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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av Volvo Cars Torslanda (VCT) 
i Göteborg. Syftet med studien har varit att undersöka produktflödena mellan VCT och dess 
leverantörer med hjälp av analyser. Dessutom utreds hur transporterna skulle kunna 
optimeras och vilka konsekvenser som uppstår. Beräkningar, diskussioner och analyser 
resulterar i rekommendationer för företaget.  
 
För att få mer kunskap om transportlogistik, produktionsekonomi och miljöpåverkan av 
transporter genomförs först en litteraturstudie. En granskning av nuläget beskriver hur 
situationen ser ut i dagsläget och ger även en detaljerad bild av flödena från leverantörer till 
VCT. 
 
Sex stycken flöden vars gods transporteras från leverantörer till VCT har undersökts. Alla 
flöden är från början s.k. LTL-flöden. LTL (Less Than full trailer Load) innebär att 
produkterna samlastas vid en hub tillsammans med andra leverantörers produkter för att öka 
fyllnadsgraden i trailers. FTL (Full Trailer Load) innebär istället direkttransport till kund. För 
att ett LTL-flöde ska kunna omvandlas till ett FTL-flöde bör genomsnittsvolymen per vecka 
ligga mellan 90 och 100 m3. En annan förutsättning för FTL-flöden är att det görs minst ett 
avrop i veckan. 
 
För att kunna jämföra LTL- och FTL-transporter görs en analys som bland annat innehåller 
beräkningar om transportfrekvens, produktvärden, lagerhållningskostnader och 
transportkostnader.  
 
Resultatet visar bland annat att ett byte från LTL-transporter till FTL-transporter innebär en 
besparing i terminalhanteringskostnad eftersom FTL inte genererar någon samlastning. Detta 
bidrar till en mindre påverkan på både miljön och hälsan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

This master thesis examines the product and transport flow between Volvo Cars Torslanda 
(VCT) and their suppliers. The study was made with the help of flow analyses and transport 
optimizations. The recommendations given in this report are based on calculations, 
discussions and analyses. 
 
A literature study is being made to gain more knowledge regarding logistics, production 
management and environmental affects. A review of the present situation describes the status 
and also gives information about the material flows from suppliers to VCT. 
 
The six investigated material flows were at the beginning of the study all LTL-flows (Less 
than Trailer Load). The products in a LTL-flow are loaded on a trailer with other suppliers’ 
products to increase to filling level. The products in a FTL-flow are transported directly to the 
customer. The requirement to transform a LTL-flow into a FTL-flow is an average volume 
between 90 and 100 m3 and at least one call off every week. 
 
To be able to compare LTL- and FTL-flows an analysis is being made containing calculations 
regarding transport frequency, product value, stock keeping costs, and transport costs.  
 
The results show that an exchange from LTL transports to FTL transports will mean, among 
others, savings from customs costs due to no need for joint loading with other suppliers’ 
products. This also contributes to a decreased affect on both the environment and the health. 
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1 Inledning 

I detta första och inledande kapitel redovisas arbetets bakgrund och syfte. Här beskrivs även frågeställningar, 
arbetsgång, metod samt relevanta avgränsningar av arbetet och källgranskning.  

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har det på VCC (Volvo Car Corporation) fokuserats mer och mer på 
transportkostnader vilket har lett till stora förändringar i VCC:s transportupplägg. Tidigare 
transporterades materialet från leverantörerna till VCT (Volvo Cars Torslanda) med en hög 
frekvens och det fokuserades då väldigt mycket på lager.  
 
Idag sker transporterna istället med en lägre frekvens. De volymmässigt stora flödena ändras 
ofta till s.k. FTL-flöden (Full Trailer Load), vilket i sin tur leder till ökade lagernivåer och 
lagerkostnader. Eftersom besparingarna i transportkostnader varit betydande har det i väldigt 
liten grad tagits hänsyn till påverkan på bland annat lagernivåer, lagerkostnader och 
emballagebehov. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att i sex stycken speciellt utvalda flöden, från leverantörer till VCT, 
göra beräkningar som leder fram till ett optimalt transportupplägg samt en optimal 
transportfrekvens. Påverkan på lagervolym, lagerkostnad och emballage ska inkluderas i 
beräkningarna. Av emballagen som förekommer i flödena ska en utvärdering göras. 
Dessutom ges förslag på hur emballagen skulle kunna förändras för att på så sätt uppnå bättre 
fyllnadsgrad. 
 

1.3 Uppgiftsprecisering och frågeställning 
Studien går ut på att analysera sex stycken av VCT:s transportflöden med stora volymer från 
leverantörer till VCT. Analysen går bland annat ut på att föreslå ett optimalt transportsätt, 
antingen FTL (Full Trailer Load) eller LTL (Less Than full trailer Load), med hänsyn tagen 
till bland annat flödets volym, transportkostnader, ingående emballage och lager på VCT. 
Dessutom har för- och nackdelar med FTL och LTL för ett visst flöde inkluderas samt 
orsaken till varför ett specifikt transportsätt väljs. Analysen innehåller även påverkan på 
lagernivåer och kapitalbindning beroende på val av transportsätt. Ytterligare information som 
har hanterats är analys av emballage för att på så sätt kunna ge förslag på möjliga 
emballageförändringar. Idag fokuseras det väldigt mycket på att anpassa emballagen efter 
produktionens förutsättningar. Detta innebär att emballagen inte alltid är transportoptimerade 
vilket kan leda till dålig fyllnadsgrad i trailers. Några specifika frågeställningar som kommer 
att utredas är: 
 

- Hur påverkar införandet av FTL lagernivåer, kapitalbindning och transporter? 
- Finns det mer fördelaktiga emballage som skulle kunna användas i de sex flödena för 

att t.ex. öka fyllnadsgraden i trailers? 
- Vilket transportsätt bör väljas? 
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1.4 Avgränsningar 
För att studien inte ska bli för omfattande har vissa avgränsningar gjorts och dessa redovisas 
nedan: 
 

• Fokus i detta arbete kommer att ligga på sex stycken flöden från leverantörer till 
Volvo Torslanda.  

• Vad gäller fyllnadsgrad i trailers kommer inga nya artikelkombinationer att göras för 
att öka den. Detta innebär att kombinationen av antalet olika artiklar i trailers som 
utgör en viss fyllnadsgrad inte kommer att omoptimeras. 

• För att kunna jämföra LTL och FTL används endast standardtrailers i flödena från 
leverantörerna. 

 

1.4.1 Relevans 

Den studie som här har genomförts har anpassats efter VCT:s  önskemål om FTL-transporters 
påverkan på lagernivåer, kapitalbindning, transporter och miljö samt möjliga emballagebyten 
för att öka fyllnadsgraden i trailers.  
 
Eftersom denna studie inte har tagit hänsyn till alternativa artikelkombinationer i trailers bör 
detta beaktas i resultatet. För övrigt och akademiskt sett är studien relevant med avseende på 
transporter, lager, emballage och kostnader. Det är dock VCT som avgör relevansen av denna 
studie. Studien kan även användas för framtida undersökningar och granskningar inom VCT. 
 

1.4.2 Reliabilitet 

Slutsatserna i detta arbete kan antas vara korrekta eftersom den största delen av insamlad 
data, dvs. det som studien grundar sig på, har kommit direkt från VCT. Vissa områden har 
dock krävt förenklingar vilket påverkar reliabiliteten i studien. De gånger då det har saknats 
information under studiens gång har ett flertal antaganden gjorts för att kunna uppfylla syftet 
och svara på de frågeställningar som givits. Detta innebär alltså att studiens reliabilitet får 
godtas på samma sätt som dessa antaganden. I beräkningsavsnitten är det därför inte de 
exakta värdena som är intressanta utan skillnaden mellan alternativen. 
 

1.5 Arbetsgång och metod 
För att få en teoretisk grund att bygga denna studie på genomförs först en litteraturstudie. Den 
innefattar bland annat studier inom olika logistikavsnitt som t.ex. transportlogistik. Även teori 
inom produktionsekonomin tas upp samt miljöpåverkan av transporterna. 
 
En granskning av nuläget beskriver hur situationen ser ut i dagsläget och ger även en 
detaljerad bild över hur flödena kommer från leverantörer till VCT.  
 
Det centrala i analysen blir jämförelserna mellan transportsätten LTL och FTL. Även 
framtiden diskuteras samt möjligheten att byta transportsätt. 
 
Detta arbete genomförs först och främst utifrån en objektiv grund. Detta innebär att de teorier 
och metoder som används kommer från litteratur inom området. Personliga åsikter som 
uppkommer redovisas under diskussionskapitlet.  
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De data som har blivit insamlade från det inblandade företaget under arbetets gång har 
kontinuerligt blivit kontrollerade i möjligaste mån för att på så sätt säkerställa rimligheten. 
 

1.6 Källor 
Källor som har använts i detta arbete är av både skriftlig och delvis muntlig karaktär. Till 
litteraturstudien användes till största delen skriftliga källor. Dessa källor är väl bekanta inom 
logistikbranschen och används till exempel som undervisningsmaterial på högskolenivå och 
kan därför anses som mycket trovärdiga. Interna källor inom företaget har däremot en tendens 
att ge en överdrivet bra bild av företaget vilket gör de till mindre trovärdiga än 
referenslitteraturen. Webbpublicerade källor har begränsats i möjligaste mån eftersom 
Internetkällor inte granskas på samma sätt som tryckta källor i allmänhet gör. 
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2 Företagspresentation 
I detta andra kapitel beskrivs företaget och dess historia samt hur det ser ut idag. 

 

2.1 Historia 
Efter andra världskriget växte bilmarknaden snabbt. Från en blygsam produktionsvolym på 
10 000 stycken bilar år 1950, producerade Volvo Torslanda 106 000 stycken bilar år 1963. 
På bilen nedan (Figur 1) har den gamla riksgränsen markerats och fram till 1658 var delen till 
vänster norsk/dansk och övrigt tillhörde Sverige. 
 

Figur 1: Första flygbilden över Volvos Torslandafabrik (Volvo Cars Intranät) 

 
På industriområdet i Lundby var 100 000 bilar den högsta möjliga produktionstakten vid 
tvåskift. I mitten på 50-talet började därför företagsledningen se sig om efter ny mark. Två 
alternativa förslag lades fram för Volvos styrelse, det ena innebar att ytterligare mark köptes i 
anslutning till Lundbyområdet och det andra innebar att satsningen skulle ligga på att bygga 
upp en monteringsfabrik på ett helt nytt industriområde. Volvos styrelse valde det senare 
alternativet. 
 
På den nya anläggningen skulle tillverkningskapaciteten vara 110 000 bilar per år vid 
dagtidsarbete och 200 000 bilar vid full drift i tvåskift. Anläggningen skulle även planeras så 
att möjligheten fanns att bygga ut den utan att pågående produktion stördes. 
Karossammansättningen som tidigare hade utförts i Olofström fanns det nu plats för på den 
nya anläggningen. Alla möjligheter till rationalisering av tillverkningsprocessen och 
materialhanteringen skulle tas till vara samtidigt som kvalitetstänkande skulle stå i 
förgrunden.  
  
Den 24 april 1964 invigdes Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda av den dåvarande kungen 
Gustav VI Adolf. 
 
I karosserifabriken (TA) skedde sammanfogning av detaljerna genom punktsvetsning som 
kompletterades med el- och gassvetsning. Därefter skedde en grundläggande finish samt 
inpassning av dörrar, skärmar och huvar på den 400 meter långa banan. Tennsliparna i 
karosserifabriken var utrustade med speciella arbetskläder och deras övertryckshjälmar 
stängde ute allt damm och liknande. 
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Till målerifabriken (TB) kom karosserna med takbanan från karosserifabriken. Karosserna 
bestod då av mer än 10 000 svetspunkter. Efter fosfatering, torkning och primerdoppning 
gick karosserna ned från takbanorna till slädar som bar dem vidare. Först sprutades 
karosserna med grundfärg, därefter ugnsbehandlades, våtslipades, mellanmålades och 
täckmålades dem. 
 
Även till monteringsfabriken (TC) kom karosserna via en takbana från målerifabriken. 
Planeringscentralen kunde med hjälp av TV och teleprintermeddelanden till 
slutmonteringsavsnitten hålla ordning på vilken bilvariant som skulle byggas. Här 
monterades motor, chassidelar, hjul, kardanaxlar och avgassystem. Efter underredsbehandling 
och vattenprovning monterades inredningen som kom från tapetserarverkstaden innan 
provkörning och slutkontroll tog vid. Efter noggrann slutkontroll fästes OK-lappen på bilens 
vindruta. 
 
Vid starten 1964 anlände dagligen 500 ton gods till fabriken i Torslanda och 450 bilar 
levererades därifrån. Materialet kom med båt, järnväg och långtradare från egna dotterföretag 
samt cirka 385 underleverantörer i Sverige och utomlands. Med hjälp av containers och 
enhetslaster på lastpallar gick godshanteringen smidigt mellan underleverantörerna och 
stationerna vid monteringsbanorna. Inkommande gods kontrollerades först med 
"ultramoderna" kontrollinstrument innan det fick gå vidare till förråd och monteringsbanor. 
Slutmonteringshallen var 72 000 m2 stor och 1964 arbetade 1 400 personer där. Vid de tre 
huvudbanorna fanns totalt cirka 240 olika stationer. (Volvo Cars Intranät) 
 
Volvo kommer ifrån det Latinska ordet ”volvere” som betyder ”att rulla” vilket i sin tur ger 
att Volvo betyder ”jag rullar”. Det var en i företagets ledningsgrupp som kom på namnet 
Volvo. Eftersom namnet var enkelt och lättuttalat registrerades och patenterades det på 
Kungliga Svenska Patent- och Registreringskontoret. Vid samma tidpunkt togs även den 
forntida kemiska symbolen för järn, en cirkel med en pil pekandes åt höger (järnmärket), som 
Volvos logotyp.  
(http://www.volvocars.com/intl/corporation/Heritage/History/Pages/default.aspx?feed=true) 
 

2.2 Volvo Personvagnar idag 
På Volvo Personvagnar i Torslanda tillverkas modellerna S80, V70, XC70 och XC90. Varje 
dag produceras 940 stycken bilar med en arbetstakt på 48 bilar per timme. (Volvo Cars 
Intranät) 
 
Volvo Personvagnar i Torslanda består idag av tre delar, karossfabriken (TA), målerifabriken 
(TB) samt monteringsfabriken (TC). Karossfabriken tillverkar kompletta karosser. Där 
sammanfogas även pressade och/eller delvis sammansatta plåtdetaljer för målning samt 
slutmontering av färdig bil. I målerifabriken korrosionsskyddas, tätas, ljudisoleras, målas och 
lackskyddas karosserna innan de går vidare till monteringsfabriken. 
 
Volvo Cars försäljnings- och servicenätverk täcker ca 100 länder och omfattar ungefär 2400 
försäljningsmarknader och serviceverkstäder runt om i världen (ca 1500 i Europa, 400 i 
Nordamerika och resten i andra länder). Många delar av nätverket utgörs av oberoende länder 
som arbetar med VCC som partner. Volvo Cars fyra största marknader utgörs av USA, 
Sverige, Tyskland och Storbritannien. VCC har stora produktionsfabriker i Sverige och 
Belgien samt monteringsfabriker i Kina, Malaysia och Thailand. 
(http://www.volvocars.com/intl/corporation/FactsandFigures/Pages/default.aspx) 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen och beskriver den teori som arbetet baseras på. 
Referensramen innehåller både definitioner inom logistik och termer från VCT för att underlätta analysen och 
ge en bild över hur teori och praktik hänger ihop.  

 

3.1 Logistiska begrepp 

3.1.1 Flödeskartläggning 

För att lyckas med verksamhetsförändringar måste nuläget klargöras och det görs genom att 
kartlägga material- och informationsflöden. På så sätt kommer det bland annat fram 
information om hur många aktiviteter och lagerpunkter som flödet innehåller, om det finns 
alternativa flödesvägar samt vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet. 
Symboler som kan användas vid en flödeskartläggning illustreras i Figur 2. 
 

 
Figur 2: Symboler för flödeskartläggning (Aronsson et al 2004) 
 

För att undvika att resurser läggs på fel saker bör flödeskartläggningen successivt uppdateras 
genom förfining av de flödesdelar som anses vara mest intressanta. Vilka flödesdelar som är 
mest intressanta bestäms till stor del av hur nyckeltalen för flödet ser ut. Tanken med att bryta 
ner flödeskartläggningen är att kunna identifiera de delar som behöver förändras och på så 
sätt få en detaljerad nulägesbeskrivning. (Aronsson et al 2004) 
 

3.1.2 Nyckeltal 

Genom att kvantifiera flöden, dvs. ta fram relevanta nyckeltal, ges möjligheten att bedöma 
vilka delar som är viktigast att gå vidare med. I dessa delar av flödet går det sedan att 
fördjupa sig och göra en mer detaljerad kartläggning av dessa. Eftersom målet med logistik är 
att skapa bra leveransservice till en låg kostnad kan det vara intressant att mäta servicenivåer 
och kostnader. Det kan dock vara svårt att redan i kartläggningsskedet veta vilka kostnader 
som är relevanta att ta med i analysen och inte. 
 
Lagret för en enskild produkt kan vid en tidpunkt vara helt tom och vid ett annat tillfälle vara 
välfyllt och därför varierar även kapitalbindningen i lager. Vid flödesanalyser är det den 
genomsnittliga kapitalbindningen, dvs. hur mycket som i genomsnitt ligger i lager, som är av 
intresse för att kunna analysera exempelvis kapitalbehov och kassaflöde. En vanlig 
uppdelning av hur lagernivån varierar vid olika efterfrågemönster är jämn, cyklisk, stigande 
och slumpmässig.  
 

Operation/Aktivitet/Avdelning 

Lager 

Beslutspunkt 

Pappersdokument 

Informationsflöde 

Materialflöde 

Datorsystem 
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Vid jämn efterfrågan beordras det normalt lika mycket varje gång och då får lagerkurvan en 
sågtandsform som upprepar sig gång på gång. Cyklisk efterfrågan har ett liknande utseende 
och ju större svängningarna är desto mer kommer lagernivån att avvika från 
sågtandsmodellen. Stigande lagernivå (stigande trend) betyder en ökning av efterfrågan. En 
slumpmässig efterfrågan kan ge en ganska hackig lagerkurva, speciellt om den varierar 
mycket från period till period.  
 
Ju mer regelbunden lagerkurvan är, desto lättare är det att få fram medellagernivån (MLN) 
och den beräknas med hjälp av formeln i Figur 3. 
 

lagrettillinlevererassomkvantitetdendvs.itet,orderkvantQ

agersäkerhetslSLdär
2

Q
SLMLN

=

=

+=

 

Figur 3: Formel för medellagernivån (Aronsson et al 2004) 
 
I fall där det inte går att använda sig av formeln i Figur 3, som t.ex. vid stigande och 
slumpmässig efterfrågan, går det att använda sig av uppmätta värden på lagernivåerna under 
en tid bakåt. Medellagernivån fås då genom att summera samtliga veckors lagernivå och 
dividera med antalet mätperioder. Dock går det att anpassa formler efter hur efterfrågan ser 
ut, som t.ex. vid jämn trend. (Aronsson et al 2004) 
 

3.1.3 Lager 

Lager kan beskrivas som råmaterial, produkter i arbete eller färdiga produkter som krävs för 
att ett företag skall kunna skapa produkter och service. Det är ett mått på antalet enheter eller 
värdet av de produkter som ett företag lagerhåller. 
 
Många talar om lager som något negativt och som bör undvikas så långt det är möjligt. Trots 
detta finns det i praktiken lager på många olika ställen i vartenda företag och ofta är de till 
och med rätt välfyllda. Det finns både positiva och negativa aspekter med lager och de måste 
vägas mot varandra i varje enskilt fall. Lageruppbyggnad bör dock inte vara det första sättet 
att hantera problem utan det sista. Först när det inte går att hitta bättre lösningar är 
lagerhållning ett bra alternativ. 
 

 
Figur 4: Olika lagers placering i flödet. (Aronsson et al 2004) 
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Som tidigare nämnts kan lager finnas på många olika ställen i ett företag. Dessa har även 
olika namn och det beror dels på att olika lager har olika syfte och dels på att olika företag 
kallar olika lager för olika saker även om innebörden är densamma. 
 
I materialförråd och färdigvarulager (FVL) finns ofta de största lagren, se Figur 4. FVL 
omfattar slutprodukter som är redo för leverans till kund. Dessa produkter kan vara 
färdigpaketerade, annars sker paketering mot kundorder. Buffertar vid arbetsstationer i 
produktionen är däremot oftast mycket små. Ett exempel på ett lager som inte finns med i 
figur 4, är produkter i arbete (PIA) som syftar på det material som håller på att bearbetas eller 
förädlas i de olika produktionsavsnitten men även halvfabrikat i lager. PIA benämns även 
saker i vila (SIV) eftersom produktionsledtiden för en order ofta och till stor del utgörs av 
kötid. 
 
Säkerhetslager används för att kompensera för osäkerhet, vilket bland annat kan innebär en 
gardering mot brister och ett upprätthållande av servicenivå. Lagret kan t.ex. användas vid 
försenade inleveranser då leveranspålitligheten är låg, vid brister i inleveranserna då det 
levereras felaktiga eller för lite produkter samt vid efterfrågeökningar då uttagen blir större än 
normalt. Storleken på säkerhetslagret beror dels på hur stor osäkerheten är och dels på hur 
hög leveransservice som vill erbjudas. 
 
Skälen till att inte ha lager är först och främst kostnadsmässiga. När det är något som ska 
lagras under en viss tidsperiod behövs det personal för inlagring, registrering, utplockning, 
inventering men även lagringsyta och kanske speciella byggnader. Utrustning för hantering 
och lagring såsom truckar, kranar, ställage och lastbärare behövs också. För att ha bra 
kontroll på vad, hur mycket som finns samt var det är placerat i lagret krävs ett administrativt 
lagersystem. Kostnaden för administrativt arbete, hanterings- och lagringsutrustning är 
kortsiktigt oberoende av den lagrade volymen och brukar tillsammans kallas för 
lagerhållningskostnad. Handlar det dock om större förändringar av volymen påverkas dessa 
kostnader. Om inleverans- och/eller uttagskvantiteterna minskas vid konstant förbrukning 
innebär det att in- och utleveranserna blir frekventare, d.v.s. det blir fler olika försändelser att 
hantera. Då kan det behövas mer personal och hanteringsutrustning vilket leder till högre 
lagerhållningskostnader men lägre lagernivåer och mindre kapitalbindning.  
 
Varor som ligger i lager innebär en låsning av resurser. De pengar som gått åt för bland annat 
råmaterial och komponenter kommer förhoppningsvis tillbaka då varorna säljs men till dess 
finns de i flödet och binder kapital. Om detta kapital istället användes till marknadsföring 
eller sparande skulle det kunna ge intäkter. Detta betyder att kapitalbindningen är ett annat 
ord för bortfall av möjliga intäkter och många brukar kalla det för kapitalkostnad. Storleken 
på denna kostnad beror på vilken förräntning den kan förväntas ge av frigjort kapital och 
detta brukar kallas för kalkylränta.  
 
Lagring medför inte bara kapitalbindning utan även risker av olika slag. Varor kan skadas i 
samband med hanteringen och inbrott kan orsaka stöld och skadegörelse. Även brand och 
översvämning kan orsaka stora skador. Dessa lagerföringskostnader beror till skillnad från 
lagerhållningskostnaderna på den lagrade volymen, detta illustreras i Figur 5. 
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Figur 5: Rörliga lagerföringskostnader. (Aronsson et al 2004) 

 
Lagerräntan som representerar kapital- och riskkostnader används ofta för att beräkna 
lagerföringskostnaden. En ökande kapitalkostnad anses vara proportionell mot ett ökande 
lagervärde, men även riskkostnaden. Ju mer det finns i lager desto större är sannolikheten för 
att de olika riskkostnaderna ökar.  
 
Det finns många kostnader förknippade med att ha lager. Dessa måste dock vägas mot andra 
kostnader men även den leveransservice som önskas erbjudas. De två huvudsakliga 
anledningarna till att ha lager är av kostnadsskäl samt serviceskäl. En annan anledning är att 
det finns ett ledtidsgap, d.v.s. att tiden det tar att tillverka och distribuera produkterna är 
längre än vad kunderna är beredda att vänta.  
 
Det är lätt att se att lager för med sig kostnader, men genom att använda sig av lager kan 
andra kostnader minskas. Många gånger är det fördelaktigt att köpa, frakta och transportera 
stora volymer åt gången. (Aronsson et al 2004) 
 

3.1.4 Transportlogistik 

Varje gång ett företag behöver flytta produkter från en anläggning till en annan krävs någon 
form av transport. Det kan t.ex. vara transporter från leverantör till fabrik eller från fabrik till 
centrallager. Många företag i Sverige utför inte sina egna transporter utan de är utlagda på 
transportföretag. Anledningen till detta är att företagen får kostnadsfördelar då den 
producerade volymen är stor och trailers fylls till hög grad. Andra företag utför en stor del av 
sina transporter själva eftersom de har stora volymer eller för att deras transporter kräver 
speciella fordon. Vanligast är dock att transporter utförs av ett transportföretag som genom att 
kunna samlasta gods från flera olika producenter kan uppnå skalfördelar som enskilda 
producenter inte kan uppnå. (Aronsson et al 2004) 
 
En transport består av två delar, en fysisk del och en immateriell del, se Figur 6. Den fysiska 
delen innefattar förflyttning och hantering av gods medan den immateriella delen främst 
innehåller tjänster för transportens informationsflöde, kvalitet och säkerhet. I ett 
transportsystem ska informationsflödet inte bara följa utan framför allt styra det fysiska 
flödet. Ett väl utvecklat informationsflöde förbättrar transportens kvalitet och säkerhet genom 
att den kan öka kunskapen om vad transporten innehåller och när den förväntas anlända hos 
mottagaren. (Lumsden 1998) 
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Figur 6: Transportens olika delar (Lumsden 1998) 
 

3.1.5 Kort om vägtransporter och dess påverkan på miljö och hälsa 

Vägtransporter används i hela världen med alltifrån små transportfordon till stora lastbilar. 
Den pålastade mängden kollin ska antingen transporteras direkt till angiven destination eller 
omlastas till ett annat transportslag, vanligtvis järnväg eller sjöfart. Fördelarna med 
vägtransporter är dess flexibilitet och egenskap att nå ut till kunder samt säkerheten av gods 
eftersom det alltid finns en involverad chaufför som ansvarar för innehållet i lastbilen. 
Begränsningarna är lastningskapaciteten, baserat på kapacitetsvikten som vägen klarar av och 
den maximala storleken på lastbilarna, samt bundenheten till en lastbilschaufför. I vissa 
områden är även den möjliga köbildningen ett problem.  
 
Vägtransporter har många och stora miljörelaterade utmaningar som t.ex. beroendet av fossila 
bränslen, hur utsläppen påverkar hälsan, naturen och klimatet, köer och vägslitage samt 
buller. Det finns dock inte bara utmaningar utan vägtransporterna har även gjort stora 
miljömässiga framsteg, bl.a. införandet av låg svavelhaltig dieselolja och miljövänligt 
klassificerade fordon, introduktion av teknik för "efterbehandlingar" av utsläpp, pilottester av 
förnyade bränslen samt fler certifieringar enligt ISO 14001 med löften om fortsatta 
förbättringar.  
 
Utsläpp av olika slag påverkar hälsan på olika sätt. Koldioxid påverkar nerv-, hjärt- och 
kärlsystemen. Kväveoxid sänker immunförsvaret och som svaveldioxid påverkar det även 
lungor och andningssystemet samt irriterar hals och ögon. Partiklar är bärare av cancerogena 
ämnen och irriterar lungor, hals och ögon. 
 
Svaveloxider och kväveoxider, men även kombinationer av dessa, bidrar till försurning. 
Kombinationen förstärker denna effekt. Försurning innebär skador på skogar och urlakning 
av metaller till vattendrag vilket på lång sikt orsakar fiskdöd. Det sura nedfallet ökar 
dessutom korrosionen på metaller. Kväveoxider orsakar på egen hand övergödning och detta 
innebär urlakning av näringsämnen vilket i sin tur leder till försurning av jorden. Växternas 
försvar mot sjukdomar och skadedjur minskar. Dessutom ökar produktionen av alger i sjöar 
och havsvikar vilket leder till syrebrist och döda havsbottnar. 
 
Tillsammans med kolväten (HC) bidrar kväveoxider till marknära ozon och det innebär 
skador på vegetationen och orsakar diverse hälsoproblem. Marknära ozon fungerar dessutom 
som en växthusgas. Växthuseffekten orsakas av koldioxid tillsammans med bland annat 
metan och freoner. Det innebär en global temperaturhöjning med höjd havsvattennivå, 
utbredda öknar och ökad risk för tropiska stormar och översvämningar. (Nordstedts Transport 
Sammanfattning, 1998) 
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3.1.6 Just In Time-transporter (JIT) 

Då produktionssystemen blir alltmer effektiva krävs att material och produkter finns där de 
behövs vid rätt tillfälle – varken för tidigt eller för sent. Detta är den viktigaste innebörden i 
begreppet Just In Time. För transporter innebär det att inleveranser ska ske vid en 
förutbestämd tid eller inom ett fördefinierat tidsintervall (tidsfönster). Med JIT-leveranser 
kan lager skjutas bakåt i tillverkningskedjan eller i bästa fall kan det undvikas helt. Detta 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja inleveranserna direkt i produktionen utan 
mellanlagring. 
 
Det är inte lätt att ge en specifik teoretisk definition på vad begreppet Just In Time innebär. 
Tillämpas JIT leder det dock oftast till viktiga och kontinuerliga förbättringar. I Tabell 1 visas 
de främsta skillnaderna mellan en traditionell och en JIT-leverans. (Lumsden 1998) 
 
Tabell 1: Jämförelse mellan traditionella transporter och JIT-transporter (Lumsden 1998) 
Traditionell leverans JIT-leverans 
Stora beställningskvantiteter Små beställningskvantiteter 
Låg beställningsfrekvens Hög beställningsfrekvens 
Lång leveranstid Kort leveranstid 
Komplicerade beställningsrutiner Enkla beställningsrutiner 
Transportanpassat emballage Produktionsanpassat emballage 
Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktion utan mottagningskontroll 
 

3.1.7 Samlastning 

Gods med lågt varuvärde skickas vanligtvis med fartyg eller på järnväg. Gods med mycket 
högt varuvärde transporteras ofta med övernatten-trafik som flyg. Mellanliggande gods 
transporteras på landsväg. Som regel brukar gods med ökande varuvärde skickas med allt 
snabbare transportsätt. Valet av transportsätt kan även styras av hur snart mottagaren behöver 
varorna. 
 
För att förflyttning av gods ska göras så effektivt som möjligt och med minimal hantering 
lastas godset i eller på en enhetslastbärare, t.ex. trailer eller container. Om hela lastbäraren 
eller tillräckligt stor del fylls kan den åka iväg till konsumenten direkt. På så sätt kan 
transporttiderna minskas. Hög fyllnadsgrad skapar även god kostnadseffektivitet. 
Transportköparen vill skapa ett transportbehov som fyller en hel lastbärare för att på så sätt 
uppnå ovan nämnda fördelar. Detta kallas med ett annat ord för FUL (Full Unit Load) och på 
VCT benämns det FTL (Full Trailer Load) eftersom transporterna använder sig av trailers 
och inte containers. Om transportköparen inte har det lastbehov som motsvarar hela 
lastbärare måste transportbehovet samordnas så att det motsvarar fulla enheter och detta 
kallas för samlastning. Samlastning ger transportföretagen möjlighet att få en högre och 
jämnare beläggning samtidigt som större lastbärare kan användas. På VCT kallas det för LTL 
(Less Than Trailer Load) och resulterar i ökade transportkostnader jämfört med om 
lastbärarna kan fyllas helt samt ökade transporttider eftersom godset inte kan åka iväg till 
konsumenten direkt. 
 
Gods med sändningsvikter mellan 100 kg och ett ton kallas styckegods. Ofta kräver 
styckegods omfattande hantering för att lastas i enhetslastbärare på grund av den mindre 
sändningsstorleken. Styckegods hämtas vanligen hos olika godsavsändare med olika fordon 
och levereras till en omlastningspunkt, exempelvis en terminal. I terminalen samlastas och 
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eventuellt enhetsbereds godset. Därefter sker transporten i större enheter och på 
transportmedel som i allmänhet är speciellt lämpade för längre transporter. I en andra 
terminal lossas godset vid ankomsten och sprids i mindre enheter till mottagaren, se Figur 7. 
(Lumsden 1998) 
 

 
Figur 7: Terminalens roll i ett externt flöde (Lumsden 1998) 
 

3.1.8 Terminalssystem 

Det finns olika sätt att beskriva och illustrera nätverket för distribution. Ett sätt är att skapa en 
länk mellan två punkter i det fysiska nätverket. Ett annat är att ansluta punkter genom ett 
centralt terminalsystem. Allt gods transporteras till huvudterminalen genom direkta 
relationer. Vid huvudterminalen lossas gods, sorteras och lastas igen och transporteras vidare 
till den slutgiltiga destinationen genom en annan transportrelation. (Lumsden 1998) 
 

3.1.9 Direktleveranser 

Ett system som är uppbyggt på direktleveranser får mycket snabba men resurskrävande 
transporter. I ett system som är byggt på direktrelationer finns det inga tidsrestriktioner och 
det innebär att alla befintliga tranporter i systemet är helt frikopplade från varandra, se Figur 
8. Detta ger i sin tur en stor frihet att anpassa transportbehovet till transportköparens tidskrav. 
Dock uppstår det ett antal problem som t.ex. låga frekvenser i varje länk, lågt 
resursutnyttjande, stort behov av fordon m.m. (Lumsden 1998) 

 
Figur 8: System för direktdistribution (Lumsden 1998) 
 

3.1.10 Flerterminalsystem 

Direktleveranser innebär att det i systemet kommer att finnas alltför många 
transportrelationer. För att minska dessa relationer kan system med flera terminaler införas. 
Detta innebär att godset alltid passerar en terminal på sin väg mellan producent och 
konsument. Samtidigt medför detta att förflyttningssträckan i alla lägen kommer att 
förlängas.  
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Systemet kan utformas på två olika sätt, antingen med kundfokusering eller med 
producentfokusering. Systemet med kundfokusering innebär att ett visst antal kunder förbinds 
med en speciell terminal, se Figur 9. Kunder kommer då som konsekvens av detta alltid att få 
sin leverans från en och samma terminal. Tilldelningen av kunder sker oftast utifrån 
geografiska förhållanden men ibland även av koncernförhållanden bland kunderna. På grund 
av att samlastning mellan visst gods kan ske i de olika transportrelationerna kan en högre 
effektivitet uppnås, både från terminal till slutkund som från producent till terminal. Generellt 
gäller att i ett flerterminalsystem minskas antalet utgående respektive ingående 
transportrelationer, detta kan även innebära högre frekvens och bättre resursutnyttjande.  
 

 
Figur 9: Flerterminalsystem, kundfokusering (Lumsden 1998) 

 
Flerterminalsystem med producentfokusering innebär istället att ett visst antal producenter 
förbinds med en speciell terminal. Varje producent levererar endast till en terminal. Vad 
gäller effektiviseringen av bland annat transportrelationer och resursutnyttjande är den 
jämförbar med kundfokuseringen. (Lumsden 1998) 
 

3.1.11 Enterminalsystem 

Vid ett enterminalsystem kommer godset att vid både inleveranser och utleveranser från 
terminalen att vara maximalt koncentrerat. Vid minskning av antalet nödvändiga relationer 
kommer antalet gods i genomsnitt i varje relation att öka och det leder i sin tur till att 
servicenivån kan förbättras. Dessutom kan frekvenserna i systemet ökas där förutsättningar 
finns. 
 
I ett enterminalsystem och även vid flerterminalsystem blir tidsrestriktionerna speciellt 
betydande vad gäller omfattning och allmängiltighet. Samtliga inleveranser till terminalen 
måste ha ankommit innan någon utgående relation kan släppas iväg, se Figur 10.  
 
Restriktionerna kan dock hanteras med två olika metoder. Den första innebär att varje enhet 
lämnar terminalen på en förutbestämd tid, oberoende om den är fylld eller inte eller om alla 
de ingående relationerna har ankommit till terminalen. Dessa får då hanteras i nästkommande 
cykel. Den andra metoden innebär att lastbäraren alltid väntar tills den är full innan den 
släpps iväg. Detta kan ibland innebära mer en än cykel. En nackdel med denna metod är att 
transporttiden förmodligen kommer att öka medan punktligheten förstärks. (Lumsden 1998) 
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Figur 10: Enterminalsystem (Lumsden 1998) 
 

3.1.12 Teknik för att fylla enheter 

Allt gods som kommer in till en terminal ska transporteras vidare, antingen i en 
enhetslastbärare till en annan terminal, via samlastning, eller i en lastbärare direkt till den 
slutliga kunden, distribution. Vid transporter från terminaler till andra terminaler uppstår inga 
problem med i vilken ordning som godset lastas in i lastbäraren eftersom allt gods har samma 
destination. Däremot måste godset vid transporter direkt till den slutliga kunden lastas i en 
förutbestämd ordning och dessutom i omvänd ordning till uttaget eftersom lastning och 
lossning sker från samma kortsida. Fel ordning på godset innebär onödig omstuvning, s.k. 
flänsning, för att det ska gå att komma åt respektive kunds gods. Det är alltså ordningen i 
vilken kunderna besöks som bestämmer ordningen i vilken godset lastas in i lastbäraren med 
förutsättning att den fylls från ett håll. Nackdelen med denna sekvensering av gods är att 
fördröjning kan uppstå då det sökta godset kanske ej finns tillgängligt när det ska lastas samt 
att lastbäraren blockeras vid terminalen under lastningsproceduren och tills allt gods kommit 
på plats. Detta sätt är dock det vanligaste sättet att lasta fordon för distribution vid en 
terminal. Figur 11 visar sekvenslastning av lastbärare med förutbestämd distribution utan 
omlastning och en uttagsriktning. (Lumsden 1998) 
 

 
Figur 11: Sekvenslastning av lastbärare. (Lumsden 1998) 
 
En transport från en terminal kan jämföras med tillverkningen av en artikel i en maskin. 
Ställtid och bearbetningstid för artikeln motsvaras för transporten av lastning och förflyttning 
av fordonet. Ställtiden för artikeln delas in i en yttre och en inre ställtid. Den yttre ställtiden 
kan utföras då maskinen bearbetar, t.ex. kontroll av att rätt material har tagits fram, medan 
den inre förutsätter att maskinen står stilla, t.ex. uppsättning av artikeln i maskinen. Om den 
inre ställtiden kan omvandlas till en yttre kan maskinens gångtid ökas vilket leder till att 
produktiviteten förbättras. Intressant blir det då om lastningen för transporten också kan delas 
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upp i en yttre och en inre lastning. Den inre lastningen skulle då kunna motsvaras av den tid 
som fordonet eller lastbäraren definitivt måste vara vid terminalen. Om det dessutom går att 
samlasta allt gods utanför lastbäraren på t.ex. ett flak som sedan kan lastas in i lastbäraren på 
en gång, omvandlas den inre lastningen till en yttre. Figur 12 visar extern sekvenslastning av 
lastbärare med förutbestämd distribution utan omlastning och en uttagsriktning. (Lumsden 
1998). 

 
Figur 12: Extern sekvenslastning av lastbärare. (Lumsden 1998) 

 
Extern sekvenslastning har ett antal fördelar som t.ex. att godset inte behöver lastas på flaket i 
den ordning som det ska tas ut från fordonet – effektiviserad lastning, interna transporter kan 
minskas genom att allt gods som har något gemensamt, t.ex. leverantör eller lagerpunkt, kan 
omedelbart lastas på flaket. Ytterligare fördelar med extern sekvenslastning är att fordonet 
inte behöver komma till terminalen förrän den externa lastningen på flaket är klar samt att 
överföringen av flaket till fordonet sker på en mycket kort tid vilket leder till att fordonens 
väntetid vid terminalen minskas. 
 
Flaken kan förses med små hjul och bildar då en annan teknik för att lasta in gods i ett fordon, 
s.k. rullbara flak. Godset kan då skjutas in i lastbäraren och det enda som krävs utöver de 
hjulförsedda flaken är ett jämnt golv både i terminalen och i lastbäraren.  
 
Förlastningen kan även göras med s.k. rullande golv. Istället för att använda rullbara flak som 
skjuts in i lastbäraren kan rullande golv dras framåt eller bakåt in i lastbäraren. Det är i första 
hand golvet i lastbäraren som ges den förflyttande funktionen. (Lumsden 1998) 
 

3.1.13 Enpartslogistik/Flerpartslogistik 

Vid transporter mellan avsändare och mottagare kan transportaktiviteten uträttas på flera sätt 
och av olika många inblandade parter, se Figur 13. Det är antalet aktörer som bestämmer 
vilka aktiviteter de olika parterna måste ha i sin verksamhet.  
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Figur 13: Exempel på fördelning av transportansvaret. (Lumsden 1998) 
 
Enpartslogistik innebär att antingen varuproducenten, hans leverantör eller kund, hanterar de 
logistiska funktionerna, dvs. det är en part som har hand om alla logistiska aktiviteter som 
tillhör transporten men ibland kan någon enstaka aktivitet överlåtas till en annan part. Vid 
tvåpartslogistik delas istället de logistiska aktiviteterna kring transporten av båda parterna. Ett 
exempel kan vara att avsändaren producerar, emballerar och packar produkterna medan 
mottagaren ansvarar för transporten och hämtar godset. Den vanligaste lösningen är dock 
tredjepartslogistik, där tre aktörer är involverade i verksamheten och där en tredje part hämtar 
godset hos avsändaren för att transportera det vidare till mottagaren. Det går även att tänka 
sig flera parter som hanterar logistiska funktioner mellan varuproducent och leverantör 
alternativt kund. Om fyra aktörer är inblandade, s.k. fyrparts- eller flerpartslogistik, eller då 
ännu fler parter är engagerade kan transportmäklare eller speditörer ansvara för 
transportaktiviteterna. En transportör kan då anlitas för själva transporten. (Lumsden 1998) 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget på VCT och tydliggörs med hjälp av en flödeskarta för LTL- respektive FTL-
flödestransporter.  

 
I nuläget är samtliga sex flöden som analyseras i denna studie s.k. LTL-flöden. Endast ett 
utav dessa är ett direktflöde, resten går via Arendalsterminalen i Göteborg. Om det i 
direktflödet skulle finnas gods som inte får plats i trailern kan det komma att gå via 
terminalen. På Arendalsterminalen lastas godsen om med hjälp av en s.k. spaceramp (kan 
jämföras med ”rullande golv” som beskrivs närmare i Kapitel 3.1.12) och levereras sedan till 
fabriken.  
 

4.1 Flödeskartläggning 
I Figur 14 ses en nulägesbeskrivning i form av en flödeskarta över VCT:s produktflöden. I 
den har det använts symboler för flödeskartläggning, som beskrivs i Kapitel 3. 
Koncentrationen i detta arbete ligger på transporterna mellan leverantörerna och VCT:s 
godsmottagning, men övriga delar är viktiga att ha med eftersom det ger en helhetsbild över 
verksamheten. I Figur 16, visas vilka LTL-flöden som kommer att utredas. 
 

 
Figur 14: Flödeskarta för VCT:s nuvarande LTL- och kommande FTL-flöden. 
 

4.1.1 Datorsystem, inköp och order 

Flödet börjar med att materialplaneringsavdelningen på VCT har gjort en prognos. Vanligtvis 
gör VCT en prognos för 60 veckor framåt i tiden och skickar in den till leverantören en gång i 
månaden. Det betyder att ändringar och avvikelser i prognosen kan uppdateras varje månad. 
Denna process görs oavsett om det är LTL-flöden eller FTL-flöden. VCT skickar in 
kontinuerliga avrop till leverantören via EDI (Electronic Data Interchange) eller fax och 
kallas för call-off. Hur ofta avrop ska göras och hur stor orderkvantiteten ska vara beror på 
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befintligt lager, vilket behov som finns samt när artiklarna behövs i produktionen. I ett EDI 
finns uppgifter om VCT:s aktuella lagernivåer, statistik över hur mycket material som 
förbrukas samt vad inkommande order innehåller. Call-off:en informerar leverantören om 
VCT:s efterfrågan på artiklar, mängd artiklar (kvantitet) och leveransdag. Ofta använder sig 
leverantörer av något slags affärssystem som kan integreras med VCT:s och då kan call-off:er 
skickas direkt via EDI, från VCT:s materialplaneringssystem till leverantörens system. Om 
det finns risk för materialbrist pga. att leverantören inte kan leverera i tid kan en akuttransport 
vara nödvändig. Detta innebär att VCT får beställa hem material från leverantören med t.ex. 
flyg för att få det levererat så snabbt som möjligt. Kostnaden för akuttransporten får 
leverantören stå för eftersom denne inte kunde leverera artiklarna i tid. Varje vecka får 
leverantörerna information om sin leveransprecision som vanligtvis innehåller uppgifter om 
rätt artiklar och rätt antal har levererats från leverantören. 
 

4.1.2 Produktion, packning och transporter 

En fast plan bestäms i cirka en vecka i förväg och vid den tidpunkten beslutas även vilka 
bilmodeller och vilka kvantiteter som ska tillverkas efter att den veckan har passerat. När den 
fasta planen har släppts finns det inga möjligheter att göra några ändringar. Då skickar VCT:s 
materialplaneringssystem en call-off till leverantören. Därefter följer s.k. frysdagar vilket 
innebär att VCT inte får göra några ändringar i call-off:en för det material som har beställts. 
Efter frysdagarna packas artiklarna och transporteras sedan vidare till VCT. Se exempel på 
produktions- och materialplanering i Figur 15. Om artiklarna ingår i ett LTL-flöde samlastas 
de först vid en hub tillsammans med andra leverantörers gods, annars ingår de i ett FTL-flöde 
och åker direkt till VCT. En mer utförlig beskrivning om skillnaden mellan LTL-transporter 
och FTL-transporter redovisas i Kapitel 4.1.4. 
 

  
Figur 15: Exempel på produktions- och materialplanering 

 

4.1.3 Leverans, godsmottagning och lager 

När transporterna väl är framme vid en utav monteringsfabrikens (TC) godsmottagningar 
sker lossning, ankomstkontroll/-rapportering samt inlagring i förråd och lager. Missas 
lossningstiden med mer än ett av VCT förutbestämt antal minuter görs en avvikelserapport. 
Detta ställer inte bara krav på transportören och dess chaufförer utan även på VCT:s egen 
lossningspersonal. Alla leveranser, bortsett från extra-/akuttransporter, sker enligt ett 
förutbestämt tidsschema. Extra-/akuttransporter får en lossningstid när de bokas. 
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Principer för var godset ska placeras när det kommer till VCT och vilka kriterier som ligger 
till grund för placeringen brukar med ett uttryck kallas för godsplaceringssystem. På VCT 
finns flera olika lager och lagersystem. Ett exempel är "höglagret" som även kallas för TBH 
(Torslanda, byggnad B) och är ett karosshöglager. Varje kaross har ett karossnummer som 
identifierar karossen för att det bland annat ska underlätta att söka efter den.  
 

4.1.4 LTL och FTL 

LTL står för Less Than full trailer Load. I ett LTL-flöde transporteras artiklarna först till en 
hub och samlastas tillsammans med andra leverantörers gods innan de åker vidare till VCT. 
Samlastning sker med hjälp av en så kallad spaceramp vilket är ett konstruerat släp för av- 
och pålastning av material. Det finns fyra hubbar som VCT använder sig av och de är 
placerade i Göteborg, Dublin (Virginia, USA), Gent (Belgien) och Curitiba (Brasilien). 
Samlastning sker eftersom fyllnadsgraden i trailers ska vara så hög som möjligt. Det är 
varken bra för ekonomin eller miljön att transportera omkring luft.  
 
Olika flöden har olika emballagekombinationer för sina artiklar. Det beror på att artiklarna är 
olika stora och väger olika mycket. I ett LTL-flöde spelar det i stort sett ingen roll vilka 
emballagekombinationer som råder eftersom de ska samlastas med andra, olika stora, 
emballage och att försöka byta ut olika emballage behöver inte betyda att de tillsammans med 
det samlastade godset skulle generera en högre fyllnadsgrad. Däremot får de inte vara alltför 
skrymmande eller väga hur mycket som helst för då kan fyllnadsgraden sjunka.  
 
FTL står för Full Trailer Load. I ett FTL-flöde transporteras artiklarna direkt till VCT. 
Eftersom ingen samlastning behövs slipper de terminalhanteringskostnaden. VCT har ett par 
krav som ett flöde måste uppfylla för att det ska få kalla sig FTL. Det första kravet innebär en 
genomsnittvolym per vecka som ligger mellan 90m3 och 100 m3 (en trailer kan maximalt 
lasta 100 m3). Det andra kravet är att det flödet har minst en sändning i veckan för att få ett 
jämnt materialflöde.  
 
Fyllnadsgraden i trailers testas och tas fram via ett datorprogram. På så sätt visas exakt hur 
mycket av olika emballage som genererar en viss fyllnadsgrad. Eftersom FTL-transporter 
åker direkt till VCT kan det vara av stort intresse att byta ut vissa emballage för att se om 
fyllnadsgraden ökar. Även små förändringar kan innebära stora besparingar.  
 
En FTL-transport får som mest väga 30 000 kg. FTL-flöden kan göra det väldigt arbetsamt 
för godsmottagningen, speciellt då flera trailers kommer för att lossa samtidigt. LTL-
transporter styrs av klockan och har ett så kallat tidsfönster, vilket innebär att leverantören 
har en viss tidsram inom vilken transporten ska vara framme vid VCT. Denna tidsram är 
individuell för varje leverantör och brukar vara cirka tre timmar lång.  
 

4.1.5 Antaganden, riktlinjer och regler från VCT 

Alla uppgifter om t.ex. flödens artiklar, hur mycket snittpayload/sändning ett flöde ska 
innehålla för att få en viss frekvens, hur hög fyllnadsgraden måste vara för att ett flöde ska 
kallas för FTL, vilken lagerränta som ska användas i lagerföringskostnadsberäkningar och 
vilka olika delar som ska vara med i budgeten har tagits fram av VCT. Dessa antaganden, 
riktlinjer, regler och andra data är intern. Val har gjorts av VCT vad det är som ska 
undersökas och beräknas, på vilket sätt och i vilka enheter och det gör att denna rapport 
bygger på VCT:s uppfattning om hur transportoptimeringarna ska analyseras. Självklart kan 
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intern data ifrågasättas och granskas men vanligtvis sker framtagningen av sådana uppgifter 
med hjälp av speciella verktyg och under en längre tid vilket skulle vara svårt att ta fram på 
egen hand.  
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5 Flödesanalys 
Analyskapitlet innehåller utredningar, förklaringar och beräkningar av FTL- och LTL-flöden som stöds av den 
teoretiska referensramen. Dessutom utreds transporter, lager, kostnader samt för- och nackdelar med de två 
transporttyperna. 

  

5.1 Flöden 
Koncentrationen i denna studie ligger på sex stycken flöden vars gods transporteras från 
leverantörer till Volvo Cars Torslanda. Alla flöden är från början s.k. LTL-flöden. För att det 
över huvudtaget ska vara intressant att göra om ett LTL-flöde till ett FTL-flöde bör, enligt 
VCT, genomsnittsvolymen ligga mellan 90 och 100 m3. En annan förutsättning är att det görs 
minst ett avrop i veckan. Figur 16 visar varifrån godset transporteras samt vilken beteckning 
respektive flöde har. 
 

 
Figur 16: Dagens LTL-flöden på VCT 
 

Alla dessa flöden har olika emballagekombinationer (i Bilaga 1 ses vilka typer av emballage 
som ovanstående flöden innehåller), frekvens (antal leveranser per vecka), fyllnadsgrad samt 
medellagerstorlek hos VCT. Att göra om LTL-flöden till FTL-flöden kräver så bra 
emballagekombination som möjligt för att ha bra förutsättningar för fyllnadsgrad och 
frekvens. Ju högre fyllnadsgrad desto lägre frekvens och färre transporter är bra för miljön. 
Eftersom ovanstående flöden är uppbyggda på liknande sätt beskrivs inte samtliga. Istället 
kommer flöde nummer ett, Österrike, tas upp i Kapitel 5.1.1 och flöde nummer fyra, 
Tjeckien, utredas i Kapitel 6.  
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5.1.1 Zizala Lichtsysteme GMBH 

Leverantören Zizala Lichtsysteme GMBH kommer från Österrike och förser VCT med 
belysningsartiklar. Själva produktflödet börjar med en order från VCT:s inköpsavdelning. 
Vanligtvis läggs alla order i god tid så att leverantören kan planera in produktionen därefter. 
Efter att produktionen är klar hos leverantören förpackas produkterna i olika emballage 
beroende på storlek. I detta fall består emballaget av blåbackar, B01 (se Figur 17) och B04, 
samt till 99 % av L04 (pall med fyra kragar, se Bilaga 1). På en vanlig pall kan det staplas 16 
stycken B01 eller B04, se Tabell 2. Detta innebär att pallarna med blåbackar blir lika stora 
som L04-pallar och kan därför lastas bättre i en trailer. Oftast fylls en Zizala-trailer med 94-
96 stycken L04-pallar och 1-2 pallar med B01/B04 och åker sedan till VCT. 96 stycken L04-
pallar och 2 stycken B01/B04-pallar ger tillsammans en fyllnadsgrad på 92,24 %. Eftersom 
detta flöde fortfarande är ett LTL-flöde samlastas produkterna först vid en hub och åker 
därefter vidare till VCT.  

Figur 17: Emballage B01:or (blåbackar) 
 
Tabell 2 visar möjliga kombinationer av olika antal blåbackar för att fylla en pall samt vilken 
beteckning den har i varje specifikt fall. 
 
Tabell 2: Exempel på möjliga kombinationer för blåbackar på pall 

 
 
 
 

 

 

5.2 Fyllnadsgrad, transporter och kostnader 
En mycket viktig detalj vad gäller transportering av gods är fyllnadsgraden i trailers, dvs. hur 
mycket utrymme som går att utnyttja vid varje transport beroende på emballagetyp och 
godskvantitet. En av anledningarna till att försöka göra om LTL-flöden till FTL-flöden är just 
för att öka fyllnadsgraden och samtidigt minska antalet transporter. Med minskade transporter 
följer även minskade utsläpp och jämnare snittpayload, dvs. hur mycket gods som 
transporteras vid varje sändning från leverantören. I Tabell 3, visas VCT:s riktlinjer för 
flödens transportfrekvenser. Dock är det, i ett FTL-flöde, alltid den avropade volymen som 
avgör antalet FTL-trailers per vecka. Snittpayload per sändning är den genomsnittliga 
mängden artiklar i kg som skickas varje år medan frekvensen är det antal sändningar som 
görs varje vecka. Ett flöde med en transportfrekvens på 3 innebär att det görs 3 stycken 
sändningar per vecka och att flödet har en snittpayload som ligger mellan 15 000 och 25 000 
kg. 

Beteckning Backar/full pall 
B01 16 stycken 
B02 8 stycken 
B03 8 stycken 
B04 16 stycken 
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Tabell 3: Riktlinjer på VCT för flödens transportfrekvenser. 
Frekvens Snittpayload/sändning Volym/sändning 

1 < 10 000 kg < 30 m3 
2 10 000 – 15 000 kg 30 – 45 m3 
3 15 000 – 25 000 kg 45 – 75 m3 
5 > 25 000 kg = FTL > 75 m3 = FTL 

 
För att kunna ta hjälp av VCT:s riktlinjer krävs en omvandling från kilogram (kg) till 
kubikmeter (m3). Detta görs enligt formel i Figur 18. Talet 333 är en omräkningsfaktor som 
VCT har tagit fram. Den är framräknad från ett tariffsystem och beror på antalet kubikmeter 
eller kilogram som ska skickas. 
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Figur 18: Formel för omvandling från snittpayload till volym 
 

Med hjälp av riktlinjerna kan transportfrekvenserna för respektive flöde uppskattas. Eftersom 
behovet är olika stort för olika artiklar kan en sändning innehålla fler än en trailer med gods. I 
Tabell 4 visas snittvolymen per ankomst för varje LTL-flöde. I den andra kolumnen visas den 
totala volymen under fem veckor. Orsaken till att denna tidsperiod väljs är att volymerna 
anses stabila då. Genom att dividera veckovolymen med transportfrekvensen kan sedan 
snittvolymen per ankomst för LTL-flödena tas fram. 
 
Tabell 4: Snittvolym per ankomst för LTL-flödena 
Flöden Vol./5v. Vol./v. Frekvens Snittvol./ankomst (veckovol./frekv.) 
Zizala 2730,96 546,192 5 109,238 
Röchling 3860,43 772,086 5 154,417 
Sevex 1437,27 287,454 4 71,864 
Dura 1126,12 225,224 3 75,075 
Temic 595,02 119,004 2 59,502 
Borgers 345,28 69,056 2 34,528 

 
Majoriteten av de undersökta FTL-flödena kräver endast en trailer vid varje leverans. För de 
stora FTL-flödena, Zizala och Röchling, kan det vara intressant att få reda på med vilka 
mellanrum ytterligare trailers kommer för att tillsammans leverera den totala avropade 
volymen. Figur 19 och 20 visar bland annat antalet extra trailers och mellanrum för extra 
transporter för dessa flöden. 
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Figur 19: Beräkningar av bland annat extra trailers för Zizala som FTL-flöde 
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Figur 20: Beräkningar av bland annat extra trailers för Röchling som FTL-flöde 
 
För att extratransportschemat för Röchling i Figur 20 ska stämma överens med antalet extra 
trailers och antalet dagar mellan varje extra transport krävs att det varje vecka, varannan 
måndag och varannan tis, kommer två extra trailers. Detta ger en summa på 18 extra trailers 
på fem veckor (2+1+1, 2+1, 2+1+1, 2+1, 2+1+1).  
 
Det skulle även kunna göras en jämförelse mellan LTL-flödens och FTL-flödens 
fyllnadsgrad, men den hade blivit missvisande eftersom LTL-trailers ankommer till en hub 
(uppsamlingsplats för samlastning) där godset från olika leverantörer/kunder, t.ex. AB Volvo, 
samlastas för att öka fyllnadsgraden så mycket som möjligt medan FTL-flöden har 
direkttransporter.  
 

5.2.1 Medellagernivå och medellagervärde 

En bra approximation av hur mycket som i genomsnitt ligger i lager fås genom att beräkna 
medellagernivån för varje flöde, både som LTL- och FTL-flöde. I Figur 21 ses hur 
medellagernivån beräknas för Temic-flödet. 
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Figur 21: Beräkning av MLN för Temic-flödet 

 
MLN-beräkningarna för de stora flödena, Zizala och Röchling, innehåller en uppdelning av 
volymen. Eftersom den totala volymen innehåller mer m3 än vad som ryms i ett jämt antal 
trailers kommer det varje dag att levereras en trailer med 90 m3 (enligt VCT är detta den 
optimala volymen i en trailer). Den resterande volymen behandlas därefter som ett eget flöde 
och divideras med 90 m3. Detta ger behovet av antalet extra trailers per vecka för att kunna 
leverera den totala volymen i flödet. Med vilket mellanrum dessa extra trailers kommer 
beräknas genom att dividera 25 dagar (5 veckor) med antalet extra trailers (se Figur 19 och 
Figur 20).  
 
För att beräkna säkerhetslagret (SL) används information om täcktid. Täcktiden är den tid 
som det tillgängliga lagret förväntas täcka förväntad efterfrågan (behovet). 
Femveckorsvolymen divideras först med 25 dagar och multipliceras därefter med täcktiden 
för att erhålla SL. Eftersom täcktiden är likadan oavsett transportslag blir även SL densamma 
i de båda fallen.  
 
En tydligare bild över hur medellagernivån skiljer sig mellan LTL- och FTL-flödena 
illustreras i Figur 22. Den skiljer sig mellan de två transportsätten och det kan bero på att det 
vid varje FTL-leverans kommer in en större mängd artiklar som ska lagerhållas än vad 
tidigare LTL-transporter genererade. På så sätt ökar även värdet av de artiklar som ligger i 
lager.  
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Figur 22: Skillnad i medellagernivå för LTL- resp. FTL-flöden under fem veckor med sex flöden. 

 
En bra approximation av hur mycket som produkterna i lager är värda fås genom att beräkna 
medellagervärdet. Eftersom prognosen på VCT för varje flödes artikelbehov sträcker sig över 
fem veckor krävs en nedbrytning till dagsbehov för enklare framtagning av 
medellagervärden. Vid medellagervärdesberäkningarna används till varje flöde antal artiklar, 
pris per artikel (R), produktvärde per dag, medellagernivån (MLN), säkerhetslager (SL) samt 
medellagernivån i dagar. Resultatet blir ett medellagervärde (MLV) för varje specifik artikel. 
Dessa läggs därefter ihop för LTL- respektive FTL-flöden, summeras och jämförs till sist för 
att kunna illustrera skillnaden. I Figur 23 visas vilka formler som har använts och i Figur 24 
ses ett exempel på hur medellagervärdet tas fram för en artikel i Zizala-flödet.  
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Figur 23: Förklaring till hur formlerna för bl.a. medellagernivå och medellagervärde används. 
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Figur 24: Beräkningar av bl.a. produktvärdet och medellagervärdet för ett artikelnummer i Zizala-flödet. 
 

Till en början kan det vara lätt att tro att FTL-flöden generellt sett skulle generera högre 
produktvärden eftersom fler produkter får vila i lager tills de behövs. Dock är skillnaden 
relativt liten för de båda transportslagen. Detta kan bero på att det inte skiljer så mycket 
mellan LTL-flödenas samlastning och FTL-flödenas direkttransporter. Det är samma mängd 
gods som ska transporteras iväg men samlastningen innebär små mängder av gods utspridda 
på flera transporter medan direkttransporter innehåller en större mängd gods på en gång.  I 
Bilaga 6 finns ett exempel på hur det sammanlagda produktvärdet för alla artiklar från 
leverantören Borgers (flöde nr 6) skiljer sig för de olika transportslagen. 
 
En tydligare bild över hur medellagervärdet skiljer sig mellan LTL- och FTL-flödena 
illustreras i Figur 25. 
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Figur 25: Skillnad i medellagervärde för LTL- resp. FTL-flöden under fem veckor med sex flöden. 

 

5.2.2 Lagerhållningskostnader 

Förändringen från LTL-flöden till FTL-flöden innebär inte enbart förändringar vad gäller 
produktvärden utan även lagerföringskostnader. Lagerföringskostnader innebär kostnaden för 
att ha produkterna liggandes i lager inklusive lagerhyra. För att ta reda på VCT:s  
lagerföringskostnad används formler från Figur 26. Lagerräntan beräknas inte enligt någon 
formel utan fås direkt från VCT, likaså lagerhyran. I Figur 27 visas hur den sammanlagda 
lagerföringskostnaden tas fram för alla artiklar i Röchlingflödet. 
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Figur 26: Formler för bl.a. lagerföringskostnad samt information om VCT:s lager. 
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Figur 27: Beräkningar av bl.a. lagerföringskostnaden för alla artiklar i Röchling-flödet. 
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För beräkning av lagerföringskostnaderna för respektive flöde används uppgifter om 
medellagernivån, lagerföringskostnaden, medellagernivån i m3 samt kostnad för 
lagerplatserna, dvs. lagerhyran. Skillnaden i lagerföringskostnad mellan LTL- och FTL-
flöden kan ses i Figur 28.  
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Figur 28: Skillnad i lagerföringskostnad för LTL- resp. FTL-flöden under fem veckor med sex flöden. 

 
Skillnaden i medellagernivå, medellagervärde samt lagerföringskostnad beror på 
utgångsfrekvensen från leverantörer i flödet, dvs. hur ofta gods måste transporteras till VCT 
för att tillgodose behovet. 
 

5.2.3 Transportkostnader 

Omställningen från LTL- till FTL-flöden innebär även förändringar i transportkostnaderna. 
För beräkning av transportkostnaderna används data om bland annat payload, frekvens, 
fraktkostnader, terminalhantering, tull, BAF, CAF och administration. Payload är den 
kvantitet gods som ska transporteras. Den divideras först med fem för att få payload per 
vecka, multipliceras sedan med 45 för att få payload per år och divideras till sist med 333 för 
att få volym. Värdet 333 är en omräkningsfaktor som VCT har räknat fram från ett 
tariffsystem och beror på antalet kubik eller kilo som ska skickas. BAF står för Budget 
Adjustment Factor och betyder bränslenivåfaktor. Den är en tilläggsavgift som läggs på 
fraktavgiften beroende på hur priset på olja varierar över tiden.  CAF står istället för Currency 
Adjustment Factor och betyder valutanivåfaktor. Eftersom valutakurser ändras ständigt och 
kronan är olika mycket värd jämfört med andra valutor, läggs en extraavgift på 
fraktkostnaden. Valutanivåfaktorn ökar då värdet på den svenska kronan minskar.    
 
För terminalhanterings- och fraktkostnaderna krävs ytterligare beräkningar och villkor för att 
kunna användas i transportberäkningarna. Dessa redovisas i Figur 29. 
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Figur 29: Närmare förklaring av terminalhanterings- och fraktkostnader från VCT:s budget. 
 
Till skillnad från LTL-flöden har FTL-flöden ingen terminalhanteringskostnad eftersom 
godset transporteras direkt till kund utan att behöva samlastas vid någon terminal. För att 
kunna se vilka eventuella transportkostnadsbesparingar som kan göras delas kostnaderna först 
upp i hanteringskostnader och direkta transportkostnader och därefter beräknas den totala 
transportkostnaden för Sevex-flödet som LTL- respektive FTL-flöde. Denna uppdelning ger 
en ordersärkostnad och en rörlig kostnad beroende på volymen. Transportkostnaderna för 
Sevex-flödet som LTL-flöde visas i Figur 30 och som FTL-flöde i Figur 31. 
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Figur 30: Transportkostnad för Sevex (LTL) 

 
För att förstå budgeten (Bilaga 3) krävs en förklaring till hur vissa siffror tas fram. LTL-
siffrorna fås från VCT. För FTL-siffrorna utgår transportkostnaden från payload/år för varje 
flöde. Payload är den kvantitet gods som ska transporteras och den är lika för de båda 
transportsätten. Snittpayload/sändning är den genomsnittliga kvantiteten som lossas vid varje 
leverans. För FTL-flödena har snittpayloaden justerats för att ligga under 30 000 kg-nivån 
eftersom det är maximal lastvikt för en trailer. Sändningar/år fås genom att dividera 
payload/år med snittpayload/sändning. Sändningar/år divideras sedan med antal veckor på ett 
år och ger flödets frekvens/v. Anledningen till att beräkningarna i rapporten skiljer sig 
jämfört med budgeten beror på att många värden är decimaltal som har avrundats. 
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Figur 31: Transportkostnad för Sevex (FTL) 

 
Skillnaden i transportkostnad för samtliga flöden illustreras tydligare i Figur 32. Alla siffror 
som beräkningarna baseras på finns i Bilaga 3. Dessutom finns det i Bilaga 4 en tabell på 
samtliga flödens transportkostnader för de båda transportslagen.  
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Figur 32: Skillnad i transportkostnader för LTL- resp. FTL-flöden under fem veckor med sex flöden. 
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I Tabell 5 ses en sammanställning över de parametrar som har jämförts de båda 
transportslagen emellan. Ett byte till FTL skulle innebära en gemensam ökning av 
medellagervärde, medellagernivå och lagerhållningskostnad. Dock utgörs den största 
skillnaden av transportkostnaden som sjunker med över 6 300 000 SEK på ett år.  
 
Medellagernivån ökar då det kommer in större mängder artiklar från olika leverantörer vid 
varje leverans. Med medellagernivån ökar även produktvärdet eftersom det kommer att ligga 
fler produkter i lager för att tillgodose mängden artiklar vid varje transport. Fler artiklar i 
lager innebär ökad lagerhållningskostnad inklusive eventuellt större behov av pallplatser. 
 
Tabell 5: Sammanställning av parametrar som används vid jämförelsen av transportslag. 

  Medellagervärde Medellagernivå Lagerhållningskostnader Transportkostnader 

  LTL FTL LTL FTL LTL FTL LTL FTL 

Zizala 10 257 783 12 667 088 164 202 1 189 628 1 469 043 7 029 875 4 537 775 

Röchling 1 116 828 1 489 552 386 515 497 726 663 834 5 610 450 4 028 368 
Sevex 333 118 353 134 151 160 184 225 195 295 4 137 660 3 285 360 

Dura 846 220 902 231 113 120 197 383 210 448 2 099 925 1 562 903 
Temic 634 678 759 777 77 93 140 822 168 579 1 419 930 908 760 

Borgers 106 406 151 951 40 58 50 969 72 788 789 919 439 003 

Skillnad 3 028 700 217 519 234 -6 325 590 
 

5.2.4 Fraktkostnader 

I transportkostnader ingår även fraktkostnader. I VCT:s budget (Bilaga 3) finns det en post 
som heter fraktkostnad (SEK/1000kg) och beror på antalet kilogram som ska transporteras. 
Där visas även en max- och minfraktkostnad och tillsammans utgör de ett 
fraktkostnadsintervall som bestämmer vilken fraktkostnad varje flöde får beroende på hur 
stor snittpayload det har.  
 
Enligt VCT är max- och minfraktkostnaden densamma för de båda transportslagen medan 
fraktkostnad (SEK/1000kg) minskas med 10% för FTL-flöden. Denna minskning utgör dock 
ingen skillnad i den totala fraktkostnaden (se Bilaga 3) och därför skulle det vara intressant 
att se hur stor besparingen blir om maxfraktkostnaden istället minskade med 10% för FTL-
flöden.  
 
I Figur 33 redovisas den möjliga besparingen som skulle kunna göras ifall maxfraktkostnaden 
för FTL-flödena minskas med 10%. Exemplet är taget från transportkostnadsberäkningarna 
för Sevex-flödet i Figur 31. En minskning av maxfraktkostnaden för Sevex ger en besparing 
på över 300 000 SEK/år. Den sammanlagda besparingen för samtliga FTL-flöden blir drygt 
1 300 000 SEK/år. En jämförelse av den totala transportkostnaden för FTL-flöden resp. för 
FTL-flöden med minskad maxfraktkostnad finns i Bilaga 5. 
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Figur 33: Möjlig besparing som kan göras ifall maxfraktkostnaden för FTL-flöden minskar med 10%. 
 
 

5.3 Fördelar och nackdelar med LTL respektive FTL 

5.3.1 LTL 

Fördelen med LTL-flöden är möjligheten att åka med en halvfull/halvtom trailer och 
transportera ytterligare m3 utan att behöva betala för en full trailer. Vid LTL-flöden beror 
nämligen kostnaden på hur många ton som lastas i trailern, dvs. ett kr/ton-pris. Vid FTL-
flöden ges det en fast kostnad per trailer vilket innebär att den bör lastas så full som möjligt 
för att utnyttja maximalt utrymme.  

 
LTL-transporter genererar, till skillnad från FTL-transporter, många ankomster till VCT. 
Orsaken till detta är att oavsett hur många m3 gods som ska skickas iväg på en specifik dag, 
transporteras de i så många trailers som behövs. Detta betyder att även om det endast finns ett 
par m3 kvar att transporteras, när t.ex. två trailers är fyllda, lastas ytterligare en trailer som 
åker iväg till VCT. Den sista trailern får dock åka till en hub och samlasta med material från 
andra leverantörer. 
 
Förutom onödigt många transporter ger LTL-flöden upphov till fler leveranser som innebär 
mer arbete i godsmottagningen med bland annat följesedlar som kontrolleras samt 
ankomstrapportering.  

5.3.2 FTL 

Det som är mest utmärkande för FTL-flöden är antal ankomster. Det krävs färre transporter 
för att skicka samma antal m3 gods. Detta innebär även färre följesedlar och 
ankomstrapporteringar vilket i sin tur betyder mindre arbete i godsmottagningen.  

 
FTL-transporter har dock inte enbart positiva aspekter. Varje leverans innebär att 
godsmottagningen får väldigt många kollin att lossa vid ett och samma tillfälle. Speciellt 
arbetsamt blir det då flera trailers ankommer vid ett och samma tillfälle eftersom allt gods ska 
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lossas på en gång. Dessutom kommer fler artiklar att ligga i lager vilket innebär högre 
kapitalbindning. 
 
LTL-transporter styrs efter klockan och har ett så kallat tidsfönster, vilket innebär att 
leverantören har en viss tidsram inom vilken transporten ska vara framme vid VCT. Denna 
tidsram är individuell för varje leverantör.  
 
Det som kan tänkas vara mest negativt med FTL-transporter uppstår då VCT har behov av 
ytterligare ett antal kollin vid en specifik transport. Dessa kan då inte transporteras i en egen 
trailer eftersom en viss fyllnadsgrad måste uppnås och får istället sändas med alternativt 
färdmedel som många gånger resulterar i en mycket högre kostnad. 
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6. Emballage 
I detta kapitel utreds ett emballagebyte i ett specifikt flöde. 

 

6.1 Dura Automotive 
Levererantören Dura Automotive från Tjeckien förser VCT med bland annat dekorpanel, 
stolptäckning och glas. Detta flöde har tre emballagetyper, L04, L02 och R10. Tillsammans 
ger de en lägre fyllnadsgrad än om godset enbart skulle bestå av L04 och R10. En L04-pall 
har en volym på 0,94 m3 medan två stycken L02-pallar motsvarar (2x0,55m3) 1,10 m3. R10 
och L04 är nästan identiska. En trailer rymmer 96 kollin, antingen enbart L04, enbart R10 
eller en kombination av båda emballageslagen. I Figur 34 visas en bild på hur en L-pall ser ut 
och beteckningarna L01, L02, L03 och L04 står för hur många ”kragar” (lager) pallen har. 
 

 
Figur 34: Emballage L01, L02, L03 och L04. 

 
I kommande beräkningar ifrågasätts ovanstående emballagekombination för Dura-flödet. 
Dessutom undersöks om det finns en möjlighet att byta emballagetyp från L02 till L04 för att 
på så sätt öka fyllnadsgraden i trailers. Ett byte från L02 till L04 skulle varken betyda 
problem med interntransport i produktionen eller hantering vid linan. Tabell 6 visar 
skillnaden i antal kollin per år, emballage- och årsvolym. Uppgifter om årsbehov, antal kollin 
per år, emballagevolym samt enhetslast kommer från VCT. Enhetslast är det antal artiklar 
som får plats i ett visst antal blåbackar. Den varierar beroende på emballagetyp (L02/L04). 
Emballagetypen L02 genererar 8077 stycken kollin per år vilket i sin tur ger en årsvolym på 
4442 m3. Motsvarande för L04 är 4038 stycken kollin per år samt en årsvolym på 3796 m3. 
Ett emballagebyte skulle därför innebära 4039 stycken färre kollin per år och 646 m3 mindre 
att både transportera och hantera. 
 
Tabell 6: Jämförelse av emballage L02 och L04 

Artnr. Årsbehov Embtyp Enhetslast Kolli/år Embvolym Årsvolym i m³ 
30799055 157 500 L02 78 2 019    
30799056 157 500 L02 78 2 019    
30799057 157 500 L02 78 2 019    
30799058 157 500 L02 78 2 019    
     8 077 0,55 4 442 
30799055 157 500 L04 156 1 010    
30799056 157 500 L04 156 1 010    
30799057 157 500 L04 156 1 010    
30799058 157 500 L04 156 1 010    
    4 038 0,94 3 796 
       Skillnad 4 039  646 
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Alla siffror som ingår i transportkostnadsberäkningarna kommer från VCT:s budget (se 
Bilaga 4). Det gör även terminalhanterings- och fraktkostnaderna, men för att kunna använda 
dessa data krävs ytterligare beräkningar och villkor. Dessa redovisas i Kapitel 5.2.3. 
 
För att beräkna transportkostnaden har den även här delats upp i hanteringskostnader och 
direkta transportkostnader. Genom att använda data från VCT:s budget kan tre olika scenarier 
tas fram. Det första visas i Figur 35 och beskriver den totala transportkostnaden för Dura som 
LTL-flöde. Det andra scenariot ses i Figur 36 och visar motsvarande transportkostnad för 
Dura som FTL-flöde. Det tredje och sista scenariot i Figur 37 visar Duras totala 
transportkostnad som FTL-flöde med emballagebyte.  
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Figur 35: Transportkostnad för Dura (LTL) 
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Figur 36: Transportkostnad för Dura (FTL) 

 
I Figur 37 visas transportkostnaden för Dura som FTL-flöde med emballagebyte. Både 
hanteringskostnaderna och de direkta transportkostnaderna är desamma som de var före 
emballagebytet. 
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Figur 37: Transportkostnad för Dura (FTL med emb.byte) 

 
Eftersom skillnaden i årsvolym redan har beräknats i Tabell 6 kan den nya årsvolymen efter 
emballagebytet tas fram. Den nya snittvolymen per trailer, 90,24 m3, är den optimala 
volymen enligt VCT, i en trailer lastad med L04-pallar och bidrar även till ett nytt antal 
sändningar per år samt ny transportkostnad. Vanligtvis bör snittvolymen i en trailer ligga på 
90 m3 men eftersom Dura-flödets nya emballagekombination bidrar med lägre 
transportkostnad och ger färre sändningar per år godkänds detta av VCT. 
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Information om antal pallar som finns i produktionen per vecka, tidsåtgången för att 
transportera pallarna till rätt plats vid linan, en truckförares timlön samt hur mycket mindre 
kostnaden är för att hantera L04 istället för L02 inhämtades på VCT (se Figur 38). Utifrån 
dessa uppgifter kan kostnaden för materialhanteringen beräknas och dessutom vilket det nya 
priset kommer att bli vid ett emballagebyte. Den totala besparingen utgörs av skillnaden i 
transportkostnad för Dura som FTL-flöde med emballagebyte samt kostnaden för minskad 
materialhantering.  
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st68pallar/v.:Antal

+

=

=⋅

=⋅

=⋅

 

Figur 38: Total besparing för minskad hantering av emballaget L02 
 
Emballagebytet leder även till ett nytt avtal med transportören och tillsammans med att 
fyllnadsgraden ökar och antalet sändningar minskar genererar FTL-flödet ett bättre pris för 
VCT. Ett fast pris/trailer hos VCT är vanligtvis lägre än ett kr/ton-pris eftersom det innebär 
direkttransport istället för att leverantören ska behöva samlasta godset vid en hub. 
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7 Resultat och slutsatser 
Detta kapitel innehåller slutsatser som svarar på syftet och frågeställningarna vilka presenterades i 
inledningskapitlet. De grundar sig på analysdelen i arbetet och bidrar även med rekommendationer och 
framtida möjliga förändringar. 

 

7.1 Återkoppling till frågeställningar 
I Kapitel 1 presenterades frågeställningarna för detta arbete och här besvaras de.  
 

• Hur påverkar införandet av FTL lagernivåer, kapitalbindning och transporter? 
 

FTL genererar generellt sett ett färre antal transporter till VCT. Trailers har då en högre 
fyllnadsgrad men ger däremot fler kollin att lossa i godsmottagningen samt fler artiklar att 
lagerhålla. Detta ger en högre kapitalbindning och lagernivå. Kostnaden för att lagerhålla 
fler artiklar hos VCT blir ca 520 000 kr/år medan skillnaden i produktvärde (hur mycket 
artiklarna är värda när de ligger i lager) mellan LTL- och FTL-transporter uppgår till 
nästan 3 000 000 kr/år. Dessa kostnader påverkas dock av den frekvens som fanns vid 
övergången från LTL- till FTL-flöden. 

 
• Finns det mer fördelaktiga emballage som skulle kunna användas i de sex 

flödena för att t.ex. öka fyllnadsgraden i trailers?  
 

För att kunna göra ett emballagebyte krävs acceptans från både leverantören och VCT. 
Det ska fungera för båda parter vad gäller kostnad, interntransport i produktionen samt 
hantering vid linan.  
 
I det fjärde flödet, det tjeckiska Dura-flödet, kan fyllnadsgraden i lastbilarna ökas genom 
att byta emballagestorlek. Ett emballagebyte från L02 till L04 skulle innebära en 
besparing för VCT på ca 255 000 kr/år.  

 
• Vilket transportsätt bör väljas? 

 
FTL ger färre transporter och ankomster till VCT, dock högre arbetsbelastning per 
lossning pga. mängden kollin. LTL-transporter använder sig av tidsfönster där klockslaget 
är osäkert och tidsramen, inom vilken transporten ska vara framme vid VCT, är 
individuell för varje leverantör. Vid FTL-transporter kan ett ungefärligt schema för 
ankomster till VCT skapas. 

 
FTL-transporter kräver färre antal transporter än LTL-transporter för att skicka samma 
antal m3 gods. Detta innebär även färre följesedlar och ankomstrapporteringar vilket i sin 
tur betyder mindre arbete i godsmottagningen. Dessutom krävs ingen terminalkostnad för 
FTL-transporter eftersom godset transporteras direkt till kund och inte behöver samlastas 
vid en hub. Det innebär mindre utsläpp, mindre vägslitage, mindre buller, mindre risk för 
trafikolyckor samt mindre trängsel på vägarna bland resten av trafiken. Alla uppräknade 
aspekter bidrar gemensamt till en minskad påverkan på både miljön och hälsan.  
 
Till skillnad från FTL-transporter har LTL-transporter möjlighet att åka med en 
halvfull/halvtom trailer till en hub utan att behöva betala för en full trailer. Istället beror 
kostnaden på hur många ton som lastas i trailern, dvs. ett kr/ton-pris. I FTL-flöden ges 
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det en fast kostnad per trailer och då gäller det att utnyttja maximalt med utrymme. En 
extra-transport i ett FTL-flöde skulle då få skickas med ett alternativt färdmedel som ofta 
innebär en mycket högre kostnad. 

 

7.2 Rekommendationer 
Utifrån analysen och de slutsatser som beskrivits i Kapitel 8.1 ges följande 
rekommendationer för VCT. 
 
Den första förändringen som kan genomföras inom en snar framtid är bytet från LTL- till 
FTL-transporter för de flöden som nämns i Kapitel 5.  Detta kan utföras med hjälp av en lägre 
transportfrekvens för trailers samt ett mer koncentrerat arbete i godsmottagningen vid varje 
ankomst pga. mängden kollin som ska lossas. Även om inte alla flöden uppfyller kraven för 
FTL-transporter till 100%, bör en undersökning göras om hur dessa och liknande flöden kan 
förändras. Transportkostnaden borde vara en utav de största anledningarna till att försöka 
omvandla LTL-flöden till FTL-flöden. 
 
En annan förändring som skulle kunna göras i framtiden är att byta till FTL-transporter för 
fler flöden från olika leverantörer till VCT. Den stora nackdelen är dock ökat och mer 
koncentrerat arbete vid godsmottagningen pga. mängden kollin per lossning. Dessutom ökar 
lagernivåerna.  
 
Förutom ovanstående förändringar borde VCT undersöka om s.k. slottid kan införas vid FTL-
transporter till VCT. Det kanske fungerar bättre än tidsfönster som LTL-transporter har. 
Slottid innebär vanligtvis ett tidsintervall på cirka 15 minuter under vilken trailern får komma 
in för lossning. Om leverantörerna kommer för tidigt får de vänta på sin tur. Kommer de 
däremot för sent får de vänta på en ny slottid. Om det är riktigt bråttom med att få in godset i 
fabriken kan förtur ges. 
 

7.3 Framtida studier 
Till rekommenderade framtida studier hör sådana fördjupningar, granskningar eller 
utredningar som uppkommit under arbetets gång. Orsaken till att dessa fall inte har tagits upp 
beror på att de har varit utanför arbetets uppsatta avgränsningar eller varit för omfattande för 
att inkluderas i studien. Inom ett par områden har det identifierats exempel på möjliga 
fördjupnings- eller utredningsfall och dessa redovisas nedan. 
 
För att ytterligare minska utsläpp, få mindre vägslitage, mindre buller, mindre risk för 
trafikolyckor samt mindre trängsel bland resten av trafiken skulle VCT:s transporter kunna 
förflyttas och förläggas till järnvägen. På så sätt skulle en stor del av VCT:s 
lastbilstransporter försvinna vilket i sin tur innebär att vägslitaget, bullret från lastbilarna, 
risken för trafikolyckor med lastbilar samt trängseln på vägarna skulle minska. Oavsett om 
FTL-transporter sänker frekvensen och ger en högre fyllnadsgrad i trailers bör 
järnvägstransporter undersökas om VCT vill minska miljöpåverkan. En nackdel med 
järnvägstransporter skulle dock kunna vara en möjligtvis ökad transportkostnad och 
lagerkvantitet eftersom en större mängd gods transporteras och levereras samt att fler parter 
blir inblandade. Detta gör att det krävs en avvägning mellan följderna av övergången från 
FTL-transporter till järnväg och en reducerad miljöpåverkan. Ett förslag på tillvägagångssätt 
för denna avvägning är en ekonomisk analys där alla tänkbara kostnader inkluderas. 
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Idag fokuseras det väldigt mycket på att anpassa emballagen efter produktionens 
förutsättningar vilket leder till att emballagen inte alltid är transportoptimerade. Det bidrar till 
dålig fyllnadsgrad i trailers. För FTL-transporter skulle nya artikelkombinationer kunna 
skapas för att öka fyllnadsgraden i trailers. Detta skulle generera en lägre transportfrekvens 
till VCT, mindre bränsleförbrukning och utsläpp i naturen samt mindre buller för 
omgivningen. Denna fördjupningsstudie skulle förmodligen kräva mycket arbete men även 
generera intressanta och användbara data. Självklart skulle detta även kunna tillämpas på 
LTL-flödena men det kan tyckas lite onödigt eftersom det godset samlastas med andra 
leverantörers gods. Även om det finns en bra emballagekombination i de produktflöden som 
ska till VCT är det svårt att i förtid veta hur bra de emballagen passar ihop med resterande 
gods. 
 
För dessa fördjupningsstudier rekommenderas att någon form av totalkostnadsanalys 
inkluderas. Detta för att kunna upptäcka de ekonomiska effekter som genereras av 
förändringarna. För att minska risken för suboptimeringar krävs att studien är väl förberedd 
och genomtänkt. 
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Bilaga 1 – Emballage 
 

   
Blåbackar – B01:or och B03:or 
 

   
Exempel på hur blåbackar packas på pallar.  
 
 

    
L02, L03 och L04 samt F03 och F04, siffrorna indikerar antalet "kragar" på pallen. 
 
 

 
C01 (s.k. Combitainer) 
 
 
(Källa för samtliga bilder: VCT Intranät) 

Beteckning Backar/full pall 
B01 16 st 
B02 8 st 
B03 8 st 
B04 16 st 
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Emballage 335 (s.k. Racks). 
 
 

   
Racks R10. 
 
 
(Källa för samtliga bilder: VCT Intranät) 
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Bilaga 2 – Lagerföringskostnader 
 

FTL  
T4UVA - Zizala   
MLV 12 667 087,53 
Cr 1 266 708,75 
MLN (m3) 202,33 
Kostn. lagerplats 202 334,40 
M0N7A - Röchling   
MLV 1 489 551,86 
Cr 148 955,19 
MLN (m3) 514,88 
Kostn. lagerplats 514 879,00 
R14MA - Sevex   
MLV 353 134,45 
Cr 35 313,45 
MLN (m3) 159,98 
Kostn. lagerplats 159 981,60 
BD1UB - Dura   
MLV 902 230,55 
Cr 90 223,06 
MLN (m3) 120,22 
Kostn. lagerplats 120 224,80 
AQXAA - Temic   
MLV 759 776,66 
Cr 75 977,67 
MLN (m3) 92,60 
Kostn. lagerplats 92 601,60 
F55XA - Borgers   
MLV 151 951,00 
Cr 15 195,10 
MLN (m3) 57,59 
Kostn. lagerplats 57 592,70 

∑Lagerföringskostnad 2 779 987,31 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

LTL  
T4UVA - Zizala   
MLV 10 257 782,62 
Cr 1 025 778,26 
MLN (m3) 163,85 
Kostn. lagerplats 163 850,00 
M0N7A - Röchling   
MLV 1 116 827,58 
Cr 111 682,76 
MLN (m3) 386,04 
Kostn. lagerplats 386 043,00 
R14MA - Sevex   
MLV 333 117,81 
Cr 33 311,78 
MLN (m3) 150,91 
Kostn. lagerplats 150 913,40 
BD1UB - Dura   
MLV 846 219,75 
Cr 84 621,97 
MLN (m3) 112,76 
Kostn. lagerplats 112 761,20 
AQXAA - Temic   
MLV 634 678,23 
Cr 63 467,82 
MLN (m3) 77,35 
Kostn. lagerplats 77 354,60 
F55XA - Borgers   
MLV 106 405,57 
Cr 10 640,56 
MLN (m3) 40,33 
Kostn. lagerplats 40 328,00 

∑Lagerföringskostnad 2 260 753,36 
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Bilaga 3 – Budget transporter LTL/FTL 
 
Kort förklaring till en del av parametrarna i denna bilaga. 
 
Payload = kvantiteten gods som ska transporteras. Den delas först med 5 veckor för att få 
payload/vecka (denna period valdes ut eftersom volymerna ansågs stabila), sedan 
multipliceras detta med 45 veckor för att få årspayload. Därefter multipliceras detta värde 
med 333 som är en omräkningsfaktor framräknad från ett tariffsystem och beror på antalet 
kubik eller kg som ska skickas � kubik = kg / 333 
 
Snittpayload/sändning = kvantiteten (kg) gods som lossas vid varje transport 
 
BAF = (Budget Adjustment Factor) bränslenivåskillnad, hur priset på olja varierar över tiden. 
 
CAF = (Currency Adjustment Factor) valutanivåskillnad, hur andra valutor står mot kronan 
dvs. hur mycket kronan är värd. 
 
Kristallkula = hur det kan tänkas se ut i framtiden 
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Bilaga 3 – Budget transporter LTL/FTL – forts. 
(Olika parametrars värden/sändning) 

 
 
 
 
(Källa för samtliga siffror: VCT budget) 
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Bilaga 3 – Budget transporter LTL/FTL – forts. 
(Olika parametrars värden/år) 

 
 
 
 
(Källa för samtliga siffror: VCT budget) 
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Bilaga 4 – Transportkostnader 
 

Flöden Sändn./år Hant.kostn./år Direkta transp.kostn./år Tot. Transp.kostn./år 

  LTL FTL LTL FTL LTL FTL LTL FTL 
Zizala 225 275 655 650 49 500 6 374 225 4 488 275 7 029 875 4 537 775 
Röchling 225 390 920 250 95 550 4 690 200 3 932 818 5 610 450 4 028 368 
Sevex 180 144 378 900 43 920 3 758 760 3 241 440 4 137 660 3 285 360 
Dura 135 113 276 750 28 250 1 823 175 1 534 653 2 099 925 1 562 903 
Temic 90 60 178 200 10 800 1 241 730 897 960 1 419 930 908 760 
Borgers 90 35 135 180 6 300 654 739 432 703 789 919 439 003 

 
 
Tabellen har tagits fram med hjälp av siffrorna i VCT:s budget (Bilaga 3). Dock kan 
kostnaderna skilja sig eftersom budgetsiffrorna i grund och botten är decimaltal (syns inte i 
bilagan) samt att tabellens beräkningar baseras på kostnader/sändning som sedan 
multipliceras med antalet sändningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa för samtliga siffror: VCT budget) 
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Bilaga 5 – Fraktkostnader 
 
 
Flöden Tot. Transp.kostn./år Tot. Transp.kostn./år -10% Skillnad 

Zizala 4 537 775 4 159 375 378 400 
Röchling 4 028 368 3 671 908 356 460 
Sevex 3 285 360 2 973 456 311 904 
Dura 1 562 903 1 424 026 138 877 
Temic 908 760 818 280 90 480 
Borgers 439 003 403 058 35 945 

 
 
I tabellen ses vilka besparingar som skulle kunna göras ifall maxfraktkostnaden för FTL-
flöden minskades med 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa för samtliga siffror: VCT budget) 
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Bilaga 6 – Medellagervärden 
 

LTL     
Leverantör F55XA - Borgers    
     
Artikelnr 30635661 30678722 30715581 30721011 
Antal artiklar 150 1350 6300 1040 
Pris/artikel 108,39 98,82 104,53 98,82 
Produktvärde/dag 650,34 5336,28 26341,56 4110,912 
MLN 40,33 40,33 40,33 40,33 
SL 23,06 23,06 23,06 23,06 
MLN i dagar 2,92 2,92 2,92 2,92 
     
MLV (kr) 1 899,02 15 582,44 76 919,82 12 004,25 

     

∑(MLV) 106 405,53    

 
 
FTL     
Leverantör F55XA - Borgers    
Artikelnr 30635661 30678722 30715581 30721011 
Antal artiklar 150 1350 6300 1040 
Pris/artikel 108,39 98,82 104,53 98,82 
Produktvärde/dag 650,34 5336,28 26341,56 4110,912 
MLN 57,59 57,59 57,59 57,59 
SL 23,06 23,06 23,06 23,06 
MLN i dagar 4,17 4,17 4,17 4,17 
     
MLV (kr) 2 711,92 22 252,29 109 844,30 17 142,50 

     

∑(MLV) 151 951,00    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


