger inte i linje med 
strategin utnyttja transportkapaciteten. Ur sammanfattningen från intervjuerna kan 
fyra intressanta arbetssätt och rutiner urskönjas som bör diskuteras djupare för att 
detektera avvikelser, lastning av krossprodukter, styra kund av krossprodukter, 
lastning av asfalt för vana chaufförer och lastning av asfalt för ovana chaufförer. 

När krossmaterial lastas används vågar på hjullastarna som gör att de utvägda 
lastbilarna inte skiljer sig från maxlasten med mer än ett par hundra kilo, 
chaufförerna anser att hjullastarchaufförerna är duktiga på att lasta rätt kvantitet. 
Skulle fel kvantitet lastas löses detta problem automatiskt då chaufförernas lön 
baseras på att de transporterar så mycket som möjligt, chauffören ber då 
hjullastaren att fylla på till maxlast. Detta gör att lastning av krossprodukter inte är 
någon avvikelse.  

Desto större volymer krossprodukter Roads säljer ju mer tjänar företaget. Därav är 
det bra att styra kunden till att köpa så stora orderkvantiteter som möjligt. Både i 
Skälebräcke och Gategård går det att styra kundens orderkvantitet vid beställningar 
av mindre än en hel lastbil, då kunden får betala en minimiavgift per ton för 
transporten oberoende orderkvantitet. Enligt branschpraxis sker beställningar av 
krossprodukter i form av multiplar av lastbilar/ekipage. I dagens läge försöker 
därmed krosscentralerna skicka de största ekipagen som finns ledigt. Exempelvis 
om kunden ringer och säger att den vill köpa en lastbil med släp med 
krossprodukter skickar krosscentralen den största lastbilen med släp som finns 
ledig. Genom att skicka de största ekipagen till kund och försöka styra kundens 
orderkvantitet säljer Roads större volymer krossprodukter samtidigt som 
resursutnyttjandet av transporterna ökar. Roads arbetssätt för att styra kund av 
krossprodukter följer därmed strategin utnyttja transportkapaciteten och anses inte 
vara någon avvikelse. 
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När vana chaufför lastar asfalt siktar de på lastbilens maxlast och erhåller en 
felmarginal inom maximalt ett ton upp eller ner. Statistiskt innebär det att 
vägningarna pendlar runt lastbilens maxlast, där 50 % av vägningarna är över 
maxlast och 50 % av vägningarna är under. Detta kan visualiseras med en 
sinuskurva svängandes omkring lastbilens maxlast, i detta exempel 36 ton, med en 
amplitud på ett ton, se Figur 38. 
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Figur 38: Schematisk bild av asfaltvägningar 

Om kurvan i Figur 38 integreras blir snittsumman 36 ton. Detta betyder att det sett 
över en längre tidsperiod transporteras i snitt den maximala lasten som 
asfaltlastbilarna får transportera. Om lastningsförfarandet förändras så att 
lastningarna blir mer exakta, Russberg (2006) anser att felmarginalen är 300 till 
400 kg, skulle det fortfarande finnas en sinuskurva som innan men med en mindre 
amplitud. Integreras den sinuskurvan blir snittsumman även där 36 ton. Detta 
betyder att det inte finns några pengar att spara genom att förbättra 
lastningsförfarandet. Tunnskiktslaget har enligt Gustafsson (2006) börjat granskas 
noggrannare och erhållit böter på grund av övervikt, det vill säga 1,5 ton över 
maxlast. Det är en indikation på att felmarginalen, amplituden på kurvan, kan vara 
större än vad chaufförerna nämnt under fältarbetet. Detta skulle kunna innebära att 
chauffören siktar under maxlasten för att undgå böter på grund utav den 
felmarginal som kan uppstå. Tunnskiktslaget har löst detta genom att montera 
vågar under flaken på lastbilen vilket resulterat i säkrare vägningar då böterna gått 
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ned från 120 000 till 20 000 SEK. Om chaufförerna till de övriga beläggningslagen 
börjar granskas noggrannare, är rädda för att få böter och börjar sikta på en lägre 
vikt än 36 ton uppstår det ett problem. Det är dock inte fallet idag. Dessutom 
nämner en chaufför att om det enbart återstår tre ton lastas även den asfalten, det 
vill säga 39 ton totalt, för att undvika en extra körning.  

Om lastningen inte varierar enligt Figur 38 utan resulterar i ett snitt under maxlast 
kan lastning av asfalt för vana chaufförer anses vara en avvikelse. För att möjligen 
erhålla en besparing måste ett förändrat lastningsförfarande höja snittet så att 
den/de sista transporten/transporterna en beläggning kräver kan undvikas. För att 
beräkna huruvida lastningen resulterar i ett snitt enligt maxlast eller under krävs 
data angående resultat från vägningar kopplat till olika lastbilars maxvikt samt 
antalet leveranser per beläggning. Denna möjlighet stod inte tillförfogande under 
datainsamlingen varför detta område lämnas till Roads att undersöka.  

Lastning av asfalt för ovana chaufförer är svårt innan de vant sig och det kan slå fel 
på flera ton från maxlasten. Det tar två dagar att lära sig lasta asfalt, under dessa 
dagar gör chauffören extra vägningar för att säkerställa att rätt mängd asfalt lastas 
vilka i snitt tar 2,5 minuter per vägning. Förutsatt ett en ovan chaufför gör tio extra 
vägningar under de två första dagarna innan chauffören lärt sig lasta, medför det en 
kostnad på cirka 310 SEK då en lastbil kostar 750 SEK per timma enligt Johansson 
(2006). Således är lastning av asfalt för ovana chaufförer en avvikelse. 

Anledningen till att ovana chaufförer missar maxlasten med flera ton är att vägning 
av lasten sker efter själva lastningen. Att vägning sker efter lastning av asfalt anses 
därmed vara en parameter till avvikelsen. För att möjliggöra vägning direkt under 
fickan kan vågar monteras under flaken på lastbilarna. Enligt nulägesbeskrivningen 
är det externa åkare samt privatpersoner som äger lastbilarna och därmed ansvarar 
för investeringarna på fordonen. Då antalet transportörer på marknaden är 
begränsat kommer troligtvis transportörerna gå till en konkurrent om Roads kräver 
installationer av vågar. Vilket kan gör det svårt att få igenom en sådan förändring. 
En annan lösning är att installera vågar på marken under fickorna. En våg kostar 
cirka 500 000 SEK och asfaltverket har sju fickor vilket resulterar i en hög 
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investering. Enligt ovanstående resonemang anses flexibiliteten i parametern vara 
låg. 

Tabell 7: Summering av parametrar till avvikelsen lastning av asfalt för ovana chaufförer 

Parameter Flexibilitet 
Vägning sker efter lastning av asfalt Låg

Avvikelse
Lastning av asfalt för ovana chaufförer  

 

7.3 Minska tomkörning 
Referensramen förklarar att en tom transport nästan medför samma kostnad som att 
köra med last. Därmed bör alla tomkörningar minimeras vilket kan realiseras 
genom att balansera in- och utflödet av material genom val av leverantörer och 
åtagande av andra företags transporter. Detta har lett till frågan (fråga 4): Kan 
Roads åta sig någon form av transporter för att minimera tomkörningar tillbaka till 
asfaltverk och täkt? 

7.3.1 Empiri om minska tomkörning 
Empirin som följer är en sammanfattning av de intervjuer som utförts. En intervju 
genomfördes med två respondenter samtidigt, övriga utfördes med en respondent i 
taget. 

Malm och Falck (2006) förklarar att om det sker beläggning vid en täkt därifrån det 
går transporter till Tagene, exempelvis Stenungsund och Kungälv, skulle lastbilarna 
kunna köra asfalt till beläggningen och krossprodukter eller sand tillbaka om en 
extra lastbil adderas. De anser även att det finns det potential i att köra 
schaktmassor tillbaka med samma fordon som transporterar ut krossprodukter. 
Kostnaden per väg, med last fram och tillbaka, är 60 till 70 % av priset för transport 
med last ena vägen och tom den andra. (Falck; Stjernström, 2006) Vidare förklarar 
Malm (2006) att konkurrenterna troligtvis inte arbetar med transporter på detta sätt 
i dagsläget, såvida det inte handlar om speciella projekt. 
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För att kunna köra ett material åt ena hållet och ett annat tillbaka gäller det att 
någon styr över dessa transporter, ungefär som på krosscentralen. (Malm; Falck; 
Stjärnström, 2006) Stjärnström (2006) berättar att det ibland har testats att köra 
krossprodukter ut samt schaktmassor in med samma lastbilar och potentialen finns 
men att kunden måste vara delaktig och styra sin verksamhet för att möjliggöra 
sådana transporter, vilket kräver en dialog med kund vid ett tidigare skede än i 
dagsläget. Karlsson & Sjöberg (2006) har testat att styra transporter med 
krossprodukter från täkten samt schaktmassor tillbaka med samma lastbilar och 
anser att det gick bra. De anser det problematiskt att göra detta i stor skala eftersom 
schaktmassor gör att flaken blir kladdiga och att chauffören får rengöra flaket för 
hand med en spade. 

Vad gäller schaktmassor och krossprodukter måste kunden på arbetsplatsen vilja, 
kunna och tjäna något på att ta emot krossprodukter samtidigt som schaktmassor 
körs iväg. Det kan krävas att kunden måste lägga krossprodukterna på sidan för att 
använda dem dagen därpå och därmed måste hyra in en maskin i efterhand. (Falck, 
2006) På exempelvis byggarbetsplatser gräver kunden först upp tippmaterial, 
fraktar bort detta och när det är färdigt vill kunden få krossprodukter levererat. 
Kunden kan ha svårt att få plats med allt material om krossprodukterna anländer 
samtidigt som tipp fraktas bort och vanligtvis görs detta inte idag. (Stjernström, 
2006) Finns möjligheten vill kunden köra iväg schaktmassor och ta emot 
krossprodukter med samma lastbilar eftersom det ger en lägre kostnad. Det går 
dock inte alltid att genomföra dessa moment direkt efter varandra på grund av att 
ett eller flera andra moment måste utföras innan krossprodukterna kan läggas ut. 
Den kostnad som uppstår hos kunden för att lagra och förflytta krossprodukterna 
överskrider snabbt det man sparar på ett högre transportutnyttjande. Kundens 
extrakostnad blir cirka 15 till 20 SEK per ton. Anläggningsarbeten kan se ut på 
många olika sätt och en generell bild är svårt att ge. Ibland fraktas mer 
schaktmassor bort än vad det levereras krossprodukter och vice versa. (Kvarnbo, 
2006, NCC Construction)  

Falck (2006) förklarar att chaufförerna kan anse det problematiskt att köra olika 
material om det innebär att lastbilsflaken måste rengöras, vilket är fallet då 
schaktmassor och krossmaterial transporteras. Vidare förklaras att arbetssättet kan 
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komma att kräva installation av någon form av flaktvättar på arbetsplatserna, 
troligtvis ingen större investering, för att få acceptans hos chaufförerna. Russberg 
(2006) har kört asfalt, krossprodukter och schaktmassor. Han tjänar bättre och kör 
gärna krossprodukter ut och schaktmassor tillbaka än separat. Vidare förklarar 
Russberg (2006) att flaket måste rengöras beroende på vad som körts till tippen och 
att rengöring tar åtminstone tio minuter. Knutsson (2006) anser att det går hyfsat 
bra att transportera olika material samma dag men att det är problematiskt vid 
rengöring av lera. Dahlberg (2006) instämmer men har aldrig testat att köra 
schaktmassor/lera i sitt asfaltflak. Han anser dessutom att det i Göteborg är lera 
överallt i marken och antar att flaket därmed måste rengöras varje gång något annat 
material ska transporteras därefter. Dahlberg (2006) berättar att asfaltflaket är 
ömtåligt för material som sprängsten eller för stora asfaltkakor, vid sådana 
transporter skulle han byta flak. 

7.3.2 Analys av minska tomkörning 
Analysen undersöker huruvida Roads arbetar enligt eller skulle kunna utnyttja 
strategin minska tomkörning bättre. Fältarbetet innefattade iakttagelser av 
transporter vid beläggning, asfaltverk och täkter. Detta fältarbete pågick under 
knappt en månad och inte vid något tillfälle observerades att transportfordonen 
transporterade material på tillbakavägen. Det finns tre typer av transporter inom det 
studerade systemet vilka resulterar i tre avvikelser med samma ursprung, det vill 
säga att det sker tomkörning och uppstår obalanserat flöde efter transport av 
krossprodukter till kund, transport av asfalt till beläggning och vid interna 
transporter av krossprodukter. 

Att köra två fullastade transporter ger självfallet ett högre resursutnyttjande än att 
köra dem separat och därtill erhålla två tomma transporter. Enligt Lumsden (1995) 
blir det fysiska resursutnyttjandet 100 % istället för 50 % vid sådana transporter. 
Lumsden (1995) berättar även att nyttjandet kan kopplas till en ekonomisk 
disposition av resursen vilket i detta examensarbete är av högt intresse då syftet är 
att kostnadseffektivisera. Mäts resursutnyttjandet efter ersättning från kund kan 
nyttjandet ses som 100 % redan från början eftersom Roads pris till kund är 
beräknat för körning till kund och tillbaka till täkten. Roads i sin tur bör dock 
kunna erhålla ett lägre pris för transport om resursutnyttjandet ökar genom ett färre 
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antal körningar. På så sätt erhåller Roads en kostnadseffektivisering eller 
möjligheten att sänka priset till kund för att erhålla fler kunder. Coyle et al (2000) 
förklarar att en tom tranport nästan innebär samma kostnad som att köra med full 
last. Dahlberg (2006) berättade under intervjun att transport med full last drar 
dubbelt så mycket diesel som en tomkörning. Därav bör priset Roads betalar för 
transport minska vid minskad tomkörning, vilket har bekräftats av Falck och 
Stjernström (2006) som erhållit besparingar på 30 till 40 % när detta testats vid 
enstaka tillfällen. Vid de tillfällena transport av krossprodukter från täkt och avfall 
samt återvinning på tillbakavägen. 

Tomkörning efter transport av krossprodukter till kund 
Strategin förklarar att ett balanserat flöde kan erhållas genom att välja leverantörer 
med geografisk närhet till kund och därigenom minska tomkörningarna. Detta går 
inte i Roads fall då naturens gång har avgjort var råvaran finns och material 
transporteras därmed mestadels ut från täkten och inte in.    

Därmed bör vyerna vidgas för att undersöka om Roads kan åta sig någon form av 
transport från kund, eller något annat företag i kundens närhet på vägen tillbaka 
från kund. Avsaknad av lämpliga transportmarknader kan därmed ses som en 
parameter. I området runt bergstäkten i Tagene ligger det en sopptipp och flertalet 
företag enligt observationer gjorda under datainsamlingen. Enligt strategin bör 
Roads undersöka om sopptippen eller företagen har en obalans i sina flöden som 
tillsammans med Roads transporter totalt sätt resulterar i ett balanserat flöde samt 
en lägre totalkostnad. En undersökning av denna möjlighet lämnas till Roads då 
tidsramen för detta examensarbete inte tillåter en djupgående analys. Däremot 
analyseras verksamheten avfall och återvinning som Roads enligt 
nulägesbeskrivningen påbörjar inom det studerade systemet. Den verksamheten 
medför nämligen en sådan transportmarknad och möjliggör en utjämning av 
obalansen i flödet. Resultatet av intervjuerna ovan visar att flertalet personer anser 
att det finns potential i att köra krossprodukter till kund samt avfall och återvinning 
på tillbaka vägen. Då Roads initierar en verksamhet som kan medföra ett jämnare 
flöde och minska tomkörningarna anses flexibiliteten i parametern vara hög.  
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Innan analysen fortsätter förs en allmän diskussion om hur avfall och återvinning 
kan påverka verksamheten. Det bästa vore om alla kunder alltid behövde lika 
många körningar krossprodukter som avfall och återvinningsmaterial, sådant är 
dock inte fallet. Kvarnbo (2006) berättar att anläggningar ser olika ut och resulterar 
i olika stort transportbehov av krossprodukter och avfall samt återvinning. 
Dessutom kan och/eller vill inte kunden alltid ta emot krossprodukter samtidigt 
som avfall och återvinningsmaterial fraktas bort förklarar Falck, Stjernström och 
Kvarnbo (2006). Kunden måste tjäna något på att samordna detta för att det ska 
vara intressant berättar Falck (2006). Kvarnbo (2006) förklarar att om kunden 
måste lagra krossprodukterna för att använda vid ett senare tillfälle äter kundens 
extrakostnader väldigt fort upp det högre resursutnyttjandet. Detta innebär att 
marknaden för krossprodukter tillsammans med avfall och återvinningsmaterial får 
tre olika försäljningsscenario vilka en och samma kund kan röra sig mellan. Ett när 
kunden är intresserad av krossprodukter och avfall samt återvinning samtidigt 
vilket resulterar i fullastad transport till och från täkten. Vid de två andra 
scenarierna är kunden enbart är intresserad av krossprodukter eller avfall och 
återvinning, vilket resulterar i en fullastad transport och en tom vid respektive 
scenario. Försäljningsscenarierna visualiseras i Figur 39. Det positiva med de 
sistnämnda scenarierna är att de var för sig resulterar i ett obalanserat flöde vilka 
tillsammans kan utjämnas till ett mer balanserat flöde med hjälp av 
optimeringsmetoderna i referensramen. Om Roads tar emot order av 
krossprodukter, avfall samt återvinning av flertalet olika kunder och styr över 
transporterna till dem kan företaget utnyttja optimeringsmetoderna för att öka 
resursutnyttjandet, se Figur 39. Därigenom erhålls en lägre transportkostnad än om 
transporterna styrs av olika intressenter så att optimeringsmetoderna inte går att 
utnyttja. Således går verksamheten att kostnadseffektivisera beroende på vem som 
styr över transporterna, eller om ett samarbete utformas. 
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Figur 39: Tre försäljningsscenarier vid införande av verksamheten avfall och återvinning 

Tar Roads på sig uppgiften att styra transporterna innebär det att företaget tar 
ytterligare ett steg in i transportbranschen, men erhåller också en ökad kontroll av 
försäljningen. Eftersom kunden har möjlighen att själv avhämta krossprodukter och 
tippa avfall samt återvinning kan kontrollen av försäljningen gå förlorad i händerna 
på lastbilscentraler om marknaden vänder sig till dessa för att erhålla det lägsta 
priset. Förutsatt att lastbilscentralerna ser möjligheten till ett balanserat flöde och 
högre resursutnyttjande genom optimering. Det innebär att Roads måste kunna 
hålla konkurrenskraften mot övriga lastbilscentraler och erbjuda kunden ett lägre 
pris på själva transportdelen av slutpriset till kund än vad en lastbilscentral kan. 
Vilket kan vara svårt då en lastbilscentral adderar en marginal på transporten för 
servicen att förmedla fordon till Roads, som i framtiden skulle kunna innebära att 
Roads måste efterlikna en lastbilscentral än mer och knyta transportörer till 
företaget för att vara konkurrenskraftig. Ett sådant steg skulle självfallet försämra 
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relationen med dagens lastbilscentraler. Om kontrollen av försäljningen istället 
förflyttas till lastbilscentraler har dessa makten att avgöra från vilken leverantör, 
det vill säga Roads och konkurrenter till Roads, kunden ska få sina krossprodukter 
ifrån eller lämna avfall och återvinningsmaterial till. Lundgren et al (2003) 
förklarar möjligheten till optimering med hjälp av nätverksformulering av 
transportproblem vilket innebär att kunden bör erhålla sin order från den fabrik 
vilken medför den lägsta kostnaden. Vilket kan innebära att lastbilscentralen finner 
det mest lönsamt att hämta krossprodukter från en leverantör och lämna avfall till 
en annan beroende på situation. Stjernström (2006) anser att det finns potential i att 
samordna krossprodukter och avfall samt återvinningsmaterial men ställde sig oviss 
frågandes till huruvida Roads ska ta på sig hela transportansvaret. Detta kan vara en 
viktig strategisk fråga för Roads att ta ställning till och att undersöka noggrant. 
Syftet med examensarbetet är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen som 
med vissa avgränsningar delvis inriktades på hur Roads kan utnyttja strategin 
minska tomkörning. Genom att addera verksamheten avfall och återvinning kan 
hela marknaden komma att förändras. Det gör det omöjligt att inom tidsramen för 
detta examensarbete avgöra huruvida utvecklingsarbetet för ett balanserat flöde bör 
påskyndas eller inte, detta för att det är lönsamt för Roads eller mer en 
nödvändighet för att behålla konkurrenskraften. Däremot är det intressant att 
undersöka eftersom utvecklingen kan gå åt det hållet oavsett om det är önskvärt 
eller ej. Sett ur hela värdekedjans perspektiv fram till slutkund medför strategin och 
verksamheten avfall samt återvinning en kostnadseffektivisering. Med detta i 
åtanke fortsätter analysen som om Roads har möjligheten att styra över 
transporterna. 

Roads har testat att köra krossprodukter och schaktmassor med samma lastbilar. 
Under flertalet intervjuer har rengöring av flaken tagits upp som ett problem, för att 
inte krossprodukterna ska innehålla avfall eller återvinning. Karlsson & Sjöberg 
(2006) anser att det skulle bli problematiskt att styra sådana transporter i stor skala 
eftersom chaufförerna måste rengöra flaket med en spade. Att rengöring av flak är 
problematiskt anser de flesta chaufförer som tillfrågades, vilka kan vara partiska i 
frågan men ändå avgörande för att verksamheten ska fungera. Dahlberg (2006) 
anser att det är lera överallt i marken i Göteborg varför flaken alltid måste rengöras 
om något annat än schaktmassor ska transporteras. Russberg (2006) uppskattar att 
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rengöringen av flaket tar åtminstone tio minuter, men kör gärna krossprodukter ut 
och schaktmassor tillbaka eftersom chauffören då tjänar mer.  I dagsläget finns inga 
automatiska flaktvättar på Roads och Falck (2006) förklarar att arbetssättet kanske 
kräver en installation av någon form av flaktvätt för att få acceptans hos 
chaufförerna. Rengöring av flak kan därmed anslutas som en parameter till 
avvikelsen. Vad gäller flexibiliteten i parametern är det fullt möjligt att rengöra 
flaket med en spade. Problematiken är att det tar tid och är en krävande/jobbig 
uppgift som chauffören inte är van vid. Då chaufförerna tjänar mer på arbetssättet, 
rengöring är redan i dagsläget möjligt och att Falck (2006) dessutom tror att en 
installation av flaktvätt inte medför någon större investering anses flexibiliteten 
vara hög. Om investering i flaktvätt bör finansieras av chaufförerna genom en 
avgift för användandet eller av Roads bör förhandlas mellan parterna. Roads bör 
dock ha i åtanke att leverantörsmarknaden av transporter är begränsad i dagens 
läge. 

I Tagene sker det ett utbyte av transportkapacitet mellan asfalt- och 
krossverksamheten genom att asfaltlastbilar stödjer krosscentralen när tillfället ges. 
Dahlberg (2006) berättade att han aldrig testat att köra avfall eller återvinning i sitt 
asfaltflak. Dahlberg (2006) förklarar att hans asfaltflak är ömtåligt för material som 
sprängsten eller för stora asfaltkakor och att han skulle byta flak vid sådana 
transporter. Om krosscentralen får in en kundorder av sådant material som kan 
skada flaket kan inte asfaltchauffören transportera detta på tillbakavägen och det 
kan uppstå en tomkörning. Ömtåliga flak på asfaltlastbilar träder därmed fram som 
en parameter om asfaltchauffören tar ett transportuppdrag hos krosscentralen med 
sitt asfaltflak. Ett alternativ är att asfaltchaufförer alltid byter det ömtåliga 
asfaltflaket vid transporter av krossprodukter. Det medför i sig att en lagringsplats 
för flak måste införskaffas. Enligt observationer under fältarbetet tar det cirka tio 
minuter att byta ett flak. Flaken måste självfallet bytas för att chauffören ska kunna 
köra asfalt igen och resulterar därmed i en tidsåtgång på 20 till 40 minuter enbart 
för byte av flak beroende på om lastbil eller lastbil och släp ska användas. Vilket 
kan resultera i att beläggningsansvarig överhuvudtaget inte släpper ifrån sig 
asfaltchauffören om transportuppdraget av krossprodukter tar för lång tid, vilket 
skulle resultera i en utebliven körning. Ett annat alternativ är att investera i flak 
som klarar av att transportera alla material. Oron att få tillbaka asfaltchauffören i 
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tid minskar om alla lastbilar kan transportera asfalt. Med tanke på den begränsade 
leverantörsmarknaden, vilket gör att chauffören enkelt kan hitta andra 
transportjobb, kan det ur transportörens synvinkel vara omotiverat att 
överhuvudtaget göra en investering i nytt flak. Därav anses parametern ömtåliga 
flak på asfaltlastbilar ha en låg flexibilitet.  

För att kunden ska kunna ta emot krossprodukter samtidigt som avfall och 
återvinning transporteras därifrån måste kunden, enligt Stjernström (2006), planera 
för detta i förväg och låta Roads komma in i ett tidigare skede av planeringen. 
Kvarnbo (2006) berättar att kunden vill ta emot krossprodukter samtidigt som 
avfall och återvinning transporteras därifrån om Roads erbjuder möjligheten, 
utformningen av kundens arbetet tillåter det och att kunden tjänar något på det. 
Huruvida Roads kunds arbete lämpar sig eller inte för dessa transporter går inte att 
påverka, att motivera kunden att planera bättre och låta Roads ta del av planeringen 
i ett tidigare skede motiveras genom ett lägre pris vilket visat sig möjligt då en 
kostnadseffektivisering på 30 till 40 % erhålls för de fordon som kör last fram och 
tillbaka. Den bakomliggande parametern för att minska tomkörningen blir därmed 
att kunden saknar kännedom om att Roads transporterar avfall och återvinning. 
Kunden kan få reda på att Roads erbjuder denna möjlighet genom ryktesvägen, 
vilket kan ta lång tid, eller genom marknadsföring. En sådan marknadsföring kan 
gå till på många sätt, genom att aktivt ta kontakt med eller på något sätt 
uppmärksamma kunden om möjligheten, alternativt nämna det för de kunder som 
ringer och köper produkterna. Parameterns flexibilitet bedöms därmed vara hög. 
Huruvida marknadsföringen bör gå till och vilken rabatt marknaden bör erbjudas 
lämnar denna rapport till Roads att undersöka. 

För att minska tomkörningarna och erhålla ett högre resursutnyttjande kan 
beslutsfattaren använda sig av optimeringsmodellerna ruttning och billigaste vägen. 
Om beslutsfattaren erhållit kundorder av krossprodukter och avfall samt 
återvinning från olika geografiskt belägna kunder innan tranporten påbörjas kan 
metoden billigaste insättning, enligt Lundgren et al (2003), användas för att skapa 
rutter och erhålla ett förhållandevis bra resultat, se Figur 40. 

116 



Kund 

 

Figur 40: Exempel på ruttning av transporter av krossprodukter och avfall samt återvinning 

Om beslutsfattaren erhåller kundorder med avfall samt återvinning finns även 
möjligheten att fördela uppdraget till en av de transportörer som är på väg tillbaka 
till täkten utan last. För optimering kan därmed beslutsfattaren använda metoden 
billigaste vägen och därmed Dijkstras algoritm, enligt Lundgren et al (2003), för att 
undersöka vem av dessa som är lämpligast att fördela uppdraget till. 
Optimeringsmodellernas struktur ger svar på vilken in information beslutsfattaren 
behöver för att styra transporterna på ett bra sätt. Det vill säga kundens behov, 
kundens och transportörens geografiska placering samt vägsträckor. Därav anses 
rätt information till transportledaren vara en parameter till avvikelsen. För att 
erhålla vad Chopra & Meindl (2004) anser vara rätt information krävs ett 
fungerande informationssystemen som enligt Coyle et al (2000) ska förmedla rätta 
informationen till beslutsfattaren från den del av organisationen där den uppstår. 
Enligt Coyle et al (2000) kan informationssystem även räkna om, med hjälp av 
logiska och matematiska funktioner, information till planer och prognoser. Det 
innebär att informationssystemet skulle kunna avgöra vilken transportör som bör ta 
respektive uppdrag. En sådan lösning kan vara svår att skapa varför flexibiliteten i 
parametern, rätt information till transportledaren, bör anses låg. Hur långt 
informationssystemet måste utvecklas för att erhålla en tillräckligt god noggrannhet 
i optimeringen kan vara svårt att avgöra. Det kan hur som helst inte bli sämre än i 
dagsläget där transporterna utförs separat varför en effektivisering bör erhållas utan 
en utveckling av dagens informationssystem med sms och telefon. Flexibiliteten i 
parametern anses därmed hög. 
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Malm (2006) förklarar att konkurrenterna troligtvis inte arbetar enligt strategin, 
minska tomkörning, kopplat till transporter inom krossprodukter och avfall samt 
återvinning i dagsläget, såvida det inte handlar om speciella projekt. Enligt 

n 

fallet för dem som styr dagens försäljning och transporter av krossprodukter 
om även avfall samt återvinning adderas till arbetsuppgifterna. Karlsson & Sjöberg 

Kvarnbo (2006) vill kunden ta emot krossprodukter samtidigt som schaktmassor 
transporteras bort eftersom det resulterar i en lägre kostnad. Det kan tolkas som att 
kunden förväntar sig ett lägre pris vid de tillfällena. Kunder vars anläggningar inte 
ger möjligheten att köra lastade fordon till och från kund förväntar sig dagens pris 
utan någon form av rabatt. Om Roads kan styra transporterna så att 
resursutnyttjandet ökar tillfaller därmed hela kostnadseffektiviseringen Roads. 
Besparingen blir då inte 30 till 40 % som Falck och Stjärnström (2006) tidigare 
nämnt på grund av tomkörningarna mellan olika kunder, se Figur 41.  

 

Figur 41: Transport av krossprodukter till en kund och transport av avfall samt återvinning från en anna
kund 

Att styra sådana transporter har inte testats på Roads. Förutsättningarna förändras 
själv

(2006) berättade under intervjun att deras arbetsbelastningen är hög i dagsläget och 
att de emellanåt tar hjälp av en deltids anställd. Adderas fler arbetsuppgifter kan 
parametern hög arbetsbelastning vid krosscentralen resultera i att de anställda får 
svårt att hinna med att styra transporterna och försäljningen. Roads har då 
möjligheten att anställa ytterligare personal eller undersöka huruvida en 
centralisering av styrning och försäljning frigör kapacitet. I referensramen förklarar 
Bruzelius & Skärvad (2000) att ett centraliserat beslutsfattande kan resultera i 
stordriftsfördelar, att dubbelarbete undviks och att enhetliga principer används. 
Vidare förklaras att en decentraliserad styrning medför att de beslut som tas är mer 
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anpassade till de specifika förhållanden som råder. För att beslutsfattaren ska kunna 
ta rätt beslut måste denna erhålla rätt information enligt Chopra & Meindl (2004) 
vilket de definierar som att informationen måste vara korrekt, komma i rätt tid och 
vara av rätt sort. Om beslutsfattare vid decentraliserad styrning tar bättre beslut 
måste det innebära att de får rätt information medan en centraliserad beslutsfattare 
inte erhåller detta. För att möjliggöra en centralisering av styrning och försäljning 
men ändå kunna ta beslut som är anpassade till de specifika förhållanden som råder 
måste en undersökning, lämpligen med pilotförsök, genomföras för att detektera 
vad som är korrekt information, rätt tid och sort, men även hur en centralisering 
påverkar andra funktioner i företaget. Att ta reda på vad som är rätt information kan 
dock vara svårt. Coyle et al (2000) förklarar att ett informationssystems uppgift är 
att samla in all nödvändig data som alla aktörer i organisationen behöver och 
därefter distribuera rätt information till rätt aktör så att rätt beslut kan tas. Det 
innebär att även om Roads vet vad som är rätt information måste 
informationssystemet var utformat så att informationen kan förmedlas. Ett sådant 
informationssystem kan vara svårt att skapa. Då anställning av personal ses som en 
hög investering och skapande av informationssystem kan vara svårt anses 
flexibiliteten i parametern vara låg. 

Tabell 8: Summering av parametrar till avvikelsen tomkörning efter transport till kund 

Parameter Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Hög
Rengöring av flak Hög
Ömtåliga flak på asfaltlastbilar Låg
Kunden saknar kännedom om att Roads transporterar av avfall och återvinning Hög
Rätt information till transportledaren Hög
Hög arbetsbelastning vid krosscentralen Låg

Avvikelse
Tomkörning efter transport av krossprodukter till kund

 

Tomkörning efter transport av asfalt till beläggning 
nledningen till att avvikelsen tomkörning efter transport av asfalt till beläggning 

diskuteras separat ifrån avvikelsen tomkörning efter transport av krossprodukter till 
kund är att det finns skillnader med att transportera asfalt och krossprodukter. 

A
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Relevanta skillnader mellan transporter av asfalt och krossprodukter är flakens och 

rteras krossprodukter och sand till täkten i Tagene. De 

 täkt på vägen tillbaka. Det innebär att detta måste 

produkternas egenskaper. 

Avsaknad av lämpliga transportmarknader anses vara en parameter även till denna 
avvikelse. Malm och Falck (2006) nämner att transportörer av asfalt skulle kunna 
köra krossprodukter på tillbakavägen när beläggningarna ligger i närheten av de 
täkter varifrån det transpo
berättade även om möjligheten att köra krossprodukter till kund och avfall samt 
återvinningsmaterial tillbaka. Då lastbilsflaket är varmt efter transport av asfalt och, 
enligt Dahlberg (2006), ömtåligt anses transport av avfall och återvinning efter 
transport av asfalt inte lämpligt. Efter transport av asfalt kan det återstå rester av 
bitumen i flaket varför det kan vara problematiskt att transportera avfall och 
återvinning efter sådana transporter, vilket även försvårar rengöring innan transport 
av asfalt igen. Det är svårare att hitta lämpliga transportmarknader efter transport 
av asfalt jämfört med krossprodukter eftersom flaken är ömtåliga och varma efter 
transport av asfalt. Flexibiliteten i parametern bedöms låg då endast en liten 
transportmarknad, jämfört med mängden asfalt som transporteras ut från Tagene, 
hittats vid denna undersökning. 

När Malm och Falck (2006) föreslog att transportörer av asfalt skulle kunna köra 
krossprodukter internt om beläggning sker på ett lämpligt plats tillades att antalet 
lastbilar som utför arbetet därmed måste utökas. Vilket är naturligt eftersom det tar 
längre tid att ta omvägen via en
planeras innan antalet lastbilar beställs, varför samplanering av beläggning och 
interntransporter blir en parameter. Detta bygger på att täkten i Tagene har ett 
behov av krossprodukter och sand samt att detta tillåts i de transportavtal som 
skrivits mellan olika täkter och lastbilscentraler. Huruvida en beläggning ger 
möjlighet att minska tomkörning är det planerare beläggning som har information 
om. Behovet av krossprodukter och sand i täkten vid Tagene bedöms av 
krosscentralen vilket innebär att dessa två delar i organisationen måste 
kommunicera och planera detta tillsammans innan det totala behovet av lastbilar 
bedöms. Flexibiliteten i denna parameter anses hög då planeraren beläggning kan 
ha detta i åtanke vid planering, sätta upp en minneslapp eller lägga in någon form 
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av upplysningssignal i informationssystemet som används i dagens planering av 
beläggningar. 

Tabell 9: Summering av parametrar till avvikelsen tomkörning efter transport av asfalt till beläggning 

Parameter Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Låg
Samplanering av beläggning och interntransporter Hög

Avvikelse
Tomkörning efter transport av asfalt till beläggning

 

Tomkörning efter interna transporter av krossprodukter 
arlsson & Sjöberg (2006) nämner att de låter lastbilarna transportera sand från 

Lysegården efter interna transporter från Tagene till Skälebräcke och Andersson 
len som kör interna 

n 
försöker hon ge denna lastbil uppdrag på tillbakavägen vilket kan var svårt då 

K

(2006) nämner att hon i möjligaste mån tilldelar den lastbi
transporter mellan Gategård och Skälebräcke uppdrag på tillbakavägen, men att den 
är för stor för många kunder. Därmed minskas tomkörningar som skulle kunnat 
uppstå. Dock uppstår det tomkörning efter interna transporter av krossprodukter 
och sand varför avsaknad av lämpliga transportmarknader anses vara en parameter 
till avvikelsen. Att finna lämpliga transportmarknader för denna avvikelse har inte 
gjorts under denna undersökning varför vars flexibilitet i parametern bedöms låg. 

Andersson (2006) berättade att hon styr över en lastbil som kontinuerligt fyller på 
lagren av de fraktioner som inte produceras i Skälebräcke. I möjligaste må

lastbilen ibland är för stor, med 40 tons lastkapacitet. Därmed anses val av 
transportmedel en parameter till att avvikelsen uppstår. Möjligheten finns att låta 
en mindre lastbil utföra de interna transporterna. Detta innebär dock att en mindre 
mängd krossprodukter transporteras per tillfälle vilket leder till en högre kostnad 
per transporterat ton. Enligt avtalet med LBC-Väst är priset för transport mellan 
Gategård och Skälebräcke 25,00 SEK per ton baserat på 40 tons ekipage 
(Stjernström, 2006). Jämförs detta med transporttariffen i Tagene och att 
vägsträckan är 26,5 km, enligt Eniro (2006), mellan täkterna är priset för transport 
mellan Gategård och Skälebräcke cirka 36,60 SEK per ton för ett 32 tons ekipage. 
Falck och Stjernström (2006) nämnde att det finns potential i att köra avfall och 
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återvinning på vägen tillbaka från en kund som erhållit en transport av 
krossprodukter, samt att det resulterar i en 30 till 40 % lägre kostnad. Om det går 
att fylla 32 tons ekipaget varje gång på tillbakavägen mellan Gategård och 
Skälebräcke skulle en 30 till 40 % besparing resultera i ett pris mellan 22,0 till 25,6 
SEK per ton för, baserat på transporttariffen för Tagene. Det kan dock vara svårt att 
hitta en sådan transportmarknad. Priset 25,00 SEK per ton som LBC-Väst erbjuder 
kan ses som en besparing på ungefär 32 % i jämförelse med tariffen i Tagene. Om 
Andersson (2006) i möjligaste mån ger lastbilen uppdrag på tillbakavägen ökar den 
procentsatsen. Därav anses flexibiliteten i parametern vara ingen och en förändring 
inte lämplig. 

Karlsson & Sjöberg (2006) berättade att täkten i Skälebräcke emellanåt beställer 
krossprodukter från Tagene och att de då får styra över transporterna själva och 
ordnar returtransporter från Lysegården. Detta innebär att Roads med dagens 
arbetssätt minskar antalet tomkörningar som skulle ha kunnat uppstå. I det fall 
täkten i Tagene har ett behov av krossprodukter från Gategård och LBC-Väst inte 
kan stå för transporten borde krosscentralen kommunicera med krosscentralen i 
Skälebräcke för att undersöka vad för fraktioner den täkten har behov av. Kan 
behovet uppfyllas från Tagene minskar tomkörningen om den lastbil, 40 tons 
ekipage, som krosscentralen i Skälebräcke styr över kör slingan Gategård – Tagene 
– Skälebräcke istället för att krosscentralen låter en lastbil köra tom till Gategård 
för att hämta krossprodukterna, se Figur 42. Detta förutsatt att det inte vid ett 
senare tillfälle medför ett behov av transport av krossprodukter till Tagene. 
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Gategård 

 

Figur 42: Minskad tomkörning genom ökad intern kommunikation 

Intern kommunikation mellan krosscentraler blir därmed en parameter till 
avvikelsen vars flexibilitet anses hög eftersom det endast krävs ett telefonsamtal för 
att undersöka möjligheten. 

Tabell 10: Summering av parametrar till avvikelsen tomkörning efter interna transporter av krossprodukter 

Parameter Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Låg
Val av transportmedel Ingen
Intern kommunikation mellan krosscentraler Hög

Avvikelse
Tomkörning efter interna transporter av krossprodukter

 

7.4 Rörlig kapacitet 
För att transportkostnaderna ska hållas nere krävs att rätt transportkapacitet finns på 
rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta innebär att transportkapaciteten måste vara rörlig 
så att den kan flyttas dit behovet finns. Det kan uppnås genom planering och 
system som visar var transportkapacitet och transportbehov finns. (Coyle, et al 
2000) 
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7.4.1 Empiri om rörlig kapacitet 
I följande kapitel presenteras en sammanställningen av intervjuerna som gjorts. 
Frågorna som diskuterats med respondenterna härstammar från strategin rörlig 
kapacitet.  

Empirin som följer är en sammanfattning av de intervjuer som utförts. En intervju 
genomfördes med två respondenter samtidigt, övriga utfördes med en respondent i 
taget. 

Beräkna dagens transportbehov 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 5): Hur beräknas dagens 
transportbehov? 

Transportbehov av asfalt 
Det är planerare beläggning som bestämmer hur många lastbilar som behövs, 
ibland ihop med beläggningsansvarig, och det finns två sätt att fastställa 
transportbehovet under en dags beläggning. Om det inte finns hinder vid 
beläggningen som gatubrunnar, spårvagnspår, refuger och bilar, kan 
transportbehovet beräknas matematiskt med hjälp av transportväg, lastnings- och 
lossningstider samt beläggningshastighet. Men om det finns olika hinder vilket är 
fallet vid 90 % av alla beläggningsjobb bestäms transportbehovet mer på känsla 
dock med det matematiska i bakhuvudet. Det går inte att göra matematiska 
beräkningar på transportbehovet vid ett beläggningsjobb i en centralort utan det 
måste ske utifrån erfarenhet och med känsla, behovet av lastbilar avrundas oftast 
uppåt. (Olsson, 2006) Det finns program som beräknar behovet av antal lastbilar 
men dessa är inte baserat på förhållandena i och i närheten av Göteborg, speciellt 
inte tingstadstunneln där det är köbildning titt som tätt. Transportbehovet baseras 
därmed helt och hållet på erfarenhet och känsla. (Karlsson; Johansson, 2006) Vid 
beläggningar som tunnskiktslaget utför beräknas transportbehovet oftast 
matematiskt då tunnskiktsbeläggaren mestadels gör större och mindre 
komplicerade beläggningsjobb (Gustafsson, 2006). 

Det är svårt att beräkna lastbilsbehovet då det bland annat kan variera över dagen 
beroende på hur beläggningen fortgår. En rak väg utan några hinder går snabbt att 
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köra medan en väg med rondeller, korsningar och vägbrunnar tar längre tid. Detta 
gör att det exempelvis under vissa tidpunkter kan behövas tre lastbilar och andra 
två stycken. Planerare beläggning kan göra en vag uppskattning om hur behovet av 
asfalt och därmed antalet lastbilar kommer att variera under dagen. En beläggning 
kan ta två timmar längre än uppskattat utan att något speciellt har inträffat. Det har 
testats att lägga upp sättet att utföra två lags beläggningar så att det ena laget 
använde två lastbilar på förmiddagen och det andra tre, samt vise versa på 
eftermiddagen. Istället för att båda maskinbeläggningslagen körde med tre lastbilar 
per lag och därmed sex totalt, användes fem lastbilar. Det vore bra om alla 
planerare beläggning kunde tänka på samma sätt då en lastbil med släp kostar 
750 SEK per timma vilket blir 6 000 SEK på en dag. (Johansson, 2006) 

Planerare beläggning vet att behovet av lastbilar för det egna 
maskinbeläggningslaget varierar över dagen beroende på hur komplicerad 
beläggningen är. Då det är högkonjunktur måste lastbilar dock bindas till 
maskinbeläggningslaget en hel dag för att dessa inte ska gå till en konkurrent, 
varför maxbehovet av lastbilar beställs. Ibland lånas dock lastbilar mellan lagen om 
det är möjligt men det är fortfarande en hel del kvar att arbeta med för att utnyttja 
lastbilarna bättre. (Olsson, 2006)   

Transportbehov av krossprodukter 
Det är svårt att beräkna lastbilsbehovet då kunden kan ringa när som helst och 
beställa krossprodukter. I Tagene ringer det mellan 25 till 30 kunder varje dag och 
beställer krossprodukter, varav cirka 80 % önskar leverans samma dag. Detta gör 
att planering av antalet lastbilar som behövs är svår att göra dagen innan. I slutet av 
arbetsdagen summeras de inkommande orderna med nästkommande dags troliga 
behov vilket resulterar i antalet lastbilar som beställs av GLC. Krosscentralen 
försöker styra om kundorder över dagen för att jämna ut behovet av lastbilar. När 
kunden ringen beställer denne lastbilstyp och fraktion. Uppskattningsvis vill 99 % 
av alla kunder ha fullastade lastbilar. (Karlsson & Sjöberg, 2006) 

I slutet på arbetsdagen beräknar krosscentralen i Skälebräcke, beroende på hur 
många order som inkommit, antalet lastbilar som behövs. Kunden har antingen lång 
framförhållning vid beställning, två veckor, eller kort framförhållning, samma dag, 
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när de ringer och vill ha krossprodukter. Uppskattningsvis kommer cirka 60 % av 
orderna samma dag som leverans önskas. De ordinarie chaufförerna är mycket 
duktiga och känner till bygden runt omkring, vissa kunder har närmare till någon 
annan täckt men beställer ändå från Skälebräcke då lastbilschaufförerna och den 
övriga personalen är trevliga. (Andersson, 2006) 

Avhämtning sker vid uppskattningsvis 90 % av transporterna från Gategård. De 
transporter som Roads styr över kan ibland vara två stycken och ibland noll, i snitt 
är behovet av lastbilar i Gategård mindre än en lastbil. (Larsson Leif, 2006)  

Planera dagens transporter 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 6): Hur planeras dagens 
transporter? 

Planering av asfalttransporter 
Varje veckan läggs planen för följande veckas beläggningar. Varje planerare 
beläggning lägger sin egen plan och på fredagen veckan innan hålls ett 
avstämningsmöte. Har flera planerare beläggning planerat en stor beläggning 
samma dag läggs planerna om för att försöka erhålla ett jämnt behov av asfalt och 
transporter. Kunden kan dock begränsa denna möjlighet genom krav på en viss 
tidpunkt för beläggning. Oftast erhålls ett tidsfönster på en vecka av kunden för att 
färdigställa beläggningen. När veckoplanen är lagd brukar det alltid komma in ett 
jobb på måndagen så veckans planering förändras. Med tanke på kapaciteten Roads 
har är det nästan bara Roads som klarar av att ta sådana snabba beställningar. Priset 
blir det samma oavsett när kunden lägger sin order, det är svårt att få en kund men 
väldigt lätt att tappa en kund. Beläggningen är väldigt beroende av vädret och det 
uppstår ofta förändrade förutsättningar. Därmed är det inte viktigt att få ordern tre 
veckor i förväg för att kunna börja planera eftersom den detaljerade planen samma 
vecka alltid förändras. (Karlsson, 2006) 

Mellan tre till fyra veckor i förväg är beläggningsschemat fullbokat, dock fastställs 
inte beläggningarna för än veckan innan eller eventuellt dagen innan. Vid cirka 
40 % av beläggningsjobben får planerare beläggning själv bestämma tidpunkt för 
beläggning. I ett tidigt skede kan dock planerare beläggning påverka när alla 
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beläggningsjobb ska göras, men ungefär 60 % av kunderna vill fortfarande i det 
tidiga skedet få klart en specifik dag för beläggningen. Detta för att kunna lägga sin 
övriga planering. (Olsson, 2006) 

Planerare beläggning uppskattar behovet av antal lastbilar en beläggning kräver. 
Transportbehovet förmedlas till huvudchauffören för beläggningslaget som 
beställer antalet lastbilar av GLC. (Olsson; Karlsson, 2006) De tre 
maskinbeläggningslagen har två så kallade lagbilar vardera som hela tiden är 
knutna sitt beläggningslag. En utav dessa körs av en så kallad huvudchaufför som 
har ett större ansvar än de övriga. För att få tag i lastbilar utöver lagbilarna måste de 
beställas ett par dagar innan från GLC. (Johansson; Karlsson, 2006) 

Planering av krossprodukttransporter 
När flera kunder önskar leverans vid samma tidpunkt i Tagene försöker 
krosscentralen styra om leveransen till ett annat klockslag, vilket brukar fungera för 
kunden. Om Skälebräcke har mycket att göra samtidigt som Tagene har lite brukar 
Skälebräcke ta över en lastbil från Tagene. Lastbilen kör då upp ett lass med 
krossprodukter från Tagene och fortsätter att köra i Skälebräcke. (Karlsson & 
Sjöberg, 2006) 

Schemat av krossleveranser i Skälebräcke byggs upp efter hur många order som 
kommit in. Kommer det in stora order flera dagar i förväg förvarnas LBC-Väst om 
behovet av lastbilar, något direkt tak för hur många lastbilar som kan beställas finns 
inte. Vissa perioder är det svår att få tag på lastbilar och då får krosscentralen 
försöka tillfredställa kundens önskemål så gott det går. Om inte lastbilarna räcker 
till ringer man upp kunden och försöker planera om ordern. (Andersson, 2006) 

När Roads styr transporten till kund, cirka 10 % av orderna, från Gategård är det 
LBC-Väst som kör lastbilarna. Lastbilarna beställs med olika framförhållning 
beroende på när orderna kommer in, vilket kan vara allt från en vecka till samma 
dag. Om kundens framförhållning är en dag eller mer brukar det gå bra att få 
lastbilar. För att säkerställa att en lastbil erhålls är det bäst att beställa den tills på 
morgonen. Detta eftersom det är osäkert när transportören blir färdig hos andra 
kunder och att transportören alltid stannar kvar hos en kund så länge det finns något 
att transportera. På våren är det mest problematiskt att få tag på bilar och man kan 
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få vänta upp till två dagar innan en lastbil erhålls. Kunden väntar hellre en dag på 
leverans från Gategård istället för att beställa från Skälebräcke samma dag på grund 
av den högre transportkostnaden. Det brukar gå att flytta på kundorder för att 
planera ett bättre schema åt chauffören, men inte alltid. (Larsson Leif, 2006) 

Styrning av dagens transporter 
Frågan som diskuterats bland respondenterna var (fråga 7): Hur styrs dagens 
transporter? 

Styrning av asfalttransporter 
De tre maskinbeläggningslagen har olika arbetssätt för att styra asfaltflödet under 
dagen. I ett av beläggningslagen styr huvudchauffören transporterna samt sköter all 
kontakt med asfaltverket (Knutsson, 2006). I ett annat beläggningslag styr 
huvudchauffören transporterna men beläggningsansvarig sköter kontakten med 
asfaltverket (Olsson Jan Erik, 2006). I det tredje styr beläggningsansvarige både 
över transporterna och håller kontakten med asfaltverket (Dahlberg, 2006). 

Den som styr över transporterna ansvarar för att asfalten kommer fram i rätt tid 
under dagen, detta innebär att chaufförerna meddelas när lastning på morgonen ska 
ske samt under dagen beroende på hur beläggningen går. Man styr även över 
lastbilarna vid förflyttning av materiel mellan beläggningsplatserna. Styrning av 
transporter görs med hjälp av telefon. Alla chaufförer lyssnar på radion, vet om när 
det är trafikstockning och försöker undvika dessa på bästa möjliga sätt. (Olsson Jan 
Erik, 2006) Det är beläggningslaget som vet bäst hur beläggningen fortskrider och 
hur lång tid den tar. Därför har det varit så att beläggningsansvarig själv eller 
tillsammans med chauffören styr transporterna. Då det preliminära behovet av 
asfalt inte stämmer med det riktiga korrigeras behovet under beläggningen vilket 
mäts upp av beläggningsansvarig och meddelas till asfaltverket av huvudchaufför 
eller beläggningsansvarig. (Johansson, 2006) 

Ibland lånar beläggningslagen lastbilar mellan varandra när extra asfalt behövs. 
(Olsson Jan Erik, 2006) Om det uppstår ett behov av transporter ringer/sms:ar 
huvudchauffören eller beläggningsansvarig andra huvudchaufförer, krosscentralen 
eller GLC. Andra huvudchaufförer har kontroll på om det går att släppa iväg en 
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lastbil från deras beläggning. Krosscentralen har tre flexibla lastbilar som kan köra 
både krossprodukter och asfalt, om krosscentralen inte har mycket order kan de 
släppa iväg en sådan lastbil. Om behovet av lastbilar inte går att lösa hos 
huvudchaufförer eller krosscentralen ringer huvudchauffören GLC, men det är inte 
ofta det går att få lastbilar ifrån GLC med kort framförhållning. (Karlsson, 2006) 

När beläggningsansvarig och chaufför anser att det finns tid över ska 
transportörerna höra av sig till krosscentralen för att köra krossprodukter (Karlsson, 
2006). När chaufförer av asfalt transporterar krossprodukter styrs de av 
krosscentralen. (Dahlberg, 2006) Oftast kan krosscentralen ge transportörer av 
asfalt körningar av krossprodukter vid stillestånd, men det hela bygger mycket på 
att chaufför och beläggningsansvarig ser att det blir luckor för att hinna köra 
krossprodukter. För detta krävs att chaufförerna är engagerade och insatta. 
(Knutsson, 2006) Det kan kännas osäkert att släppa iväg lastbilar till krosscentralen 
eller andra beläggningslag eftersom lastbilarna kan bli upplåsta ett tag, vilket kan 
vara för länge om beläggningslaget behöver få tillbaka lastbilen. Om inte lastbilen 
kommer tillbaka i tid blir beläggningslaget mer försiktig nästa gång en lucka 
uppstår och kanske låter bli släppa iväg lastbilen. (Johansson, 2006) För att 
inspirera asfaltchaufförer att köra krossprodukter trotts att de inte tjänar något på 
det, chaufförerna får fortfarande sin timlön även om de står stilla, har bonussystem 
diskuterats. Exempelvis att låta de som engagerar sig och kör många 
krossprodukttransporter få fördel vid körningar under vintern när det är lågsäsong. 
Men det blir lätt snedfördelat då en god planering av beläggningen minskar 
möjligheten att köra mycket krossprodukter. (Knutsson, 2006) 

Styrning av krossprodukttransporterna 
Krosscentralen i Skälebräcke styr transporterna via telefon eller komradio, 
alternativt kommer chaufförerna in och hämtar sin order i krosscentralen. Vid 
avhämtning av krossprodukter går chauffören in och berättar vad de vill ha innan 
lastning, kunden betalar då kontant eller faktureras. (Andersson, 2006) I Tagene ger 
krosscentralen chaufförerna uppdrag via en telefon som finns på vågen, vilket går 
smidigt (Russberg, 2006). Krosscentralen i Gategård har ingen direkt styrning av 
transporter eftersom det mesta är avhämtat (Larsson Leif, 2006). 
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7.4.2 Analys av rörlig kapacitet 
Följande analys diskuterar om Roads arbetssätt och rutiner ligger i linje med 
strategin rörlig kapacitet, vilket innebär att rätt transportkapaciteten ska vara på rätt 
plats vid rätt tidpunkt. Ur sammanfattningen från intervjuerna kan två intressanta 
områden urskönjas vilka bör diskuteras djupare för att detektera avvikelser från 
strategin. Områdena är bedömning av transportbehov och låsning av lastbilar inom 
Roads verksamheter. 

En beläggnings utformning gör att hastigheten på beläggningsmaskinen varierar 
vilket resulterar i att transportbehovet ett beläggningslag har varierar under dagen 
(Johansson, 2006). Trotts detta beställs det maximala behovet av asfaltlastbilar som 
respektive beläggningslag behöver vilket utmynnar i överkapacitet av asfaltlastbilar 
vid vissa tillfällen. Beställs en halv lastbil för mycket per lag innebär det en 
överkapacitet på 1,5 lastbilar då det finns tre maskinbeläggningslag. Det nämns i 
empirin att maskinbeläggningslagen lånar asfaltlastbilar av varandra, men även att 
detta arbete inte fungerar fullt ut. Att det maximala transportbehovet av asfalt 
beställs anses därmed vara en avvikelse från strategin rörlig kapacitet. Order på 
krossprodukter kommer ofta in samma dag som leverans önskas vilket gör att 
krosslastbilarna måste beställas från lastbilscentralen mot prognos. Detta innebär 
att det ibland blir för mycket kapacitet och ibland för lite. I empirin nämns att 
krosslastbilar lånas ut mellan krosscentraler, men att detta bara kan ske ibland. En 
beställning som resulterar i överkapacitet kan därmed inte rättfärdigas genom att 
låna ut lastbilen. Att fel antal krosslastbilar beställs anses därmed vara en avvikelse 
från strategin. 

Varje beläggningslag har sina egna laglastbilar som har blivit en i beläggningslaget 
och kör för samma beläggningslag varje dag. När extra lastbilar beställs görs detta 
till respektive beläggningslag vilket utmynnar i att de delvis blir laglastbilar. 
Eftersom asfaltbeläggarens hastighet varierar över dagen enligt Johansson (2006) 
gör låsningen att lastbilskapaciteten ibland kan utnyttjas bättre någon annan stans i 
distributionsstrukturen, exempelvis till att köra för andra beläggningslag eller 
krosscentralen. Ibland lånar beläggningslagen lastbilar mellan varandra om det är 
möjligt men det är fortfarande en hel del kvar att arbeta med för att utnyttja 
lastbilarna bättre enligt Olsson (2006). Om beläggningsansvarig lånar ut en lastbil 
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och inte får tillbaka den i tid kommer troligtvis beläggningsansvarig strunta i detta 
till nästa gång. Enligt stycket innan finns det ibland överkapacitet av krosslastbilar 
då dessa måste beställas mot prognos. Överkapacitet av krosslastbilar skulle kunna 
hjälpa asfaltverksamheten om de lastbilar som för tillfället är överblivna har 
isolerade flak. Idag finns det tre flexibla lastbilar på krossen med isolerade flak 
men det är inte säkert att just dessa blir över när överkapacitet uppstår. Enligt 
empirin lånas lastbilar mellan asfalt och krossverksamheten idag, detta skulle dock 
kunna ske i ännu större utsträckning enligt Olsson (2006). Utifrån ovanstående 
diskussion anses låsning av lastbilar inom roads verksamheter vara en avvikelse till 
strategin.  

Empirin kan ge uppfattningen av en låsning av kapacitet då respektive täkt har sina 
egna lastbilar som inte utnyttjas mellan täkter. Enligt Eniro (2006) är avståndet 15 
till 37 km mellan täkterna i Gategård, Tagene och Skälebräcke. När överkapacitet 
av lastbilar uppstår låter krosscentralerna andra krosscentraler ta över lastbilar om 
möjlighet finns. De långa avstånden gör dock att det inte går att låna lastbilar 
mellan krosscentralerna allt för ofta då det leder till långa tomkörningar för att 
enbart ta sig mellan täkterna. Chauffören förlorar på tomkörning vilket kan leda till 
att de går till en konkurrent. Strategin rörlig kapacitet relaterat till att respektive 
krosscentral har egna lastbilar anses därmed inte resultera i någon avvikelse. 

Det maximala transportbehovet av asfalt beställs 
Leverantörsmarknaden av transporter är begränsad vilket beskrivits i nulägesbes-
krivningen. Detta i kombination med en högkonjunktur gör att beställning av 
asfaltlastbilar måste ske i enheten heldagar och inte per timma. Att asfaltlastbilar 
måste beställas per heldag anses därmed vara en parameter till avvikelsen. Det 
skulle krävas många fler lastbilar på marknaden för att Roads ska kunna beställa 
lastbilar per timma och konjunkturen går självfallet inte att påverka. Därav har 
parametern ingen flexibilitet. 

Det är svårt att veta hur en beläggning fortskrider vilket gör att det inte går att 
beräkna exakt vilken transportkapacitet som behövs vid en viss tidpunkt. Dock har 
det testats att mellan två beläggningslag lägga upp jobben så att det ena 
beläggningslaget använde två lastbilar på förmiddagen och det andra 
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beläggningslaget tre lastbilar samt vise versa på eftermiddagen. Detta gjorde att en 
lastbil mindre behövde beställas vilket sänker kostnaden för transporterna. Idag 
finns det inga rutiner för planerare beläggning som säger att samplanering av 
lastbilar mellan planerare beläggning måste göras. Att rutiner för samplanering av 
beläggningar saknas anses därmed vara en parameter till avvikelsen. Inför varje 
dag bör planerare beläggning planera behovet av lastbilar så att dessa om möjligt 
delas mellan beläggningslagen. Om två planerare beläggning behöver en halv 
lastbil extra kan en lastbil köra vart annat lass till de olika lagen. I detta fall vore 
det lämpligt att låta denna lastbil gå före i kön, om det finns en kö med lastbilar vid 
beläggningsmaskinerna, för att lastbilen inte ska fastna i onödan. Då planering 
mellan planerare beläggning bevisligen fungerat handlar det om att införa en sådan 
rutin i arbetssättet. Dock krävs det att planerare beläggning lägger en extra tanke på 
hur många lastbilar som var och en kan tänkas behöva i halva och eventuellt i 
tredjedels lastbilar. Beräkning av transportbehovet görs efter erfarenhet och känsla 
på Roads och rutinen samplanering om att dela lastbilar mellan beläggningslagen 
bör enbart handla om ett par minuters diskussion per dag. Detta tar inte mycket av 
planerare beläggnings arbetstid och därav anses flexibiliteten i denna parameter 
vara hög.  

Tabell 11: Summering av parametrar till avvikelsen det maximala transportbehovet av asfalt beställs 

Parameter Flexibilitet 
Asfaltlastbilar måste beställas per heldag  Ingen
Rutiner för samplanering av beläggningar saknas Hög

Avvikelse
Det maximala transprotbehovet av asfalt beställs

 

Fel antal krosslastbilar beställs 
I Tagene inkommer 80 % och i Skälebräcke 60 % av orderna samma dag som 
leverans önskas. Då de flesta order kommer in samma dag är det svårt att dagen 
innan att beställa rätt antal lastbilar. Att de flesta order kommer samma dag som 
leverans önskas anses därmed vara en parameter. Oavsett när krossprodukter 
beställs är prissättningen den samma enligt Karlsson & Sjöberg, (2006). Genom att 
höja priset på sent inkomna order styrs kunden mot att lägga orderna tidigare än i 
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dagsläget. Flexibiliteten är dock låg gällande denna parametern då konkurrensen i 
området är hög, höjs priset för orderläggning och leverans samma dag skulle 
kunderna troligtvis går till en konkurrent. 

Tabell 12: Summering av parametrar till avvikelsen fel antal krosslastbilar beställs 

Parameter Flexibilitet 
De flesta order kommer samma dag som leverans önskas Låg 

Avvikelse
Fel antal krosslastbilar beställs

 

Låsning av lastbilar inom Roads verksamheter 
När det är stillestånd på beläggningen ska asfaltlastbilarna köra krossprodukter om 
det är möjligt. Idag får asfaltchaufförerna inte extra betalt om de kör krossprodukter 
när det är stillestånd på asfaltläggaren eller när det blir överkapacitet på lastbilar 
vid beläggningen utan det är upp till chauffören själv att vara engagerad och ta eget 
ansvar. Därav är det en förlust för asfaltchaufförer att köra krossprodukter då 
lastbilen slits och det går extra diesel jämfört med att stå stilla i väntan på att 
beläggningen ska komma igång. En parameter till att asfaltlastbilarna är låsta till 
och inom sin verksamhet är således att asfaltchaufförer saknar incitament att köra 
krossprodukter. Inom Roads har det diskuterats att införa bonussystem för att öka 
engagemanget att köra krossprodukter när tillfälle ges. Generellt sett kan det vara 
svårt att utforma ett rättvist bonussystem. Det finns två faktorer som påverkar om 
asfaltchaufförerna kan köra krossprodukter. Den första är chauffören själv, denne 
ska ta eget ansvar och kontakta krosscentralen när den är ledig. Den andra faktorn 
är beläggningslaget som möjliggör att chauffören blir ledig, det är laget som 
bestämmer när asfalt ska hämtas. Därav bör både chauffören och beläggningslaget 
gynnas i ett bonussystem. Huruvida fler personer bör innefattas och systemet 
utformas är svårt att avgöra utifrån insamlad data. Därav går det inte bedöma 
flexibiliteten i parametern. 

Då alla huvudchaufförer är mer eller mindre involverade i styrning och beställning 
av transporter samt asfalt skapas ett beroende från beläggningslagets sida till 
transportörerna. En parameter till att asfaltlastbilarna är låsta till och inom sin 
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verksamhet är således att huvudchaufförerna styr delvis över transporterna. Om 
beläggningsansvarige skulle ta över ansvaret för att beställa asfalt, styra över 
lastbilarna samt beställa lastbilar av GLC skulle det inte krävas av 
huvudchaufförerna att de hela tiden närvarar och kör asfalt till samma 
beläggningslag. Det skulle resultera i att chaufförerna blir mer rörliga. Det borde 
fungera att låta beläggningsansvarige styra över lastbilarna då denne är ute på 
beläggningsplatsen och vet vad som händer. Dock kan det vara svårt att få igenom 
detta hos beläggningslagen då detta gör att beläggningsansvarig blir mer upptagen 
och att engagemanget troligtvis kommer att sjunka hos chaufförerna vilket kan 
resultera i att chauffören går till en konkurrent, därav bedöms flexibiliteten låg i 
parametern. 

Då olika krosslastbilar blir över varje gång överkapacitet uppstår bör alla 
krosslastbilar ha isolerade flak om dessa ska kunna användas i asfaltverksamheten 
vilket strategin förespråkar. Idag finns det endast tre krosslastbilar som har flexibla 
flak. Därav är oflexibla flak på krosslastbilar en parameter till avvikelsen. Enligt 
nulägesbeskrivningen är det externa åkare samt privatpersoner som äger lastbilarna 
och därmed ansvarar för investeringarna på fordonen. Då antalet transportörer på 
marknaden är begränsat kommer troligtvis transportörerna gå till en konkurrent om 
Roads kräver att alla krosslastbilar ska ha flexibla flak. Vilket kan gör det svårt att 
få igenom en sådan förändring. Därav anses flexibiliteten i parametern vara låg. 

Strategin rörlig kapacitet syftar till att rätt transportkapacitet finns på rätt plats vid 
rätt tidpunkt. Idag styrs krosslastbilarna i Tagene av krosscentralen och 
asfaltlastbilarna av beläggningsansvarig eller huvudchaufför. Eftersom det finns tre 
maskinbeläggningslag är det minst fyra beslutsfattare som hela tiden är aktiva vid 
styrning av lastbilar i Tagene. Dessa personer har först och främst kontroll på sitt 
eget behov och ser inte övriga beslutfattarnas situationer. Enligt intervjuerna lånar 
beläggningslagen lastbilar mellan varandra om behovet och möjligheten finns. När 
asfaltlastbilarna inte har uppdrag ska de höra av sig till krosscentralen för att hjälpa 
dem och om beläggningslagen har extra behov finns det tre lastbilar som kör åt 
krosscentralen vilka kan köra asfalt. Flera respondenter nämnde under intervjuerna 
att detta utbyte kan förbättras. Eftersom behovet av lastbilar varierar i både asfalt- 
och krossverksamheten är det omöjligt för de olika beslutsfattarna att vid varje 
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tidpunkt veta var transportbehovet är som högst och lägst sätt över hela 
verksamheten. Därav anses avsaknad av en beslutsfattare med helikopterperspektiv 
vara en parameter till avvikelsen. Det enda sättet att avgöra om den lastbil som just 
nu är ledig bör lasta krossprodukter för transport eller asfalt för transport till ett 
beläggningslag är att en beslutsfattare får all erforderlig information för att kunna ta 
det bästa beslutet utifrån företagets bästa. För att beslutsfattaren ska kunna ta rätt 
beslut måste denna erhålla rätt information vilket enligt Chopra & Meindl (2004) 
definierar som att informationen måste vara korrekt, komma i rätt tid och vara av 
rätt sort. Frågan blir då vilken slags information beslutfattaren behöver. Om 
beslutsfattaren enligt strategin ska placera rätt transportkapacitet på rätt plats vid 
rätt tidpunkt, måste beslutsfattaren erhålla information angående transportbehovet 
och transportkapaciteten.  

Att låta en beslutsfattare sitta centralt och bedöma transportbehovet hos de tre 
maskinbeläggningslagen anses inte lämpligt. Detta eftersom Johansson (2006) 
förklarat att en beläggning kan dra ut på tiden utan någonting speciellt inträffat, att 
transportbehovet varierar beroende på beläggningens utseende och att Bruzelius & 
Skärvad (2000) anser att en av fördelarna med ett decentraliserat beslutsfattande är 
att beslut anpassas bättre till specifika förhållanden. Därav bör bedömningen av 
transportbehovet göras av beläggningsansvarig. Eftersom framtiden verkar svåra att 
förutbestämma genom förändrade förutsättningarna kommer det troligen kräva en 
kontinuerlig uppdatering av läget från beläggningsansvarig. Att förmedla denna 
information automatiskt anses inte möjlig då informationen från början är en 
uppskattning vilken inte går att beräkna. Att förmedla informationen per telefon 
kan leda till en mängd telefonsamtal varför det vore lämpligt med en öppen linje, 
exempelvis komradio, mellan transportledaren och respektive beläggningsansvarig 
där beläggningsansvarig förklarar situationen och beställer nästa bil istället för att 
diskutera direkt med chauffören. För att erhålla krosscentralens transportbehov bör 
beslutsfattaren lämpligen sitta där och styra samtliga transporter då kundorder av 
krossprodukter tas emot vid krosscentralen. Beslutsfattaren bör även ha en öppen 
linje med asfaltverket för att få erhålla information om eventuella förseningar. 
Fördelen med en beslutsfattare som har god kommunikation med asfaltverket är att 
beslutsfattaren direkt märker när det blir stillestånd vid asfaltverket och kan utnyttja 
lastbilarna exempelvis till att köra krossprodukter istället för att de hamnar i en kö.  
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Enligt Coyle et al (2000) kan ett transportledningssystem tillhandahålla 
statusrapportering vilket innebär spårning av transporter i realtid. Under intervjun 
med Svensson (2006) från Hogia AB förklarades att om lastbilarna var utrustade 
med GPS (global positioning system) finns möjligheten att visuellt kunna se vilken 
lastbil som är närmast en order. Med GPS kan ett informationssystem räkna ut 
närmaste vägen och ge en uppskattning om körtid. Genom att kunna se vilka 
lastbilar som är på väg ut, vilka som är framme vid kunden och vilka som är på väg 
tillbaka erhåller beslutsfattaren en god uppfattning om vilken transportkapacitet 
som är och blir tillgänglig. Detta anses som en nödvändighet för att kunna erhålla 
en mer rörlig kapacitet genom en beslutsfattare. Beslutsfattaren måste se när 
lastbilarna blir lediga och var de befinner sig för att kunna föra över den fria 
kapaciteten till det behov som i första hand bör uppfyllas. På så sätt kan exempelvis 
beslutsfattaren tilldela ett beläggningslag transport från en lastbil tillhörande ett 
annat beläggningslag som inte har ett lika stort behov för stunden, lämna över en 
lastbil till krossverksamheten med visdom om att en krosslastbil med möjlighet att 
köra asfalt snart blir tillgänglig och så vidare.  

För att möjliggöra en styrning av transporter med en central beslutsfattare krävs 
anställning av just en sådan, komradio för kommunikation, investering i GPS till 
lastbilarna, informationssystem som tar emot de signalerna samt visar övrig 
information för beslutsfattaren. Därav anses flexibiliteten vara låg i parametern 
avsaknad av en beslutsfattare med helikopterperspektiv. 

Tabell 13: Summering av parametrar till avvikelsen låsning av lastbilar inom Roads verksamheter 

Parameter Flexibilitet 
Asfaltchaufförer saknar incitament att köra krossprodukter ?
Huvudchaufförerna styr delvis över transporterna Låg 
Oflexibla flak på krosslastbilar Låg
Avsaknad av en beslutsfattare med helikopterperspektiv Låg

Avvikelse
Låsning av lastbilar inom Roads verksamheter
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7.5 Skalfördelar 
Brewer et al (2001) förklarar att det är viktigt att kostnaden per volymenhet är låg 
när stora volymer material ska förflytas, vilket kan erhållas med energisnåla fordon 
som har hög lastkapacitet. I uppgiftspreciseringen utmynnade inte denna strategi i 
ett ytterligare behov av datainsamling, då analysen kan baseras på 
nulägesbeskrivningen. 

Då Roads inte äger lastbilarna själva, enligt nulägesbeskrivningen, kan företaget 
inte tvinga utan endast påverka transportleverantören att anskaffa fordon med större 
lastkapacitet. Därmed bör Roads ha en kontinuerlig diskussion med leverantören 
om att denne ska anskaffa fordon med större lastkapacitet. Det ska enligt strategin 
medföra att leverantören kan sänka priset i transporttariffen för krossprodukter och 
att en större mängd/volym asfalt kan transporteras under samma tidsenhet vilket 
därmed sänker priset per transporterat ton asfalt. 

7.6 Integrera transportkedjan 
Brewer et al (2001) berättar att om varje del i transportkedjan jobbar självständigt 
kan det leda till mellanlager och ineffektiv hantering, vidare förklaras att detta kan 
motverkas genom att dela information. Liksom ökad kommunikation kan leda till 
lägre lagernivåer kan det även ge en förvarning om kommande behov. Därigenom 
kan brister i lagret eventuellt motverkas genom att produktion styrs mer mot 
kundorder än ren prognos. Enligt nulägesbeskrivningen leder brister i lagret av 
krossprodukter till interna transporter, exempelvis från Gategård till Tagne. Om 
transporterna är ett resultat av bristande kommunikation gällande behovet av 
krossprodukter vid tillverkning av asfalt är detta område av intresse för rapporten. 
Liksom Brewer et al (2001) förklarar Chopra & Meindl (2004) att information som 
insamlas över både avdelnings- och företagsgränser är nyckeln till framgång då 
informationen möjliggör att beslut kan tas utifrån ett brett perspektiv. Aronsson 
et al (2004) samt Christopher (2005) förklarar att nackdelarna med en 
funktionsorienterad organisation är att kunden blir osynlig och att respektive 
funktion ser till sin egen avdelning och inte helheten. Istället förespråkar de en 
processorienterad organisation där varje avdelning ser till helheten och beslut tas i 
beaktande av hur beslutet påverkar andra avdelningar i företaget. För att undersöka 
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huruvida dagens informationsflöde är bristfällig samt leder till interna transporter 
vilka skulle kunna undvikas togs området upp under fältarbetet genom 
frågeställningen (fråga 8): Kan produktionen av krossprodukter styras på ett 
fördelaktigt sätt om information erhålls i ett tidigare skede så att antalet 
interntransporter minskar?  

Larsson Leif (2006) anser att Gategård inte har något behov av att veta vilken 
fraktion Tagene eller Skälebräcke behöver en vecka framåt i tiden. Vidare förklaras 
att krossverk inte kan välja att producera en fraktion utan att flertalet fraktioner 
faller ut. Enligt Larsson Leif (2006) går det att styra produktion någon procent mot 
en önskad fraktion men att det inte resulterar i någon större kvantitet, däremot kan 
valet av antalet skift påverka kvantiteten. Enligt Gustavsson (2006) går krossverket 
i Tagene på två skift så mycket som möjligt och att tre skift inte tillåts då den 
maximala produktionstakten regleras av miljöbestämmelser. Gustavsson (2006) 
anser att det framtida behovet är intressant att erhålla och att även en veckas 
styrning mot en fraktion ger ett bättre utfall än att låta bli. Vidare förklarar han att 
det alltid är ett högt tryck på krossverket i Tagene och att det är asfalt samt betong 
som är mest problematiskt. Gustavsson (2006) berättar att asfaltverket har ett 
sådant stort behov av fraktionerna ´0 – 2, ´2 – 5 samt ´8 – 11 att om alla 
krossprodukter av dessa fraktioner som tillverkas i Tagene går till 
asfaltstillverkning räcker inte det, utan att det krävs interna transporter för att täcka 
hela behovet. Om produktion styrs mot en fraktion medför det, enligt Gustavsson 
(2006), brist av övriga fraktioner på grund av att hela utfallet säljs. Det innebär att 
om produktion styrs mot en fraktion för att minska antalet interna transporter av 
den fraktionen ökar istället antalet interna transporter av någon annan fraktion. 
Detta innebär att Roads inte kan utnyttja strategin för att minska antalet interna 
transporter på grund av marknadens behovsbild i dagsläget.  

7.7 Direktleverans från fabrik 
Direktleverans från fabrik bygger på att en återförsäljare tar emot kundorder och 
förmedlar dessa vidare till en eller flera fabriker varifrån de färdiga produkterna 
transporteras direkt till slutkunden. (Chopra & Meindl, 2004) 
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7.7.1 Empiri om direktleverans från fabrik 
Nedbrytningen av syftet pekar på att direktleverans till kund bör användas när 
kunden önskar transport av Roads och att all mellanhantering samt lagring bör 
undvikas i möjligaste mån. Det innebär att all intern transport av krossprodukter 
som är ämnat att lämna täkten och inte avhämtas eller brukas vid närliggande 
asfaltverk kan medföra onödiga kostnader.  

Empirin som följer är en sammanfattning av de intervjuer som utförts. En intervju 
genomfördes med två respondenter samtidigt, övriga utfördes med en respondent i 
taget. 

Transport av krossprodukter 
Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 9): Hur stor del av 
volymen krossmaterial som transporteras in till täkterna transporteras vidare? 

I Tabell 14 redovisas den sammanlagda mängd krossprodukter som transporterades 
mellan täkterna och därefter avhämtades eller transporterades vidare ut till kund år 
2006. Det finns en viss skillnad mellan materialen inom respektive fraktion då 
materialet som produceras i Tagene är rött jämfört med det som produceras i andra 
täkter. Vissa kunder vill specifikt ha röda krossprodukter. (Stjernström, 2006) I 
Tabell 14 innefattas inte den enda fraktionen, ´11 – 16, som transporterades mellan 
Gategård och Wallhamn år 2006. Detta då Johnning (2006) uppskattar att 95 % av 
den transporterade fraktionen, 4 649 ton, avhämtades av kund på plats i Wallhamn. 
Vid övriga täkter har en uppskattning inte erhållits. 
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Tabell 14: Krossprodukter som år 2006 transporterats mellan täkter och därefter avhämtats eller 
transporterats vidare till kund (Stjärnström, 2006) 

Material Avhämtat / Utlevererat till kund [ton] 
´0–16  15 995                                                           
´0–32  1 675                                                             
´0–2   12 884                                                           
´2–5     4 830                                                             
´4–8 5 600                                                             
´5–8 3 615                                                             
´8–11 4 640                                                             
´8–16 18 722                                                           
´11–16  5 871                                                             
´16–22  1 195                                                             
´16–32 1 137                                                              

Intern orderläggning av krossprodukter 
Frågan som diskuterades bland respondenterna var (fråga 10): Hur går den interna 
orderläggningen av krossprodukter till och hur fungerar de interna transporterna? 

De interna transporterna kan beskrivas i fyra steg. 

Steg 1, intern orderläggning. Först uppstår ett behov av krossprodukter, krossverket 
har inte klarat av att producera de efterfrågade fraktionerna i tillräckliga mängder. 
Krosscentralen meddelar då en chaufför som krosscentralen styr över eller 
LBC-Väst om vilken fraktion som ska transporteras samt till vilken täkt. (Karlsson 
& Sjöberg, 2006) Krosscentralen i Skälebräcke har en lastbil, vilken kör för 
LBC-Väst och har en lastkapacitet på 40 ton, som enbart kör interntransporter. 
Chauffören fyller kontinuerligt på lagren av de fraktioner som inte produceras i 
Skälebräcke. (Andersson, 2006) När krosscentralen i Tagene ringer LBC-Väst för 
att beställa interntransporter görs dessa när LBC-Väst har tid då samma lastbil även 
kör transporter till företaget Färdig betong. När det finns ett akut behov av 
krossprodukter i Tagene måste krosscentralen, enligt transportavtalet, vända sig till 
i första hand LBC-Väst för trasport. Om LBC-Väst inte kan köra hämtas 
krossprodukterna av eget styrda lastbilar. (Karlsson & Sjöberg, 2006) Steg 1 
visualiseras i Figur 43. 
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Steg 2, intern transport. Lastbilen lastas varpå den vägs ut och transporterar 
krossprodukterna till täkten som lade ordern, där krossprodukterna tippas av på 
lagringsplatsen. (Karlsson & Sjöberg, 2006) Steg 2 visualiseras i Figur 43. 

Steg 3, kundorder. I detta skede kommer det en order från kund till krosscentralen i 
Skälebräcke eller Tagene. Krosscentralen beordrar därefter chauffören att 
transportera krossmaterialet hem till kund. (Karlsson & Sjöberg, 2006) Steg 3 
visualiseras i Figur 43. 

Steg 4, transport till kund. Chauffören har i detta skede fått ordern och åker för att 
lasta krossprodukterna. Slutligen vägs lastbilen och chauffören levererar 
krossprodukterna till kund. (Karlsson & Sjöberg, 2006) Steg 4 visualiseras i Figur 
43. 
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Figur 43: Den interna transportens fyra steg 
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7.7.2 Analys av direktleverans från fabrik 
I dagens läge används inte direktleveranser istället för interna transporter och sedan 
transport ut till kund i organisationen då detta inte varit vedertaget bruk enligt Falck 
(2006). Direktleverans tillämpas inte blir därmed en avvikelse till strategin. Varför 
direktleveranser inte tillämpas behöver inte diskuteras djupare då det inte varit 
vedertaget bruk. Parametern till avvikelsen blir därmed att direktleveranser har inte 
möjliggjorts i organisationen. För att kunna möjliggöra direktleveranser krävs en 
förklaring av hur direktleveranser kan fungera i det studerade systemet. 
Förutsättningen för analysen skiljer sig från övriga strategier då denna strategi 
aldrig tillämpats, vilket gör att analysen diskuterar fram en alternativ lösning direkt. 

Istället för interntransport och därefter transport till kund kan en direktleverans 
genomföras på följande sätt. 

Steg 1, kundorder. I detta skede kommer det en order från kund till krosscentralen i 
Skälebräcke eller Tagene. Krosscentralen beordrar därefter en chaufför att 
transportera krossmaterialet från ursprungstäkten, Gategård eller Tagene, där 
krossmaterialet finns ut till kund. Steg 1 visualiseras i Figur 44. 

Steg 2, direktleverans till kund. Chauffören har i detta skede fått ordern och åker 
för att lasta krossprodukterna. Därefter kör chauffören hem till kund och levererar 
krossprodukterna. Steg 2 visualiseras i Figur 44. 
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Figur 44: Direktleveransens två steg 
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För att direktleveransen ska fungera måste krosscentralerna ha behörighet att skriva 
följesedlar åt andra krosscentraler vilket enligt Falck (2006) inte bör medföra någon 
extra kostnad. Falck (2006) berättar också att trotts att det försvinner en intern 
orderläggning sker det två faktureringar även vid en eventuell direktleverans då 
ursprungstäkten måste fakturera mellantäkten. Enligt ovanstående resonemang 
finns inget som motverkar att direktleveranser möjliggörs i det studerade systemet, 
därav anses flexibiliteten i parametern vara hög. 

Tabell 15: Summering av parametrar till avvikelsen direktleverans tillämpas inte 

Parameter Flexibilitet 
Direktleverans har inte möjliggjorts Hög 

Avvikelse
Direktleverans tillämpas inte 

 

7.8 Diskussion angående avvikelser och parametrar 
Kapitlet har utmynnat i alternativa lösningar på hur Roads kan förändra sin 
verksamhet för att bättre ligga mer i linje med strategierna kontinuerlig förflyttning, 
utnyttja transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, skalfördelar och 
direktleverans från fabrik.  

Enligt analysen kan inte Roads utnyttja strategin integrera transportkedjan för att 
effektivisera transporterna. För övriga strategier har en analys genomförts om 
huruvida Roads kan utnyttja strategin på ett mer lämpligt sätt. Avvikelser från 
strategin med bakomliggande parametrar har detekterats. Om möjligt har flera 
förändringar av parametern diskuterats vilket även resulterar i flera alternativa 
lösningar till nuläget. En alternativ lösning kan även skapas genom att förändra 
flera parametrar samtidigt. Läsaren bör dock ha i åtanke att en parameter kan 
påverkas vid en förändring av andra parametrar. Ett exempel ges för avvikelsen 
stillestånd för lastbilar vid asfaltverket. Vid den avvikelsen är både För många 
sorters asfalt produceras samtidigt och Asfaltverket har för få asfaltfickor en 
parameter. Om antalet asfaltsorter minskar uppstår inte problemet att flera sorters 
asfalt måste produceras samtidigt varför behovet av fler asfaltfickor inte är lika 
stort. Om en parameter förändras kan därmed behovet av att förändra en annan 
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parameter förändras eller helt och hållet försvinna. Detta är mycket viktigt att ha i 
åtanke vid skapandet av alternativa lösningar till nuläget. 

7.9 Vägval 
Fram till denna del av rapporten har strategierna kontinuerlig förflyttning, utnyttja 
transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, integrera 
transportkedjan, skalfördelar samt direktleverans analyserats. Avvikelser, 
parametrar samt parametrarnas flexibilitet har påvisats för varje strategi. Enligt 
Kapitel 6.4.4 måste författarna i detta skede göra ett val angående vilken eller vilka 
alternativa lösningar till nuläget författarna bör gå vidare med och göra en 
totalkostnadsanalys på. Volymen krossprodukter som transporteras mellan täkterna 
och därefter vidare ut till kund kan vara så stor som 2 400 fullastade lastbilar med 
släp, därav har direktleverans stor potential till kostnadseffektivisering. Då mycket 
information erhölls under datainsamlingen till analys steg 1 blev analysdelen lång 
och tidskrävande. Eftersom den kvarvarande tiden på examensarbetet är knapp och 
då totalkostnaden för direktleverans kan beräknas teoretiskt utan vetskap om 
kundens placering och kräver inte en stor datainsamling väljer författarna att endast 
gå vidare och göra en totalkostnadsanalys på strategin direktleverans. 

Utöver den redan insamlade data krävs följande data för en kostnadsberäknig; 

• Sträckor mellan täkter där interna transporter går 

• Kostnad för lastning av krossprodukter 

• Kostnad för interntransport med LBC-Väst:s 40-tonslastbil 

• Transporttariff över Gategårds och Tagenes ordinarie körningar 

Vad gäller den sistnämnda punkten införskaffades enbart transporttariffen för 
Tagene. Anledningarna till detta är att den transporttariffen redan införskaffandes 
vid nulägesbeskrivningen och då Gategård oftast saknar egna lastbilar enligt 
Larsson Leif (2006). Övrig data erhölls av Stjernström (2006) och presenteras i 
Kapitel 7.10.1. 
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7.10 Totalkostnadsanalys av direktleverans från fabrik 
För att analysera om direktleverans, istället för interna transporter och därefter 
transport till kund, resulterar i en kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen 
måste en totalkostnadsanalys genomföras enligt Aronsson et al (2004) samt 
Lambert & Stock (2001). Till en början redovisas den empiri som insamlades i 
datainsamling steg 2. Därefter analyseras totalkostnadens respektive kostnadsposter 
varpå resultatet summeras. Enligt Johnning (2006) avhämtas nästintill allt som 
transporteras internt till Wallhamn vilket resulterar i att potentialen för 
direktleverans är marginell. Därav avgränsas Wallhamn från 
totalkostnadsberäkningen. 

7.10.1 Empiri till totalkostnadsanalys av direktleverans 
Inom det studerade systemet berörs täkten i Tagene, Skälebräcke och Gategård av 
möjligheten för direktleverans från fabrik. Sträckorna mellan täkterna redovisas i 
Tabell 16. 

Tabell 16: Avstånd mellan täkter (Eniro , 2006) 

Enhet [km] Gategård Skälebräcke Tagene
Gategård 0 26,5 37
Skälebräcke 26,5 0 15
Tagene 37 15 0  

Kostnad för lastning av krossprodukter med hjullastare är 6 SEK per ton enligt 
Stjernström (2006). 

Kostnad för interntransporter med LBC-Väst:s 40-tonslastbil, erhölls av Sjernström 
(2006), redovisas i Tabell 17. 

Tabell 17: Kostnad för interntransporter 

Enhet [SEK/ton] Gategård Skälebräcke Tagene
Gategård - 25 32
Skälebräcke 25 - 19
Tagene 32 19 -  

GLC:s transporttariff för transporter från täkten i Tagene till kund erhölls redan vid 
nulägesbeskrivningen av Falck (2006) och redovisas i Bilaga 3. 
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7.10.2 Kostnadsförändring i kostnadsposter 
När en totalkostnadsanalys genomförs bör, enligt Aronsson et al (2004), en 
fördefinierad totalkostnadsmodell användas som grund vilken därefter anpassas till 
situationen genom att vissa kostnadsposter läggs till och andra tas bort vid en 
logistisk undersökning. Kostnadsposter som kan plockas bort är sådana som endast 
påverkar totalkostnaden lite eller inte alls. I referensramen har en fördefinierad 
totalkostandsmodell skapats enligt Aronsson et al (2004) samt Lambert & Stock 
(2001). Denna modell innehåller följande fem kostnadsposter, lagerföring, 
lagerhållning, transport, administration och övrigt. Dessa måste analyseras och 
anpassas till situationen för direktleveranser. 

Lagerföring 
Enligt referensramen innefattar denna kostnadspost kostnader för bundet kapital, 
risker, svinn, kassaktioner och försäkringspremier i samband med lagring av 
produkter samt varuskatter. 

Vad gäller lagerförning kan en jämförelse mellan Figur 43 och Figur 44 ge en 
missvisande blid, det vill säga att det blir ett högre bundet kapital på grund av 
mellanlagringen. Detta stämmer inte då de krossprodukterna som tidigare 
mellanlagrats ändå lagras i ursprungstäkten i väntan på direktleverans då 
produktion sker mot prognos. Om det mot förmodan skulle ske en förändring av 
den totala lagernivån inom det studerade systemet på grund av direktleveranser 
kommer kostnadsdifferensen vara marginell. I Kapitel 5.1.3 konstaterades att 
kostnaden för bundet kapital med krossprodukter är låg, mindre än en promille av 
Roads totala omsättning. Då värdet på krossprodukter är lågt blir även kostnaden 
för risker, svinn, kassaktioner, försäkringspremier och varuskatter i samband med 
lagring av produkter låg. Därmed tas denna kostnadspost bort från 
totalkostnadsmodellen. 

Lagerhållning/hantering 
Enligt referensramen innefattar denna kostnadspost kostnader för att driva ett lager 
vilka är kostnader för ägandet av lagret, personalkostnader, hanteringskostnader 
och kostnader för transporter inom anläggningen. 
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Den lagerhållning/hantering som förändras vid införandet av direktleveranser är 
lastning av krossprodukterna. Vid direktleverans sker en lastning mindre jämfört 
med nuläget, jämför Figur 43 och Figur 44, vilket ger en minskad 
hanteringskostnad på 6 SEK per ton. Utöver denna kostnad finns ingen 
lagerhållnings-/hanteringskostnad som påverkas vid förändringen.    

Transport 
Enligt referensramen innefattar denna kostnadspost kostnader för administration 
samt utförande av transporter. 

Om direktleverans införs kommer kostnaden för administration av transporter att 
minska då ett extra steg med beställning/styrning av interna transporter elimineras, 
jämför Figur 43 och Figur 44. Hur många beställningar som elimineras är dock 
svårt att bedöma då data angående antal interntransporter som beror av vidare 
transport till kund inte går att erhålla. Summeras antalet krossprodukter som 
transporterats internt och därefter avhämtats eller transporterats vidare till kund, se 
Tabell 14, blir det cirka 76 000 ton vilket resulterar i 1 900 transporter med en 
40-tons lastbil. Alla dessa transporter medför dock inte att beställningar kan 
elimineras då krossprodukter även avhämtats. Dessutom förklarade Stål (2006) att 
det inte alltid sker en beställning, då han fortsätter att transportera den senast 
beställda fraktionen från Gategård till Skälebräcke tills han får nya direktiv. 
Direktleverans kommer därmed att minska arbetsbelastningen vid krosscentralerna 
något men inte medföra att personal kan friställas. Om kostnaden förändras 
kommer den dock att minska. Enligt ovanstående resonemang tas ingen hänsyn till 
kostnadsförändring vid administration av transporter, då den anses marginell. 

Vid direktleverans istället för interntransport och därefter transport till kund 
kommer den totala sträckan transporterat material att förändras och därmed 
kostnaden. Dessutom påverkas även kostanden för initiering av transport minskar 
från två transporter till en. Statistik angående kundens geografiska placering kunde 
inte erhållas varför de verkliga sträckorna inte kunnat beräknas. En täkts marknad 
kan liknas vid en cirkel. För att undersöka vid vilka tillfällen direktleverans bör 
tillämpas skapades tre olika transportscenarier som representerar kundens möjliga 
placeringar. Vilket beskrivits i nulägesbeskrivningen har en täkt generellt sett en 
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kundmarknad inom två till tre mils radie. Därmed kan kundens geografiska 
placering ses som en cirkel runt täkten. De tre scenarierna visualiseras i Figur 45. 
Sträckan A är interntransport, sträckan B är transport från mellanlagring till kund 
och sträckan C är direktleverans från ursprungstäkt. Sträckan A är konstant, 
däremot kan sträckorna B och C variera inom respektive scenario. Då kunden är 
placerad inom en två till tre mils radie görs beräkningarna utifrån två avstånd på 
sträcka B. För att kunna avgöra om ett scenario alltid är av intresse eller är 
beroende av sträckan B har sträckan för en beräkning satts till avståndet 1 km, 
vilket är minsta möjliga debiteringssträckan enligt transporttariffen i Bilaga 3. Vid 
den andra beräkningen sattes sträcka B till avståndet 15 km för att undersöka om 
kostnaden förändrats vid ett längre avstånd. Sträckan C beräknades utifrån 
avstånden på sträckorna A och B. 

 

Figur 45: Tre scenarier av kundens geografiska placering 

Den totala volymen krossprodukter som har transporterats internt och därefter 
vidare till kund har inte gått att erhålla. Dessutom finns ingen data angående vilket 
transportmedel som används till kund vid sådana transporter. Därav kan ingen 
beräkning av den totala kostnadsförändringen genomföras. För att erhålla en 
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uppfattning om hur kostnaden förändras genomförs en beräkning per fullastad 
fordonstyp, ty näst intill alla transporter sker med FTL enligt nulägesbeskrivningen. 

Enligt intervjuerna med Andersson, Stjernström och Karlsson & Sjöberg (2006) 
kan det ske en mängd olika kombinationer av interna transporter och vidare 
transport till kund. För att täcka in alla olika kombinationer med olika fordonstyper, 
det vill säga olika lastkapacitet, vid kostnadsberäkningen har tre typer skapats. I 
följande typer behandlas inte leverans hem till kund med LBC-Väst 40-tonslastbilar 
då en sådan lastbil är för stor och otymplig för många kunder enligt Andersson 
(2006). 

Vid Typ 1 görs en jämförelse mellan transport av en och samma fordonstyp, 
lastkapacitet, mot sig själv. Det vill säga att lastkapaciteten är den samma för alla 
sträckor i Figur 46. Sträckan A är interntransport, sträckan B är transport från 
mellanlagring till kund och sträckan C är direktleverans från ursprungstäkt. Det 
innebär att Typ 1 exempelvis jämför kostnaden för interntransport och vidare 
transporten till kund med lastkapacitet LA = LB = 13 ton, mot kostnaden för 
direktleverans med lastkapacitet LC = 13 ton.  

Vid Typ 2 görs en jämförelse när den interna transporten, sträcka A, utförs av 
LBC-Väst:s lastbil med lastkapacitet LA = 40 ton. Den vidare transporten till kund 
och direktleveransen utförs med de övriga fordonstyperna. Det innebär att Typ 2 
exempelvis jämför kostnaden för interntransport med lastkapacitet LA = 40 ton och 
vidare transport till kund med lastkapacitet LB = 8 ton, mot kostnaden för 
direktleverans med lastkapacitet LC = 8 ton. Se Figur 46. 

Vid Typ 3 görs en liknande jämförelse som vid Typ 2. Den enda skillnaden är att 
den interna transporten utförs av ”Lastbil med släp” med en lastkapacitet 
LA = 32 ton. Se Figur 46. 
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Sträcka A med 
lastkapacitet LA 

Sträcka B med 
lastkapacitet LB 

Sträcka C med 
lastkapacitet LC 

Typ 2 

LA = 40 ton 

LB = LC = 32 , 13 eller 8 ton 

Typ 3 

LA = 32 ton 

LB = LC = 32 , 13 eller 8 ton 

Ursprungstäkt 

Mellanlagring Kund 

Figur 46: Beskrivning av direktleverans Typ 1, Typ 2 och Typ 3 

Utifrån ovanstående förutsättningar beräknades transportkostnaden för respektive 
typ av interntransport, scenario, fordonstyper, berörda täkter och två avstånd på 
sträcka B i Figur 45. Resultatet av beräkningen redovisas uppdelat i de två 
avstånden för sträcka B i Tabell 18 och Tabell 19. Beräkningarna är baserad på 
avstånd och transporttariffer redovisade i Kapitel 7.10.1. Transporttarifferna är 
baserade på fullastade fordon, det medför exempelvis att en transport på 13 ton inte 
får transporteras med ”Lastbil med släp” utan ”Boggielastbil”. Respektive kostnad 
är beräknad per ton. 

För att förklara beräkningarna redogörs en kostnadsberäkning som exempel med 
följande förutsättningar. Typ 2, det innebär att interntransporten utförs med en 
40-tons lastbil. Fordonstyp ”Boggielastbil”, det innebär att kunden har beställt 13 
ton krossprodukter. Berörda täkter är Gategård – Tagene, det innebär att Gategård 
är ursprungstäkt och att mellanlagring sker i Tagene. 

• Kostnaden för transport sträcka A är beräknad med priset 32 SEK per ton 
enligt transporttariffen för interntransport mellan Gategård – Tagene i 
tabell 17. 
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• Kostnaden för transport sträcka B är beräknad med transporttariffen för 
Tagene och fordonstypen ”Boggielastbil” i Bilaga 3 vid avstånden 1 km och 
15 km. 

• Kostnaden för transport sträcka C är beräknad med transporttariffen för 
Tagene och fordonstypen ”Boggielastbil” i Bilaga 3 vid avståndet från 
ursprungstäkt till kundens geografiska placering. Avståndet är beräknat som 
fågelvägen. 

Tabell 18: Transportkostnad för sträckan B = 1 km 

[SEK/ton]

Boggielastbil 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Kost. A,B, Typ 1 78.53 78.53 78.53 63.83 63.83 63.83 44.84 44.84 44.84
Kost. A,B, Typ 2 42.24 42.24 42.24 35.24 35.24 35.24 29.24 29.24 29.24
Kost. A,B, Typ 3 55.84 55.84 55.84 46.84 46.84 46.84 34.69 34.69 34.69
Kost. C 69.76 68.29 66.82 55.06 53.59 52.12 36.34 34.60 32.86
Lastbil med släp
Kost. A,B, Typ 1 55.84 55.84 55.84 46.84 46.84 46.84 34.69 34.69 34.69
Kost. A,B, Typ 2 42.24 42.24 42.24 35.24 35.24 35.24 29.24 29.24 29.24
Kost. A,B, Typ 3 55.84 55.84 55.84 46.84 46.84 46.84 34.69 34.69 34.69
Kost. C 59.10 48.30 32.10 50.10 40.20 20.94 39.30 31.20 10.24
Enkellastbil
Kost. A,B, Typ 1 96.20 96.20 96.20 78.30 78.30 78.30 54.92 54.92 54.92
Kost. A,B, Typ 2 44.27 44.27 44.27 37.27 37.27 37.27 31.27 31.27 31.27
Kost. A,B, Typ 3 57.87 57.87 57.87 48.87 48.87 48.87 36.72 36.72 36.72
Kost. C 85.72 83.93 82.14 67.82 66.03 64.24 44.82 42.65 40.48

Exempel B=1 km

Scenario Scenario Scenario 
Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke
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Tabell 19: Transportkostnad för sträckan B = 15 km 

[SEK/ton]

Boggielastbil 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Kost. A,B, Typ 1 102.89 102.89 102.89 88.19 88.19 88.19 69.20 69.20 69.20
Kost. A,B, Typ 2 66.60 66.60 66.60 59.60 59.60 59.60 53.60 53.60 53.60
Kost. A,B, Typ 3 80.20 80.20 80.20 71.20 71.20 71.20 59.05 59.05 59.05
Kost. C 90.34 72.70 46.24 75.64 59.47 29.38 58.00 44.77 10.24
Lastbil med släp
Kost. A,B, Typ 1 70.05 70.05 70.05 61.05 61.05 61.05 48.90 48.90 48.90
Kost. A,B, Typ 2 56.45 56.45 56.45 49.45 49.45 49.45 43.45 43.45 43.45
Kost. A,B, Typ 3 70.05 70.05 70.05 61.05 61.05 61.05 48.90 48.90 48.90
Kost. C 59.10 48.30 32.10 50.10 40.20 20.94 39.30 31.20 10.24
Enkellastbil
Kost. A,B, Typ 1 126.58 126.58 126.58 108.68 108.68 108.68 85.30 85.30 85.30
Kost. A,B, Typ 2 74.65 74.65 74.65 67.65 67.65 67.65 61.65 61.65 61.65
Kost. A,B, Typ 3 88.25 88.25 88.25 79.25 79.25 79.25 67.10 67.10 67.10
Kost. C 110.78 89.30 57.08 92.88 73.19 36.14 71.40 55.29 12.27

Exempel B=15 km

Scenario Scenario Scenario 
Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

 

Administration 
Enligt referensramen innefattar denna kostnadspost kostnader som är kopplade till 
att administrera logistiken. Det är kostnader för ordermottagning, fakturering, 
löneutbetalningar, ekonomisk uppföljning samt andra administrativa kostnader. 

Kostnaderna för administration kommer inte förändras nämnvärt då direktleverans 
införs istället för interntransport och därefter transport till kund. Samma mängd 
ordermottagning kommer att finnas före som efter införandet.  Falck (2006) anser 
att kostnaden för följesedlar och fakturering inte kommer påverkas. Förändringen 
kräver ingen ytterligare personal vilket innebär att löneutbetalningarna inte kommer 
att förändras. Ekonomisk uppföljning samt övriga administrativa kostnader anses 
inte heller påverkas vid införandet. Därmed tas denna kostnadspost bort från 
totalkostnadsmodellen. 

Övrigt 
Enligt referensramen innefattar denna kostnadspost övriga kostnader vilka inte 
nämnts under tidigare kostnadsposter. Det är kostnader för informationssystem, 
emballage, logistikrelaterad överkapacitet samt material. Denna kostnadspost 
innefattar även produktion. 
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Vid analys steg 1 skapades en alternativ lösning för direktleverans. Enligt denna 
lösning påverkas inte produktion vid ett införande. Dagens informationssystem 
behöver inte utvecklas för att klara av direktleveranser. Verksamheten har ingen 
hantering av emballage och lösningen kräver ingen extra personal eller material 
varför logistikrelaterad överkapacitet samt material kan avgränsas. Därmed tas 
denna kostnadspost bort från totalkostnadsmodellen. 

7.10.3 Leveransservice 
När direktleverans införs istället för interntransporter och därefter transport ut till 
kund kommer leveransservicen delvis påverkas. 

Ledtid: Ledtiden blir längre vid en direktleverans då körsträckan är längre i 
förhållande med transport från den närmre täkten. Den längsta extrasträcka som en 
direktleverans kan medföra är 37 km, Gategård till Tagene, vilket tar ungefär 30 
minuter att köra med lastbil. Enligt Karlsson & Sjöberg (2006) kan leverans till 
kund ofta styras om till andra tider under dagen. Att ledtiden blir längre vid 
införandet av direktleverans bör därmed inte vara ett problem.  

Information: Hur information till kund påverkas vid införandet av direktleverans är 
svårt att bedöma, det beror på hur Roads väljer att lägga upp rutinerna för 
direktleveranserna. Om krosscentralen som får ordern skickar sina egna lastbilar för 
att göra direktleveransen kommer kunden precis som idag kunna få information 
direkt vid orderläggning om vid vilken tidpunkt krossprodukterna anländer. Men 
om krosscentralen istället kontaktar den krosscentral därifrån direktleverans ska ske 
eller den krosscentralens lastbilar kan kunden få vänta någon minut på 
leveransbesked. 

Lagertillgänglighet: Lagertillgängligheten kommer att bli bättre vid införande av 
direktleverans då leverans kommer att ske från färdigvarulagret för respektive 
fraktion, en extra lagring kommer elimineras i kedjan. 

Leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, kundanpassning och flexibilitet: Dessa 
serviceelement kommer inte påverkas vid införandet av direktleverans då en själva 
transporten som sådan inte skiljer sig mellan en direktleverans och interntransport 
samt därefter transport till kund. 
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7.10.4 Resultat från totalkostnadsanalys 
Vid ett införande av direktleveranser är det förändringen i två kostnadsposter som 
är av intresse, nämligen lagerhållning/hantering och transport. Kostnadsposterna 
har summerats till en totalkostnad och presenteras i tre resultattabeller som visar 
huruvida införandet av direktleverans leder till en kostnadsbesparing, se Tabell 20, 
Tabell 21 och Tabell 22.  

Resultatet är uppdelad efter de tre typerna av interna transporter och vidare 
transport till kund som kan uppstå. Detta för att enkelt kunna jämföra om 
sträckan B avgör huruvida en kostnadsbesparing erhålls. Ett positivt resultat medför 
att kostnaden minskar vid införande av direktleverans och vise versa. 
Beräkningarna presenteras per fullastade fordon eftersom nästintill alla fordon går 
med FTL från Roads. Resultattabellen visar inte vilken fordonstyp som bör väljas, 
det avgör kunden. Utifrån kundens val av fordon visar resultattabellen huruvida en 
direktleverans leder till en kostnadsbesparing eller ej. 

Tabell 20: Besparing vid införande av direktleverans istället för transporter enligt Typ 1 

 [SEK/FTL]

Boggielastbil 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Besparing, B=1km 192 211 230 192 211 230 189 211 234
Besparing, B=15km 241 470 814 241 451 843 224 396 844
Lastbil med släp
Besparing, B=1km 491 520 548 491 520 548 482 520 557
Besparing, B=15km 542 888 1406 542 859 1476 499 758 1429
Enkellastbil
Besparing, B=1km 132 146 160 132 146 160 129 146 164
Besparing, B=15km 174 346 604 174 332 628 159 288 632

Typ 1

Scenario Scenario Scenario
Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke
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Tabell 21: Besparing vid införande av direktleverans istället för transporter enligt Typ 2 

[SEK/FTL]

Boggielastbil 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Besparing, B=1km -280 -261 -242 -180 -161 -141 -14 

-231 -1 34 -131 

-284 -269 -255 -196 -182 -168 -60 -43 -26 
-241 -69 18 -154 -30 

8 31
Besparing, B=15km 3 80 471 21 193 642
Lastbil med släp
Besparing, B=1km 56 84 113 120 148 177 308 345 383
Besparing, B=15km 107 453 971 171 488 1104 325 584 1255
Enkellastbil
Besparing, B=1km
Besparing, B=15km 9 4 300 99 443

Typ 2

Scenario Scenario Scenario 
Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

 

Tabell 22: Besparing vid införande av direktleverans istället för transporter enligt Typ 3 

[SEK/FTL]

Boggielastbil 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Besparing, B=1km -103 -84 -65 -29 -10 

-54 

-175 -160 -146 -104 -89 -75 -17 
-132 -61 

9 57 79 102
Besparing, B=15km 176 519 20 230 622 92 264 713
Lastbil med släp
Besparing, B=1km 491 520 548 491 520 548 482 520 557
Besparing, B=15km 542 888 1406 542 859 1476 499 758 1429
Enkellastbil
Besparing, B=1km 1 18
Besparing, B=15km 40 297 96 393 14 142 487

Typ 3

Scenario Scenario Scenario 
Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

 

Enligt Tabell 20 som jämför direktleverans med interna transporter av Typ 1 erhålls 
alltid en kostnadseffektivisering vid direktleverans oavsett förutsättning, då tabellen 
enbart innehåller positiva värden. Resultatet var inte helt oväntat då samma 
fordonstyp används vid direktleveransen och den interna leveransen som medför en 
längre transportsträcka, initiering av två transporter istället för en och två lastningar 
istället för en. Tabell 21 och Tabell 22 visar dock att resultatet kan varierar 
beroende på typ av interntransport, fordonstyp, scenario (kundens geografiska 
placering), avstånd från mellanslagring till kund och berörda täkter. De tre 
tabellerna visar att direktleverans alltid medför en kostnadseffektivisering för 
fordonstypen ”Lastbil med släp” oavsett förutsättning. För fordonstypen 
”Boggielastbil” är en kostnadseffektivisering beroende av typ av interntransport, 
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scenario, avstånd från mellanlagring till kund och berörda täkter. Vid interna 
transporter av Typ 3 som utförs mellan Tagene och Skälebräcke med 
”Boggielastbil” visar Tabell 22 att en kostnadseffektivisering erhålls vid en 
direktleverans oavsett scenario och avstånd från mellanlagring till kund. 

Detta innebär att Roads kan införa direktleverans istället för interna leveranser av 
Typ 1, när kunden önskar fordonstyp ”Lastbil med släp” och när kunden önskar 
fordonstyp ”Boggielastbil” vid interna transporter av Typ 3 mellan Tagene och 
Skälebräcke. Vid övriga kombinationer mellan typ av interntransport, 
fordonstyper, och berörda täkter avgör scenariot och avståndet från mellanlagring 
till kund huruvida en kostnadseffektivisering erhålls vid en direktleverans. 

Om resultatet i Tabell 21 eller Tabell 22, för samma berörda täkter, går från ett 
negativt värde vid B = 1 km till ett positivt värde vid B = 15 km för respektive 
scenario innebär det att det går en form av ellips liknande gräns runt täkten. Inom 
gränsen, det vill säga från täkten till gränsen, erhålls ingen kostnadseffektivisering 
vid införande av direktleverans och vice versa utan för gränsen. Om värdet är 
negativt för både B = 1 km och B = 15 innebär det att en sådan gräns inte finns 
inom en radie på 15 km från täkten. Om värdet är negativt då B = 1 km vid ett 
scenario och positivt vid ett annat scenario innebär det att gränsen, avgörande 
kostnadseffektivisering, går enda in till täkten vid den sidan om täkten scenariot till 
det positiva värdet beskriver. För att ge läsaren en bild av detta har ett exempel 
tagits från resultatet, se Tabell 23, vilket visualiserats i Figur 47. Exemplet visar 
Typ 2 vilket innebär att den interna transporten utförts med en 40-tons lastbil, 
fordonstypen är ”Boggielastbil” och de berörda täkterna är Gategård samt 
Skälebräcke.  

Tabell 23: Exempel från resultatet som diskuteras 

1 2 3
-180 -161 -141 
-131 80 471

Besparing, B=1km
Besparing, B=15km

Scenario 

Typ 2

Gategård - Skälebräcke[SEK/FTL fordon]

Boggielastbil
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Första scenariot illustrerar kunder bortom mellanlagringen, Skälebräcke, från 
ursprungstäkten sett, Gategård. Eftersom värdena i Tabell 23 är negativa för båda 
avstånden på sträcka B uppstår ingen besparing genom en direktleverans för kunder 
positionerade inom det området. Det andra scenariot illustrerar kunder med 45° 
vinkel mellan täkterna och det tredje scenariot kunder mellan täkterna. Då värdena i 
Tabell 23 går från ett negativt till ett positivt värde när avståndet på sträcka B ökar 
sker igen besparing genom direktleverans för än avståndet på sträcka B blir 
tillräckligt stort. Exemplet visualiseras i Figur 47 som visar inom vilka områden en 
direktleverans medför och inte medför en besparing. Observera att Figur 47 inte 
visar en exakt bild utan en mer schematisk sådan. 

 

Figur 47: Visualisering av zon där direktleverans medför och inte medför en kostnadseffektivisering 

Beräkningen är gjord för kunder placerade inom 15 km från mellanlagringen. Om 
resultatet däremellan medfört ett positivt värde, besparing, kan det aldrig bli ett 
negativt värde vid längre avstånd än 15 km från mellanlagret. Om resultatet är 
fortfarande är negativt vid avståndet 15 km kan det bli positivt vid ett längre 
avstånd. Det beror på förhållandet mellan en låg kostnad att transportera mycket 
krossprodukter per körning vid interntransport kontra direktleveransens låga 
kostnad för en kortare transportsträcka, en mindre lastning och en mindre initiering 
av transport. 

Direktleverans medför en besparing, 
om kunden är positionerad i detta 
område

15 km 

Lager i Skälebräcke 

Direktleverans medför inte en 
besparing om kunden är 
positionerad i detta område 

Lager i Gategård 
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7.10.5 Känslighetsanalys 
Det kan vara svårt att förutspå hur nya lösningar kommer att fungera eller hur 
indata som efterfrågan eller priser kommer att se ut i framtiden. Därav bör en 
känslighetsanalys genomföras där olika värden testas i beräkningarna. På så sätt 
erhålls en bild av hur känslig en lösning är mot förändringar, vilket är viktigt att 
beakta när en löning ska väljas. (Aronsson et al, 2004) 

Rapportens känslighetsanalys genomförs endast för de förutsättningar som enligt 
analysen resulterar i en kostnadseffektivisering oavsett scenario och avstånd från 
mellanlagring till kund, se Figur 48. Det innebär för de förutsättningar som 
resulterar i positiva värden i alla sex rutor för en fordonstyp under samma berörda 
täkter i Tabell 21 och Tabell 22. För övriga förutsättningar i de två tabellerna är det 
ovisst var gränsen går för en kostnadseffektivisering varför direktleverans inte 
rekommenderas för dessa och en känslighetsanalys därmed inte genomförs.  

 

Figur 48: Tre scenarier av kundens geografiska placering 

Vad gäller Tabell 20 som visar interntransporter av Typ 1 genomförs ingen 
känslighetsanalys trotts att alla värden är positiva i tabellen. Dessa behöver inte 

A 

B 

C 

B

C 

C 

B

Ursprungstäckt: Gategård, Tagene 

Scenario 1  Scenario 2 Scenario 3 

Mellanlagring: Tagene, Skälebräcke  

Kund 

A A 

Sträcka A = interntransport 

Sträcka B = vidare transport till kund 

Sträcka C = direktleverans 
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undersökas då kostnaderna som jämförs baseras på samma fordonstyp vid 
internleveransen, den vidare transporten till kund och direktleveransen. Den värsta 
framtidsbilden som skulle kunna uppstå är att avståndet för direktleverans blir lika 
långt som för interntransporten summerat med den vidare transporten till kund. I 
det fallet sker fortfarande en extra lastning och initiering av transport varför en 
direktleverans alltid medför en kostnadseffektivisering istället för interntransporter 
av Typ 1. 

För de förutsättningar som resulterar i positiva värden oavsett scenario och avstånd 
från mellanlagring till kund kan resultatet förändras då sträckorna A, B och C i 
Figur 48 ovan har behandlats som raka, vilket var det enda sättet att utföra denna 
analys under tidsramen för arbetet då data angående kundens position inte erhållits. 
Känslighetsanalysen har genomförts genom att det mest känsligaste värdet av de 
sex värdena för respektive fordonstyp kopplat till berörda täkter i Tabell 21 och 
Tabell 22 har undersökts gällande vilken förändring som krävs i avstånd för 
direktleverans för att värdet skall gå från positivt till negativt. Därigenom erhålls en 
uppfattning om den värsta framtidsbilden, det krävs mer för att påverka övriga 
värden. 

Precis som att sträckan vid interntransport kan skilja sig från fågelvägen kan priset 
för transporterna förändras. En känslighetsanalys har även gjorts, precis som ovan 
för det känsligaste värdet, gällande hur mycket interntransportpriset får minska 
eller vanliga transporttariffpriset får öka innan den presenterade lösningen inte 
gäller vilket redovisas i Tabell 24 och Tabell 25. 
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Tabell 24: Känslighets analys av ”Lastbil med släp” vid interna transporter av Typ 2 

Sänkt pris [SEK]
Interntransport

Höjt pris [SEK]
Transporttariff

Ökat avstånd [km]
Direktleverans

Lastbil med släp vid Typ 2

Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

5,2 % 14,8 % 51.0%

5,4 % 14,9 % 50.0%

4,7 % 13,7 % 63.0%

 

Tabell 25: Känslighetsanalys av ”Boggielastbil” vid interna transporter av Typ 3 

Sänkt pris [SEK]
Interntransport

Höjt pris [SEK]
Transporttariff
Ökat avstånd [km]

Direktleverans

Boggielastbil vid Typ 3

15,6 %

Tagene - Skälebräcke
17,7 %

16,6 %
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8 Slutsatser 

I följande kapitel sammanfattas resultatet, resultatet diskuteras, rapportens bidrag 
till Roads presenteras, syftet besvaras och förslag på vidare studier/forskning 
presenteras.  

8.1 Sammanfattning av resultat 
Efter en del avgränsningar har rapporten undersökt om Roads arbetssätt ligger i 
linje med följande strategier, kontinuerlig förflyttning, utnyttja 
transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, skalfördelar, integrera 
transportkedjan och direktleverans från fabrik.  

Resultatet från analysen består av två delar, avvikelser och totalkostnad. Vid 
analysens första del detekterades avvikelser med parametrar för att kunna skapa 
alternativa lösningar till nuläget. För att läsaren ska förstå vad som avses med en 
avvikelse tas här definitionen upp, vilken lyder;  

En avvikelse är någonting, exempelvis arbetssätt eller faktum, som resulterar i att 
verkligheten i det studerade systemet skiljer sig från det som en strategi 
förespråkar. 

En avvikelse är inte det samma som men kan liknas vid ett problem, utifrån det 
strategin förespråkar. För att kunna skapa alternativa lösningar till nuläget måste 
även avvikelsens bakomliggande parametrarna, det vill säga 
orsakerna/anledningarna, detekteras för att få en förståelse för varför avvikelsen 
uppstår. Genom att förändra parametrarna så att avvikelsens effekt minskar erhålls 
ett förslag på en alternativ lösning. En parameter har definierats enligt följande; 

En parameter är ett arbetssätt eller faktum som gör att avvikelsen uppstår. 

Att utnyttja en strategi maximalt behöver inte automatiskt medföra att det är 
optimalt för hela verksamheten, varför en totalkostnadsanalys bör genomföras för 
de alternativa lösningar som skapas. Den andra delen av resultatet visar en sådan 
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totalkostnadsanalys för en alternativ lösning skapad utifrån strategin direktleverans 
från fabrik.  

8.1.1 Avvikelser 
Avvikande arbetssätt eller faktum har i rapporten definierats som avvikelser, 
anledningar till att en avvikelse uppstår har definierats som parametrar. När dessa 
detekterades bedömdes parametrarnas flexibilitet vilket definierats efter hur pass 
lätt parametern är att förändra med avseende på investering, anställning och 
acceptans hos personal. Hög flexibilitet på en parameter innebär att det inte krävs 
någon stor investering, att personal ej måste anställas och att acceptansen hos 
personalen är hög samt vise versa för låg flexibilitet. Bedöms flexibiliteten som 
oviss benämns den med ett frågetecken och saknas flexibilitet i parametern 
benämns den som ingen. Nedan pressenteras, för respektive strategi, de avvikelser 
med tillhörande parametrar som detekterats vid undersökningen. För att erhålla en 
diskussion angående förändringen i parametern hänvisas läsaren i Tabell 26 till 
Tabell 30 via sidhänvisningar till analysen där respektive strategi behandlas för sig.  

Vid analys av strategin skalfördelar har ingen avvikelse detekterats utan en mer 
allmän diskussion förts. Roads bör ha en kontinuerlig diskussion med leverantören 
om att denne ska anskaffa fordon med större lastkapacitet. Det ska enligt strategin 
medföra att leverantören kan sänka priset i transporttariffen för krossprodukter och 
att en större mängd/volym asfalt kan transporteras under samma tidsenhet vilket 
därmed sänker priset per transporterat ton asfalt. 
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Tabell 26: Avvikelser och avvikelsernas parametrar för strategin kontinuerlig förflyttning  

Parameter                          Stillestånd för lastbilar vid beläggningsplats, sid 94 - 96  Flexibilitet 
Flytt av beläggningslag utan trailer Hög
Placering av släp långt ifrån beläggningsplatsen Ingen
Flytt av vält med handbeläggningsasfaltlastbil Hög
Bristande kommunikation angående förseningar från asfaltverket Hög
Parameter                               Stillestånd för lastbilar vid asfaltverket, sid 96 - 99 Flexibilitet 
För många sorters asfalt produceras samtidigt Hög 
Asfaltverket har för få asfaltfickor Låg 
Asfalt hämtas inte i tid av chaufförer Låg 
Obefogat sen beställning av asfalt ?
Bristande leverantörsservice av eldningsolja ?
Slut på krossprodukter i kalldoseringen Hög 
Lastbilarna lastar samtidigt på morgnarna Låg
Parameter                                         Stillestånd för lastbilar på väg, sid 100 Flexibilitet 
Köer på väg Ingen
Parameter                                      Allmänna stillestånd för lastbilar, sid 100 - 101 Flexibilitet 
Dåliga förberedelser av planerare beläggning Hög 
Haverier på lastbilar, maskiner eller asfaltverk ?
Bristande kommunikation angående förseningar från asfaltverket Hög 

 

Tabell 27: Avvikelse och avvikelsens parameter för strategin utnyttja transportkapaciteten  

Parameter                    Lastning av asfalt för ovana chaufförer, sid 107 (stycke 3) - 108   Flexibilitet 
Vägning sker efter lastning av asfalt Låg

 

163 



 

Tabell 28: Avvikelser och avvikelsernas parametrar för strategin minska tomkörning 

Parameter                  Tomkörning efter transport av krossprodukter till kund, sid 111 - 119 Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Hög
Rengöring av flak Hög
Ömtåliga flak på asfaltlastbilar Låg
Kunden saknar kännedom om att Roads transporterar av avfall och återvinning Hög
Rätt information till transportledaren Hög
Hög arbetsbelastning vid krosscentralen Låg
Parameter                       Tomkörning efter transport av asfalt till beläggning, sid 119 - 121 Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Låg
Samplanering av beläggning och interntransporter Hög
Parameter               Tomkörning efter interna transporter av krossprodukter, sid 121 - 123 Flexibilitet 
Avsaknad av lämpliga transportmarknader Låg
Val av transportmedel Ingen
Intern kommunikation mellan krosscentraler Hög

 

Tabell 29: Avvikelser och avvikelsernas parametrar för strategin rörlig kapacitet 

Parameter                    Det maximala transprotbehovet av asfalt beställs, sid 131 - 132 Flexibilitet 
Asfaltlastbilar måste beställas per heldag  Ingen
Rutiner för samplanering av beläggningar saknas Hög
Parameter                                      Fel antal krosslastbilar beställs, sid 132 - 133 Flexibilitet 
De flesta order kommer samma dag som leverans önskas Låg 
Parameter                         Låsning av lastbilar inom Roads verksamheter, sid 133 - 136 Flexibilitet 
Asfaltchaufförer saknar incitament att köra krossprodukter ?
Huvudchaufförerna styr delvis över transporterna Låg 
Oflexibla flak på krosslastbilar Låg
Avsaknad av beslutsfattare med helikopterperspektiv Låg

 

Tabell 30: Avvikelse och avvikelsens parameter för strategin direktleverans från fabrik 

Parameter                                  Direktleverans tillämpas inte, sid 142 - 143 Flexibilitet 
Direktleverans har inte möjliggjorts Hög 
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8.1.2 Totalkostnad 
En totalkostnadsanalys har genomförts på den alternativa lösningen direktleverans 
från fabrik kontra nuläget med interntransport och därefter transport till kund. Vid 
analysen av totalkostnaden saknades en del data därav redovisas enbart de 
förutsättningar som med säkerhet medför en kostnadseffektivisering, för ytterligare 
information hänvisas läsaren till Kapitel 7.10 i analysen. Beräkningarna är gjorda 
per fullastat fordon och år 2006 transporterades cirka 76 000 ton krossprodukter 
internt vilket sedan avhämtats eller transporterats vidare till kund. Därmed kan 
potentialen för direktleverans vara så hög som 2 400 fullastade lastbilar med släp. 
Den interna transporten kan utföras med olika fordonstyper varför resultatet delats 
upp i tre steg. Observera att det är kunden som väljer vilken fordonstyp som 
efterfrågas genom orderkvantiteten, resultatet visar enbart om en direktleverans bör 
utföras beroende på vilka förutsättningar som är givna.  

I de fall den interna transporten, transporten vidare till kund och direktleveransen 
utförs med samma fordonstyp, ”Boggielastbil”, ”Lastbil med släp” eller 
”Enkellastbil” bör direktleverans alltid tillämpas istället för interntransport och 
därefter transport till kund. I Tabell 31 visas den erhållna kostnadsbesparingen per 
fullastat fordon sådana direktleveranser medför, värdena är beräknade för kunder 1 
till 15 km från täkten där mellanlagring sker. 

Tabell 31: Kostnadsbesparing vid direktleverans per fordon då interntransport utförs med samma fordonstyp  

 [SEK/FTL fordon]
Boggielastbil
Besparing 192 till 814 192 till 843 189 till 844
Lastbil med släp
Besparing 491 till 1406 491 till 1476 482 till 1429
Enkellastbil
Besparing 132 till 604 132 till 628 129 till 632

Samtliga sträckor utförs med samma fordonstyp

Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

   

Roads bör tillämpa direktleverans med fordonstypen ”Lastbil med släp” istället för 
att köra interntransporter med ”lastbil med släp” och därefter transport till kund 
med ”Lastbil med släp”. Dessutom bör direktleverans tillämpas för fordonstypen 
”Boggielastbil” istället för interntransport från Tagene till Skälebräcke med 
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”Lastbil med släp” och därefter transport till kund med ”Boggielastbil”. I Tabell 32 
visas den erhållna kostnadsbesparingen per fullastat fordon sådana direktleveranser 
medför, värdena är beräknade för kunder 1 till 15 km från täkten där mellanlagring 
sker. 

Tabell 32: Kostnadsbesparing vid direktleverans per fordon då interntransport utförs med ”Lastbil med 
släp”  

[SEK/FTL fordon]
Boggielastbil
Besparing 57 till 713
Lastbil med släp
Besparing 491 till 1406 491 till 1476 482 till 1429

Interntransport utförd med "Lastbil med släp"

Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

 

Roads bör tillämpa direktleverans med fordonstypen ”Lastbil med släp” istället för 
att köra interntransporter med 40-tonslastbil och därefter transport till kund med 
”Lastbil med släp”. I Tabell 33 visas den erhållna kostnadsbesparingen per fullastat 
fordon sådana direktleveranser medför, värdena är beräknade för kunder 1 till 
15 km från täkten där mellanlagring sker. 

Tabell 33: Kostnadsbesparing vid direktleverans per fordon då interntransport utförs med 40-tonslastbil   

[SEK/FTL fordon]
Lastbil med släp
Besparing 56 till 971 120 till 1104 308 till 1255

Interntransport med 40-tonslastbil kontra direktleverans med "Lastbil med släp"

Gategård - Tagene Gategård - Skälebräcke Tagene - Skälebräcke

 

8.2 Resultatdiskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatets samt dess generaliserbarhet. 

8.2.1 Syfte 
Nedbrytningen av syftet utmynnade i två huvudfrågor: 

Fråga A: Kan Roads utnyttja distributionsstrategin direktleverans från fabrik, 
istället för att köra interna transporter av krossprodukter avsedda för 
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vidare transport till kund, för att kostnadseffektivisera 
distributionsstrukturen? 

Fråga B: Vilka transportstrategier kan Roads utnyttja för att effektivisera 
transporterna och kostnadseffektivisera distributionsstrukturen? 

Fråga A har besvarats då direktleverans istället för interntransport och därefter 
transport till kund för de förutsättningar som beskrivits i resultatet, beroende på 
fordonstyp, innebär en kostnadsbesparing på 56 till 1 476 SEK per fordon. 

Fråga B har delvis besvarats då rapporten utmynnar i alternativa lösningar till 
nuläget vilka vid ett införande kommer sänka kostnaden för Roads transporter. 
Dock måste en totalkostnadsanalys genomföras för att vara helt säker på att en 
kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen erhålls. Genom att detektera 
avvikelser från transportstrategierna med bakomliggande parametrar har alternativa 
lösningar skapats för samtliga transportstrategier förutom integrera transportkedjan. 
Avvikelser med parametrar har summerats och presenteras i resultatet, se 
Kapitel 8.1, med sidhänvisningar upp till analysen där de alternativa förslagen till 
nuläget diskuteras. 

8.2.2 Avgränsningar och val 
Syftet med examensarbetet är att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. 
Resultatet som erhållits, hur Roads kan kostnadseffektivisera sin 
distributionsstruktur, har påverkats starkt av fyra faktorer. Uppdragsgivarens 
direktiv, avgränsningar, metod samt författarnas vägval. 

Uppdragsgivaren gav tre direktiv vilka författarna var tvungna att följa. 

• Examensarbetet begränsas till distributionsstrukturen för asfaltverket i 
Tagene, bergtäkterna i Gategård, Skälebräcke, Tagene och Wallhamn, samt 
grustäkterna i Hol och Östad. Se Bilaga 2 för en geografisk överblick av 
området. 

• Examensarbetet ska inte behandla inköp, då företaget behandlar området i ett 
annat projekt. 
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• Kostnadseffektiviseringar får inte påverka leveransservicen negativt. 

Det första direktivet kan ses som en geografisk avgränsning för rapporten. Under 
tiden som examensarbetet genomförts har författarna inte erhållit indikationer på att 
det skulle finnas fler synergier om fler täkter eller asfaltverk innefattats i det 
studerade systemet. Uppdragsgivarens geografiska avgränsning har därmed inte 
påverkat examensarbetets resultat. Dock borde inte grustäkterna i Hol och Östad ha 
funnits med i det studerade systemet då dessa inte påverkat resultatet. Det andra 
direktivet att inköp inte ska behandlas i rapporten resulterade i att fokus gällande 
kostnadseffektivisering av transporterna inriktades på ett ökat resursutnyttjande. 
Roads bör beakta att förbättra inköpet av transporter kan vara minst lika viktigt för 
att kostnadseffektivisera distributionsstrukturen som att öka resursutnyttjandet. Det 
tredje direktivet att leveransservicen inte får påverkas negativt genomsyrar hela 
rapporten. Om direktivet inte funnits skulle rapporten ha utmynnat i förslag som 
kostnadseffektiviserade distributionsstrukturen men på bekostnad av 
leveransservisen, vilket troligen lett till att Roads tappar kunder/marknadsandelar. 

En distributionsstruktur har tre beståndsdelar, byggnader & flödesvägar, 
lagerföring & lagerhantering samt transport. Av dessa har byggnader & flödesvägar 
samt lagerföring & lagerhantering till största delen avgränsats från rapporten med 
undantag från flödesvägen vid interntransport och därefter transport till kund. 
Avgränsningarna har gjorts utifrån logiska resonemang och diskussioner gällande 
potential till kostnadseffektivisering. Eftersom beståndsdelar har avgränsats från 
rapporten bör Roads komma ihåg att det finns betydligt fler sätt att 
kostnadseffektivisera företagets distributionsstruktur än de som behandlas i 
rapporten. 

Den metod som använts påverkar vilket resultat som erhållits. Litteraturstudier om 
vilka avvikelser och parametrar som finns på Roas kunde även ha genomförts som 
ett komplement till de anställdas tankar och åsikter vilket Roads bör beakta när 
resultatet tolkas. 

När analys steg 1 genomförts gjorde författarna ett vägval om vilket alternativ till 
nuläget som en totalkostnadsanalys ska genomföras på. Vägvalet gjordes med 
beaktande av vilket alternativ till nuläget som hade störst potential till 
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kostnadseffektivisering in kombination med den tid och information som fanns 
tillgänglig för att hinna genomföra en totalkostnadsanalys. Detta kan betyda att det 
finns alternativ till nuläget i rapporten som utmynnar i ännu högre 
kostnadseffektivisering än vad direktleveranser gör. 

8.2.3 Generaliserbarhet   
Alternativa förslag till nuläget diskuterades i samband med parametrarnas 
flexibilitet. Läsaren måste beakta att de förslag som diskuteras är ett eller flera av 
alla möjliga sätt verkligheten kan förändras på. Anser Roads sig finna bättre 
alternativa lösningar till nuläget bör dessa analyseras. 

Avvikelserna och parametrarna som detekterats inom det studerade systemet kan 
mycket väl finnas inom andra delar av NCC Roads verksamheter, företaget har 
täkter och asfaltverk över hela norden. Det finns inte så många sätt en asfalt- och 
krossverksamhet kan bedrivas på varför även andra företag inom branschen kan ha 
samma avvikelser, vilka detekterats i detta arbete, inom sina verksamheter. 

Totalkostnadsberäkningen för införandet av direktleveranser istället för 
interntransporter och därefter transport till kund är baserad för den specifika 
situationen gällande avstånd mellan täkterna som finns i det studerade systemet. 
Vilket är specifikt för rapportens studerade system. Problematiken med att kundens 
placering är okänd och den beräkningsmetod som användes för att få en 
uppfattning om dess betydelse kan dock tillämpas både inom andra delar av NCC 
Roads och liknande företag. 

8.2.4 Förutsättning för analys av krossprodukter 
Enligt nulägesbeskrivningen tar Roads ut en vinst på själva transporten till kund, 
såvida den inte förhandlas bort. Slutpriset kunden betalar bygger därmed på 
följande fyra delar, kostnaden för krossprodukterna, en vinst på dessa, den kostnad 
Roads betalar för transport till kund och 10 % påslag på den kostnad Roads betalar 
för transporten. För att förklara konsekvenserna av en effektivisering visualiseras 
de fyra delarna kunden betalar för beroende på avstånd till kund i Figur 49. För att 
hålla isär begreppen definieras en effektivisering som att en kostnad har minskats 
och en kostnadseffektivisering definieras enligt tidigare att göra något 
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kostnadseffektivt innebär att för en så låg kostnad som möjligt erhålla största 
möjliga output. Figur 49 visar att vinsten på transport ökar när transportkostnaden 
ökar. Det är ett resultat av att prissättningen är uppbyggd med påslag. Är påslaget 
det samma före som efter en effektivisering av transportkostnaden minskar därmed 
vinsten. Om vinst ses som output i definitionen av kostnadseffektivitet innebär det 
att en effektivisering av transportkostnaden i samband med samma 
prissättningssystem inte nödvändigtvis leder till en kostnadseffektivisering. 

Pris kontra avstånd till kund

[km ]

[S
EK

]

Vinst på transport
Transportkostnad
Vinst på produkt
Produktkostnad

 

Figur 49: Generellt samband för pris kontra avstånd till kund oavsett scenario 

Med dagens prissättningssystem påverkas vinstmarginalen, kvoten av den totala 
vinsten och slutpriset, vid en effektivisering av transportkostnaden. I dagsläget 
adderas ett påslag på 10 % till transportkostnaden för att sätta priset på transporten 
vilket resulterar i en vinstmarginal för transporten på 9,09 %, baserat på 
transporttariffen i Bilaga 3. I exemplet ovan har produktkostnaden satts till 60 SEK 
per ton och vinst på produkt till 5 SEK per ton, vilket innebär att påslaget på 
produkten i detta exempel är 8,33 % och vinstmarginalen för produkten är 7,69 %.  

Används påslag för att prissätta det kunden betalar är vinstmarginalen generellt sätt 
den samma före som efter en effektivisering. I exemplet ovan används olika påslag 
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för olika delar av det kunden betalar för vilket resulterar i att den totala 
vinstmarginalen påverkas på olika sätt beroende på inom vilken del en 
effektivisering äger rum. Effektiviseras transportkostnaden kommer den totala 
vinstmarginalen att minska då den större av de två vinstmarginalerna, 7,69 % samt 
9,09 %, får en mindre betydelse och vice versa för en effektivisering av 
produktkostnaden. 

Om vinstmarginalen på produkten är lägre än transporten och Roads använder 
samma prissättningssystem med marginaler före som efter en effektivisering av 
transportkostnaden minskar därmed både vinsten och vinstmarginalen. Oavsätt hur 
vinstmarginalen förändras minskar den totala vinsten med samma 
prissättningssystem. Slutsatsen är att Roads måste marknadsprissätta sin tjänst. Det 
innebär att priset i kronor kunden betalar ska vara det samma före som efter en 
effektivisering, vilket innebär att påslagen höjts. För den intresserade har en 
beräkning av den totala vinstmarginalen gjorts för exemplet ovan vilket redovisas i 
Bilaga 5. 

8.3 Bidraget till Roads 
Examensarbetet ger förslag till Roads om hur företaget kan förändra sin verksamhet 
för att bättre ligga i linje med strategierna kontinuerlig förflyttning, utnyttja 
transportkapaciteten, minska tomkörning, rörlig kapacitet, skalfördelar samt 
direktleverans från fabrik.  

Roads erhåller en totalkostnadsberäkning som visar när direktleverans bör tillämpas 
istället för interntransport och därefter transport ut till kund vilket kommer att 
kostnadseffektivisera distributionsstrukturen. Genom den totalkostnadsanalys som 
genomförts erhåller Roads ett exempel på hur totalkostnadsmodellen i 
referensramen bör tillämpas, vilket kan vara användbart vid kommande logistiska 
undersökningar inom företaget. 

8.4 Svar på syftet 
Använder Roads direktleverans istället för interntransport och därefter transport till 
kund för de förutsättningar som beskrivits i resultatet kan företaget, beroende på 
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fordonstyp, spara 56 till 1 476 SEK per fordon. Beräkningarna är utförd för kunder 
placerade inom en radie på 15 km från täkten där mellanlagring sker varför 
kostnadseffektiviseringen kan vara än högre vid längre avstånd. 

Dessutom har flertalet alternativa lösningar till nuläget presenterats vilka kan leda 
till en kostnadseffektivisering av distributionsstrukturen vid ett införande. 
Sidhänvisningar till diskussioner om alternativa lösningar finns i Kapitel 8.1 där en 
summeringa av avvikelser och parametrar ges. 

8.5 Förslag på vidare studier/forskning 
Roads bör vidare göra totalkostnadsberäkningar på de alternativa lösningar till 
nuläget som presenteras i rapportens analys. Detta för att i förhand få en 
uppfattning om huruvida ett införande är lämpligt. 

Analysen angående direktleverans kan utvecklas genom att beräkna zoner kring de 
olika täkterna som visar när direktleverans innebär en förlust samt vise versa. 

Marknadens behov av krossprodukter är starkt säsongsbetonad. I samband med 
kundens krav på ledtid och begränsningar i produktionstakt gör det att 
krossprodukter produceras mot prognos. Det sker en lageruppbyggnad av 
krossprodukter under vinter för att klara försäljning under sommar. Dessa 
förutsättningar ställer höga krav på att prognostiseringen är god. Interna transporter 
kan vara en följd av bristfällig prognostisering. Vidare bör Roads se över om 
prognostisering av produktion kan förbättras för att minska antalet interna 
transporter. 

Genom att diskussionen angående direktleverans har öppnats inom Roads, genom 
detta examensarbete, har en del intressant fakta erhållits. Det har framkommit att 
det inte bör vara problematiskt att en krosscentral får behörighet att skriva ut 
följesedlar från andra krosscentraler. Därigenom kan en krosscentral transportera 
krossprodukter från en annan täkt in till sin egen marknad, men även sälja 
krossprodukter inom en annan marknad och transportera dessa från den närmast 
liggande täkten istället för den egna som inte alltid resulterar i den lägsta 
kostnaden. Detta med hjälp av optimeringsmetoden nätverksformulering av 
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transportproblem som beskrivs av Lundgren et al (2003) i referensramen. På så vis 
kan kundens önskemål uppfyllas till en lägre transportkostnad och krosscentralen 
har inte ”förlorat” kunden till en av de andra krosscentralerna, om det ses som 
negativt för krosscentralen. Därav bör Roads undersöka från vilken täkt kunden bör 
få sina krossprodukter ifrån beroende på var kunden är positionerad geografiskt. 
Exempelvis göra beräkningar utifrån verkliga sträckor och rita upp zoner vilka i 
första hand bör försörjas från närmsta täkt, varifrån och hur försäljningen sedan går 
till borde inte spela någon roll. 

Förändringsarbeten där alternativa lösningar inte erhålls direkt ur litteratur eller på 
något annat sätt är givet från början bör den metod vilken skapats i denna studie, 
med avvikelser och parametrar, kunna användas oavsett syfte för att skapa 
alternativa lösningar till nuläget. 

173 



 



Litteraturlista 

Abrahamsson, M (1992) Tidsstyrd direktdistribution, Lund, Studentlitteratur. 

Andersson, E. (2006) Krosscentral Skälebräcke. 2006-11-20 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära. Lund: 
studentlitteratur. 

Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. (2003) Modern Logistik (fjärde 
upplagan). Lund: Liber AB. 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken - att skriva, presentera 
och opponera. Lund: Studentlitteratur. 

Breakwell, G.M., Hammond, S. & Fife-Schaw, C. (2000) Research methods in 
psychology. London: SAGE Publications. 

Brewer, A.M., Button, K.J. and Hensher D.A. (2001) Handbook of Logistics and 
supply-chain management (första utgåvan). Oxford: Elsevier Science Ltd. 

Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. (2000) Integrerad organisationslära (åttonde 
upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Carlsson, B. (2006) Hjullastarchaufför Skälebräcke. 2006-11-20 

Chopra, S. & Meindl, P. (2004) Supply chain management (andra upplagan). 
New Jersey: Pearson Education, Inc.    

Christopher, M. (2005) Logistics and supply chain management. Edinburgh: 
Pearson Education Limited. 

Churchman, C.W. översatt av Björk, L. (1968) Systemanalys. Stockholm: Rabén 
& Sjögren. 

Council of supply chain management professional (CSCMP). (2006) 
www.clmsweden.com. 2006-09-07 

Coyle, J.J., Bardi, E.J., Novack, R.A. (2000) Transportation (femte upplagan). 
Ohio: South-Western College Publishing. 

 

http://www.clmsweden.com/


Dahlberg, M. (2006) Huvudchaufför asfalt. 2006-11-27 

Falck, M. (2006) Krosschef Roads. 2006-12-05 

Fröje, A. (2006) Hjullastarchaufför Stenungsund. 2006-11-21 

Eniro. (2006) www.eniro.se. 2006-12-15. 

Gustafsson, D. (2006) Planerare beläggning, tunnskiktslaget. 2006-11-30 

Gustavsson, T. (2006) Chef asfalt- och krossproduktion Tagene. 2006-12-15 

Johnning, P. (2006) Chef krossproduktion Gategård. 2006-11-21 

Johansson, Lars. (2006) Planerare beläggning. 2006-11-29 

Johansson, Lennart. (2006) Krosschaufför Skälebräcke. 2006-11-20 

Karlsson, B, G. (2006) Planerare beläggning. 2006-11-15 

Karlsson, G. Sjöberg, E, B. (2006) Krosscentral Tagene. 2006-11-22 

Knutsson, L. (2006) Huvudchaufför asfalt. 2006-11-24 

Kotler, P. (1988) Marketing management. New Jersey: Prentice Hall. 

Lambert D.M. & Stock J.R. (2001) Strategic Logistics Management. Boston: 
McGraw-Hill. 

Larsson, B. (2006) Produktion asfaltverk. 2006-11-28 

Larsson, L. (2006) Krosscentral Stenungsund. 2006-11-21 

Lekvall, P. & Wahlbin, C. (2001) Information för marknadsföringsbeslut (fjärde 
upplagan). Göteborg: IHM Publishing.  

Lumsden, K. (1995) Transportekonomi. Lund: studentlitteratur. 

Lundgren, J., Rönnqvist, M. & Värbrand, P. (2003) Optimeringslära (andra 
upplagan). Lund: studentlitteratur. 

Malm, M. (2006) Chef Roads. 2006-11-30   

 

http://www.eniro.se/


NCC-Koncernredovisning. (2006) www.ncc.se. 2006-09-12.  

Olhager, J. (2000) Produktionsekonomi, Lund: studentlitteratur. 

Olsson, J, E. (2006) Huvudchaufför asfalt. 2006-11-15 

Olsson, S. (2006) Planerare beläggning. 2006-11-16 

Persson, G. & Virum, H. (1996) Logistik för konkurrenskraft. Malmö: Liber.  

Persson, N. (2006) Planerare beläggning, handbeläggningslag. 2006-11-29 

Russberg, R. (2006) Kross- och asfaltchaufför Tagene. 2006-11-22 

Ruzinski, G. (2006) Beläggningsansvarig. 2006-11-28 

McKinsey. (2004) Roadshop diagnostic, konsultrapport.  

Stjernström, F. (2006) Krosscentral Tagene. 2006-11-30 

Stål, P. (2006) Krosschaufför interntransporter. 2006-11-21 

Svensson, F. (2006) Utvecklare av transportledningssystem, Hogia AB. 
2006-12-01 

Sätre, A. (2006) Krosschaufför Tagene. 2006-11-22 

Sävinger, B. (2006) Forskning och utveckling. 2006-12-15 

Waters, D. (2003) Logistics, an introduction to supply chain management. 
New York: Palgrave Macmillian. 

 

http://www.ncc.se/


 



Bilaga 1: NCC Roads AB region Sydväst 

 

 



 



Bilaga 2: Täkter och verk inom systemgränsen 
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1: Wallhamn 

2: Gategård 

3: Skälebräcke 

4: Tagene  

5: Östad 

6: Hol 

 



 



Bilaga 3: Krosstransporttariff Tagene 

Transportavtal Tagene km-taxa i SEK per ton
Boggie Bil+släp Enkelbil

Grundpåslag 8.5 6.9 10.1
0-20 km 1.74 1.17 2.17
>20 km 1.47 0.9 1.79
lastkapacitet 13 ton 32 ton

Km Boggie Bil+släp Enkelbil Km Boggie Bil+släp Enkelbil Km Boggie Bil+släp Enkelbil
1 10.24 10.24 12.27 48 84.46 55.50 103.62 95 153.55 97.80 187.75
2 11.98 11.98 14.44 49 85.93 56.40 105.41 96 155.02 98.70 189.54
3 13.72 13.72 16.61 50 87.40 57.30 107.20 97 156.49 99.60 191.33
4 15.46 15.46 18.78 51 88.87 58.20 108.99 98 157.96 100.50 193.12
5 17.20 17.20 20.95 52 90.34 59.10 110.78 99 159.43 101.40 194.91
6 18.94 18.94 23.12 53 91.81 60.00 112.57 100 160.90 102.30 196.70
7 20.68 20.68 25.29 54 93.28 60.90 114.36 101 162.37 103.20 198.49
8 22.42 18.50 27.46 55 94.75 61.80 116.15 102 163.84 104.10 200.28
9 24.16 19.00 29.63 56 96.22 62.70 117.94 103 165.31 105.00 202.07

10 25.90 19.50 31.80 57 97.69 63.60 119.73 104 166.78 105.90 203.86
11 27.64 19.77 33.97 58 99.16 64.50 121.52 105 168.25 106.80 205.65
12 29.38 20.94 36.14 59 100.63 65.40 123.31 106 169.72 107.70 207.44
13 31.12 22.11 38.31 60 102.10 66.30 125.10 107 171.19 108.60 209.23
14 32.86 23.28 40.48 61 103.57 67.20 126.89 108 172.66 109.50 211.02
15 34.60 24.45 42.65 62 105.04 68.10 128.68 109 174.13 110.40 212.81
16 36.34 25.62 44.82 63 106.51 69.00 130.47 110 175.60 111.30 214.60
17 38.08 26.79 46.99 64 107.98 69.90 132.26 111 177.07 112.20 216.39
18 39.82 27.96 49.16 65 109.45 70.80 134.05 112 178.54 113.10 218.18
19 41.56 29.13 51.33 66 110.92 71.70 135.84 113 180.01 114.00 219.97
20 43.30 30.30 53.50 67 112.39 72.60 137.63 114 181.48 114.90 221.76
21 44.77 31.20 55.29 68 113.86 73.50 139.42 115 182.95 115.80 223.55
22 46.24 32.10 57.08 69 115.33 74.40 141.21 116 184.42 116.70 225.34
23 47.71 33.00 58.87 70 116.80 75.30 143.00 117 185.89 117.60 227.13
24 49.18 33.90 60.66 71 118.27 76.20 144.79 118 187.36 118.50 228.92
25 50.65 34.80 62.45 72 119.74 77.10 146.58 119 188.83 119.40 230.71
26 52.12 35.70 64.24 73 121.21 78.00 148.37 120 190.30 120.30 232.50
27 53.59 36.60 66.03 74 122.68 78.90 150.16 121 191.77 121.20 234.29
28 55.06 37.50 67.82 75 124.15 79.80 151.95 122 193.24 122.10 236.08
29 56.53 38.40 69.61 76 125.62 80.70 153.74 123 194.71 123.00 237.87
30 58.00 39.30 71.40 77 127.09 81.60 155.53 124 196.18 123.90 239.66
31 59.47 40.20 73.19 78 128.56 82.50 157.32 125 197.65 124.80 241.45
32 60.94 41.10 74.98 79 130.03 83.40 159.11 126 199.12 125.70 243.24
33 62.41 42.00 76.77 80 131.50 84.30 160.90 127 200.59 126.60 245.03
34 63.88 42.90 78.56 81 132.97 85.20 162.69 128 202.06 127.50 246.82
35 65.35 43.80 80.35 82 134.44 86.10 164.48 129 203.53 128.40 248.61
36 66.82 44.70 82.14 83 135.91 87.00 166.27 130 205.00 129.30 250.40
37 68.29 45.60 83.93 84 137.38 87.90 168.06 131 206.47 130.20 252.19
38 69.76 46.50 85.72 85 138.85 88.80 169.85 132 207.94 131.10 253.98
39 71.23 47.40 87.51 86 140.32 89.70 171.64 133 209.41 132.00 255.77
40 72.70 48.30 89.30 87 141.79 90.60 173.43 134 210.88 132.90 257.56
41 74.17 49.20 91.09 88 143.26 91.50 175.22 135 212.35 133.80 259.35
42 75.64 50.10 92.88 89 144.73 92.40 177.01 136 213.82 134.70 261.14
43 77.11 51.00 94.67 90 146.20 93.30 178.80 137 215.29 135.60 262.93
44 78.58 51.90 96.46 91 147.67 94.20 180.59 138 216.76 136.50 264.72
45 80.05 52.80 98.25 92 149.14 95.10 182.38 139 218.23 137.40 266.51
46 81.52 53.70 100.04 93 150.61 96.00 184.17 140 219.70 138.30 268.30
47 82.99 54.60 101.83 94 152.08 96.90 185.96 141 221.17 139.20 270.09

8 ton

 



 



Bilaga 4: De preciserade frågeställningarnas respondenter 

Respondenter

Fråga
1 X X X X X X X X
2 X X X
3 X
4 X X X
5 X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X
9 X
10 X X

Tomas Gustavsson (Planerare Kross)

Ordermottagare och transportledare vid krosscentraler
Ordermottagare och produktionsledare vid asfaltsverket

Planerarna av beläggning
Transportörer av asfalt

Michael Malm (Chef för Roads)

Transportörer av krossprodukter
Hjullastarpersonal

Beläggningsansvariga
Martin Falck (Chef för krossverksamheten på Roads)

  

Fråga 1: Var uppstår stillestånd i transportflödet och vilka parametrar leder till 
stilleståndet? 

Fråga 2: Hur säkerställs att rätt mängd asfalt och krossprodukter lastas? 

Fråga 3: Går det att styra kundens orderkvantitet av krossprodukter för att höja 
resursutnyttjandet? 

Fråga 4: Kan Roads åta sig någon form av transporter för att minimera tomkörningar 
tillbaka till asfaltverk och täkt? 

Fråga 5: Hur beräknas dagens transportbehov? 

Fråga 6: Hur planeras dagens transporter? 

Fråga 7: Hur styrs dagens transporter? 

Fråga 8: Kan produktionen av krossprodukter styras på ett fördelaktigt sätt om 
information erhålls i ett tidigare skede så att antalet interntransporter 
minskar?  

Fråga 9: Hur stor del av volymen krossmaterial som transporteras in till täkterna 
transporteras vidare? 

Fråga 10: Hur går den interna orderläggningen av krossprodukter till? 

 



 



Bilaga 5: Förändrad vinstmarginal vid effektivisering av transportkostnad 

För att visa hur vinstmarginalen kan förändras beroende på prissättningssystem 
illustreras en beräkning av vinstmarginalen för ett specifikt fall av försäljning av 
krossprodukter. Vinstmarginalen har beräknats före och efter en effektivisering av 
transportkostanden på 10 %. Produktkostnaden är satt till 60 SEK per ton, vinst på 
produkt till 5 SEK per ton, transportkostnad enligt transporttariffen för Tagene i 
Bilaga 3 och ett påslag på 10 % på transportkostnaden. 

Den övre figuren visar att vinstmarginalen har minskat efter effektiviseringen av 
transportkostnaden. Det är ett resultat av att påslaget är det samma före som efter 
effektiviseringen. Den undre figuren visar istället att vinstmarginalen ökar drastiskt vid 
marknadsprissättning varför Roads bör sätta samma pris till kund före som efter en 
effektivisering av transportkostnaden.  

Förändrad vinstmarginal för det specifika scenariot med 
kostnadsprissättning och samma marginaler
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