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QuaySpeed - effektivare hantering av transportenheter vid hamnterminaler med hjälp av RFID

Christian Axelsson, Jonas Janland

RFID innebär, vid sidan av streckkoder, ytterligare ett sätt att identifiera föremål. Ett
användningsområde för RFID skulle kunna vara på transporter vid inchecknings- och
bordningsprocessen till färjetransporter för att snabba upp logistikflödet. De potentiella mervärden som
detta skulle kunna medföra är bland annat snabbare incheckning och avlämning/avhämtning av
transportenheten, bättre spårning, ökad säkerhet och effektivare arbete på kajen. Fokus på arbetet har
legat på att försöka visa på mervärden och fördelar med att använda RFID-tekniken, samt på teknik och
säkerhetsfrågor. Resultatet visar bland annat att aktiva transpondrar på UHF eller SHF-bandet är de som
är vanligast inom denna typ av tillämpning. Den största kostnaden för rederiet ligger på
systemutveckling, medan kostnaden för hårdvara i det närmaste kan ses som obetydlig. Genom
inbesparingar på personalkostnader beräknas payoff-tiden vara cirka fem år. De nyttor som kan komma
transportören till godo är bland annat möjligheten till incheckning dygnet vilket kan leda till fler
lastningar/lossningar och effektivare användning och planering av flottan.
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Sammanfattning 
 
RFID innebär, vid sidan av streckkoder, ytterligare ett sätt att identifiera föremål. Fördelen 
med RFID är bland annat att identifikation kan göras utan fysisk eller visuell kontakt och med 
avstånd på flera meter. Ett eventuellt användningsområde för RFID skulle kunna vara på 
transporter vid inchecknings- och bordningsprocessen till färjetransporter för att snabba upp 
logistikflödet. De potentiella mervärden som detta skulle kunna medföra är bland annat 
snabbare incheckning och avlämning/avhämtning av transportenheter, bättre spårning av 
transportenheten, ökad säkerhet och effektivare arbete på kajen. Ett antal frågeställningar 
sattes upp inom tre huvudområden: allmän orientering av RFID-teknik, mervärden och 
investeringsanalys. Dessutom tillkom några andra intressanta frågeställningar kring bland 
annat alternativa identifieringsverktyg, tillämpningar i andra sammanhang och säkerhet. 
Fokus på arbetet har dock legat på att försöka visa på mervärden och fördelar med att använda 
RFID-tekniken.  
 
Som grund för att besvara frågeställningarna har en nulägesbeskrivning gjorts över det 
studerade systemet från terminal - färjetransport – terminal, där Schenker och Stena Line varit 
de inblandade aktörerna. Utifrån detta sattes ett scenario upp där de transportenheterna i 
systemet är utrustade med RFID-transpondrar och läsutrustning finns vid färjeterminalen. 
Med detta som bakgrund i kombination med diskussioner med RFID-leverantörer gjordes en 
kostnad/intäktsanalys för Stena Line och en kostnad/nyttoanalys för Schenker. Även övriga 
frågeställningar har försökt besvarats utifrån denna investeringsanalys i kombination med 
RFID-scenariot, leverantörsdiskussionerna, samt en teoretisk referensram.  
 
Resultatet av den allmänna orienteringen av teknik visar bland annat att aktiva transpondrar 
på UHF eller SHF-bandet är de som är vanligast inom denna typ av tillämpning samt att de 
räckvidder som behövs nås. Identifieringsdatan i transpondern behöver inte vara 
omprogrammerbar och kan bestå av ett av leverantören tillhandahållet identifieringsnummer. 
Det finns dock oftast möjlighet att lägga in valfri data som t.ex. GS1: s elektroniska 
produktkod, EPC, vilket kan vara lämpligt. Resultatet av investeringsanalysen visar att den 
största kostnaden för Stena Line ligger på systemutvecklingsdelen medan kostnaden för 
hårdvara i det närmaste kan ses som obetydlig. Med löpande intäkter, genom inbesparingar på 
personalkostnader, beräknas payoff-tiden vara cirka fem år. Den största kostnaden för 
Schenker är hårdvara i form av de transpondrar som måste installeras på trailer och dragbil. 
Med en transponderkostnad på mellan €20-50 och ytterligare kostnader för installation skulle 
totalkostnaden för alla de unika enheter som passerar Majnabbe bli åtminstone ett par 
miljoner svenska kronor. De nyttor som kan komma Schenker till godo genom denna 
investering är bland annat möjligheten till senare incheckning eller eventuellt incheckning 
dygnet runt som kan leda till fler lastningar/lossningar och effektivare användning och 
planering av flottan. Genom att identifiera både dragbil och trailer vid hamnområdet innebär 
detta ett större säkerhetstänkande vilket kan ses som ökad service för både Stena Lines och 
Schenkers kunder vilket leder till konkurrensfördelar. Trailers med installerade transponders 
ger också möjlighet till utökad track & trace, förutom den statusrapportering som redan idag 
finns vid färjeterminalen. För att detta ska ge maximal nytta krävs dock att även märkning har 
gjorts på kartong- eller pallnivå, vilket skulle kunna innebära full synlighet för alla aktörer i 
försörjningskedjan.  
 
Ett hinder med att införa RFID-baserad incheckning är de lagar och regler som finns kring 
hamnsäkerhet som kräver full tillsynskontroll. Det troliga är dock att det går att hitta lösningar 
som möjliggör automatisk incheckning och ändå tillmötesgår kraven i tillsynskontrollen.  



Summary 
 
RFID represents, besides bar codes, another way to identify objects. The advantage with 
RFID, among other things, is that identification can be done without physical or visual contact 
and with distances of up to several meters. A possible use of RFID could be to speed up the 
logistic flow in the check in- and boarding processes at ferry ports. The potential earnings this 
could result in, is for example faster check in, faster leaving/fetching of the transport unit,  
better track & trace of the transport unit, increased safety and more efficient work on the 
quay. A number of issues were set up within three main areas: general survey of RFID 
technology, potential earnings and investment analysis. Besides these main areas, some other 
interesting issues about alternative identification methods, applications in other contexts and 
safety was, added to the report. The focus of this case study has nevertheless been to try to 
point out the potential earnings and benefits with use of RFID technology.  
 
As basis on order to respond to the issues, a present situation description over the studied 
system, from terminal – ferry transport – terminal, has been done. In this supply chain, Stena 
Line and Schenker have been the involved operators. On the basis of this description a case or 
scenario was set up where the transport units are equipped with RFID transponders. With this 
scenario as background, combined with discussions with RFID vendors, a cost/revenue 
analysis was done. Also other issues have been tried to be responded on the basis of this 
investment analysis combined with the scenario, discussions with RFID-vendors and a 
theoretical frame of reference. 
 
The result of the general survey of RFID technology shows, among other thing, that active 
UHF or SHF transponders is most common within this type of application and that the 
reading range complies with what is necessary. The transponder identification code does not 
necessary need to be of the read/write type and can consist of one of the supplier provided 
identification number. There is however, most often a possibility to use optional identification 
data, e.g. GS1: s electronic product code, EPC, which could be suitable. The result of the 
investment analysis shows that the major cost for Stena Line involves the system development 
part, while costs for hardware are almost insignificant. With continuous revenues through 
reduced personnel costs, the calculated payoff-time is approximately five years. The major 
cost for Schenker is hardware as transponders must be installed on trailer and truck. With a 
transponder price tag of average €20-50 and additional costs for installation, the total cost 
should become at least a couple of millions SEK. This includes equipping of all transport 
units that pass through the port of Majnabbe. With this investment, Schenker can benefit by 
the possibility to a later check in or the possibility to check in 24 hours per day, which can 
result in more loadings/unloadings and better optimization of the fleet. By identifying both 
truck and trailer at the quay side area, this will lead to a higher focus on port security issues. 
This can be seen as an increased service for both Stena Line and Schenker customers, which 
may result in competitive advantages.With transponder equipped trailers, this also gives the 
opportunity to increased track & trace applications, apart from the status reporting that today 
already exists in the ferry terminal. However, to benefit by this to the maximum, it also 
require RFID-tagging on product- or pallet level, which would lead to complete product 
transparency for all operators in the supply chain. 
 
One obstacle to introduce RFID-based check in is the laws and rules within port security, 
which demands full admittance control. Most likely, there can be found solutions which make 
automatic check in possible and still lives up to these demands. 
 



Förord 
 
Detta arbete är avslutningen på civilingenjörsutbildningen inom kommunikations- och 
transportsystem på Linköpings tekniska högskola. Transporttelematikprofilen som vi båda har 
läst har haft fokus på logistik- och transportsystem med stöd av informations- och 
telekommunikationssystem, därför kändes det helt rätt när Sveriges transportindustriförbund i 
januari 2007 erbjöd oss att skriva examensarbete inom RFID. Arbetet har utförts på 
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping, där vi vill tacka vår 
handledare Henrik Andersson samt vår examinator Thore Hagman. Vi vill även tacka de 
inblandade företag och organisationer som har bidragit med idéer och frågeställningar till 
detta arbete. Framför allt vill vi tacka Christer Kjellberg på Stena Line som vi har arbetat 
närmast med under det dryga halvår som det tagit att slutföra denna rapport.  
 
 
Christian Axelsson och Jonas Janland 
Stockholm, Augusti 2007 
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ORDLISTA 
 
ADR - dokument 
Dokument för vägtransport av farligt gods. Bygger på europagemensamt regelverk för 
transport av farligt gods på landsväg. 
AEO (Authorized Economic Operator) 
EU-direktiv som handlar om tullfrågor där transporten från leverantör till mottagare ska vara 
känd och kontrollerad. 
Beledsagad transport 
Transport där chauffören själv lastar på trailer och dragbil och sedan medföljer på färjan. 
Ciel 
Detta är ett dokumentationssystem som används av alla Schenkers kontor i Sverige. Här finns 
all dokumentation som berör transporterna.  
CMR 
Internationell fraktsedel för transport över landsgränser.  
DGD 
Dangerous Goods Declaration. Dokument som ska vara med vid transport av farligt gods till 
sjöss.  
Dragbil 
Lastbil med kopplingsanordning för att dra någon typ av släpvagn eller trailer.  
EDI 
Electronic Data Interchange. Elektronisk överföring av strukturerade data mellan två 
datasystem, till exempel bokningar, fraktsedlar mm.  
Ekonomisk livslängd   
Tiden då det är ekonomiskt lönsamt att använda investeringen. Det kan handla om att den har 
blivit omodern, kapaciteten räcker inte till eller att underhållskostnaderna är så höga att det 
inte är lönsamt. 
Fleetnumber 
Schenkers benämning på sina trailers. Används vid bokning av trailer till rederierna och 
innehåller information om trailern, bland annat längd och bredd.  
Fraktsedel 
Dokument utställt av avsändaren när denne lämnar lasten till transportör (väg, sjö- eller flyg). 
Innehåller bl.a. uppgifter om avsändare, mottagare och last.   
Feeder 
Små fartyg som förser större fartyg med last för att öka mängden gods på trafik mellan 
kontinenter.  
GS1 
Global organisation vars uppgift är att skapa gemensamma standarder och lösningar för 
identifiering av varor och gods.  
Inbetalningsöverskott   
Skillnaden mellan löpande in- och utbetalningar. 
ISO 
International Standard Organisation 
Lastenhet 
Den lastbärande delen av ett fordon, kan vara till exempel trailer eller släpvagn.   
Lastförteckning, LF 
Summering av vad som är lastat i en viss trailer för utgående trafik.  
MDF-handdator (MobilDataFångst) 
Handdator som används av Schenkers chaufförer för att registrera händelser av gods under 
transport.  
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Obeledsagad transport 
Transport där chauffören avlämnar trailern på avsedd plats och sedan lämnar området med 
dragbilen. 
Restvärde 
Investeringens värde efter den ekonomiska livslängdens slut. 
Trailer 
Lastbärare som kan kopplas på/ifrån den dragande enheten (dragbil eller tugmaster)  
Trailernummer 
Identifikation av trailer som anges vid bokning, är normalt trailerns registreringsnummer.  
Tugmaster 
Truckliknande fordon som transporterar trailer från avlämningsplats till färja och tvärtom.  
UN-nummer 
Ett fyrsiffrigt nummer som identifierar farligt gods. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges bakgrunden till examensarbetet följt av en problemdiskussion som 
förklarar bakgrunden till denna studie. Syftet sammanfattar denna problemdiskussion som 
sedan bryts ner till frågeställningar. Detta kapitel innehåller även en kortare sammanfattning 
av rapportens kapitel.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Uppdragsgivare av detta examensarbete är Sveriges Transportindustriförbund som har följt 
utvecklingen inom RFID (Radio Frequency Identification). Konceptet är enkelt och innebär 
ytterligare ett sätt att identifiera föremål vid sidan av den idag spridda tekniken med 
streckkoder. En stor fördel med RFID-tekniken är att identifikation kan göras utan visuell 
kontakt mellan antenn och RFID, där distanser upp till 100 meter kan användas beroende på 
typ av utrustning. Svenska Transportindustriförbundets utskott e-Com/IT-kommittén 
beslutade att gå vidare och hitta områden inom logistikflödena och försöka identifiera var 
tekniken med fördel kan användas för att snabba upp hantering och/eller sänka kostnader i det 
logistiska flödet. Ett av dessa områden är transportenheter och färjetransporter. Idag sköts 
inchecknings- och bordningsprocessen för drag- och lastbilar till färjorna helt manuellt av 
färjepersonalen. Detta gäller även vid in- och utpassering till hamnens terminalområde för 
avlämning och avhämtning av obeledsagade fraktenheter.  
 
Framtagandet av innehållet i arbetet har gjorts av Sveriges Transportindustriförbunds e-
Com/IT-kommitté, där framför allt Stena Line och Schenker varit de drivande parterna och 
som har arbetat fram ett verksamhetsfall och ett förstudiedirektiv som är grunden för detta 
examensarbete. I och med att det är flera parter inblandade finns det också olika mål med 
detta verksamhetsfall. 
 
Stena Lines mål är att för sina kunder kunna erbjuda en automatisk incheckning av 
beledsagade eller obeledsagade transporter och snabbare hämtning av obeledsagade trailers. 
Målen kan sammanfattas i dessa punkter: 
 

 Att kunna minska den manuella servicen vid in- och utpassering av drag- och lastbilar, 
såväl beledsagade som obeledsagade fraktenheter.  

 Att kunna erbjuda fraktkunderna snabbare service vid in- och utpassering av 
hamnområde.   

 Att kunna erbjuda information till planerare eller motsvarande när enheter har blivit 
incheckade, parkerade, hämtade eller fysiskt placerade ombord på avgående fartyg. 

 Att hålla reda på var obeledsagade fraktenheter har parkerats inom hamnområdet, för 
att dessa ska kunna lokaliseras internt av kajpersonal och externt av planerare och 
chaufförer. 

 Att kunna öka säkerheten vid avlämning och hämtning av obeledsagade fraktenheter.  
  
Schenkers mål kan sammanfattas i dessa punkter: 

 Att kunna lasta transporter senare än idag. 
 Då inchecknings- och bordningsprocessen är snabbare hos färjebolaget skall också 

fraktenheterna kunna anlända senare till avgående färja. 
 Att hanteringen av obeledsagade fraktenheter skall gå snabbare. 
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 Att farligt godstransporter helt och hållet skall kunna föraviseras/bokas; automatiskt 
checkas in och bordas utan manuell hantering vid avgångstillfället. 

 Att kunna använda RFID för automatisk identifiering i andra sammanhang, till 
exempel vägtullar och broar i och utanför Sverige. 

 
Sveriges Transportindustriförbunds, mål är att för sina medlemmar kunna föreslå en standard 
att använda för identifiering av fraktenheter i syfte att uppnå de målen som Schenker och 
Stena Line satt upp enligt ovan. Om rapporten visar att dessa mål inte kan uppnås genom 
RFID, vill man att arbetet ska klargöra varför RFID inte lämpar sig som teknik för 
identifiering av fraktenheter. 

1.2 Problemdiskussion 
Tanken är alltså att RFID ska användas för att automatiskt identifiera en transportenhet i 
anslutning till hamnområdet och därmed ska rederiet erbjuda en snabbare service till sina 
kunder. En dragbil med tillhörande trailer ska snabbt checka in automatiskt, en dragbil som 
enbart ska hämta en ankommande trailer ska snabbt och smidigt passera in och ut på området. 
Detta bygger på att all information som rederiet behöver för att checka in en transportenhet 
eller låta en dragbil åka in och ut till hamnterminalen är förbokad, genom exempelvis via EDI 
eller via ett bokningssystem. För att detta ska vara möjligt krävs att både trailer och dragbil är 
utrustad med transponder samt att läsarutrustning finns installerad vid hamnområdet. De 
transpondrar som dragbil och trailer utrustas med, ska med fördel även potentiellt kunna 
användas för identifiering vid terminaler. Kan utrustningen även användas i andra 
sammanhang såsom i biltullar, för broavgifter med mera är detta självklart en fördel. En 
konceptuell översiktsbild, figur 1-1, över hur detta skulle kunna gå till har tagits fram där de 
blå fälten representerar en avläsning av RFID-transpondern vid hamnterminalen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figur 1-1: Konceptuell bild över hamnterminal utrustad med RFID-läsare.  
 
De blå fälten representerar en avläsning av RFID-transpondern.  

1. Avläsning utanför hamnområdet. Om trailern som identifierats är bokad och godkänd 
kan den köra in via  

2. Autogate, annars åka till manuell check-in.  
3. Läsare vid respektive parkeringssektor som identifierar och registrerar vilka trailers 

som står parkerade på vilken sektor.  
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4. Läsare som registrerar trailer vid infartsrampen till färja.  
5. Läsare som identifierar och registrerar trailer som lämnar hamnområdet 

 
De potentiella mervärden som identifiering av transportenheten via RFID kan tänkas ge är: 
 

 Snabbare incheckning och avlämning/avhämtning.   
 Track & trace av transportenheter. Olika status för transportenheten kan ges till 

transportören vilka kan vara av typen:  
 

o Bordad, vilket kan vara av intresse för framför allt transportörer med trailers 
som är incheckade men som står på kö inne på hamnområdet för att komma 
med en färjeavgång, så kallade waiters. 

o Hämtad, vilket innebär att transportenheten har hämtats av en dragbil vid den 
ankommande terminalen.  

o Övrig status som till exempel bokad eller incheckad som kan vara av intresse 
för transportören.  

 
 Ökad säkerhet. 
 Lokalisering av trailers på hamnområdet. 

 
Det finns dock en del problem och frågor som måste lösas för att automatisk check-in och 
avhämtning ska vara möjlig. Säkerheten och gällande regler för hamnar och sjöfart måste 
upprätthållas även vid en automatisk inpassering och check-in. Detta handlar bland annat om 
att rätt dokument vad beträffar last, farligt gods och passagerare måste medfölja vid 
färjetransporter, samt att tillträdeskontroller till hamnområdet måste göras. Det kan också bli 
problem vad gäller fakturering för dragbilar med extra chaufförer eller transportenheter med 
längder utöver det förbokade. Det finns idag heller ingen enhetlig global identitet för trailers 
utan många transport- och logistikföretag använder egna interna system istället för vanliga 
registreringsskyltar på sina trailers.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för ett införande av RFID som 
identifieringsverktyg av transportenheter vid hamnområden, samt vilka effekter detta ger för 
färjeoperatören, deras kunder och övriga aktörer i försörjningskedjan.  

1.3.1 Frågeställningar 
Rapporten har till avsikt att ge svar på tre grundläggande frågeställningar som sedan kommer 
att brytas ner till en mer detaljerad nivå. De tre frågeställningarna är: 
 

 Vilka förbättringsmöjligheter ger ett införande av RFID som identifieringsverktyg för 
färjeoperatören och deras kunder i form av servicetider, ledtider, track & trace, 
säkerhet och övriga ”spin-off-effekter"?  

 Vilken RFID-utrustning lämpar sig bäst i detta sammanhang? 
 Finns det ekonomiska incitament för ett införande av RFID som identifieringsverktyg? 

1.3.2 Uppgiftsprecisering 
Syftet och frågeställningarna som definierats kan brytas ner till mer specifika frågor inom tre 
huvudområden samt några frågor som benämns övrigt:  
 
 



 

 6   

Allmän orientering av RFID-teknik 
 Vilken typ av RFID-teknik är tillämplig för trailers, hur kapslas den för att tåla 

hantering och yttre miljöpåverkan?  
 Vilka typer av antenner är mest lämpade att användas? 
 Kan RFID-taggar meddela temperaturer inne i lastutrymmet automatiskt till 

färjerederiets operationella system?  
 Vilka andra typer av data och mätdata kan RFID-taggar ge information om? 
 Prestanda på RFID med avseende på fysisk livslängd och läsavstånd?  
 Vilka ingrepp/installationer behöver göras i hamnarna för att implementera nödvändig 

hårdvara? 
 Vilka ingrepp/installationer behöver göras i trailers och lastfordon? 
 Vilken teknik är för närvarande mest spridd? Vilken teknik ger bäst synergieffekter 

inom andra områden, till exempel vägtullar och broar? 
 Vilka frekvenser arbetar RFID på idag? 
 Vilken/vilka leverantörer är mest pålitliga under de kommande tio åren? 
 I vilka fall kan passiva, semipassiva och aktiva taggar användas och varför?  

 
Mervärden 

 Hur mycket mindre personal behövs vid incheckningen då ledtiden för incheckning är 
oförändrad?  

 Hur mycket snabbare kan in- och utpassering ske vid en oförändrad manuell 
personalstyrka i hamnområdet? 

 Hur mycket senare kan lastning ske mot bakgrund av den snabbare servicen? 
 Hur mycket senare kan transporter anlända till incheckningen före avgång? 
 Hur mycket snabbare kan trailers hämtas från hamnområde? 
 Hur mycket snabbare kan trailers lämnas i hamnområde? 
 Kan det för både rederi och transportör utgöra en fördel att veta var trailers parkerats 

på hamnområdet? 
 På vilka tekniska sätt kan statusmeddelanden levereras till transportör och på vilket 

sätt kan detta utgöra ett mervärde? 
 Vilken ungefärlig payoff-tid fås vid en RFID-implementering? 

 
Säkerhet 

 Kan användandet av RFID öka säkerheten i hamnanläggningar, eller minskar den? 
 Kan reglerna i ISPS fortfarande uppfyllas vid ett införande av RFID? 
 Kan automatisk identifiering tillämpas även då farligt gods ska transporteras? 

 
Övrigt 

 I vilka andra sammanhang kan tekniken med RFID användas utifrån ett transportörs- 
och speditörsperspektiv? 

 Vad finns det för andra alternativa identifieringsverktyg? 
 

1.4 Kapitelsammanfattning 
Varje kapitel sammanfattas översiktligt för att ge läsaren en snabb inblick rapportens 
uppbyggnad och för att ge läsare med ont om tid möjlighet att välja de kapitel som känns mest 
intressanta. För snabb genomläsning rekommenderas att främst läsa kapitel 1 och 11 för att få 
en inblick i frågeställningar och syfte samt resultat och slutsatser.  
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Kapitel 1: Inledning 
I det inledande kapitlet ges bakgrunden till examensarbetet följt av en problemdiskussion som 
förklarar varför den här studien ska genomföras. Syftet sammanfattar denna 
problemdiskussion som sedan bryts ner till frågeställningar.  
 
Kapitel 2: Metod 
I metoddelen presenteras en modell för att försöka finna svar på frågeställningarna. Kapitlet 
tar även upp lite teorier kring undersökningar och datainsamling. 
  
Kapitel 3: Företagspresentation 
Kort presentation av de inblandade företagen/organisationernas verksamhet och 
organisation. 
 
Kapitel 4: Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ska ge läsaren en introduktion till begrepp och definitioner som 
används under senare delar av rapporten. Teorikapitlet har även fungerat som en 
kunskapsbas för författarna och kan även ses som ett diskussionsunderlag till exempelvis 
säkerhetsfrågor. 
  
Kapitel 5: Autoid och RFID 
Detta kapitel ger läsaren en introduktion till begreppet RFID. Tyngdpunkten ligger på att 
identifiera komponenter och funktioner i ett RFID-system och framför allt vilka egenskaper 
dessa har samt i vilka områden de är bäst lämpade. I detta kapitel förs även resonemang 
kring lämplig identifieringsdata och huruvudida kameraidentifiering kan vara ett alternativ 
till RFID som identifieringsverktyg av transportenheter. Kapitlet har även fungerat som en 
kunskapsbas för författarna under arbetets gång och kan även ses som ett 
diskussionsunderlag vad gäller till exempel val av teknik. 
 
Kapitel 6: Referensfall 
Två relevanta referensfall tas upp där RFID varit involverat. Detta för att ge läsaren en 
inblick i hur RFID kan tillämpas inom den del av försörjningskedjan som studerats.  
 
Kapitel 7: Nulägesbeskrivning 
Kapitlet innefattar en kartläggning över den del av försörjningskedjan som studerats och ska 
ge läsaren en inblick i vilka aktiviteter och processer ingår. Nulägesbeskrivningen är 
uppdelad på två delar, en för Schenker och en för Stena Line. Kapitlet utgår från 
nulägesbeskrivningen i kapitel 6 och redogör för vilka aktiviteter och processer som påverkas 
vid ett införande av RFID samt vilka effekter detta ger för personal, servicetider, 
statusrapportering och säkerhet. 
 
Kapitel 8: Beskrivning av föreslagna scenarier - RFID och kameraidentifiering 
Kapitlet utgår från nulägesbeskrivningen i kapitel 7 och redogör för vilka aktiviteter och 
processer som påverkas vid ett införande av RFID samt vilka effekter detta ger för personal, 
servicetider, statusrapportering och säkerhet. 
 
Kapitel 9: Leverantörsstudie 
Studie över leverantörer som tillverkar eller implementerar RFID-system. Studien ger förslag 
på utrustning som bäst är lämpade för ändamålet samt kostnaderna på detta. Kostnaderna 
ligger sedan till grund för senare investeringsanalyser. 
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Kapitel 10: Investeringsanalys 
Beskriver de kostnader och intäkter/nyttor som uppkommer med en RFID investering. För 
Stena Line görs en payoff-kalkyl medan en kostnad/nyttoanalys görs för Schenker.  
 
Kapitel 11: Resultat och slutsatser 
Här redovisas resultat, slutsatser och resonemang kring de frågeställningar som sattes upp 
inför denna studie.     
 
Kapitel 12: Diskussion och förslag till fortsatt arbete 
Detta kapitel innehåller tankar och reflektioner kring resultatet och det fortsatta arbete som 
krävs av Stena Line, Schenker och i viss mån Transportindustriförbundet. Även en diskussion 
om studiens relevans och felkällor förs. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver metoden för vilket  sätt de definierade frågeställningarna ska 
besvaras. Kapitlet innehåller även teori kring metodval, undersökningsansatser och  
datainsamling. 

2.1 Typer av undersökningar 
Undersökningar och utredningar kan delas in i ett antal olika typer beroende på vilka 
förkunskaper inom ämnet den undersökande personen har (Svenning, 2000). Den första typen 
kallas för explorativ eller undersökande. I denna typ av undersökning finns oftast enbart lösa 
föreställningar och ej preciserade föreställningar om undersökningsobjektet och dess 
egenskaper. En frågeställning på denna nivå kopplat till detta arbete skulle då kunna vara: Hur 
ser rutinerna/processerna ut för incheckning vid hamnterminalen? 
 
För att kunna göra en deskriptiv eller beskrivande undersökning krävs studier inom området. 
På denna nivå kan sedan mer konkreta frågeställningar och begrepp som arbetet avser att 
besvara formuleras. Till exempel: Hur lång tid tar en viss process/aktivitet vid incheckningen? 
 
En tredje typ är något som kan kallas hypotesprövande alternativt förklarande/förutsägande. 
På den här nivån bör man ha klart för sig hur alla begrepp hänger ihop empiriskt, det vill säga 
inte enbart på filosofiska resonemang utan även efter verkliga erfarenheter. Undersökningens 
syfte är nu att ge ett resultat utifrån hypotesens givna förutsättningar. Exempel på 
hypotes/frågeställning: Är det möjligt att processerna/aktiviteterna vid incheckning kan gå 
snabbare vid användning av ett identifieringsverktyg som RFID? 
 
Denna studie kan liknas vid en beskrivande undersökning då studien syftar till att kartlägga 
identifieringen av trailers vid incheckning samt avhämtning och avlämning i hamnområdet. 
Studien kan även liknas vid en hypotesprövande undersökning då ett syfte också är att se om 
de positiva effekter ett införande av RFID som identifieringsverktyg verkligen inträffar.  
 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ analys 
Undersökande analyser, utredningar eller forskning kan angripas på två olika sätt. En 
kvantitativ analys bygger på kvantitativ data och uttrycks i siffror (Svenning, 2000). En 
kvalitativ analys bygger på kvalitativ data, det vill säga data av beskrivande karaktär (Kontext 
[www]). Analyserna och den ingående datan i denna studie kommer att vara av både 
kvalitativ och kvantitativ natur. Kvalitativ data i form av bland annat intervjuer, observationer 
och litteraturstudier och kvantitativ data i form av bland annat investeringskostnader.   
 

2.1.2 Datainsamling 
Insamling av data till denna undersökning har skett på en rad olika sätt. I princip kan 
datainsamlingen delas in i två olika varianter beroende på vilken typ av data det handlar om, 
dessa varianter är primärdata och sekundärdata. Primärdata är de data som på egen hand 
samlas in och som enbart används för just den specifika undersökningen, till exempel 
intervjuer eller utdrag av data från affärssystem. Sekundärdata är istället data som finns 
tillgängligt sedan tidigare, alltifrån befintliga statistiska undersökningar till tidigare gjorda 
intervjuer.   
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I denna rapport kommer både primär- och sekundärdata samlas in. Primärdata tas fram i form 
av intervjuer med relevanta personer, observationer på plats samt eventuellt utdrag av data 
från affärssystem (till exempel bokningar). Även sekundärdata kommer att samlas in, det 
handlar då framförallt om den information som fås från litteratur, referensfall, artiklar och 
äldre examensarbeten.  
 
Primärdata kan samlas in genom två olika metoder; observationsmetoder och frågemetoder. 
Observationsmetoden innebär, precis som det låter, en direkt observation av det som är av 
intresse, i det här fallet innebär det genomgång av processerna för incheckning och 
avhämtning/inlämning vid färjeterminalen. Frågemetoden innebär helt enkelt att frågor ställs 
om det som är av intresse och även saker runt om, i det här fallet intervjuer med anställda vid 
och omkring färjeterminalerna, samt anställda vid transportbolagen som ansvarar för trafiken 
som går med färja. Den som svarar på frågar definieras som en uppgiftslämnare eller 
respondent. Valet av uppgiftslämnare är viktigt eftersom denne person ger svar utifrån sin 
personliga synvinkel och svaren kan därmed vara färgad av personliga särintressen. I en sådan 
här situation där en nulägesanalys görs är det viktigt att ha med många olika uppgiftslämnare 
för att få en ”rättvis” bild av nuläget. 
 
Frågorna till uppgiftslämnaren kan ställas på olika sätt.  
 

 Skriftlig enkät. Frågorna skrivs ner i ett formulär och skickas till uppgiftslämnaren 
utan personlig kontakt med undersökaren/intervjuaren.  

 Telefonintervju. Muntliga frågor och svar.  
 Personlig intervju med en uppgiftslämnare. Muntliga eller skriftliga frågor och svar.  
 Gruppdiskussion. Personlig intervju med flera uppgiftslämnare samtidigt.  
 Intervjuer via Internet. Kan liknas vid en skriftlig enkät/intervju.  

 
Det kan vara en fördel att ta kontakt med uppgiftslämnarna innan intervjun äger rum och då 
ge ut frågor i förväg för att ge personen/personerna en chans att förbereda sig och därmed 
göra intervjun bättre och effektivare. Fördelen med personliga intervjuer gentemot skriftliga 
enkäter kan vara att det är svårt att formulera frågor skriftligt kortfattat. Oftast behövs också 
en utförligare förklaring om vad frågan går ut på, vilket kan vara svårt att göra skriftligt. 
Vanligtvis har undersökaren också funderingar kring svaret och/eller följdfrågor på detta. 
Författarna i denna rapport tror att den personliga intervjun är det bästa och mest användbara 
verktyget och är tillsammans med telefonintervjuer och kompletterande frågor via e-mail de 
frågemetoder som har använts.  
 

2.1.3 Validering  
Det är många faktorer som kan få en undersökning att inte bli helt korrekt. Observationer ska 
tillsammans med intervjuer bilda en helhet som ger en bra bild av verkligheten. Misstag som 
kan göras är bland annat att luddigt formulerade frågor ges till uppgiftslämnaren, även 
felaktiga observationer kan förekomma. Undersökningens validitet handlar om dess förmåga 
att mäta eller beskriva det som ska mätas eller beskrivas (Svenning, 2000). Validering vad det 
gäller den nulägesbeskrivning som kommer att göras i denna rapport har gjorts kontinuerligt 
under arbetets gång då uppgiftslämnarna vid ett flertal tillfällen fått chans att ge respons på 
den del av studien där de medverkat.   



 

 11   

2.2 Tillvägagångssätt 
Som grund för att besvara frågeställningarna görs en informations- och datainsamling. Denna 
innefattar bland annat observationer, litteraturstudier, intervjuer och fallstudier. Detta leder 
fram till en nulägesbeskrivning av Schenkers och Stena Lines verksamheter, samt en 
omfattande teoretisk referensram. Med detta som bas kan ett eller flera scenarier eller förslag 
på hur RFID kan användas för identifiering av trailers vid incheckning eller in- och 
utpassering vid Stena Lines hamnterminal Majnabbe göras. Detta scenario/förslag kommer 
bland annat innefatta val av lämplig RFID-utrustning och de mervärden som skapas jämfört 
med nuläget. Även en leverantörsstudie kommer att göras där deras åsikter om val av 
utrustning och framför allt prisuppgifter är viktiga. Resultatet från detta scenario/förslag 
kommer att fungera som input till en investeringsanalys. Med hjälp av denna analys i 
kombination med nulägesbeskrivningen och övrig datainsamling hoppas författarna kunna 
besvara övriga frågor specificerade i de detaljerade frågeställningarna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datainsamling
Litteraturstudier
Observationer

Teoretisk 
referensram

Frågeställningar

Nulägesbeskrivning

K/I-analys

RFID-
scenario/förslag

Resultat

Intervjuer
Fallstudier

Figur 2-1: Tillvägagångssätt för arbetet. 



 

 12   

3 Företagspresentation 

Här följer en presentation av de organisationer och företag som är delaktiga i detta projekt.  

3.1 Transportindustriförbundet 
Transportindustriförbundet organiserar Sveriges olika godstransport- och logistikföretag och 
företräder dessa inför myndigheter och andra organisationer. I dagsläget har förbundet runt 
120 medlemmar men antalet minskar på grund av de fusioner som blir allt mer förekommande 
bland dagens transportföretag. Förbundet arbetar både nationellt och internationellt för en 
utveckling av effektiva och hållbara godstransporter. (Sveriges Transportindustriförbund 
[www]) 
 
Förbundet är uppdelat i ett antal kommittéer där e-Com/IT-kommittén arbetar för användning 
av bland annat EDI och automatisk datafångst. Syftet med deras arbete är att bidra till ett 
effektiviserat varuflöde i hela transportkedjan, både nationellt och internationellt. Kommittén 
representeras av företag inom alla typer av transportslag. Det är denna kommitté som tagit 
fram de direktiv som ligger till grund för detta projekt. (e-Com Logistics [www])   

3.2 Stena Line 
Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag som grundades 1939 av Sten 
A Olsson med en färjelinje mellan Göteborg och Skagen på Nordjylland. Bolaget är ett 
dotterbolag till Stena AB som är en av tre koncerner som ingår i den så kallade Stena-sfären. 
Övriga bolag som ingår i sfären är Stena Metall AB och Stena Sessan AB. Stena Line, som är 
privatägt, har sitt huvudkontor i Göteborg och har representanter i e-Com/IT-kommittén.   
 
 
 

Figur 3-1: Stena-sfärens organisation. 
 
Organisation 
Stena Lines organisation är linjebaserad och har sin verksamhet indelad i tre affärsområden 
utifrån de geografiska områdena Skandinavien, Nordsjön och Irländska sjön. Skandinavien 
hanterar trafiken som går från Sverige till Danmark, Tyskland och Polen samt sträckan Oslo – 
Frederikshavn. I Nordsjön hanteras trafiken mellan Holland och England medan trafiken på 
Irländska sjön går mellan Irland och Storbritannien. I deras verksamhet ingår även 
dotterbolaget Scandlines AB som trafikerar Helsingborg – Helsingör samt trafiken mellan 

 Sten A Olsson Familjen 

Stena AB  Stena Metall AB Stena Sessan AB 

Stena Line 
Stena RoRo 
Stena Bulk 
Stena Drilling 
Stena Finance 
Northern Marine  
Stena Property 
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Trelleborg och Tyskland. Organisationen är decentraliserad där beslut fattas så nära kund och 
marknad som möjligt.  Affärsområdena gör att verksamheten kan anpassas lokalt vilket gör att 
lönsamheten kan ligga i fokus. Totalt har Stena Line runt 5 700 anställda där ungefär två 
tredjedelar arbetar ombord på fartygen.  
 
Affärsområden 
Som nämndes tidigare är Stena Lines verksamhet uppdelat i tre affärsområden. I 
Skandinavien, och i hela verksamheten, är det trafiken mellan Göteborg och Danmark som 
utgör grunden med drygt 2 miljoner passagerare årligen. Med denna trafik är Stena Line 
marknadsledande på dessa linjer där privatkunder med bil utgör majoriteten av passagerarna. 
Den populäraste linjen till Tyskland är den till Kiel. Denna har gått sedan 1967 och är en linje 
för både passagerare och frakt. Trafiken som går mellan Trelleborg och Tyskland erbjuder 
både person- och frakttrafik. Den nyaste av linjer, 1995, i affärsområdet Skandinavien är 
linjen Karlskrona – Gdynia. Denna linje har under de senaste åren expanderat bland svenska 
och polska privat- och fraktkunder.  
 

 
  Figur 3-2: Stena Lines linjenät. 
 
Trafiken i Nordsjön har bedrivits sedan 1989 och består idag av tre linjer mellan 
Storbritannien och Holland. Linjerna kör både frakt- och persontrafik och kan hantera bil, 
buss och tåg. På Irländska sjön är Stena Line en av de större aktörerna med drygt 3 miljoner 
passagerare årligen. Linjerna går mellan Irland och Storbritannien och erbjuder både frakt- 
och persontrafik. 
 
Stena Freight 
Stena Freight är den avdelning i Stena Line som hanterar de frakttjänster som företaget 
erbjuder och det är på denna avdelning som detta projekt genomförs. Stena Line Freight är ett 
av Europas största fraktrederi och är på sina linjer bland de större aktörerna. Deras 
linjenätverk består av 18 linjer, som nämnts ovan, i åtta länder och 29 hamnar. Till sin hjälp 
har de 34 fartyg. Under 2005 skeppades drygt 1,5 miljoner fraktenheter och hade samma år en 
omsättning på närmare 4 miljarder kronor.  
 
Bokning av transport görs framförallt idag genom olika IT-lösningar som tagits fram av Stena 
Line för sina kunder. Bokningssystemet omfattar alla linjer och kan bokas oavsett tid på 
dygnet. Även track & trace-information kan ges via bokningssystemet.  
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Tabell 3-1: Fakta Stena Line 2006. 

Omsättning 9,5 miljarder SEK 
Resultat 540 MSEK 
Passagerare 15 860 000 
Bilar 2 990 000 
Fraktenheter 1 788 000 
Antal anställda 5 700 
Antal linjer 18 
Antal fartyg 34 
Antal avgångar 76 568 

 

3.3 Schenker 
Schenker, med huvudkontor i Essen, Tyskland, etablerades för drygt 130 år sedan av 
Gottfried Schenker. Idag är Schenker en del av Deutsche Bahn AG och är en av de ledande 
internationella leverantörerna inom logistik- och transporttjänster. Företaget erbjuder både 
europeiska landstransporter samt flyg- och sjöfrakt över hela världen. Företaget har runt 
39 000 anställda på 1 100 platser runt om i världen och omsätter varje år drygt 8 miljarder 
euro. Schenker erbjuder även andra tjänster runt logistiken som inte berör lagerhantering och 
transporter.  
 
Schenker AB 
Schenker AB är ett av Sveriges ledande transport- och logistikföretag och är med som 
representant i e-Com/IT-kommittén. Bolaget bildades 1998 när BTL Sweden och Schenker 
Transport genomgick en fusion. På Schenker AB finns cirka 4 200 anställda och ungefär lika 
många lastbärare. Utöver Schenkers anställda finns det ytterliggare 7 000 som arbetar för 400 
samverkande åkerier. Varje dag hanterar Schenker AB 80 000 sändningar vilket motsvarar 
drygt 40 000 ton. (Schenker AB, 2006) 
 
Schenker AB är uppdelat i flera olika affärsområden och divisioner. Den största är Division 
Land och är det områdes som berörs i detta projekt. Organisationen i Schenker AB kan ses i 
figur 3-3. 
 
 

Schenker AB  Div. Land  Div. Flyg- & 
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IT  

Human 
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Figur 3-3: Schenkers organisation.  
 
Division Land arbetar som det låter med landtransporter och hanterar transportuppdrag med 
hämtning hos leverantör till distribution ut till mottagare. Varje dag trafikeras 2 500 rutter 
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efter bestämda tidtabeller. Som tidigare nämndes har de till hjälp av ca 400 åkerier där 
Schenker Åkeri är det största med ca 20 % av transportuppdragen. Fördelen med att inte äga 
hela lastbilsflottan är att transportbolaget då enbart betalar för fordonet när det utnyttjas.  På 
så vis fås en ökad flexibilitet och en lägre kostand då antal gods varierar från dag till dag. 
Division Lands verksamhet innefattar tio logistikcentrar och terminalytor på 145 000 kvm.  
 

Tabell 3-2: Fakta Schenker AB 2005. 

Omsättning 10 miljarder SEK 
Anställda 4 200 

Samverkande åkerier 400 
Sändningar/dag 74 000 
Avtalskunder 42 000 

Lastbärare 4 200 
Logistikcenter 10 

Lageryta 145 000 m2 
Fryshus 8 
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4  Teoretisk referensram 

Detta kapitel består av en omfattande teoretisk referensram som syftar till att ge läsaren en 
inblick i den teori som författarna inhämtat för att besvara frågeställningarna. Den del av 
teorin som rör Auto-ID och RFID är omfattande och behandlas i ett eget kapitel.  
 

4.1 Logistik och försörjningskedjor 
Logistik kan enligt Lumsden (1998) definieras som: 
 
”Det synsätt och de principer enligt vilket vi strävar efter att planera, utveckla, samordna, 
organisera, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutlig 
förbrukare.” 
 
Man kan även klassificera logistik utifrån ett nyttobegrepp (Lumsden, 1998): 
 
”Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service vid 
rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet till lägsta möjliga pris.”  
 
Aronsson et al (2002) redogör för en annan definition som är utförligare och med en 
modernare framtoning: 
 
”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov 
och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet 
ska fungera.” 
 
Det som framförallt skiljer den sista definitionen från de tidigare är att det förutom 
materialflödet även inkluderas ett informationsflöde som naturligtvis har mycket starka 
kopplingar till det fysiska. Till informationsflödet brukar även ett monetärt flöde inkluderas. 
Ett enkelt materialflöde där en leverantör, en tillverkare och en kund ingår kan ses i figur 4-1. 
En leverantör levererar produkter till företagets råvarulager vilka sedan bearbetas i diverse 
processer och aktiviteter till färdiga slutprodukter som lagras innan vidare transport till kund.  
 
 

 

 

 

 

                                                  Figur 4-1: Ett företags materialflöde. 
 
Det normala är dock oftast en mycket mer komplicerad materialflödeskedja med flera led av 
leverantörer och kunder. Till detta tillkommer vanligtvis även grossister, underleverantörer, 
tredjepartslogistikföretag och kanske flera led av kunder. En sådan materialflödeskedja, 
inklusive informationsflöde, brukar normalt med alla ingående parter definieras som en 
försörjningskedja, supply chain.  
 

Leverantör Kund

Företag

Lager Aktivtet Lager
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Försörjningskedjan ser olika ut utifrån vems perspektiv man utgår ifrån och kan för stora 
företag med hundratals leverantörer och lika många kunder bli väldigt komplex. 
Försörjningskedja behöver inte heller syfta på en kedja med många olika företag utan kan 
även definieras för ett företag med verksamheter inom olika anläggningar. Mattsson (2002) 
definierar en försörjningskedja som:  
 
”En följd av aktörer genom vilket material, information och betalningar strömmar. Den syftar 
till att skapa och leverera värden i form av produkter och tjänster och den börjar med 
råvaruleverantör och slutar med förbrukande kund.” 
 
I figur 4-2 visas en försörjningskedja med Företag A i fokus. Pilarna motsvaras här av yttre 
transporter som utförs av antingen parterna själva eller av utomstående 
tredjepartslogistikföretag som förutom själva transportuppdraget även kan åta sig lagring och i 
vissa fall även bearbetning av produkterna.  
 

 
Figur 4-2: Exempel på en försörjningskedja. 
 
Termen ”supply chain management” syftar på planering och styrning av en försörjningskedja. 
Tidigare har utgångspunkten varit att enbart styra flödet kring sitt eget företag och kanske den 
närmaste leverantören, men fokus har gått mer och mer åt att styra hela försörjningskedjan 
antingen genom en central organisation eller lokalt genom ett stort informationsutbyte mellan 
aktörerna. Detta har snarare lett till att försörjningskedjor konkurrerar med varandra istället 
för att företag konkurrerar med andra företag.  
 
Grunden för att skapa en konkurrenskraftig försörjningskedja är att utveckla 
informationsflödet snarare än materialflödet. Informationsflödet är till skillnad från 
materialflödet dubbelriktat och består för producerande företag framförallt av information 
som underlag till verksamhetsplanering. Informationsutbytet blir framförallt viktigt då 
tidskraven ökar. För en leverantör är det till exempel viktigt med information om sina kunders 
framtida efterfrågan för prognostisering som underlag till produktionsplanering. För 
leverantörens kunder är det av intresse att veta vilken leverensservice, till exempel ledtid, 
leverantören har att erbjuda men även information om lagersaldo och möjlighet att kunna följa 
upp en order under transport. Detta informationsutbyte är idag möjligt att genomföra på ett 
smidigt sätt med informationsteknologi (Aronsson et al, 2004). Handlar det om en intern 
försörjningskedja där ett företag har anläggningar på olika platser är det effektivaste 
hjälpmedlet ett effektivt affärssystem, ERP-system, gärna med moduler för s.k. ”advanced 
planning and scheduling”. Detta är dock inte något som denna rapport kommer att gå in 
djupare på.  

4.1.1 Effektivisering av en försörjningskedja 
Enligt Mattsson (2002) finns det fem åtgärdsförslag för att effektivisera en försörjningskedja:  
 

Leverantör 
Företag A

Leverantör 

Leverantör Företag B

Kund

Kund
Underleverantör

Kund
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 Förenkling och rationalisering. Det vill säga att ta bort onödiga aktiviteter som 
enbart kan ses som slöseri. Komplexa processer och aktiviteter ska förenklas.  

 Informationsutbyte. Effektivisering genom snabbare, säkrare och mer korrekt 
information. Helt enkelt ett bättre informationsutbyte.  

 Automatisering av verksamheten. Med automatisering menas att låta datoriserade 
system överta aktiviteter som rör till exempel identifiering och 
informationsbehandling.  

 Omkonfigurering. Det vill säga omfördelning och sammanslagning av processer.  
 Samverkan. Effektivisering genom samarbete. Synkronisera material, betalnings- och 

informationsflöden.  
 
Dessa punkter, eller i alla fall vissa av dem, kan såklart även användas för interna processer 
inom ett företag eller för processer inom terminalverksamhet.  
 

4.1.2 RFID för ökad effektivitet i en försörjningskedja 
Mycket av litteraturen inom RFID fokuserar på användning av RFID på artikel eller kollinivå, 
då denna rapport fokuserar på märkning på sändningsnivå (container, trailer, etc.) har 
författarna försökt att lägga vikt på mervärde av RFID-användning inom försörjningskedjan 
på just sändningsnivå.  
 
RFID kan vara ett verktyg för de effektiviseringsmetoder i en försörjningskedja som 
beskrivits tidigare. Framför allt handlar det om punkterna ”förbättring av informationsutbyte” 
och ”automatisering av verksamheten”. Till informationsflödet kan man räkna in track & 
trace, det vill säga processen att registrera en sändnings tidigare och nutida lokalisering då den 
passerar mellan olika noder i ett distributionsnätverk. Om registrering och datainsamling sker 
med hjälp av RFID görs det jämfört med många andra metoder snabbare. Vilket förutom att 
effektiviseringspunkten ”automatisering av verksamheten” uppfylls, så ger det även 
möjligheten att snabbt delge denna information till övriga aktörer i försörjningskedjan. 
Information om kommande leveranser och eventuella förseningar kan användas av aktörer 
längre fram i kedjan, till exempel av ett tillverkande företag för att sänka lagernivåer då 
mindre osäkerhet om kommande leveranser finns. Track & trace kan även användas i 
analyssyfte vid till exempel terminalverksamhet då data för till exempel godsets ankomst- och 
avgångstid, med vilken transportenhet godset inkom och hur omlastning har gått till lätt kan 
tas fram. All denna information kan ligga till grund för ett analysarbete som syftar till att göra 
rutiner och processer bättre i framtiden.  
 
Förutom dessa möjligheter av spårning och ökad synlighet i försörjningskedjan finns det 
många andra mervärden. Punkterna nedan är mervärden skapade tack vare RFID som 
författarna tror kan relateras till RFID-märkning av just transportenheter. Ibland benämns 
detta som ”containerization level” eftersom det för transportenheter är just inom 
containerhantering som RFID-implementering utvecklats mest.  
 

 Advanced Shipping Notices (ASN) 
Med hjälp av RFID kan en sändning lätt registreras att den har lämnat ett distributionscenter 
och därefter snabbt generera ett elektroniskt ASN för att meddela mottagaren att godset har 
sänts. (Lewis 2004) 
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 Svinn 
Ett inte helt ovanligt problem i försörjningskedjor är svinn. Idag uppskattas att mellan 2-5% 
av lagret från en producent/leverantör har försvunnit när godset har anlänt till slutkunden. 
Med hjälp av en fungerande spårning av gods blir det lättare att lokalisera var någonstans i 
kedjan godset har avvikit.  
 

 Diskrepans 
Diskrepans, det vill säga en avvikelse från vad till exempel en leverantör sänder iväg och vad 
en aktör längre fram i kedjan verkligen tog emot kan lättare upptäckas genom spårning (Lewis 
2004). 
 

 Personalkostnad  
I terminalverksamhet kan stora besparingar göras genom att undvika manuella processer vid 
till exempel varumottagningen. (Lewis 2004) 
 

 Access control 
Identifiering av enheter vid alla sorters inpasseringskontroller kan leda till snabbare processer 
samt ett säkerhetstänkande vid till exempel terminaler och vid produktionsanläggningar.  
 

4.2 Fordon och fartyg 

4.2.1 Fordonstyper  
Vid distributionstrafik används vanligtvis fordon med fast lastbärande del. Dessa fordon, som 
vanligtvis är mer stillastående än vad de körs, är utrustade med bakgavelhiss för att förenkla 
hanteringsarbetet av godset. Fordon som används vid inrikes fjärrtrafik är i princip likadana 
som vid distributionstrafiken men klarar även av att ha ett släp. Vid utrikes- och färjetrafik 
används för det mesta dragbil med tillhörande lastbärare, trailer. Här kan trailern kopplas av 
och på dragfordonet vilket gör att trailern kan lämnas obeledsagad under färjetransport. Detta 
gör att dragbilen kan användas även under lastning och lossning av trailer samt under 
färjetransporten.  

4.2.2 Fordonets dimensioner och vikt 
Fordonets dimensioner kan skilja på sig beroende på hur kombinationen av dragbil och 
släpvagnar är och därmed även vikten. Inom EU finns dock bestämda direktiv på hur långa, 
breda och tunga fordonsekipage får vara. Direktiven skiljer sig dock lite beroende på var 
trafiken går. Går den mellan medlemsländer gäller direktiven för både dimension och vikt 
medan vid inhemsk trafik är det endast dimensionen som berörs.  
 
Höjd och bredd på ett fordon får inte överstrida 4 respektive 2,55 meter, dock kan undantag 
göras på bredden upp till 2,6 meter på temperaturkontrollerade fordon. Den maximala längden 
som är tillåten är 18,75 meter, men även här finns det undantag för inhemska transporter. 
Dessa undantag gör att en längre maxlängd kan tillåtas vilket Sverige och Finland bland annat 
har utnyttjat. Här får längderna vara upp till 25,5 meter vilket gör det möjligt att koppla på ett 
släp på lastbilar som kommer från andra medlemsländer. Viktbegränsningarna som bland 
annat beror på axeltyp och avstånd mellan fordonsdelar har en maxgräns på 44 ton (EU-
Upplysningen [www]). 
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4.2.3 Fartygstyper 
Det finns en rad olika fartygstyper där var och en är anpassade till den typen av last de är 
ämnade för. Här följer de fartygstyper som är vanligast förekommande i dagens sjöfart 
(Lumsden, 1998).  
 

 RoRo. Roll On Roll Off-fartygen karaktäriseras av att lasten hanteras vertikalt, det vill 
säga att godset hanteras av rullande utrustning, antingen av chaufförens lastfordon 
alternativt av färjepersonalens truckar/dragbilar. Det kan även vara så att lastbäraren 
själv bär hjul, till exempel en godsvagn.    

 RoPax. Ett RoRo-fartyg där även passagerare kan tas med. Denna last kan alltså vara 
obeledsagad eller beledsagad beroende på om lastens transportör följer med på rutten 
eller ej.  

 LoLo. Lift On Lift Off-fartygen karaktäriseras av att lasten hanteras horisontellt, det 
vill säga godset hanteras av lastbommar eller däckskranar. Fördelen med detta är att 
lasten kan packas bättre och innebär därmed ett bättre volymutnyttjande, dock tar 
lastningen längre tid vilket gör att LoLo-fartygen används på längre rutter. Eftersom 
brytpunkten för när man ska använda LoLo eller RoRo-fartyg inte är helt självklar 
finns det varianter på fartyg där båda teknikerna används på olika delar på fartyget.  

 Containerfartyg. Är av naturliga skäl en typ form av LoLo-fartyg då containrar inte 
har hjul. Finns två varianter, oceangående och ”feeder”. De oceangående fartygen har 
lång hamntid och kräver dessutom dyr utrustning, vilket gör att endast stora hamnar 
kan ta emot dessa fartyg. Feeder är de mindre fartygen och används på kortare rutter. 

 Bilfartyg. Är en variant av ett RoRo-fartyg som är byggda för att transportera bil. Kan 
likna fartyget vid ett stort garage. 

 Bulkfartyg. Fartyg som transporterar fasta och torra laster såsom cement, säd och kol. 
Finns två grundtyper, rena bulklastfartyg och kombinationsfartyg, där det rena är 
lämpade för en viss typ av last medan kombinationsfartyget klarar av olika typer av 
last. 

 Tankfartyg. Är konstruerade för att transportera flytande produkter där råoljan och 
övriga raffinerade produkter är den absolut största kvantiteten.   

4.2.4 Färjeoperationer 
Som många andra transportsystem måste även sjöfarten ha ett linjeupplägg för att kunna 
bygga upp ett transportnätverk. Linjeupplägget måste finnas till för att uppfylla 
transportköparnas krav på avgångar, ankomster och fasta frekvenser. Det uppbyggda 
nätverket består av länkar mellan hamnar där en eller flera sjörelationer leder till trafik. Nedan 
följer upplägg som används i dagens sjötrafik. 
 
En länk 
Detta är den enklaste lösningen där två hamnar länkas samman till en relation. Denna lösning 
ger upphov till många alternativa lösningar vad det gäller vilket typ av fartyg som ska 
användas. Fartygen som anländer i hamn töms alltid på sin last och hamnen blir en O/D-
terminal (Orgin-Destination). I och med att fartygen töms förenklas lastnings- och 
lossningsoperationerna tack vare att alla former av sekvensering och uppföljning av lasten 
elimineras. 
 
Flera länkar 
Ett alternativ till upplägget med en länk är att förlänga med en eller flera länkar i varje ände. 
Genom detta kan mer gods transporteras men cykeltiden kommer att öka. Fartyget kommer 
antingen lasta eller lossa i alla hamnar längs linjen förutom i de hamnar som är i varje ände, 
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där kommer fartyget att tömmas helt och sedan fyllas på. I och med att flera hamnar ska 
anlöpas längs vägen fördröjs godset i jämförelse med en direktanslutning.  
 
Flera länkar med en central länk 
Vid ett trafikupplägg med flera länkar blir ofta den länk som befinner sig i mitten central. 
Denna länk befinner sig ofta mellan två kontinenter där en viktig aspekt är att se till att fartyg 
är fullastat.  
 
Enkel- och dubbelriktat slingsystem 
Slingsystemet kan på ett effektivt sätt koppla ihop flera hamnar och en eventuell expandering 
av slingan är relativt enkelt. Nackdelen, framför allt för enkelriktad slingtrafik, är att det kan 
generera mycket transportarbete då godset inte alltid går närmsta väg. I värsta fall kan godset 
röra sig i hela slingan innan ankomst. Ett sätt att minska transportarbetet är att köra med 
dubbelriktad trafik i slingan. På så vis blir transportavstånden aldrig längre än halva slingan. 
Största nackdelen är att fartygen sällan töms helt. 

4.3 Sjösäkerhet 

4.3.1 IMO (International Maritime Organization) 
IMO bildades av FN 1949 och är en internationell organisation bestående av representanter 
från de nationella sjöfartsverken. Organisationen arbetar med och tar fram regler för 
sjösäkerhet, havsmiljöskydd, skrotning och återvinning av fartyg (Svensk sjöfartstidning, 
2005). Intressant för denna rapport är IMO: s regler för farligt gods och sjöfartsskydd.   
 
IMO tar fram bestämmelser för sjöfartsskydd som finns till för att förbättra säkerheten både 
för personal och för passagerare. Dessa regler finns specificerade i SOLAS-konventionen 
(International Convention for the Safety of Life at Sea). Det som framförallt är relevant i den 
här rapporten är det tillägg som antogs efter terrorattackerna 11 september och som trädde i 
kraft 1 juli, 2004, ISPS (International Ship and Port facility Security code). ISPS finns till för 
skydd av fartyg och hamnanläggningar och reglerar de åtgärder som bör vidtas för att 
förhindra framförallt terrorism. Tanken med koden är ett ökat internationellt samarbete mellan 
bl.a. sjöfartsverk och övriga internationella organisationer, men också mellan regeringar och 
rederier. Koden säger bland annat att förebyggande åtgärder ska göras i hamnar som används 
för internationell trafik. Koden är uppdelad i två delar. Del A som tvunget måste följas och 
del B som är rekommendationer för genomförandet av del A. (Transportgruppen [www])  
 
De hamnar som påverkas av ISPS är de där det förekommer internationell trafik. För hamnar 
med trafik på korta sträckor med fasta linjer finns det möjlighet till alternativa avtal mellan 
aktuella länder. Har hamnen begränsad eller särskild drift, som terminaler vid fabrik eller utan 
tät trafik, finns möjlighet till andra säkerhetsarrangemang. Dock får inte detta understiga 
IMO: s grundläggande regler för säkerheten eller en sänkning av skyddet för det fartyg som 
inte inkluderas i speciallösningen. Införandet av ISPS har inneburit tre huvudåtgärder för 
hamnarna (Transportgruppen [www]):  
 
Skyddsutredning    
Denna utredning ska göras av en godkänd skyddsorganisation, exempel på en sådan kan vara 
ett klassningssällskap eller en hamn. I utredningen ska fyra grundläggande delar identifieras;  
 

 tillgångar och infrastrukturer som är viktiga att skydda  
 tänkbara hot mot egendom och infrastruktur och sannolikheten att det inträffar 
 motåtgärder och procedurförändringar som minskar sårbarheten 
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 svagheter som mänskliga faktorer och procedurer 
  
 
 
Skyddsplan 
När skyddsutredningen är klar ska hamnen sammanställa en skyddsplan som består av tre 
nivåer. Innehållet i de olika nivåerna handlar om vilka åtgärder som hamnen ska vidta för att 
exempelvis förhindra obehöriga tillträden och att förhindra att vapen förs in på området. I den 
lägsta nivån ska det finnas möjlig kontroll och i de högre blir kontrollerna hårdare.  
 
Nivå 1 är obligatorisk för alla inblandade hamnar och här föreligger ingen särskild hotbild. I 
nivå 2 är hotbilden förhöjd och beredskapen höjs. Bland annat krävs det att transportenheten 
är incheckad minst två timmar innan avgång. I nivå 3 är hotbilden mot hamnen stor och 
kontroll och lastning sker under myndighetens direktiv. Här kan säkerhetsbestämmelserna 
liknas vid en flygplats. Det är den nationella myndigheterna som avgör vilken nivå som ska 
användas. I Sverige är det Rikspolisstyrelsen som beslutar detta.    
 
Skyddschef 
I hamnen ska det även finnas en skyddschef. Denna har i ansvar att exempelvis genomföra 
skyddsplanerna, utbilda personal och ha kontakt med motsvarande personer på fartyget.  
 

4.4 Farligt gods 
Vid transporter av farligt gods finns det bestämmelser på hur det ska hanteras och fraktas till 
sjöss och på land. Nedan följer en beskrivning på vad farligt gods är och vilka bestämmelser 
som måste följas.  

4.4.1 Definition 
Sjöfartsverkets har följande definition på farligt gods (Sjöfartsverket [www]): 
 
”Farligt gods är sådana ämnen och föremål som vid transport kan orsaka skador på 
människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras på rätt sätt.” 
 
Räddningsverkets definition av farligt gods är (Räddningsverket [www]): 
 
”Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga 
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras 
rätt under en transport.” 
 
Farligt gods delas in i ett antal klasser där varje klass beskriver typ av farligt gods. Till 
exempel är Klass 1 explosiva ämnen som fyrverkerier och ammunition. En produkt kan 
kombineras med flera olika klasser. För att beteckna en viss typ av ämne finns det ett så kallat 
UN-nummer. Detta är ett fyrsiffrigt nummer som används mycket inom internationell handel 
och betecknar bland annat innehållet i trailers (Wikipedia [www]). 
  
Regleringen av farliga godstransporter utgörs av de så kallade FN-rekommendationerna. Detta 
arbetas fram inom FN: s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC och ger underlag till de 
speciella regler som gäller för sjö-, land-, och lufttransporter. Regelverken som rör sjöfart och 
landtransport är IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) respektive 
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ADR–koden (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road).  

4.4.2 IMDG-koden 
Farligt gods som ska transporteras till sjöss måste följa Sjöfartverkets föreskrifter. Dessa 
föreskrifter bygger på IMDG-koden som är framställt av IMO. Koden har översatts till 
svenska, med ett litet antal svenska särkrav, och är integrerad i föreskrifterna som bilaga. 
Koden innehåller bland annat hur klassificering, förpackning, dokumentation och separation 
ska ske för det farliga godset. IMDG-koden uppdateras internationellt vartannat år och 
samtidigt med detta justeras även de svenska föreskrifterna. Förändringarna i koden syftar 
framförallt till att samordna reglerna med övriga transportslags internationella regler, till 
exempel landtransportens ADR-kod. (Sjöfartsverket [www]) 
 
DGD (Dangerous Goods Declaration) 
Vid transport av farligt gods till sjöss måste en speciell deklaration medfölja, det så kallade 
DGD-dokumentet. Uppgifter som måste finnas med finns beskrivet i IMDG-koden (se Bilaga 
1) och innefattar bland annat UN-nummer och klass. Det finns ingen särskild blankett för 
deklarationen men det finns däremot ett rekommenderat dokument som många använder sig 
av. Är transporten internationell måste uppgifterna i deklarationen vara på engelska. 
Transporter inom Sverige kan dock vara på svenska. Ett tillägg som gjorts i Sjöfartsverkets 
föreskrifter är att på svenska fartyg måste befälhavaren alltid ha alla DGD-dokument innan 
det lastas ombord på fartyget. (Sjöfartsverket [www]) 

4.4.3 ADR 
Vid transport av farligt gods på väg måste bestämmelserna i ADR följas. Direktiven är 
landstransportens motsvarighet till sjöfartens IMDG-kod och har arbetats fram av EU och 
gäller därmed i medlemsländerna. Direktiven innehåller alltså bestämmelser för hur farligt 
gods ska få transporteras på väg. Den svenska versionen, som gäller på Sveriges vägar, ges ut 
av Räddningsverket och går under namnet ADR-S. Vid transporter som går mellan flera 
länder måste ADR-dokumenten vara skrivna på de språk som används i det aktuella landet. 
Och det är avsändaren som måste se till att dessa papper finns tillgängliga. Övriga 
bestämmelser och skyldigheter sändare, transportör och mottagare har, finns i Bilaga 2.  
 

4.5 EDI – Electronic Data Interchange 
Innebörden av denna teknik är att dokument överförs elektroniskt mellan företags 
affärssystem. Dokument som tidigare hanterades manuellt kan nu hanteras elektroniskt och 
EDI är en standardisering av detta. I och med detta har EDI stor potential att effektivisera det 
administrativa arbetet vilket leder till att både administrativ tid och ledtid minskas samt att 
felprocenten minskas. Inom dagens logistik sker ett stort informations- och transaktionsflöde 
och kraven på rätt information vid rätt tid är stora vilket gör EDI bra för ändamålet.  
 
Vid implementering av EDI används en speciell EDI-programvara, konverterare. Denna 
programvara körs i företagens administrativa system och konverterar det interna systemets 
format till EDI:s standardformat. Genom de kommunikationsprotokoll som finns, går det 
bland annat att skicka och ta emot meddelanden, få kvittenser för transaktioner och funktioner 
för till exempel logg och övervakning. Vill företaget inte själva hantera EDI-
kommunikationen finns det möjlighet att lägga detta på en utomstående part. Denna typ av 
tjänst ökar i takt med att många företag tycker det är mer effektivt att en expert sköter om det 
ofta viktiga flödet av affärsinformation.  
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Nackdelen med EDI är att det i dagsläget finns ett antal standarder och varianter av dessa. 
Detta beror framförallt på att företagen har sina egna affärsprocesser, vilket avspeglar sig i 
den information som skickas dem emellan. De olika standarderna leder till att företagen måste 
anpassa sig till många olika varianter vilket av företagen upplevs som lite rörigt.  
 
Idag förekommer två huvudstandarder för meddelanden inom EDI, Edifact och XML. Edifact 
är en internationell meddelandestandard och används i stora delar av de meddelanden som 
skickas idag. XML är en syntaxstandard där meddelanden inom EDI är ett av många 
användningsområden. Trots att XML är modernare och är även bättre än Edifact i vissa lägen 
har det varit svårt att slå igenom. Anledningen är framförallt att Edifact är så pass inarbetat 
och att XML inte är lika standardiserat när det gäller affärstransaktioner. Transportbranschen i 
Sverige har sedan början av 1990-talet anpassat sina EDI-tillämpningar mot kund genom 
Sveriges Transportindustriförbund och e-Com/IT-kommiténs ramar för EDI. Ramarna baseras 
på de internationella standarder som finns där man tillämpar de anvisningar som är lämpade 
för transportbranschen i Sverige. (Fredholm, 2006) 

4.6 Kostnads- och Intäktskalkyl 
Vid en eventuell investering behövs någon form av ekonomisk kalkyl som beslutsunderlag. 
Kalkylerna bygger på kostnader och intäkter och kallas således även för kostnads- och 
intäktskalkyl (K/I-kalkyl). En kalkylmodell ska efterlikna verkligheten, detta kan dock vara 
svårt då kalkylen är en modell vilket endast är en förenkling av verkligheten. En svårighet är 
att veta hur detaljerad modellen ska vara. Dels ska den vara så detaljrik som möjligt, dels att 
den ska vara enkel och pratisk att använda (Stockholm Stad, 2006). Modellerna brukar 
förenklas genom att bland annat alla betalningar sker vid årsskiftet, grundinvesteringen 
betalas in samtidigt, de årliga inbetalningsöverskotten antas vara konstanta från år till år och 
att kalkylräntan är konstant under livslängden (Andersson, 2001).  
 

4.6.1 Investeringskalkylering, metoder 
Som tidigare nämndes finns ett antal olika kalkylmodeller för en investering. Allmänt gäller 
att de är framtagna för vinstdrivande verksamheter. En del kalkylmodeller kan dock anpassas 
till analys för verksamheter där ingen direkt avkastning förväntas utan där 
totalkostnadseffekten är av intresse (Stockholm Stad, 2006). I investeringskalkylering ligger 
fokus på de betalningsströmmar, in- och utbetalningar, som förekommer under den 
ekonomiska livslängden och vid vilka tidpunkter dessa inträffar. Inbetalningar avser de 
intäkter som fås av investeringen och är inte alltid lätta att beräkna. Investeringen kan till 
exempel göra att hanteringen av varor blir effektivare men det är svårt i förväg veta vilka 
inkomster det leder till. Utbetalningarna är lättare att beräkna då det är löpande utgifter i form 
av till exempel drift och underhåll av investeringen. Figur 4-3 visar hur ett investeringsförlopp 
kan se ut. Anledningen till tidsförflyttningar är att pengavärdet vid olika tillfällen inte är 
likvärdiga. En krona idag har inte samma värde om ett par år. Att ta hänsyn till detta kallas för 
diskontering. De kalkyleringsmodeller som använder sig av diskontering utgår från samma 
modell, det som skiljer dem åt är lösningsmetoderna (Andersson, 2001).  
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                          Figur 4-3: Överblick av ett investeringsförlopp. Källa: Andersson, Göran (2001) 
 
 
Kalkylränta 
En fundamental del i alla investeringskalkyler är kalkylräntan, diskonteringsräntan som ska 
motsvara avkastningskravet på satsat kapital. Det är även kalkylräntan som ska avgöra hur 
mycket en krona är värd idag jämfört med om ett par år. Den teoretiska målbilden av en 
kalkylränta är att den ska avbilda en perfekt kapitalmarknad, där det finns möjlighet att både 
anskaffa och placera valfria belopp till kalkylräntan (Andersson, 2001). Ett bekymmer vid 
bestämmande av kalkylränta är att den ska gälla en längre period vilket gör det svårt att  
fastställa rätt kalkylränta i förväg. Detta medför att en del förenklingar måste göras. Storleken 
på kalkylränta bör, vid lånat investeringskapital, vara högre än låneräntan. Förutom det bör 
det tas hänsyn till företagets alternativa kapitalplacering, inflation och risken en investering 
medför. 

 
 
 
 
 

 
Här följer de vanligaste kalkyleringsmetoderna som idag används.  
 
Payoff-metoden 
Payoff-metoden är den enklaste varianten av investeringskalkyler och är ett sätt att beräkna 
den tid det tar innan inbetalningsöverskottet är lika stort som investeringen. Metoden tar ingen 
hänsyn till att kapital har olika värden vid olika tidpunkter, det vill säga ingen hänsyn tas till 
kalkylräntan, vilket leder till att den investering som återbetalar sig först är förmånligast. Att 
beräkna payoff-tiden är relativt enkelt och görs utifrån investeringen i förhållande till 
inbetalningsöverskotten (XL-Dennis [www]). Payoff-tiden ska vara så liten som möjligt och 
jämförs, om möjligt, med företagets längst tillåtna payoff-tid (Ljung, Högberg 1996).  
 
 

andel lån * låneräntan  
+  andel eget kapital * förväntningskrav 
= KALKYLRÄNTAN 
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t/årgsöverskotInbetalnin
teringGrundinvestid-Payoff =  

 
Nuvärdesmetoden 
Vid beräkningar av nuvärdesmetoden beräknas alla utbetalningar om till en och samma 
tidpunkt. Valet av tidpunkt har ingen betydelse men vanligast är att använda tiden för 
grundinvesteringen, därav namnet nuvärde. Alla framtida utbetalningar diskonteras till denna 
tidpunkt.  
 

 
                                  Figur 4-4: Diskontering av inbetalningar. Källa: Andersson, Göran (2001) 
 
Ett positivt nuvärde ger en högre avkastning än företagets förväntningar, det vill säga mer än 
kalkylräntan. Skulle nuvärdet vara noll förväntas avkastningen från investeringen vara lika 
stor som kalkylräntan. Då det står mellan flera investeringsalternativ ska det som ger högst 
positivt nuvärde väljas.  
 

nutiden) till dediskontera kostnader (alla              
garutbetalnin  Summa- garinbetalnin  Summa:Nuvärde

 

 
Kapitalvärdeskvoten 
Vid investeringar med olika stora grundinvesteringar kan det vara missvisande att enbart titta 
på nuvärdet. Då kan istället kapitalvärdekvoten användas för att jämföra de olika alternativen 
där den med högst kvot är att föredra (Andersson, 2001). 
 

 
teringGrundinves

deKapitalvärdeskvotKapitalvär =  

 
Internräntemetoden 
Då en investering med en viss kalkylränta har ett nuvärde som är noll klarar det precis 
avkastningskravet. Skulle kalkylräntan höjas skulle inte avkastningskravet klaras av vilket 
leder till ett negativt nuvärde. Sänks istället kalkylräntan ger det en motsatt effekt. 
Internräntan är den räntesats då en investering ger avkastning, det vill säga när nuvärdet är 
lika med noll. Genom en beräkning av internräntan ges alltså ett mått på en investerings 
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avkastningsförmåga. En lönsam investering har en internränta som ligger högre än 
kalkylräntan (G Andersson, 2001). Sambandet mellan nuvärdemetoden och internräntan är att 
de investeringar som är lönsamma med nuvärdemetoden har även en internränta som är högre 
än kalkylräntan (XL-Dennis [www]).  
 

 
Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden går ut på att jämt fördela alla in- och utbetalningar i lika stora belopp, 
annuiteter, under investeringens ekonomiska livslängd. Positiv annuitet uppfyller företagets 
förräntningskrav. Annuitetsmetoden beräknas genom att beräkna differensen mellan det 
genomsnittliga betalningsöverskottet och annuiteten (Expowera [www]). Även här är det den 
med högst differens som är mest lönsam. Skillnaden mot nuvärdesmetoden är att 
annuitetsmetoden visar ett genomsnittligt år medan nuvärdemetoden visar investeringens 
totala resultat. Metoden lämpar sig vid kalkylering då man ska välja mellan investeringar som 
har olika lång livslängd.      
   

 Nuvärde 

Kalkylränta % 

 Figur 4-5: Sambandet mellan nuvärde och kalkylränta. Källa: Andersson (2001) 
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5 Auto-ID och RFID 

Detta kapitel ger läsaren en introduktion till begreppet RFID. Tyngdpunkten ligger på att 
identifiera komponenter och funktioner i ett RFID-system och framför allt vilka egenskaper 
dessa har samt i vilka områden de är bäst lämpade. I detta kapitel förs även resonemang 
kring lämplig identifieringsdata och huruvudida kameraidentifiering kan vara ett alternativ 
till RFID som identifieringsverktyg av transportenheter. Kapitlet har även fungerat som en 
kunskapsbas för författarna under arbetets gång och kan även ses som ett 
diskussionsunderlag vad gäller till exempel val av teknik. 

5.1 Auto-ID 
Auto-ID eller ”automatic identification” är ett samlingsnamn som beskriver de automatiska 
system för att koppla en identitet till ett objekt (Glover & Bhatt 2005). Tarkowski (1995) 
beskriver termen automatisk identifiering som förmågan att automatiskt kunna läsa ett 
meddelande, till exempel i form av en kod, från ett föremål som är märkt, till en registrerad 
enhet, till exempel en dator.  
 
Det specifika begreppet Auto-ID har myntats av Auto-ID Center som är ett akademiskt 
forskningsinstitut med högkvarter vid Massachusetts Institute of Technology (EAN [www]). 
Numera finns det två organisationer som arbetar med att ta fram standarder för automatiska 
identifieringssystem, EPC Global och Auto-ID labs (mer om det i kapitel 5.8 ). Enligt dessa 
organisationer består ett Auto-ID-system av en databärare, en läsare och ett system för att 
lagra och bearbeta data. Ett Auto-ID-system kan enligt den definitionen bestå av en mängd 
olika tekniker. Några av dessa är streckkoder, magnetremsor, optisk läsning, 
kameraidentifiering, röstidentifiering och RFID.  
 
Ett automatiskt identifieringssystem används främst för att processer ska gå fortare och utan 
mänsklig inblandning. Informationen i det automatiska identifieringssystemet kan lagras 
enligt två principer (Öst, 2004):  
 

 Centraliserat. Innebär att varje objekt endast innehar information om ett 
identifieringsnummer, attributen som kopplas till numret finns lagrat i en central 
databas.  

 Decentraliserat. Identifieringsnumret och de tillhörande attributen finns lagrade på 
objektet.  

 
Här följer några exempel på Auto-ID-system (Glover & Bhatt, 2005):  
 
Streckkoder 
Streckkodsavläsning med standardiserade EAN-koder är den idag absolut vanligaste formen 
för avläsning av ett märkt föremål direkt till en dator. Nackdelen med streckkodsavläsning är 
kravet på fri sikt mellan enheten som ska avläsas och läsaren, i det här fallet en laser. Detta 
innebär att enheten måste vara vänd mot läsaren med streckkoden i rätt riktning och dessutom 
på ett mycket nära avstånd. Andra nackdelar med streckkoder är att information inte kan 
ändras eller läggas till efter att tryckning av streckkoden har skett, samt att streckkoden lätt 
blir oläsbar vid dålig utskrift eller av väder och vind.  
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Magnetremsa 
En magnetremsa liknande de som finns på kreditkort är också ett sätt att identifiera och 
registrera information. Detta har precis samma nackdelar som vid streckkodsavläsning. 
Enheten med magnetremsan måste vara vänd åt rätt håll och eventuellt även kunna dras i en 
kortläsare. Detta är det absolut vanligaste sättet att identifiera och registrera personer vid in- 
och utpasseringar.  
 
Kameraidentifiering 
Kameraidentifiering kräver ett omfattande referensbibliotek för jämförelse med objektet som 
ska identifieras. För att identifieringen ska fungera krävs även en tydlig märkning på objektet. 
Oftast är kameraidentifiering också enbart användbart vid ett begränsat flöde. Dock kan 
termen begränsat flöde diskuteras. Mer om kameraidentifiering i kapitel 5.10.  
 
RFID 
Många av de begränsningar och nackdelar som ovanstående identifieringsmetoder besitter kan 
undvikas med RFID. Fördelarna med RFID kan sammanfattas med dessa punkter: (Glover & 
Bhatt, 2005) 
 

 Fri sikt krävs inte mellan läsare och objekt. Detta kan spara tid då processen med att 
rada upp objekten blir obefintlig.  

 Avläsning av flera objekt samtidigt. Ger stora tidsvinster vid behandling av många 
enheter.  

 Stor variation av komponenter/utrustning som kan anpassas till ett specifikt 
användningsområde. 

 Identifiering av unik produkt på artikelnivå. Tack vare den stora lagringskapaciteten i 
taggarna, finns möjlighet till identifiering av i princip oändligt många artiklar.  

 Ändring av information. Vissa typer av taggar har omprogrammeringsmöjligheter.  

5.2 Kategorisering av RFID-system 
RFID innebär enligt definitionen att alla identifieringssystem som inkluderar en elektronisk 
anordning och som kommunicerar med användaren via radiovågor av olika frekvenser 
(Glover & Bhatt, 2005). Glover & Bhatt (2005) nämner vidare att RFID kan kategorisera 
beroende på inom vilken typ av tillämpning tekniken används. Utifrån detta kan man göra 
speciella beaktanden och överväganden vid en implementation.  
 
Tillträdeskontroll 
Applikationer för tillträdeskontroll använder RFID för att identifiera och selektivt bevilja 
tillträde till ett område. Detta kan göras genom en RFID-transponder fäst på en bil eller 
genom personliga passerkort utrustade med en RFID-tagg.   
 
Tag and ship 
På svenska betyder detta tagga och skeppa. Detta handlar framför allt om märkning av artiklar 
eller paketgods som normalt tidigare gjorts med streckkoder. Steg ett är att associera taggen 
med artikeln genom inprogrammering, det är inte ovanligt att detta sker direkt vid 
”tryckningen” av taggen. Steg två och tre innebär att fysiskt placera taggen på artikeln och 
sedan kontrollera funktionaliteten, det vill säga kontrollera att taggen går att läsa av som den 
ska, samt att den avlästa datan associeras till artikeln som det var tänkt.  
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Track & trace 
Denna tillämpning har sitt ursprung i spårning av boskap då djuren märkts med en liten tagg i 
örat och på detta sätt kunnats följa. Utvecklingen av detta har framförallt läkemedel- och 
livsmedeltillverkare fört framåt då spårning av dessa varor är viktigt ur hälsosynpunkt.   
 
Smart Shelves 
Så kallade ”smart shelves” är hyllor för till exempel detaljhandeln som håller sig uppdaterade 
om det aktuella antalet artiklar innestående. Dessa kan användas för automatisk orderläggning 
och fördelarna med detta är oftast lägre lagerhållningskostnader.  

5.3 Förstudier och implementering 
Nya teknologier, däribland RFID, medför oftast fördelar men även nya kostnader, vilket 
innebär att RFID-tekniken står inför en hel del utmaningar om den på allvar ska slå igenom. 
Kostnaderna för taggarna är bara en liten del av totalkostnaden och andra stora kostnadsposter 
är förändringar av IT- och affärssystem samt personal- och kundutbildning. Förutom att ta 
fram billigare utrustning är en annan stor utmaning lässäkerheten. Idag är avläsningen av 
taggar långtifrån perfekt, detta handlar framförallt i det fall taggen är placerad på vissa 
material som försvårar avläsningen, till exempel metall och vätskor. Enligt undersökningar 
från RFID-projekt gjorda under 2005 har det visat sig att läsnoggrannheten ligger på allt 
emellan 80 och 99 %.  Ett införande av RFID innebär också att en hel del saker behöver göras 
annorlunda i de nuvarande processerna. Det kommer då att finnas behov av backup-planer 
och alternativlösningar, helt enkelt rutiner i det fall läsarna till exempel inte fungerar som de 
ska. De siffror som refererades till ovan om lässäkerhet gäller framförallt för passiva, enkla 
taggar som används för märkning på artikel- och kartongnivå. (Glover & Bhatt, 2005) 
 
Innan investering och implementering av en RFID-lösning bör undersökningar göras för att se 
om det verkligen finns ett behov. Många företag har en förmåga att utgå ifrån tekniken och 
försöka hitta ett användningsområde. Istället bör utgångspunkten vara behovet och fundera på 
hur en viss process kan förbättras. I förstudien bör det även göras en noggrann 
kostnad/nyttoanalys. Företaget bör ställa sig frågan om de verkligen vinner någonting på att 
automatisera en viss process eller om det verkligen innebär en förbättring att förändra en 
automatiserad process med streckkoder till en RFID-baserad? Förstudien ska också ge svar på 
vilka förändringar som kommer att behöva göras och hur verksamheten kommer att se ut efter 
ett införande av RFID. IT-system, organisation, förhållande med intressenter, är några av de 
faktorer som kan ingå i en sådan analys. För att dra full nytta av ett nytt system måste även 
kunder och andra intressenter inse att också de har ekonomiska intressen av att förändra sina 
processer.  
 
För att minimera risker är det lämpligt att börja med en implementering i liten skala. Detta ger 
fördelen att vid ett misslyckande snabbt ta lärdom av det som hänt istället för att misslyckas 
stort och därmed tvingas till ett stort reparationsarbete. Av förklarliga skäl är det lämpligt att 
vid initieringsfasen av ett nytt system köra, om möjligt, det gamla systemet parallellt. Detta 
ger också möjligheten att se om de backup-planer och alternativrutiner som beskrevs tidigare 
fungerar som de ska. Att göra uppföljningar på de nya rutinerna kan stora vinster göras. Går 
tekniken att utnyttja på ett bättre sätt? Har standarden och utrustning på marknaden förändrats 
sen implementationen? 
 
Inför implementation bör en kravspecifikation sammanställas där de behov som finns på 
systemet i detalj ska beskrivas. Detta kan handla om faktorer som frekvenser, val av 
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transponder, läshastighet, räckvidd, kostnader och antennplacering (Hull, Waldholm, 2005). 
Detta är viktigt för att hitta en lämplig leverantör eller för att fastställa att den utrustning som 
krävs överhuvudtaget finns. En sådan kravspecifikation kan även ge en fingervisning om vilka 
kostnader som implementeringen i slutändan kan landa på.  
 

5.4 RFID-system 
Enligt Finkenzeller (2003) består ett RFID-system alltid av minst två komponenter: 
tagg/transponder och läsare. Taggen innehåller data för identifikation som sänds trådlöst till 
läsaren som har till uppgift att tolka signalerna och skicka dessa vidare till någon form av 
informationssystem. Informationssystemet består bland annat av det som benämns 
”middleware”, vilket fungerar som ett gränssnitt mellan läsaren och en databas. Databasen har 
till uppgift att lagra den avlästa datan men även matcha datan med de attribut som krävs för 
att identifiera objektet. Detta kan då definieras som en central datalagring. Vid lokal 
datalagring lagras informationen direkt i läsaren.  
 

 
 
          Figur 5-1: Exempel på ett RFID-system. Källa: Glover & Bhatt (2005) 
 
Detta kapitel delas in i tre delar utifrån komponenterna i ett RFID-system. Först följer en 
genomgång av de faktorer som påverkar taggarnas funktionalitet, minneshantering och 
energiförsörjning.  Vidare följer en beskrivning av läsaren och egenskapar som påverkar 
användningsområde och prestanda. Den trådlösa kommunikationen mellan läsare och tag 
beskrivs till slut utifrån RFID-systemets prestanda.  

5.5 Taggen  
Taggen är placerad på objektet som ska identifieras och är en komponent av typen 
transponder (transmitter-responder). En transponder kan definieras som en automatisk enhet 
som sänder ett förutbestämt meddelande som respons på en förbestämd mottagen signal. 
Taggen eller transpondern är alltså den databärande enheten i RFID-systemet. Transpondern 
består normalt av en antenn och ett elektroniskt microchip som innehåller radiosändare och 
minne. 

5.5.1 Energiförsörjning 
 
Passiva 
Passiva transpondrar har ingen egen strömförsörjning utan all den ström som krävs för att 
driva kretsen och skicka data kommer från det elektromagnetiska fältet som sänds ut av 
läsaren (Finkenzeller 2003). Den tillgängliga strömmen från läsarens elektromagnetiska fält 
avtar snabbt med avståndet till transpondern och radiosignalerna som mottas behöver inte 
nödvändigtvis innehålla någon speciell information. Nackdelarna med passiva taggar är 
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framför allt att de enbart kan läsas av på korta avstånd. Hur stora dessa avstånd är skiljer sig 
dock mellan olika typer av passiva taggar och kan skilja sig från allt emellan ett par 
millimeter upp till tio meter. Dessa begränsningar gör att passiva taggar inte lämpar sig bra i 
alla typer av tillämpningar. Det är också svårt att koppla till sensorer för till exempel 
temperaturmätningar till en transponder som inte har en egen strömförsörjning. En annan 
nackdel är att taggen är läsbar långt efter att objektet med tillhörande tagg har lämnat det 
system där den var avsedd att bli spårad, vilket kan innebära problem då felaktiga avläsningar 
kan göras (Technovelgy [www]). Sist men inte minst har de passiva taggarna en begränsad 
kapacitet vad det gäller datalagring.  
 
Fördelarna är framför allt det låga priset samt att livslängden är i princip oändlig då egen 
strömförsörjning ej är nödvändig. Även den lilla storleken på transpondrarna kan ses som en 
fördel då detta är nödvändigt för att vara användbar i många tillämpningar, till exempel för 
spårning på artikelnivå. 
 
Man kan även urskilja de transpondrar som kallas för semipassiva. Semipassiva transpondrar 
är, precis som de aktiva, batteriförsedda men nyttjar enbart denna kapacitet för att driva 
kretsarna i det interna mikrochipet under databearbetningen och inte för att sända den 
responderande signalen. Själva dataöverföringen sker alltså passivt med hjälp av 
reflektionsmetoder, eller så kallad backscattering (mer om det i avsnitt 5.7.4). Effekten blir att 
räckvidden blir avsevärt bättre jämfört med vanliga passiva transpondrar då hela den 
insamlade signalstyrkan används för att generera en responssignal (Hull, Waldholm, 2005).  
 
Aktiva 
De aktiva transpondrarna innehåller ett batteri och har därmed en egen strömförsörjning. De 
har dock möjligheten att använda batteriet endast delvis då ström från läsarna också kan 
användas. Vissa aktiva taggar har utbytbara batterier som kan användas i många år, medan 
andra batterier är slutna enheter som inte går att byta ut.  Det finns även i vissa fall möjlighet 
att koppla transpondern till en extern strömkälla (Technovelgy [www]).   
 
Då skrivning till och avläsning av aktiva taggar sker vid ett fåtal gånger per dag räcker 
batteriet upp till 10 år. Läses den dock av under flera timmar per dag kan blir livslängden 
sjunka till veckor eller till och med dagar. De flesta aktiva transpondrar använder statiska 
arbetsminnen (RAM-minnen) för datalagring och batteriet krävs för att driva dessa samt 
antennen. Detta innebär att om batteriet inte fungerar som det ska kommer även lagrad data gå 
förlorad. (Aimglobal [www]). Vissa aktiva taggar sänder ut sin identitet kontinuerligt, vilket 
kallas för att ”pinga”. Pingandet innebär att läsaren enbart behöver lyssna till signaler, samt 
att transponderns batteri kommer ta slut fortare då den är konstant aktiv. Den andra 
möjligheten är att den aktiva transpondern enbart aktiverar sig när den mottar en signal från 
läsaren. Detta ger framför allt fördelen att batteriets livslängd ökar utan negativ påverkan på 
prestanda, samt att problemet med interferens (se kapitel 5.7.5) undviks (Hull & Waldholm, 
2005). Aktiva transpondrar används normalt till vägtullssystem och containertrafik där långa 
läsavstånd är en viktig komponent.  
 
Fördelarna med aktiva taggar är framförallt den längre räckvidd vid identifiering som uppnås 
tack vare högre signalstyrka. Den höga signalstyrkan gör också en aktiv transponder 
pålitligare då färre felavläsningar uppstår då styrkan innebär en högre effektivitet i medier där 
radiosignaler normalt har begränsad framkomlighet (vatten, metall och långa luftavstånd). 
Andra fördelar är högre minnes- och beräkningskapacitet, högre datatakt och möjlighet att 
spara data som är sänd från läsaren. Många aktiva taggar kan även inkludera 
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temperaturmätare och annan mätteknisk utrustning med hjälp av sensorer. Detta kan handla 
om mätning av till exempel luftfuktighet, vibrationer och ljus. (Wikipedia [www]) 
 
Den största nackdelen jämfört med passiva taggar är det högre priset samt taggarnas större 
omfång, vilket medför att de inte kan användas i tillämpningar som kräver små och lätta 
transpondrar. Även högre underhållningskostnader finns då batteriet behöver bytas ut, vilket 
även kan medföra misslyckade avläsningar då batteriet inte fungerar. I tabell 5-1 har fördelar 
och nackdelar sammanfattats.  
 
Tabell 5-1: Sammanställning av taggarnas egenskaper. 

 Fördelar Nackdelar Användningsområde Frekvensområde 
Passiva Lågt pris 

Lång livslängd 
Liten storlek 

Begränsad räckvidd 
Svårt att koppla till sensorer 
Ofrivillig läsbarhet 
Liten bandbredd 
Begränsad kapacitet vad 
gäller datalagring 
Reglerad användning 

Identifiering ned till 
artikelnivå 

LF, HF, UHF 

Semipassiva Bättre räckvidd 
jämfört med 
passiva 

  UHF 

Aktiva Lång räckvidd 
Snabb datatakt 
Går att koppla till 
sensorer 
Starkare signaler 
och därmed 
pålitligare 
 

Dyr 
Stor storlek  
Underhållningskostnader 
Batteriet kan ta slut 
Batteriet kan vara känsligt 
för extrem kyla.  

Vägtullsystem 
Containertrafik 

UHF, SHF 

 

5.5.2 Lagringskapacitet/skrivmöjligheter 
Den andra stora faktorn som påverkar transponderns funktionalitet är lagringskapacitet och 
skrivmöjligheter till taggen. När det gäller skrivmöjligheterna kan dessa delas in i tre 
kategorier beroende på hur de programmeras.  
 
Read-only 
När informationen på dessa taggar har programmerats in i samband med tillverkningen finns 
inga möjligheter för omprogrammering, utan dessa taggar klassas som read-only, det vill säga 
de kan enbart avläsas av läsaren (Technovelgy [www]). Informationen är i form av ett ID-
nummer och storleken på datan som kan lagras är i storleksordningen upp till 256 bitar, men 
varierar beroende på vilken standard som följs. När en read-only-tagg befinner sig i läsarens 
elektromagnetiska fält sänder den automatiskt ut sin identitet. Kommunikationen med läsaren 
är alltså envägs då transpondern kontinuerligt sänder ut data, medan läsaren inte kan sända 
data till transpondern. (Finkenzeller, 2003) 
 
Dessa read-only-minnen används nästan uteslutande i passiva transpondrar som används i 
priskänsliga massproduktioner, detta handlar framför allt om märkning av produkter på 
artikelnivå där informationskapaciteten inte behöver vara speciellt stor. Read-only-system 
används med en central databas som innehåller och kontrollerar informationen eller attributen 
som förknippas med det objekt som identifieras. (Aimglobal [www])  
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Write-once/read-many 
Dessa transpondrar kan programmeras en gång av antingen tillverkaren vid 
produktionstillfället eller av användaren vid valbart tillfälle (EAN [www]). Programmeringen 
är alltså begränsad till ett enstaka tillfälle och den processen är inte reversibel. Fördelen är 
alltså att användaren själv kan bestämma innehåll, nackdelen är att dessa data inte kan ändras 
vid ett senare tillfälle (Hull & Waldholm, 2005). 
 
Read-write 
Transpondrar med ett read-write-minne tillåter ändring av information ett valfritt antal gånger. 
(EAN [www]). Read-write-minnen är framför allt lämpade i tillämpningar där det finns ett 
stort behov av att kunna ändra informationen i taggen under olika delar av processen. Det är 
inte ovanligt att minnesstorleken kan variera från allt emellan 1 byte till upp till 64 Kbyte. 
Skriv- och läsmöjligheterna till transpondern är oftast uppdelade i block, detta innebär att 
blocket behandlas som en egen enhet och består då av ett visst antal bytes. För att skriva till 
eller ändra data i ett visst block, måste hela blocket först läsas av. Därefter sker en 
modifiering av bitarna eller vissa av bitarna och hela blocket skrivs sedan över till 
transpondern igen (Finkenzeller, 2003). Nackdelen med dessa typer av system är att det 
möjliga avståndet mellan läsare och transponder vid skrivning blir kortare än vid vanligt 
avläsning. Det är inte heller ovanligt att vissa läsare enbart kan skriva till en tagg i taget, även 
om det finns läsare som kan skriva till en hel grupp taggar samtidigt alternativt till ett visst 
block i minnet.  

5.6 Läsaren 
Läsaren är den enhet som läser av taggens data och kan sägas vara en komponent av typen 
transceiver (transmitter-receiver), det vill säga både en sändare och mottagare. Läsarens 
huvudsakliga uppgift är alltså att sköta kommunikationen med taggarna, samla in taggarnas 
data (identitet) och göra denna tillgänglig för användarna, antingen direkt på läsaren, 
alternativt i andra delar av IT-systemet. På läsaren finns, precis som på taggen, en antenn (i 
vissa fall flera), sändare/mottagare samt en avkodare. Detta är de tre grundläggande 
komponenterna, men innehållet i en läsare kan variera kraftigt beroende på vilka typer av 
funktioner de ska stödja samt vilken typ av transponder de ska läsa av.  
 
Sändaren ger via antennen ifrån sig signaler som ger energi till passiva eller semipassiva 
transpondrar. Transpondern använder denna energi för att skicka tillbaka radiovågor med 
identitetsdata. Signalerna som läsaren tar emot, måste för att kunna tolkas, först avkodas 
vilket är svårt i det fall signalen är alltför svag. Läsaren har då möjlighet att göra 
felkorrigering vid behov.  Läsaren kan precis som transpondrarna vara av typen read eller 
read-write, det vill säga, vissa läsare klarar enbart av att läsa av taggens data och andra har 
möjlighet att båda läsa av och skriva till. 
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                                         Figur 5-2: Princip för avläsning av taggens data. 
 
En viktig del i läsarens funktionalitet är att kunna filtrera och sortera ut data från 
transpondrarna innan det når företagets IT- eller affärssystem, detta görs i det som kallas för 
middleware. Många läsare läser av samma transponder flera gånger för att försäkra sig om att 
objektet verkligen har identifierats och registrerats, detta skapar stora mängder data i läsaren 
som inte bör skickas vidare till ett affärssystem innan en ”upprensning” har gjorts.  
 
Enligt GS1 Sweden (se kapitel 5.8) kan en läsare beroende på tillämpningen vara utformad på 
en rad olika sätt.  
 

 Läsare med inbyggd antenn. Passar framför allt då enstaka taggar ska läsas av vid till 
exempel ett löpande band.   

 Läsare med fristående antenn. Antennen kan här placeras på en helt annan plats än 
läsaren. Vanliga användningsområden är vid avläsning av helpallar eller för 
portalavläsningar vid till exempel lastkajer.  

 Flexibel läsare har möjlighet att tyda många olika protokoll för den trådlösa 
kommunikationen mellan läsare och tagg samt olika taggdataformat.   

 Flerfrekvensläsare kan läsa av taggar som är anpassade för flera olika frekvensband.  
 Modulära/utbytbara, är läsare som inte enbart tillverkaren utan även användaren kan 

förändra, till exempel i form av frekvensbyte.   
 Läsare med inbyggd etikettskrivare.  

 
Läsaren sänder radiosignaler på en viss frekvens med vissa intervall, alla taggar som befinner 
sig inom signalens räckvidd kommer att fånga upp denna genom taggens antenn. Taggen är 
förinställd att lyssna av vissa frekvenser och kommer således endast lyssna på signaler med de 
frekvenser den är avsedd att lyssna på. Det är storleken och formen på antennen som 
bestämmer vilka signaler den fångar upp. Taggar som inte är självförsörjande i form av energi 
och är helt passiv om den inte befinner sig inom läsarens sändningsområde. När taggen 
befinner sig inom läsarens sändningsområde fås strömmen som krävs för att aktivera taggen 
av läsaren.  

5.7 Trådlös kommunikation 
Den trådlösa kommunikationen mellan tagg och läsare avgör till stor del RFID-systemets 
funktionalitet. Denna kan delas in i ett antal faktorer: Frekvensanvändning, koppling, 
kollisionhantering, kodning och störningar.  
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5.7.1 Frekvensanvändning 
Valet av frekvens vid trådlös kommunikation mellan läsare och tagg är den absolut viktigaste 
faktorn för det trådlösa gränssnittet och har stor påverkan på prestandan hos ett RFID-system. 
Frekvensvalet påverkar framför allt läsavståndet men även datahastighet och signalens 
påverkan av hinder. Figur 5-3 visar användningen av radiofrekvenser.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
All trådlös kommunikation i världen är starkt reglerad av internationella och nationella 
standardiseringsorganisationer (se kapitel 5.8). RFID-tillämpningar är tillåtna inom sex olika 
frekvensband. LF (Lågfrekvens) 120-140 kHz, HF (Högfrekvens) 13.56 MHz och 433 MHz, 
UHF (Ultrahög frekvens) 860-950 MHz och SHF (Mikrovågsfrekvens) 2.45 GHz och 5.8 
GHz. UHF kan dessutom för RFID delas in i ett antal områden beroende på världsdel.    
 
 

 
              Figur 5-4: Frekvensband i världen. Källa: GS1 [www] 
 
Varje frekvensområde har olika för- och nackdelar. Generellt gäller att höga frekvenser 
innebär en högre datatakt och längre läsavstånd, men samtidigt större risk för störningar och 
svårgenomtränglighet genom vissa material. För låga frekvenser gäller generellt det omvända. 
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Figur 5-3: Användning av radiofrekvenser. Källa: Gundlegård (2005) 



 

 37   

I tabell 5-2 sammanställs de frekvensband som används för RFID och dess för- och nackdelar 
och användningsområden. Läsavståndet skiljer sig stort mellan olika källor, därför redovisas 
här dessa med ganska stora intervall så att alla enligt källorna angivna läsavstånd täcks.  

 
Tabell 5-2: Frekvenser, karaktärsbeskrivning.  

Frekvens LF 120-140kHz HF 13,56 MHz UHF 860-950 MHz SHF 2,45 GHz 
Läsavstånd 0-0.5 meter 0.9-3.5 meter (typiskt 

läsavstånd 1 meter) 
0-10 meter (typiskt 
läsavstånd 3-6 meter) 

0-100meter (typiskt 
läsavstånd är 0-10 
meter) 

Fördelar Enkel och robust teknik  
Många storlekar och 
utföranden  
Okänslig för störningar  
Bra 
genomläsningsförmåga  
Väl avgränsat läsområde  
 

Bra antikollision  
Stort utbud  
Relativt billiga 
transpondrar  
Ganska väl standardiserat  
Väl avgränsat läsområde  
Läsbarhet genom vätska 

Bra antikollision  
Snabb 
överföringshastighet  
Långa läsavstånd  
Billiga transpondrar  
Väl standardiserat  

 
 

Långa läsavstånd  
Klarar höga 
hastigheter  
 

Nackdelar Begränsad antikollision  
Långsam dataöverföring  
 

Medelmåttig 
datahastighet 
Interferens från metall 

Läser inte genom 
vätskor  
Läsområdet ej 
distinkt  
Interferens från 
metall 
 

Dålig 
standardisering  
Batteri i 
transpondrarna  
 

Användnings-
exempel 

Sophanteringskärl  
Inpasseringssystem  
Djurmärkning  
Robusta 
industritillämpningar  
 

Inpasseringssystem  
Publika transportsystem  
Förpackningsmärkning  
Klädmärkning  
 

Förpacknings-
märkning  
Lastpallar  
Spårning i 
försörjningskedjor 
 

Tågset  
Biltullar  
 

Källa: Aimtechnology [www], Lewis (2004), Rfidjournal [www]; Rfidnordic [www], Savi [www]. 

5.7.2 Modulationsmetoder 
Modulation handlar om hur man med hjälp av att variera amplituden, frekvensen och fasen på 
periodiska signaler kan beskriva data och sedan skicka över ett annat medium än det 
ursprungliga. I RFID-sammanhang är det en digital modulation som är aktuell då de 
ursprungliga digitala identitetsbitarna som taggen bär ska sändas analogt genom luften. Syftet 
med digital modulation är alltså att överföra digitala bitar genom en analog bandpasskanal, 
det vill säga en kanal med ett begränsat frekvensutrymme.  
 
Det finns totalt sex stycken modulationsvarianter, men enbart tre som är intressanta i RFID-
sammanhang. Dessa är: 
 

 Amplitude Shift Keying (ASK). Varierar bärvågens amplituder för att överföra data. 
 Frequency Shift Keying (FSK). Varierar bärvågens frekvenser för att överföra data. 
 Phase Shift Keying (PSK). Varierar bärvågens fas för att överföra data 

  
I RFID-sammanhang är ASK den vanligaste modulationsmetoden som används inom alla 
RFID-tekniker. Anledningen till detta är att signalbehandlingen är enkel att utföra och 
signalerna är lätta att tolka.  
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Även termen encoding (kodning) går inte att undkomma i detta sammanhang. Kodningen kan 
ses som en överenskommelse mellan sändare och mottagare för hur en etta och en nolla 
representeras av variationerna i bärvågen.  
 

5.7.3 Broadcast och medium access control 
Enligt Finkenzeller (2003) uppstår det i RFID-system ofta situationer där många transpondrar 
befinner sig inom en enstaka läsares läsområde samtidigt.  I dessa sammanhang kan man tala 
om två former av kommunikation – Broadcast och Multiple Access. Broadcastsystem innebär 
att läsaren sänder data till transpondrarna som tas emot samtidigt. Detta kan liknas vid många 
radiomottaggare som mottar sändningar från en radiostation.  
 

 
 
 
 
Den andra typen av kommunikation kallas för multiple-access eller medium access control 
och är metoder för antikollisionshantering. Den bygger på att data sänds i läsområdet från 
många individuella transpondrar till läsaren. Dessa förfaranden bygger på så kallade 
multiplex-metoder, det vill säga metoder som tillåter många signaler att använda samma 
kommunikationskanal eller fysiska medium utan eller med minimal interferens. Detta kan 
liknas vid en motorväg med många olika körfält, många olika bilar använder samma 
motorväg (medium), förhoppningsvis utan olyckor (interferens). Detta är möjligt genom att 
bilarna till exempel använder olika körfält eller samma körfält men efter varandra, det vill 
säga under olika tider (Schiller 2003). I det här fallet har vi att göra med ett trådlöst medium 
där många individuella transpondrar sänder data till läsaren inom dennes läsområde. Precis 
som motorvägen har även denna kommunikationskanal en begränsad kapacitet. 
 

 
 
 
 

Figur 5-5: Broadcastsystemet. Källa: Finkenzeller (2003) 

Figur 5-6: Medium access control. Källa: Finkenzeller (2003) 
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Den tillgängliga kanalkapaciteten måste alltså delas upp mellan de individuella 
transpondrarna så att data kan överföras från många transpondrar till en ensam läsare utan 
interferens. Det finns i princip fyra olika procedurer för att lösa detta: 
 

 Space Division Multiple Access (SDMA): Den fysiska kanalen delas upp i rumsligt 
separerade områden. 

 Frequency Domain Multiple Access (FDMA): Den fysiska kanalens frekvensband 
delas upp i mindre sub-band.  

 Time Domain Multiple Access (TDMA): Den fysiska kanalen delas upp i tidsluckor 
med jämna intervall.  

 Code Division Multiple Access (CDMA): Särskiljer signalerna med kodning. 
 
Dessa metoder går att kombinera och det är heller inte ovanligt att så görs. I RFID-
sammanhang är det vanligast med TDMA eller varianter av denna. 
 
Utöver dessa metoder finns det antikollissionsprotokoll som reglerar hur tagg och läsare 
kommunicerar med varandra. Det finns en rad sådana protokoll men de absolut vanligaste i 
RFID-sammanhang är Tag Talks First (TTF) och Reader Talks First (RTF). (Glover & Bhatt 
2005)  
 
TTF 
När transpondrarna träder in i läsarens läsområde, deklarerar den direkt sin närvaro genom att 
reflektera tillbaka identifieringsdata. Detta är lämpligt då det finns ett behov av att identifiera 
allt som passerar en läsare, till exempel artiklar som passerar en läsare på en transportband 
(Rfidjournal [www]). TTF används för det mesta av enkla passiva taggar som sänder ut sin 
identifiering slumpvis i tiden, således är det en typ av TDMA. Det finns även en variant på 
TDMA, ALOHA-protokollet som bygger just på denna slumpvisa sändning i tiden. 
Kollisioner kan då uppstå, men det finns regler för omsändning av data. Fördelen med 
ALOHA-protokollet är att kanalen utnyttjas bättre då tidsluckorna kan utnyttjas effektivt. Det 
finns även varianter av ALOHA som denna rapport ej kommer att gå in på.  
 
RTF 
Till skillnad från TTF-protokollet vill läsaren här istället hitta en specifik tagg i läsområdet. 
Läsaren sänder energi till alla taggar i läsområdet, men taggen är inaktiv tills läsaren ber dem 
svara. Läsaren har alltså möjlighet att hitta en tagg med ett specifikt serienummer genom att 
fråga alla närvarande taggar efter detta (Rfidjournal [www]). Fördelen med detta är att 
kollisioner kan förebyggas genom att endast ha en kommunikationslänk öppen i taget. 
Nackdelarna är att protokollet är mycket mer komplicerat och kräver mer avancerade läsare 
och taggar, samt att RTF-läsare innebär en större interferens med annan RFID-utrustning, 
vilket i sin tur innebär svårigheter i att placera läsarna. En metod för att finna ett specifikt 
serienummer på taggen är genom singulation det vill säga genom s.k. binära sökträd.  
 
Duplexing 
En annan faktor för den trådlösa kommunikationen är vilken kommunikationsmodell som 
används, det vill säga på vilket sätt läsare och transponder ”pratar” med varandra. Enligt 
Glover & Bhatt (2005) finns två varianter:  
  

 Full-Duplex. Läsaren och transpondern kommunicerar samtidigt. 
 Half-Duplex. Läsare och transpondern turas om att kommunicera.  
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Det går även att klassa en kommunikationsmodell som sequential, vilket är en variant av Half-
Duplex. Denna innebär att en passiv transponder inte sänder samtidigt som den mottar ström, 
utan lagrar strömmen tillfälligt i en kondensator.  

5.7.4 Koppling 
Glover och Bhatt (2005) definierar koppling som: ”en taggs kopplingsmekanism bestämmer 
på vilket sätt en krets på taggen och en krets på läsaren påverkar varandra för att skicka och ta 
emot data samt energi". Kopplingstypen påverkar läsavståndet mellan läsare och sändare, 
samt vilken frekvens taggen kan använda.  
 

 
 

Figur 5-7: Koppling. Källa: Glover och Bhatt (2005) 
 
För att förstå principen för koppling bör man först ha en kort bild av hur det 
elektromagnetiska fält som sänds ut från läsarens antenn ser ut. Detta fält kan i princip delas 
upp i två helt skilda fält, ett elektriskt och ett magnetiskt. Dessa två fält närmar sig varandra 
längre bort från antennen och övergår till slut i radiosignaler som består av fortskridande 
elektromagnetiska vågor. Området innan de två fälten har integrerats brukar kallas för ”Near 
Field” och det efter för ”Far Field” (Lewis 2004). Det finns tre huvudsakliga 
kopplingsvarianter: induktiv koppling, elektrisk koppling och elektromagnetisk koppling. 
 
Induktiv koppling 
Induktion baseras på en spole som placerats i det magnetiska fältet, Near Field, beskrivet 
enligt ovan och används på låga frekvenser (långa våglängder), det vill säga LF och HF-
bandet. Spolen drar åt sig energi från detta fält som ger upphov till en spänning som likriktas 
och sedan förser elektronikkretsarna med energi. För de taggar som använder sig av induktiv 
koppling fungerar alltså spolen som antenn. Även det magnetiska fältet skapas med hjälp av 
en antenn i form av en spole, se figur 5-8.  
 

                 SpolarMagnetiskt fält  
 

           Figur 5-8: Induktiv koppling.  Bildkälla: Glover & Bhatt (2005) 
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Detta är en mycket vanlig typ av koppling i RFID-sammanhang och har använts i större delen 
av de passiva taggar som gjorts på senare år. Men även semipassiva taggar använder 
induktion. För taggar med induktionskoppling kan alla modulationsmetoder användas, men 
den vanligaste är ASK i samband med kommunikationsmodellen Full-Duplex. Dock finns det 
även varianter med FSK och Sequential. Läsavstånd beror på antennens storlek och kan 
variera allt ifrån 10-40 cm, där 10 cm är det vanligaste. 
 
Induktiva system har flera stora nackdelar.  
 

 Fältstyrkan avtar snabbt med avståndet 
 Varje transponder som befinner sig i fältet drar energi vilket leder till kortare 

avläsningsavstånd.  
 Problem med att hantera kollisioner och många avläsningar samtidigt. 
 Kan enbart utnyttjas på frekvenser i LF och HF, då låga frekvenser gör att Near field 

blir kortare. 
  

Elektrisk koppling 
Här används istället det elektriska fältet för att överföra energi alternativt data. Både läsarens 
och transponderns antenner består av elektriskt ledande ytor.  I läsaren finns en resonanskrets 
som skapar spänningshöjningar. Dessa spänningshöjningar tillförs till den elektriskt ledande 
ytan som i sin tur då skapar ett elektriskt fält. Transponderns ledande ytor kommer i kontakt 
med fältet och det uppstår en spänning som används för att förse kretsen med kraft. När läsare 
och tagg befinner sig helt parallellt med varandra kan detta liknas vid att de delar en 
kondensator och gemensam jord (se figur 5-9). Även denna metod ryms inom Near field, 
vilket innebär att de effektiva avläsningsavstånden är mycket korta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromagnetisk koppling 
Kallas på engelska för backscatter coupling eftersom själva överföringen mellan tagg och 
läsare bygger på reflektion av de elektromagnetiska vågor som läsaren sänder ut 
(amplitudmodulerade). Sändaren och transponden sänder inte samtidigt, detta kan alltså 
klassas som half-duplex, dock inte sequential då transpondern mottar energi samtidigt som 
den sänder. Elektromagnetiska signaler uppstår i det som kallas ”Far field”, det vill säga det 
fält där transpondern befinner sig för att kunna utnyttja denna teknik. Detta innebär alltså att 
räckvidden ökar jämfört med det två andra metoderna som opererar i Near Field. För att göra 
Near Field så litet som möjligt används höga frekvenser, till exempel UHF, och därmed korta 
ljudvågor. Förutom att UHF ger fördelen av dessa längre läsavstånd innebär det även bättre 
förutsättningar för riktning av avläsningsfältet. Korta ljudvågor innebär också att antennen 
inte behöver vara speciellt lång, då antennens storlek står i proportion till ljudvågens längd. I 

kondensator

Figur 5-9: Elektrisk koppling. Källa: Glover & Bhatt (2005) 



 

 42   

princip innebär detta möjligheter till täckning av ett väl avgränsat läsområde med hjälp av 
små antenner, vilket innebär att transpondrarna blir billigare. Elektromagnetiska vågor går att 
använda för både passa och aktiva transpondrar.  

 
 
 
 
 
Figur 5-10 visar en transponder som ut nyttjar elektromagnetiska signaler. Antennen har, 
förutom att reflektera energin tillbaks till läsaren, även uppgiften att förse microchipet med 
energi. Chipet kontrollerar en resistor som sitter precis bredvid. Resistorn kan kontrollera om 
antennen sänder tillbaka med den ena halvan av antennen eller med båda och kan därmed 
kontrollera signalens amplitud.  
 

5.7.5 Störningar för elektromagnetiska signaler 
Alla elektromagnetiska signaler som färdas genom ett medium utsätts för störningar. 
Generellt kan man säga att signaler med hög frekvens påverkas mer av störningar än de med 
låg frekvens. Interferens, brus, dämpning och reflektion är de fyra faktorer som nämns i dessa 
sammanhang. Intressant är även att titta lite närmare på hur transponderns applicering på 
material ses kan som en störning.  
 
Interferens 
Interferens kan definieras som överlagring av vågor med samma frekvens. Detta kan uppstå 
då två signaler med samma frekvens breder ut sig och överlagras vid de tillfällen de är i fas. 
Detta resulterar i att antingen en utsläckning eller en förstärkning. Till skillnad från 
signalöverföring i ett skyddat medium, en kabel till exempel, kan inte radiovågor skydda sig 
mot interferens. Resultatet av detta blir en lägre datahastighet och/eller fler bitfel. (Schiller 
2003) 
 
Brus 
För att mäta brusets påverkan talas det om termen signal-to-noise ratio och är ett mått på 
signalens styrka i förhållande till den omgivande brusstyrkan. Brus uppstår från framförallt 
annan närliggande elektrisk utrustning, andra läsare eller t.o.m. störningar från komponenter i 
den mottagare som ska läsa av signalen. Problemet kan ofta lösas genom att se över 
placeringen av läsarna i förhållande till en annan utrustning samt att skärma av läsarna.  
 
Dämpning 
Dämpning handlar om att effekten på en utsänd signal dämpas med sträckan. Signalstyrkan 
som sänds ut från en läsare är idag vanligtvis väldigt stark och är sällan en begränsande faktor 

Figur 5-10 Elektromagnetisk koppling. Källa: Glover & Bhatt (2005) 
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i dagens RFID-system. Problemet är snarare att signalen som sänds tillbaka till läsaren från 
transpondern är betydligt svagare, framförallt om det handlar om passiva transpondrar som 
saknar egen strömkälla. Detta innebär att räckvidden inte ökas proportionellt mot ökad 
signalstyrka. Däremot så minskas signalenergin med ökat läsavstånd. Förutom sträcka är 
skuggning, flervägsutbredning och refraktion andra faktorer som kan klassas som dämpning. 
Det blir oerhört svårt att räkna på vad den mottagna effekten skulle bli med alla dessa 
ingående faktorer, men normalt är att räkna den mottagna effekten som omvänt proportionellt 
på tredje eller fjärdepotensen mot avståndet. Det vill säga, om avståndet mellan läsare och 
transponder ökar med 2 meter, minskar den mottagna signaleffekten åtta eller sexton gånger. 
(Hull & Waldholm 2005) 
 
Reflektion 
Reflektionsförluster uppstår då signalen måste tränga igenom olika material. Materialets 
tjocklek har ingen betydelse då signalens våglängd är av minst samma storlek som materialet. 
Tester har visat att vid genomträngning av vatten så är den penetrerade signalen enbart 1 % av 
den ursprungliga, för glas är motsvarande siffra 21 %. (Marsh 2007) 
 
Material 
Objektet som transpondern placerats på har även en stor effekt för signalkvaliteten. Även här 
är det framförallt taggar med UHF-frekvenser som påverkas mest och taggar med lägre 
frekvenser är mindre känsliga. Det är framför allt objekt som är större än våglängden som har 
inverkan på avläsningen. Det har gjorts undersökningar med UHF-frekvenser som visar på 
effekterna av taggplacering på vissa material. Man har i dessa undersökningar räknat på ett så 
kallat distansavstånd, avståndet mellan objektet och taggen. Utifrån detta avstånd räknas 
effektbehovet ut för att erhålla samma räckvidd för avläsning som om taggen var i fri luft. 
Resultatet visar att för metall krävs det drygt fyra gångers högre effekt om taggen placeras tre 
millimeter över objektytan för att bibehålla samma avläsningsräckvidd. Dock kan metall även 
ge motsatt effekt. Placeras taggen istället 8 mm eller mer från objektet så blir effektbehovet 
mindre, alternativt att räckvidden blir längre. Även papper/trä ingick i studien. Resultatet blev 
här istället att knappt 3 gångers större effekt krävdes då taggen befann sig 3 millimeter över 
objektytan. De reflektionseffekter som uppstod vid objekt av metall uppkom ej här. (Marsh 
2007) 

5.8 Standarder 
Standard kan enligt ISO definieras som (ISO [www]): 
 
“Standards are documented agreements containing technical specifications or other precise 
criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of characteristics, to ensure 
that materials, products, processes are fit for their purpose”. 
 
Standarder kan delas in i officiella och inofficiella. Officiella innebär att de är auktoriserade 
av nationella eller internationella organ. Dessa officiella kan i sin tur delas in i tekniska 
standarder (tekniska specifikationer) och applikationsstandarder (hur tekniken ska användas). 
En inofficiell eller de facto-standard är standarder som uppstått genom av marknaden 
accepterade tekniker eller metoder oftast framtagna av marknadsledande företag.  

5.8.1 Organisationer kopplade till standarder inom RFID 
 
I Sverige finns tre standardiseringsorgan (EAN [www]): 
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 SIS Swedish Standards Institute 
 SEK Svenska Elektriska Kommissionen  
 ITS Informationstekniska Standardiseringen 

 
Sverige har även representanter i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN 
(europeisk) och ISO (global). 
 
ISO 
ISO är världens största utvecklare av standarder och består av ett nätverk av 
standardiseringsinstitut från 157 länder (SIS ifrån Sverige). ISO deklarerar att de är en icke-
statlig organisation men medlemmarna kan vara statliga, i många fall har det även sitt 
ursprung i privata bolag eller nätverk av bolag. ISO har också ett nära samarbete med 
Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) som ansvarar för standardisering av 
elektrisk utrustning. Sveriges representant i IEC är SEK.  
 
GS1 
När streckkoder började användas i USA på 60-talet fanns ingen gemensam 
streckkodsstandard utan olika leverantörer hade olika streckkodsuppbyggnader vilket skapade 
problem. Ett antal företag gick då samman och skapade UCC vilket ledde till att gemensamma 
artikelnummer (UPC) användes som fungerade på alla marknader i USA. Samma tankar fanns 
bland dagligvaruföretagen i Europa på 1970-talet. Företagen insåg att ett liknande system som 
skapats i USA på 1960-talet även behövdes i Europa. Detta ledde fram till en utvecklad form 
av UPC-numret, nämligen European Article Numbering (EAN). EAN skiljde sig gentemot 
UPC enbart på en punkt. Man valde att ha tretton siffror i koden istället för UPC: s tolv. Idag 
är UPC/EAN ett nummersystem som inte bara används i dagligvarubranschen utan i alla 
branscher runt om i världen. (GS1 [www])    
 
EAN består av många nationella EAN-organisationer (i Sverige EAN Sverige) som 
tillsammans bilder EAN International. EAN bytte nyligen namn till GS1 samtidigt som UCC 
bytte namn till GS1 US. Det är dessa organisationer som idag ansvarar för underhåll och 
utveckling av det gemensamma nummersystemet UPC/EAN (GS1 [www]). GS1 består av 
nationella medlemsorganisationer runt om i världen. I Sverige representeras GS1 av GS1 
Sweden. De nationella organisationerna är icke-vinstdrivande och finansierar verksamheten 
genom avgifter som tas ut av företagen som använder streckkodsstandarden.  
 
GS1 och GS1 US bildade organisationen EPC Global vilken har till uppgift att 
kommersialisera EPC-tekniken och EPC Global Network vilken skapats av Auto-ID Center 
(se kapitel 5.1). Auto-ID Center splittrades 2003 till två separata organisationer. Dels Auto-ID 
Labs som finns på MIT (Massachusetts Institute of Technology), dels andra universitet som 
bedriver forskning på EPC-teknologier. EPCglobal Network är en integration av RFID- och 
internettekniker som ska möjliggöra att auktoriserade företag har möjlighet att få 
realtidsinformation om artiklar. Konceptet är precis som EAN/EPC tänkt fungera för samtliga 
branscher över hela världen. EPCglobal network är alltså baserat på den elektroniska 
produktkoden, EPC, som kan lagras i en RFID tag. 

5.8.2 ISO-standarder 
ISO har tagit fram ett antal standarder kring RFID. Standarder inom RFID är viktigt framför 
allt då det handlar om öppna system och i synnerhet i öppna system som ska verka i 
internationella försörjningskedjor. Detta kan handla om alltifrån vägtullssystem till 
containerhantering. Standarder inom RFID är ofta av fyra olika typer: 
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 Protokoll för luftgränssnitt. Det vill säga på vilket sätt ska tag och läsare 

kommunicera. Det anges bland annat vilken frekvens, modulations- och 
antikollisionsmetod som ska användas.   

 Struktur för datainnehåll.  
 Applikationer. Hur standarden ska användas i verkliga tillämpningar.  
 Överensstämmelse (Conformance). Tester för att se att produkterna uppfyller 

standarden. 
 

Standarder för RFID och standarder kopplade till RFID har sammanfattats i tabell 5-3. 
Tabellen är uppdelade i två delar, en del med rena RFID-standarder och den andra med 
standarder kopplade till unik identifiering och däribland RFID.  
Tabell 5-3: Sammanställning av standarder kopplade till RFID. 

RFID-standards 
ISO Användning Innehåll Frekvensband/Övrigt 
11784 Spårning av boskap Datainnehåll  
11785 Spårning av boskap Protokoll för luftgränssnitt  
14443 Kontaktlösa smart cards Protokoll för luftgränssnitt HF 
15693 Kontaktlösa vicinity cards Protokoll för luftgränssnitt HF 
18046 Test av prestanda för taggar 

och läsare 
  

18047 Test för överensstämmelse 
(Conformance) av standard för 
taggar/läsare 

  

15961 Objekthantering  Dataprotokoll: applikationsgränssnitt  
15962 Objekthantering Protokoll: Regler för kodning och av 

data och logiska minnesföljder 
 

15963
  

Objekthantering Unik identifiering av transponder  

18000-1 Automatisk identifiering och 
objekthantering framför allt för 
spårning i försörjningskedjor 

Principer och arkitekturer för RFID-
standard 

Generella parametrar 
för luftgränssnitt vid 
globalt accepterade 
frekvenser  

18000-2 ” Protokoll för luftgränssnitt LF 135 kHz 
18000-3
  

” ” HF 13.56 MHz 

18000-4 ” ” SHF: 2.45 GHz 
18000-5 ” ” SHF: 5.8 GHz 
18000-6 ” ” UHF: 860-930 MHz 
18000-7 ” ” UHF: 433.92 MHz 
17364-
17367 

Försörjningskedjor Luftgränssnitt, datastruktur, 
datastruktur för valbar data 

Alla globalt accepterade 
frekvenser 

STANDARDER KOPPLADE TILL RFID 
15459-1 Unika identifierare för 

transportenheter 
Struktur för datainnehåll  

15459-2 “ Registreringsprocedurer  
15459-3 “ Allmänna regler för unik 

identifiering 
 

15459-4 “ Unik artikelidentifiering för supply 
chain management 

 

15459-5 “ Unik identifiering av returlastbärare 
(RTI:s) 

 

15459-6 “ Unik identifiering för produktgr.  
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ISO 15459 
Unik identifiering kan ske på olika nivåer i en försörjningskedja, på containernivå, pallnivå, 
kartongnivå och artikelnivå. Det är dessutom många olika parter i försörjningskedjan 
(sändare, mottagare, transportörer etc.) som hanterar dessa enheter. Varje part måste kunna 
identifiera och spåra enheten för att kunna referera till enhetens attribut såsom mottagare, 
avsändare, innehåll och vikt. Det bästa vore då om denna identitet finns representerat i ett 
Auto-ID-system, till exempel streckkodsavläsning så att varje part kan använda identiteten för 
att hitta datan kopplad till enheten. Denna standard beskriver en unik identifierare som möter 
dessa krav och ska kunna användas oavsett användning av streckkoder, RFID-taggar eller 
något annat Auto-ID-system kopplat till en enhet eller artikel. Delen 15459-1 specificerar den 
unika teckensträngen för identifiering av en enhet. Det finns sammanlagt 6 delar i ISO 15459 
enligt tabell 5-3. 
  
ISO 18000 
Den standard som ISO har tagit fram för automatisk identifiering och objekthantering 
(automatic identification and item management) benämns 18000-serien. Denna standard 
beskriver bland annat luftgränssnittet för system som troligtvis, används för spårning av gods 
i en försörjningskedja. Med luftgränssnitt menas hur taggar och läsare kommunicerar med 
varandra, vilket inkluderar frekvenser, modulationstekniker, antikollisionsmetoder etc. Det 
finns alltså inga specifika instruktioner om vilken typ av data som skickas utan enbart hur 
detta ska gå till. Denna standard täcker de allra flesta frekvenser som används inom RFID-
system i världen. Syftet med standarden är alltså att åstadkomma produkter som är kompatibla 
och som kan kommunicera med varandra över hela världen. Problemet har varit olika 
frekvensregleringar och regleringsnormer i olika delar av världen, vilket inneburit att flera 
delar inom 18000-serien har skapats. 18000-serien är uppdelad i 7 kategorier enligt tabell 5-3 
(Rfidjournal [www]). 18000-6 är den standard som reglerar gränssnittet inom frekvensbandet 
860-930 MHz. Denna finns i tre varianter beroende på taggarkitektur A, B eller C. A och B 
har inte passat det förslag till standard som EPCglobal föreslagit. ISO antog därför nyligen 
arkitektur C som bygger på Generation2 –protokollet och som numera är en global 
taggstandard. (Rfidnordic [www])  
 
ISO 15693/15963 
Denna standard var ursprungligen tänkt som en specifikation för så kallade vicinity card. 
Dessa kort är kontaktlösa smart cards och lämpliga att använda för tillträdeskontroll, men har 
även använts i andra applikationer som till exempel försörjningskedjor och godsspårning. 
Denna standard definierade en typ av induktivt kopplad tag, ungefär lika stor som ett 
kreditkort. I luftgränssnittet arbetar taggar enligt denna standard på HF-bandet. Vissa säljare 
ger ut unika ID-nummer till dessa taggar, men dessa är inte globala och inte kompatibla med 
ISO 18000 eller EPC. 
 
ISO 17363 Freight Containers 
Definierar användandet av RFID-taggar specifika för fraktcontainers i supply chain 
management syften.  Taggarna är av typen read/write och kan klassas som ”shipment tags”.  
Standarden definierar luftgränssnitt, datastruktur, datastruktur för valbar data. Datastrukturen 
kan alltså delas in i två områden. En del som är obligatorisk och icke omprogrammerbar, den 
andra delen innehåller omprogrammerbar information. Hela ISO-standardserien 17364-17367 
går under beteckningen ”supply chain applications of RFID” och kan delas in i fem delar 
utifrån nivå på märkning. (Layer 0-Layer 4) enligt figur 6-2 i kapitel 6. 
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 17363 Freight containers 
 17364 Returnable transport items (RTIs) 
 17365 Transport units 
 17366 Product packages 
 17367 Product tagging 

5.8.3 EPC-standarder 
ISO fokuserar framför allt på att utveckla standards inom luftgränssnittet, det vill säga hur 
taggen och läsaren kommunicerar. EPCglobal har ett större fokus på standarder för alla 
komponenter i EPCglobal network även om de också arbetar med luftgränssnitt. Enligt GS1 
är alla deras standarder baserade på officiella standarder, det vill säga ISO-standarder som 
antingen är klara eller under utveckling.  
 
Auto-ID Center 
Auto-ID Center bildades 1999 för att utveckla de så kallade elektroniska produktkoderna 
(EPC) och tillhörande teknologier för att identifiera och spåra produkter i en 
försörjningskedja. Eftersom det i försörjningskedjor handlar om öppna system med många 
inblandade parter ställdes krav på att taggarna skulle vara billiga då de enbart används en 
gång och sedan slängs. Ett annat krav var att de skulle användas inom UHF-bandet, då detta 
är de frekvenser som lämpar sig bäst för långa läsavstånd vilket var nödvändigt för 
tillämpningar i försörjningskedjor. Eftersom identifiering av produkter skulle kunna ske i en 
global försörjningskedja krävdes ett öppet standardiserat luftgränssnitt som fungerade i alla 
länder. Ett protokoll gjordes som skulle kunna användas fritt av tillverkare och deras kunder. 
För att alla parter i kedjan skulle kunna ta del av den informationen som var kopplad 
identiteten utvecklades också ett gränssnitt mot Internet som möjliggjorde detta. Även detta 
var tvunget att vara standardiserat så att aktörer på ett enkelt och billigt kunde dela med sig av 
denna information. Tanken var från början att använda en redan befintlig ISO-standard för 
luftgränssnitt, men den standard på UHF-bandet som ISO föreslog var för komplex för de 
enkla billiga taggar som tanken var. Därför gjordes ett eget protokoll uppdelat i klasser 
beroende på hur komplicerade/sofistikerade de var. Klasserna är dock inte kompatibla då 
olika protokoll används, detta innebär att läsarna måste kunna hantera flera klasser. 
(Rfidjournal [www]).  
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Tabell 5-4: EPC-standarder 

EPC-standards 
Klass Strömförsörjning Minneskap. 

Gen1  
Minneskap. 
Gen2 

Minnestyp Övrigt 

Class 0 Passiv 64-96 bits   Read Only UHF 
Class 0+ Passiv 64-96 bits 96-256 bits Write 

Once/Read 
Many 

Använder Class 0-
protokoll 

Class 1 Passiv 64-96 bits 96-256 bits Write 
Once/Read 
Many 

UHF, Backscatter-koppling

Class 2 Passiv 64 kb   Read/Write Backscatter-koppling 
Class 3 Semi-passiv 64 kb   Read/Write Backscatter-koppling. Som 

Class 2, men högre 
läsavstånd pga. eget 
batteri. 

Class 4 Aktiv     Read/Write Eget batteri som driver 
mikrochip och egen 
transmitter 

Class 5 Aktiv     Read/Write Läsaregenskaper, kan 
kommunicera med andra 
Class 5 taggar och andra 
enheter.  

 
Dessa klasser har utvecklats till standarder och de har även förändrats en del genom förslag 
från tillverkare och användare. Class 0+ är till exempel en lätt modifierad variant av Class 0. 
För alla klasser finns det definierat innehåll och kodning (modulation), när det däremot gäller 
luftgränssnittet finns detta enbart specificerat för Class 0 och 1. Även minneskapaciteten har 
förändrats, från 64 till 96 bitar.  
 
EPC Generation 2 
2004 började EPCglobal utveckla nästa generations standard för taggar, EPC Generation 2, 
eller Gen 2. Tanken var att man skulle få en global standard som ligger i linje med befintliga 
ISO-standarder, samt en förbättring av produkternas prestanda jämfört med de tidigare 
klasserna i Generation 1. Gen 2 var designad för att följa ISO, men en del problem har 
funnits, bland annat vad gäller det som kallas Application Family Identifier (AFI). Alla ISO 
RFID-standarder har en AFI med i taggens identifieringsdata, vilket är en 8 bitars kod som 
identifierar datans ursprung. Gen 2 inkluderar ett 8 bitars block som skulle kunna användas 
för en AFI, men det finns inte specificerat som en nödvändighet i standarden.  Generation 2 är 
numera standard för passiva Write Once/Read Many-taggar på UHF-bandet och är sedan 1 
mars 2006, en del av ISO 18000-6 C. Taggstandarden uppfyller EPCglobals riktlinjer i vilken 
köparen kan skriva in ett unikt identifieringsnummer i form av ett EPC-nummer (Ex. SGTIN - 
Seriellt GS1-artikelnummer).  
 
EPCglobal Network  
EPCglobal Network är ett heltäckande system för att objekt med transponder lagra och avläsa 
identifieringsdata. 
  
Syftet med EPCglobal Network är enligt GS1 (GS1 [www]):   
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”Det är kritiskt att en sammanhängande uppsättning av standards utvecklas för att få RFID 
ute ur laboratorium och in i verkligheten. Hittills har RFID används i slutna system och 
proprietära tillämpningar. EPCglobal Nätverket ska försäkra att tekniken baseras på öppna, 
globala standards som är användardrivna, konsensusbaserade och utvecklade till förmån för 
samtliga partier inom leveranskedjan. Därmed skapas interoperabilitet som krävs för 
tillämpning av tekniken i handel mellan företag, samtidigt som kostnader drivs ned som 
möjliggör användandet av RFID hos många fler företag.” 
 
Nätverket består av fem komponenter i form av hård- och mjukvara.  
 

1. EPC-koden 
2. EPC-tagg 
3. EPC-läsare 
4. EPC Middleware 
5. Discovery Services 
6. EPC IS  

 
1. EPC-koden 
Eller Electronic Product Code är det nummer som används för att varje objekt (vara, artikel, 
paket, container) ska få en unik identitet och därmed kunna spåras i en global 
försörjningskedja. EPC-koden liknar till stor del EAN-koden men med tillägget att ett 
serienummer har adderats. Tack vare serienumret kan objektet bli unikt ända ner till 
artikelnivå. Nedan beskrivs en EPC-kod med 96 bitar. Observera att det i Gen 2 finns 
utrymme för upp till 256 bitar med valfri data.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Header: (7 bitar) Definierar typ av EPC-nummer. Det finns fem varianter.  
 

 SGTIN. För objekt på artikelnivå 
 SGLN. För fysiska platser eller företag.  
 SSCC. För objekt på kollinivå.  
 GRAI. För returlastbärare. 
 GIAI. För enskild utrustning.   

   
EPC Manager: (28 bitar): Motsvarar företagets (tillverkarens) prefix.  
Objektklass: (24 bitar): Motsvarar artikelnumret.  
Serienummer: (37 bitar): Serienummer som ger unik identitet.  
 
För en tagg med 96 bitar EPC-kod finns det möjlighet till 268 miljoner unika företag, varje 
företag kan då ha upp till 16 miljoner objektklasser där det i varje objektklass finns utrymme 
för 68 biljoner möjliga serienummer.  

016 . 0614141 . 123456 . 00000001

Header EPC Manager Objektklass Serienummer

Figur 5-11: EPC-kodens uppbyggnad. Källa: GS1 [www] 
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2. EPC-tagg 
EPC-koden lagras i en EPC-standardiserad tagg som läses av. 
 
3. EPC-läsare.  
Läsare som är EPC-standardiserad 
 
4. Middleware 
Koden identifieras av läsaren som i sin tur skickar identifieringsdatan, EPC-koden, till en 
mjukvara, middleware. Förutom EPC-koden registreras tid, datum och plats i samband med 
avläsningen. Middleware har förutom denna registrering två uppgifter:  
 

- Integration/kommunikation av läsare/tag med lokalt nätverk/affärssystem 
- Kommunikation med EPC IS  

 
5. EPC IS 
EPC Information System, är ett system som möjliggör datautbyte med andra aktörer i 
försörjningskedjan samt med företagets interna system.  
 
6. Discovery Services 
För att de andra aktörerna i försörjningskedjan ska kunna ta del av specifik objektdata finns 
det som kallas för Discovery Service där förfrågningar efter objekt kan göras. Discovery 
services utnyttjar ONS (Object Namning Service) som länkar varje EPC-kod till rätt 
objektinformation som finns på lokal nivå.  
 

 
 
                  Figur 5-12: EPCglobal network. Källa: GS1 [www] 
 
 
EPC-standarder i framtiden 
Idag arbetar EPCglobal på en Gen2-standard för HF-bandet som kommer att fastställas inom 
EPCglobal under 2007. Det finns även planer på att ta fram standarder för aktiva taggar men 
något beslut för detta finns inte idag. Mycket av detta beror på hur pågående resultat från 
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pilotfall och tester utfaller, bland annat från det pilotfall där aktiva taggar används för 
containeridentifiering (se kapitel 6.1). 

5.8.4 Frekvensreglering 
RFID-system klassificeras som radiosystem eftersom de genererar och utstrålar 
elektromagnetiska vågor. Det är då viktigt att systemen inte interferar med övriga radiosystem 
som till exempel polisradio, militära radiosystem, FM-radio och TV-sändningar. Av denna 
anledning använder RFID-system frekvenser som är reserverade för industriella, 
vetenskapliga och medicinska tillämpningar (Caen [www]).  
 
I Europa är det CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations) som ansvarar för all frekvens- och effektreglering, medan motsvarigheten i 
USA är FCC (Federal Communications Commision). I Europa finns även 
standardiseringsorganisationen ETSI som har tagit över en del av ansvaret från CEPT i 
Europa vad det gäller standarder inom telekommunikationsområdet. CEPT består av 
nationella medlemsorganisationer däribland svenska Post- och telestyrelsen, PTS. Det finns 
även en internationell organisation, ITU (International Telecommunications Union) som 
reglerar UHF-bandets RFID-användning världen över utifrån de olika nationella reglerna för 
radiosystem.  
 
På LF och HF-bandet uppstår det induktiv eller magnetisk koppling vilket innebär att 
elektromagnetiska vågor som kan störa övrig radiotrafik inte finns. Dessa frekvensband är 
därför inte lika hårt reglerade som UHF. För UHF-bandet är frekvensregleringen mer 
komplicerad då vissa frekvenser är tillåtna i vissa länder och inte tillåtet i andra. Regleringen 
gäller inte bara vilka frekvenser som får användas utan även signalstyrka (effektreglering). I 
många regioner/länder får enbart passiv teknik och därmed svagare signaler, användas på 
UHF-bandet  Effekten på signalen mäts i ERP, Effektive Radiated Power.  
 
I Sverige är det PTS som i samråd med CEPT som sköter frekvens- och effektreglering. För 
att få använda radiosändare i Sverige krävs det normalt speciella tillstånd även om det handlar 
om relativt korta avstånd och svaga signaler. Dock finns det undantag för dessa regler bland 
annat vad gäller frekvenser för RFID-tillämpningar. På HF-bandet är dessa 
undantagsfrekvenser 13.553-13.567 MHz, på UHF-bandet 869.4-869.65 MHz och på SHF-
bandet 2.45 GHz (PTS [www]). Vissa frekvenser kan användas globalt utan licenser från 
internationella eller nationella organisationer, dessa är på LF-bandet 125-134.2 kHz och 140-
148.5 kHz, på HF-bandet 13.56 MHz.  
 
I USA kan UHF användas olicensierat på frekvenserna 902-908 MHz, men restriktioner finns 
för sändningseffekten. I Europa så regleras RFID och andra liknande radiosändningar med låg 
effekt av ETSI enligt rekommendationerna EN 300 220 och ER 302 208. Där den senare 
antagits på senare år med större tillåten effektutsändning och större frekvensbredd. Detta ger 
fördelar av högre datatakt, starkare signaler och mindre signalkollisioner. I tabell 5-5 
sammanfattas de frekvens- och effektregleringar som gäller på UHF-bandet.  



 

 52   

 
Tabell 5-5: Frekvens- och effektregleringar på UHF-bandet.  

Källa: Caen [www]; Wikipedia [www]; Hull & Waldholm (2005). 
Region Frekvensreglering Effektreglering Rekommendationer 
Region 1  0.5W ERP  
    Europa 869.4-869.65MHz 

865-868 MHz 
0.5 W ERP 
2 W ERP 

EN 300 220 
EN 302 208 

    Mellanöstern "    
    Ryssland "    
    Afrika 913-915 MHz    
Region 2  2.4W ERP  
    Nordamerika 902-928 MHz    
    Sydamerika "    
Region 3     
    Oceanen     

  - Australien 918-926 MHz    
Asien (förutom Ryssland)     

  - Kina 915MHz    
  - Japan  950-956MHz 2.4W ERP  
  - Korea 908-914MHz    

 

5.9 Unik identifiering av trailer 
I början av kapitlet diskuterades termen Auto-ID vilket är ett samlingsnamn som beskriver de 
automatiska system för att koppla en identitet till ett objekt. Termen kan också beskrivas som 
förmågan att automatiskt kunna läsa ett meddelande, till exempel i form av en kod, från ett 
föremål som är märkt, till en registrerad enhet, till exempel en dator. I det här fallet är det 
märkta föremålet/objektet en trailer eller annan lastbärande transportenhet. Frågan är då 
vilken identitet som ska kopplas till transportenheten.  
 
I nuläget finns inget enhetligt system när det gäller identifiering av trailers. Alla trailers måste 
enligt svensk lag ha registreringsskylt. I de allra flesta länder gäller denna regel, men det finns 
fall där ingen regeringsskylt alls användas. Används enbart registreringsskylten för 
identifikation kan det inte garanteras att denna siffer/bokstavskombination är världsunik. 
Enbart med en tillhörande landskod skulle ett registreringsnummer bli unikt.  
 
Fraktcontainers använder idag ett världsunikt identifieringsnummer vilket det av naturliga 
skäl har funnits behov av då fraktcontainers befinner sig på olika platser i världen i stora 
containerhamnar vilket skapar behov av ett internationellt identifieringssystem. Containers är 
registrerade enligt den internationella standarden ISO 6346, vilket också kallas BIC-kod. BIC 
står för Bureau International des Containers et du Transport Intermodal och är namnet på den 
registreringsmyndighet som administrerar dessa nummer. Strukturen på denna kod är 
uppbyggd med fyra bokstäver och ett sjusiffrigt nummer.  
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                                        Figur 5-13: BIC-kod på container. Källa: Wikipedia [www] 
 
Enligt exemplet från figur 5-13:  
 

 HJC: Företagsprefix (owner code). Består av tre versaler.  
 U: Produktgruppkod (product group code). Består av versalen U, J eller Z beroende på 

vilken transportenhet det gäller. U för alla typer av fraktcontainers, J för löstagbara 
fraktcontainer-relaterad utrustning, Z för trailers och chassis 

 8281 98: Sex siffror som används av ägaren för att identifiera containern inom just 
dennes containerflotta.  

 8: Checksiffra 
 

För trailers skulle koden alltså se ut som ovan men med ett Z istället för U. För att få använda 
detta identifieringssystem ska man vara registrerad i någon av de nationella organisationer 
som finns. I Norden är BIC representerad av organisationen Intranic som är placerad i 
Danmark.  

 
Det som är viktigt att nämna i detta sammanhang är att BIC-koden bara är en beskrivning. Det 
finns naturligtvis flera andra sätt att beskriva en trailer eller container och ge den unik 
identitet. Exempel på detta är de identifierare som GS1 använder, SSCC, GRAI eller GIAI, 
vilka alla följer ISO 15459 (se kapitel 5.8.2 ). Eftersom utvecklingen ännu inte har gått så 
långt framåt finns ingen tydlig linje från GS1 om vilken identifierare som ska användas för 
trailers. GS1:s och EPCglobals rekommendationer kommer att styras av hur kundföretagen, 
det vill säga logistikföretagen, kommer att agera. Uppenbart är alltså att använda en 
registreringsskylt som identifierare inte är aktuellt då det inte finns något enhetligt system och 
att i vissa länder har trailern till och med ingen egen registreringsskylt. Vidare menar GS1 att 
det som kan vara aktuellt och lämpligt att använda då en lastbärare ska få en global unik 
identitet är GIAI. Men GS1 poängterar att de som slutgiltigt avgör detta är deras 
användargrupp inom EPCglobal, det vill säga logistikföretagen. GIAI står för Global 
Individual Asset Identifier och är ett individnummer på upp till trettio tecken. GIAI används 
för att unikt identifiera en enhet som är en del av de fasta resurserna i ett företag. Koden kan 
användas för att identifiera vilken fast tillgång som helst inom organisationen. En fast tillgång 
kan definieras som vilken egendom som helst som används i affärsprocesserna och inte 
kommer att konsumeras genom användning eller omsättas till likvida medel under nuvarande 
taxeringsåret. Denna kod har bland använts av energibolag i syfte att märka och identifiera 
elmätare.   
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    Figur 5-14: Uppbyggnaden av GIAI. Källa: Uniform Code Council, Inc. 
 
Det som också är viktigt att poängtera är att skilja på identifieringsdata i transpondern och vad 
som fysiskt finns tryckt på transportenheten (till exempel en registreringsskylt eller en tryckt 
text). Finns det en unik kod i transpondern vid en RFID-avläsning borde det i princip inte 
finnas ett behov av att ha en globalt unik registrering tryckt på enheten. Data såsom 
registreringsnummer, företagsnamn, typ av transportenhet etc. kan kopplas till den unika 
identifieraren via en databas. Detta är också det absolut vanligaste tillvägagångssättet vid 
RFID-applikationer för tillträdeskontroll (access control). Det enda som då är lagrat i 
transpondern är en unik sifferkombination som inte nödvändigtvis behöver betyda någonting. 
Dessa slumpmässiga sifferkombinationer fungerar bra då det handlar om det som ibland 
benämns ”closed loop”, det vill säga då det handlar om ett lokalt, stängt system inom en till 
exempel en speciell hamn eller annat skyddat område. Handlar det däremot om containers 
som rör sig över många olika platser och behandlas av olika aktörer i en försörjningskedja 
nämns istället ”open loop” och kräver således att alla system är integrerade, det vill säga varje 
aktör måste förstå vad sifferkombinationen betyder. RFID har under lång tid använts i slutna 
system och själva syftet med EPCglobal har varit att tekniken ska kunna användas i globala 
system vilket ställer krav på gemensamma standarders.   
 

5.10 Kameraidentifiering  
Ett alternativt lösningsförslag till RFID som identifieringsverktyg skulle kunna vara att 
identifiera fordonens registreringsskyltar med hjälp av kameror.  
 
Teknik 
Principen för identifiering med hjälp av en kamera, alternativt flera, är att fordonets 
registreringsskylt fotograferas. Bilden omvandlas sedan till datorhanterbar text. De kameror 
som används kan till exempel vara befintliga övervakningskameror eller kameror specifikt för 
ändamålet. För att belysa skylten används vanligtvist infrarött ljus. För att kunna urskilja 
tecknen i registreringsskylten används tekniken OCR, Optical Character Recognition, som 
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söker igenom bildens pixlar och kan utifrån det avgöra vad som är ett tecken. Upptäckta 
tecknen omvandlas sedan till ASCII-kod, som är datorns representation av tecken.  
 
När bilden är tagen arbetar programvaran på olika sätt för att identifiera och tolka 
registreringsskylten men vanligtvis används följande algoritmer: 
 

1. Lokalisera skylten i bilden. 
2. Bestämma storlek på skylten, kompensera om den eventuellt är sned eller har fel 

dimension. 
3. Justera ljuset och kontraster i bilden.  
4. Hitta tecknen på skylten. 
5. OCR 
6. Analysera tecknen och dess positioner och tolka landstillhörighet.  

 
Det kan vara en del svårigheter med att tyda tecknen från skylten. Detta kan bero på att det är 
för få detaljer i bilden vilket är ett resultat av att skylten är för långt borta eller för dålig 
kvalitet på kameran. Bilden kan även bli suddig på grund av bilens rörelse. Andra saker som 
kan göra avläsningen svår är ljus- och kontrastproblem, smuts på skylten eller skymmande 
föremål. Även kvalitén på den aktuella utrustningen påverkar läsbarheten. APS Technology 
har med sina OCR-system idag en läsbarhet på 95 % (Ramsey, Matthew).  
 
Utrustning 
Ett identifieringssystem med hjälp av kameror är vanligtvis uppbygga på följande 
komponenter (Lpr [www]): 
 

 En eller flera kameror som fotograferar registreringsskylten framtill och/eller baktill 
på fordonet. 

 En blixt, ljuskälla, som förstärker ljuset på registreringsskylten och som klarar av olika 
typer av ljus. Vanligtvis infrarött ljus. 

 Ett gränssnitt mellan kamera och dator som gör det möjligt för datorns mjukvara att 
läsa informationen från bilden. 

 Dator som kan köra de nödvändiga mjukvarorna. 
 Mjukvara som bland annat analyserar och identifierar registreringsskylten. 
 Databas som sparar de resultaten från identifieringen av fordonet. 
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6 Referensfall 

Två stycken referensfall har tagits upp i studien. Detta för att visa hur RFID idag kan 
användas vid tillträdeskontroll samt att se möjligheterna med track & trace. De fall som 
tagits upp är ett pilotfall  från TLS samt Scandlines Autobizz-system i Helsingborg. 

6.1 The Global Transport and Logistics RFID Pilot 
Testpiloten har utförts av en arbetsgrupp inom EPCglobal som kallas TLS (Transportation 
and Logistic Service). Gruppen består av ca 25 transport- och logistikföretag och till piloten 
som genomförts i Asien har medlemsföretag från både Europa, USA och Asien medverkat. 
Gruppen är organiserad inom fyra arbetsgrupper: Transportation, Four Walls, Import/export 
Clearance och Integration. 
 
I den pilot som genomförts i en försörjningskedja i Asien har de ingående parterna varit en 
leverantör/tillverkare av skor, ett logistikcenter i Hong Kong, containerhamnen i Hong Kong, 
containerhamnen i Tokyo och slutligen ett logistikcenter i Kawasaki Japan.   
 
 
 
 
 
 
 
Tagg-märkningen har skett på olika nivåer, dels på det som kallas transportpackning (på 
kartongnivå), dels på containernivå. Kartongerna har utrustats med passiva taggar och 
containern med en aktiv tagg från två olika tillverkare (SIO och SAVI).  
 
Kartongerna får en passiv tagg på fabriken i Kina och läses av i samband med lastning i 
lastbil. Vid ankomst vid logistikcenter i Hong Kong lossas lasten och alla kartonger läses av 
igen. I logistikcentret sker sortering och lagring av produkterna innan vidare transport med 
container till Japan. Den aktiva taggen på containern har i detta läge lästs av två gånger, först 
vid uppställningsplatsen för tomma containers och vid ankomsten till logistikcentret i Hong 
Kong. Kartongerna placeras i detta steg på pallar men observera att ingen märkning eller 
läsning sker på pallnivå. I samband med att pallarna lastas i containern läses kartongerna 
återigen av. För att kartongerna ska kopplas samman med containern sker även en läsning av 
taggen på containern där lasten associeras med containernumret. När containern är 
färdiglastad och klar för avgång läses containertaggen återigen av och containerdörren förses 
även med en mekanisk försegling/plombering. Ytterligare en avläsning sker vid avgången 
från logistikcentret i Hong Kong. Vid avläsningarna av containern i logistikcentret har en 
handläsare använts, vid ankomst till containerhamnen genomförs dock avläsningen 
automatisk vid inpassering (liknande en avläsning vid vägtullsystem). Lastbil med tillhörande 
trailer parkerar och lämnar manuellt in dokument till containerhamnens kontor för ”matching” 
för att därefter köra container till det som benämns ”Marshalling yard”. Observera alltså att 
enbart en avläsning av container sker vid hamnen. Vid redovisningen av dokument görs en 
”matching” (innebär troligtvis en jämförelse av transportdokumenten med den information 
som gjorts vid avläsningen och som kan kopplas samman med containerinnehållet).  
 

Tillverkare 
Kina

LC 
HK - Kina

Hamnterminal
 HK - Kina

LC 
Kawasaki - 

Japan

Hamnterminal 
Tokyo - Japan

Figur 6-1: Försörjningskedjan i Hong Kong piloten. 
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Containern lagras temporärt och lastas sedan på fartyg för transport till Japan. Vid ankomsten 
i containerhamnen i Tokyo görs i samband med lossningen en avläsning och ställs sedan upp 
för en temporär lagring. När container tillsammans med en hämtande lastbil avgår från 
terminalen görs återigen avläsning i samband med utpasseringen. Vid ankomst till 
logistikcentret i Kawasaki görs en avläsning och ytterligare en görs då containern öppnas.  
 
De positiva effekter som uppnåtts med detta är enligt GS1 bland annat.  
 

 Informationsutbyte i realtid, till exempel Advanced Shipping Notice (ASN).  
 Full synlighet genom hela försörjningskedjan av taggat gods på kartongnivå. 
 Track & trace i realtid på kartongnivå 

 
Standarder som använts i denna pilot är: 
 
Passiv tagg 
Den passiva taggen är standardiserad enligt ISO 17366 på UHF-bandet, 860-960 MHz. Se 
kaptiel 5.8.2. 
 
Aktiv tagg 
Taggar av två olika tillverkare har använts med standarden ISO 17363, även detta på UHF-
bandet, 433 MHz, 860-960 MHz. Se kaptiel 5.8.2.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-2: Överblick over Cargo Layers. Källa: Harmon (2004) 
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6.2 Autobizz Helsingborg - Helsingör 
Scandlines har idag en mycket tät trafik mellan Helsingborg – Helsingör. Avgångarna går var 
20:e minut vilket gör att kravet på en snabb incheckning är stor. För att minska den manuella 
incheckningstiden infördes ett automatiserat biljettsystem. Idag är det ca 30 % av kunderna på 
Helsingborg – Helsingör som använder detta system och det finns i tre olika utföranden. Det 
ena är ett så kallat Autocard, ett magnetkort för frekvent resande personer. Det andra är 
Autoticket som är försedd med en streckkod. Det tredje är den så kallade Autobizzen som är 
uppbyggt på RFID-tekniken. Transpondern placeras enligt rekommendationerna bakom 
backspegeln för att få en så bra avläsning som möjligt. Idag är det bara möjligt för personbilar 
på upp till 6 meter att använda systemet. Varför det inte går på längre fordon är, enligt Anders 
Ljung IT-ansvarig Scandlines Helsingborg, att det idag inte finns ett bra längdmätningssystem 
som klarar av kravet på den snabba incheckningen. Längden är avgörande då betalningen sker 
i längdmeter. 
 
Incheckning 
En incheckning, som även fungerar som bokning, fungerar så att bilen med tillhörande 
transponder kör till en av de två speciella Autobizz-filerna. Den första avläsningen görs 3-4 
meter innan den så kallade incheckningsboxen. Vid den avläsningen skickas ett 16-siffrigt 
nummer till Scandlines system som kontrollerar om transpondern är godkänd. Skulle 
transpondern inte vara godkänd blir föraren ombedd att köra till den manuella incheckningen. 
Framme vid incheckningsboxen finns en display där antalet passagerare knappas in och en 
biljett skrivs ut. Även eventuella biljetter för köp av cigaretter och dryck på båten skrivs ut. På 
displayen fås även uppgiften om vilken fil bilen ska köra till, denna information skrivs även ut 
på biljetten. Efter det öppnas bommen som är placerad ytterliggare 3-4 meter framåt i filen.  
 
Tiden för en incheckning med Autobizz ska inte ta mer än 5 sekunder. Detta kan jämföras 
med den manuella som tar runt 20 sekunder (Ljung, A). Skulle transpondern av någon 
anledning vara oläsbar måste incheckningen ske manuellt. Då skrivs det 16-siffriga numret in 
manuellt i systemet istället. Enligt Ljung är det ytterst sällan som detta inträffar. Varför 
transpondern är oläsbar är dock Ljung inte säker på. Väder och vind kan vara bidragande 
orsaker. Ljung nämner även att ståltråd i vissa tillverkade bilrutor kan vara en anledning. 
Leverantören av systemet Kapsch har försökt ta reda på vilka bilar som tillverkas med detta 
men utan resultat.  
 
 
Systemet 
Autobizz är uppbyggt för korta läsavstånd där kommunikation sker mellan ett fordon i en 
körfil och en bredvidliggande avläsningsplats. Systemet består av ett så kallat Roadside 
System (RS), innehållande transceiver, ISA Link Controller, kablar och tillbehör, samt 
transpondrar med tillbehör. Transceivern läser med hjälp av mikrovågor av en bil eller lastbils 
transponder inom ett specifikt område. Vanligtvis behövs en transceiver per körfält men kan 
utökas med två om ett större område vill läsas av. Storleken på ett vanligt läsområde ses i 
figur 6-3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5 m 

2,7 m 1,3 m 

Figur 6-3: Minsta avläsningsavstånd och område för lastbil/buss. Källa: Kapsch [www] 



 

 59   

 
 
ISA Link Controller installeras på en dator i det befintliga systemet och är ett gränssnitt 
mellan transceivern och en lokal dator vilket gör det möjligt för datorn att hantera den data 
som tas emot från fordonen. 
 

 

 
Figur 6-4: Autobizz's huvudkomponenter. Källa: Kapsch [www] 
  
 
Transpondern som används är av typen Read/Write och har ett gränssnitt mot så kallade IC 
Card (integrated circuit card), vilket gör det möjligt att hantera IC Card standarder inom ISO 
7816. Det är en aktiv transponder med ett minne på 420 byte. Läsavstånden beror lite på 
vilket typ av fordon som den används i men ligger runt 4 meter. Transponderns egenskaper är 
sammanfattade i tabell 6-1.  
 
Tabell 6-1: Transponderns egenskaper. 

 
Avtal 
För att kunna använda sig av Autobizz måste ett avtal skrivas med Scandlines. Avtalen kan 
skrivas antingen för privatkund, ses som kontantkund, eller företagskund, ses som kreditkund, 
och finns i olika varianter. Som exklusiv kund får du till exempel alltid köra på och av först. 
Det som är gemensamt är att med Autobizzen får kunden en automatisk incheckning, 
debitering och platsreservation. För den privata kunden sker debiteringen från det konto som 
angivits i avtalet medan företagskunden blir fakturerad. Avtalet gäller på fem av Scandlines 
linjer och kan även användas på Öresundsbron, Storbältsbron och Bornholmstrafiken. Dock 
måste det finnas avtal hos respektive part.  
 

6.2.1 EasyGo 
Tanken är i framtiden att autobizzen skall kunnas användas på alla Scandlines linjer samt 
även hos andra aktörer, likt de redan nämnda. Från 1:a mars 2007 finns ett projekt, samarbete, 
mellan Sverige, Danmark och Norge som kallas för ”Easygo”. EasyGo är framtaget av 
Sveriges och Norges vägverk samt Stora Bältbrobolaget och Öresundsbrokonsoriet, som ägs 
av danska respektive svenska regeringen, och är en utökad funktionalitet i de befintliga 
systemen. Samarbetet är mellan tulloperatörer, utställare av transpondrar, färje- och 
parkeringsbolag. Idag finns olika leverantörer av systemen men val av leverantör påverkar 
inte medverkan i EasyGo. 
 

 Transponder Skrivmöjlighet Energiförsörjning Frekvens Läsavstån
d 

Autobizz Transponder Unit 
TS3205/00A 
 

R/W Aktiv SHF: 5,8 GHz ~4 m 

 
Lokal dator 

ISA Link 
Controller 

Transceiver Transponder 
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Tanken med EasyGo är att transpondrar från olika aktörer i dessa länder ska kunna läsas av 
varandra utan att avtal knyts till varje aktör. Till exempel ska ett avtal som gäller 
Öresundsbron även gå att använda i Norges vägnät. Scandlines ska innan sommaren 2007 
även ansluta sig till detta system. Idag finns även ett parkeringsbolag med i samarbetet och 
ytterliggare ett är på gång. Systemet med trängselskatt i Stockholm kommer i dagsläget inte 
ingå i samarbetet då systemet inte kommer utnyttja en transponder för registrering och 
betalning. Det finns dock möjlighet att det kommer ingå längre fram då Öresundsbron 
eventuellt kan täcka transpondrarna för Stockholms system. 
 
Idag är det enbart aktörer från nämnda länder med men i framtiden är målet att fler länder ska 
knytas till samarbetet. Enligt Christer Rydell på Vägverket pågår idag ett arbete med att 
utveckla en europeisk betalningstjänst för vägavgifter och då för lastbilar. Dock tror Rydell att 
detta tidigast kan tas i bruk om 4-5 år. I alpregionen utvecklas ett liknande system för lastbilar 
vilket enligt Rydell skulle kunna samarbeta med EasyGo. 
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7 Nulägesbeskrivning 

Kapitlet innefattar en kartläggning över den del av försörjningskedjan som studerats och ska 
ge läsaren en inblick i vilka aktiviteter och processer ingår. Nulägesbeskrivningen är 
uppdelad på två delar, en för Schenker och en för Stena Line. Kapitlet utgår från 
nulägesbeskrivningen i kapitel 6 och redogör för vilka aktiviteter och processer som påverkas 
vid ett införande av RFID samt vilka effekter detta ger för personal, servicetider, 
statusrapportering och säkerhet. 

7.1 Studerat system 
Det system som kommer att studeras sträcker sig från lastning av gods på utgående trafik, 
Terminal 1, till lossning av gods i Terminal 2. Denna transport går via färjetransport från 
Hamnterminal Avgående till Hamnterminal Ankommande. Varje del i försörjningskedjan som 
ryms inom det studerade systemet, det streckmarkerade området i figur 7-1, beskrivs sedan 
mer ingående.  
 
 

 
            Figur 7-1: Del av försörjningskedjan som studerats. 
 
Stena Line har i Göteborg två hamnar, Masthugget (Danmarkstrafik) och Majnabbe 
(Tysklandstrafik). Den linje som valts till studieobjekt i nulägesbeskrivningen är Göteborg-
Travemünde vars färjor avgår från Majnabbeterminalen. De last- och transportenheter som 
kommer att ingå är enbart trailers med tillhörande dragbil i det fall transporten är beledsagad. 
Denna linje har valts då det är mycket transportenheter och få passagerare, endast tolv 
medföljande passagerare/chaufförer tillåts. Det är dessutom nästan uteslutande trailers och 
containers som fraktas.  
 
Kartläggningen av Schenker har genomförts på deras terminal i Stockholm, men ska liknas 
vid en terminal som har avgående trafik till Tyskland. Kartläggningen av verksamheten vid 
Stena Lines hamnterminal i Göteborg är mer omfattande då grunden för hela arbetet ligger i 
att undersöka möjligheterna för automatisk identifiering av transportenheter vid hamnar. Det 
är också ett mycket mer omfattande säkerhetstänkande för inpassering vid ett hamnområde 
som kräver mer utredning. Värt att notera är att kartläggningen av aktiviteter vid 
ankommande hamn har genomförts vid Majnabbe och inte i Travemünde. Stena Line 
använder sig av två fartyg på sträckan Göteborg – Travemünde. Dessa fartyg, som är från 
2004, är rena fraktfartyg av typen RoRo, dock finns möjligheten till att lyfta containrar på 
fartygen. Färjan från Göteborg avgår dagligen klockan 19.00 och anländer till Travemünde 
10.00. Från Travemünde avgår färjan 20.00 och anländer till Göteborg 10.00.  
 

Producent Terminal 1 Hamn Avlämning Terminal 2 Kund

Terminal

Hamn Ankommande
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Kartläggningen har för både Schenker och Stena Line summerats i processer som i sin tur har 
delats in i ingående aktiviteter. Att dela in ett studerat system i processer och aktivteter är 
något som är vanligt vid analyser av produktion hos till exempel ett tillverkande företag. 
Viktigt för att kunna göra analyser enligt en sådan metod är att processen har ett väl definierat 
början och slut och att processen består av en kedja av aktiviteter. I detta fall stämmer denna 
definition kanske inte in till fullo, men författarna tror ändå att detta är en bra metod för att 
analysera detta utvalda system. Schenkers processer delas in enligt figur 7-2.  

 
Aktiviteterna kring bokning, lastning hos kund och lastning är dock inte speciellt intressanta 
för detta projekt. Men för att få en större förståelse för hela transportuppdraget redovisas 
dessa aktiviteter. Detta görs även för att följa hanteringen av de dokument som följer med 
under transporten, då det är en viktig del i arbetet.  
 
Processerna för Stena Line har delats in i:  

 

7.2 Schenker 
Då godset som skeppas från Göteborg inte kommer från en specifik terminal har fokus lagts 
på hur en transport fungerar allmänt på Schenker. Transporter som går till Tyskland via 
Göteborg, kan komma antingen direkt från Schenkers kund alternativt via en terminal. I 
nulägesbeskrivning följs flödet som går från terminal till terminal. Både styckegods och paket 
behandlas, däremot kommer fokus att ligga på styckegods då den överlägset största volymen 
av Tysklandstransporterna består av detta. Här kommer även Schenkers rutiner vid 
färjebokning behandlas.   

7.2.1 Terminal 1 och Terminal 2 
Terminalverksamheten består bland annat av lossning och sortering av gods samt 
identifiering/rapportering för track & trace -information till deras kunder. I vissa fall bedriver 
transportören integrerad logistik, till exempel lagring eller viss bearbetning av gods i 
terminalen. Efter detta sker aktiviteter för avgående trafik, till exempel packning, lastning och 
rapportering. Vid hämtning av gods och paket hos kund sker ett antal registreringar av de 
hämtade enheterna. Detta sker på samma sätt på alla Schenkers terminaler så att all 
information ska kunna sammanställas i samma datasystem och därmed hålla bra kundservice. 
Idag erbjuder Schenker sina kunder track & trace information om var enheterna befinner sig. 

7.2.2 Organisation 
PU (Production Unit) arbetar som en produktionsenhet inom Schenker och kan liknas vid 
Schenkers åkeri (Nielsen, P). Enligt Ulf Särnegrim på PU i Stockholm har PU följande 
uppgifter: 
 

Bokning Lossning T1Lastning kund Lastning T1 Lossning T2Färjetransport

Bokning AvlämningIncheckning AvhämtningLossningLastning

Figur 7-2: Delprocesser för Schenkers kartläggning. 

Figur 7-3: Delprocesser för Stena Lines kartläggning. 



 

 63   

 Ta emot bokningar via interna datasystem. 
 Skaffa lastbärare. 
 Administrera egna lastbärare, trailers. 
 Skaffa dragbilar till egna trailers. 
 Planera lastbärarbehov, så effektivt som möjligt med fokus på minimal tomkörning. 
 Boka eventuell färjeplats. 
 Registrera leveransinformation, datum. 
 Boka/kontrollera leverantörsfakturor. 
 Följa upp ekonomiskt utfall. 
 Manuell fakturering av specialavräkningar. 
 Samarbete med syskonbolag utomlands. 
 Viss tulladministrativt arbete (NY, UA samt NO). 

 
Det finns tre PU i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa har till uppgift att skapa 
transporttjänster i Sverige och till de länder som Schenker har trafikansvar för. Detta gör de 
med hjälp av dels Schenkers egna åkeri, dels med 300 privata åkerier. Varje PU har olika 
ansvarsområden där PU i Malmö ansvarar för all trafik som går söderut på kontinenten, där 
ibland Tysklandstrafiken. PU:n hanterar gods från alla svenska distrikt och även från andra 
länder och kontor. De gods som transporteras med Stena Line från Göteborg till Tyskland 
kommer bland annat ifrån Mälardalen, Örebro och Norrköping. Då gods transporteras söder 
om Halmstad och Värnamo körs detta söder ut då det inte är ekonomiskt hållbart att köra via 
Göteborg (Nielsen, P).  
 
Som nämnts tidigare har kartläggningen av Schenker valts att delas in i processer enligt fem 
steg, varav de två sista är mest intressanta, varför enbart ingående beskrivningar av dessa 
kommer att göras.  
 
1. Bokning av transport med Schenker 
Schenker är i Sverige uppdelat i 26 distrikt, från Luleå i norr till Malmö i söder. Distrikten 
ansvar för ett antal terminaler och tar emot bokningar från kund. Kunden gör bokningar via 
EDI eller e-mail, alternativt ringer in sin beställning av transport till tillhörande distrikt. Idag 
sker ca 80 % av bokningar till Schenker via EDI i stockholmsområdet (Brockman, C). Av de 
som inte bokar via EDI måste Schenker själva registrera transporten angående avsändare, 
mottagare, gods, volym etc. De sammanställer aktuella handlingar om godset och ser till att 
det lastas rätt. Distrikten bokar transporterna till ansvarig PU som ser till att distributionen av 
godset genomförs och blir så effektiv som möjligt. 
 
2. Hämtning hos kund 
Vid hämtning av styckegods hos kund läser chauffören in aktuell fraktsedel med en MDF-
handdator och status ”Inhämtad” registreras. Även originalet av fraktsedel samt eventuella 
dokument om farligt gods lämnas över till chaufför. Det är Schenkers kund som bär det 
yttersta ansvaret för att korrekta farligt godsdokument lämnas över (Särnegrim, U). Vid 
hämtning av paket sker ingen registrering/inläsning utan detta görs först vid sorteringen i 
paketterminalen.  
 
3. Lossning Terminal 1 
I dagsläget sker ingen kontroll av fordon vid in- och utpassering på terminalområdet. Framme 
vid terminal körs fordonet till rätt port och chauffören går till indataavdelningen. Här dockas 
handdatorn i en LF-terminal och godset får statusen ”In på terminal”. Först här registreras 
informationen om fraktsedlarna i datasystemet. Chauffören lämnar även över sina fraktsedlar 
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till indataavdelningen som sorterar fraktsedlarna och genomför linjekodning, det vill säga 
tilldelar fraktsedeln den kod, postnummerområde, dit godset ska transporteras. Godset 
placeras vid rätt plats inne i terminalen och fraktsedeln läggs på godset. Vid pakethantering 
registreras paketen först vid ankomsten till terminal och sorteras därefter i burar samt 
linjekodas. Då paketet registreras ges de statusen ”Inhämtad” och ”Avgått från terminal”. 
Detta innebär att statusen ”Inhämtad” blir registrerat vid ett ”försenat” klockslag.  
 
4. Lastning Terminal 1 
Då godset ska vidare på fjärrbil till terminal 2 läses fraktsedlarna som 
ska med en viss transportenhet in i en LF-terminal och ger godset 
statusen ”Avgått från terminal”. Lastförteckningen är inget dokument 
som följer med transporten utan lagras enbart lokalt i datasystemet i 
respektive terminal. Chauffören lastar inte godset enligt något 
speciellt system då det inte har någon större betydelse vid linjetrafik 
mellan terminaler. När det däremot gäller farligt gods kan eventuella 
bestämmelser finnas vart det farliga godset måste placeras. Vid vidare 
transport av paket följer en frakthandling på antalet burar med 
chauffören, dock finns ingen information om innehåll eller 
avsändare/mottagare.  
 
 
 
 
 
5. Lossning Terminal 2 
Vid ankommande terminal, i detta fall terminal 2, läses fraktsedlarna 
igen in i en LF-terminal och får status ”In på terminal”. En 
linjekodning sker precis som vid terminal 1, i det fall godset ska 
distribueras ut på en rutt ges en kod för distributionsslingan annars 
ges som vanligt en linjekod.  
 
Värt att notera är att i alla steg i transportuppdraget följer 
informationssystemet enbart fraktsedeln och inte godset. Det finns 
alltså i flödet inte något tillfälle där kollits streckkod eller etikett 
skannas/läses av. De statusregistreringar som har beskrivits ovan kan 
via Schenkers Internet-tjänster följas av godsets mottagare och 
avsändare.  

Lastning T1

Lastning

Dockar MDF-
handdator

Uppdaterar status 
på gods 

Inläsning av 
fraktsedlar

Lossning T2

Dockar MDF-
handdator

Uppdaterar status 
på gods 

Inpassering 

Lossning av gods

Inläsning av 
fraktsedlar



 

 65   

 
 

7.2.3 Rutiner vid färjetransporter  
Här beskrivs Schenkers rutiner vid bokning av färjetransport och med fokus på Stena Line 
och trafiken från Majnabbe. Mycket av detta kommer att tas upp i nulägesbeskrivningen som 
rör Stena Line, men författarna anser att det är relevant att kartlägga hur Schenker arbetar med 
transporter som går via färja och hur deras organisation för detta ser ut.  
 
Bokning av färjetransport 
Schenkers färjebokning till Tyskland och Travemünde utförs av PU i Malmö. Från Malmö 
bokas även färjetransporter till övriga länder på kontinenten dit Schenker har fjärrtrafik, bland 
annat Polen och Belgien. Bokningen sker idag framförallt med fax till de flesta rederier, 
däribland Stena Line. Idag är det enbart bokning av färjetransport med Scandlines som sker 
med EDI (Östling, Margaretha). Vid bokningen av färjetransport med Stena Line ska det 
enligt Schenker anges:  
 

 Identifikation av transportenhet. Som identifikation av obeledsagad trailer anges 
fleetnumber medan det vid beledsagad trailer anges dragbilens registreringsnummer.  

 Längd. en trailer är 13,6 meter och vid bokningen anges 14 meter som längd. Då 
transporten ska skeppas beledsagad anges 17 meter.  

 Antal chaufförer 
 Referensnummer 
 Farligt gods 
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Figur 7-4 Sammanfattning av processer och aktiviteter hos Schenker. 
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Fleetnumber är Schenkers egna system för registrering av trailers och anger bland annat 
vilken PU trailern tillhör och om det till exempel är en kyltrailer. Till varje fleetnumber finns 
förutom ett vanligt registreringsnummer även övrig information till exempel längd och bredd 
kopplat. Detta nummer används så långt det går vid bokning av löstrailer till rederierna, bland 
annat till Stena Line. Handlar det däremot om en beledsagad trailer görs bokningen istället 
med dragbilens registreringsnummer (Särnegrim, U). Namn på chaufför uppges inte utan 
enbart antal om det handlar om en beledsagad trailer. Schenker har dock namn på den 
chaufför som lämnar trailer i det fall Schenkers Åkeri AB har hand om transporten. I det fall 
det är ett anlitat privat åkeri, finns enbart uppgift om det aktuella åkeriet. 
 
Det skapas även för varje bokning ett referensnummer i Ciel, som är specifikt för just den 
transport som bokas och som ligger till grund för hur Schenker sedan ska faktureras. Vid 
bokning av farligt gods faxas uppgifter om fleetnumber och avgång tillsammans med alla 
nödvändiga uppgifter kring det farliga godset till rederiet (Östling, M). Till de hårt trafikerade 
färjelinjerna har Schenker ett visst antal längdmeter på fartyget reserverade. Antalet 
längdmeter skiljer sig dock beroende avgång. På linjen Göteborg-Travemünde är dessa meter 
reserverade fram till klockan 11.00 på avgångsdagen.  
 
Avlämning vid hamnterminal 
De transporter som går med Stena Line från Göteborg utgår som tidigare nämnts från 
Schenkers distrikt norr om Halmstad och Värnamo. Transporten går till hamnen från en 
terminal eller direkt från kund till hamn i det fall ingen omlastning har gjorts. Idag är det cirka 
80 % av den totala volymen som inte går via terminal (Särnegrim, U). Tiden för lastning av 
transportenhet inför färjeavgång beror helt och hållet på vilket typ av gods det rör sig om och 
varifrån det skickas. Det kan handla om allt ifrån några timmar innan avgång till förmiddagen 
dagen innan (Nielsen, P). Särnegrim uppger dock att idealet för Schenker vore att få lämna av 
trailern precis vid deadline för incheckning. Vid avlämning överlämnas fraktsedel och i det 
fall farligt gods finns i lasten även korrekta ADR och IMDG-dokument.  
 
Det händer att trailern avlämnas utanför Majnabbe då incheckningen är stängd. Står trailern 
utanför terminalområdet under natten är det Schenker som ansvarar för lasten men man 
upplever inte att det har varit problem med stölder. Detta kan bero på att det framförallt är trä 
och stål som transporteras via Majnabbe vilket normalt inte har någon stor stöldfaktor. 
Transport av högvärdigt gods sker alltid beledsagat vilket gör att risken för stöld är liten. 
(Nielsen, P)  
 
Avhämtning vid hamnterminal 
Hämtningen av ankommande trailer planeras så att även en avlämning ska ske vid samma 
tillfälle. Då en trailer hämtas räcker det att ange trailernumret, ingen annan information 
behöver uppges (Östling, M). Vid hämtning ska chauffören även se till att rätt dokument finns 
med för vidare transport, det vill säga fraktsedel och eventuella ADR-papper. Chauffören 
kontrollerar att de dokument som behövs finns med men någon större kontroll av innehållet 
förekommer inte. Skulle det visa sig att dokumenten inte stämmer är det avsändaren av godset 
som bär ansvaret (Särnegrim, U).  
 
Track & trace 
I dagsläget får Schenker ingen status från Stena Line om var deras trailers befinner sig 
eftersom de inte använder något av Stena Lines bokningssystem, Extranet eller Stena 
Connect. Både PU i Malmö och Stockholm uppger att de inte ser något mervärde i att 
dagligen veta var trailern befinner sig då de förutsätter att färjetransporten är i tid, samt utgår 
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ifrån att respektive chaufför hör av sig om problem uppstår. På kvällar och helger finns även 
en jourtelefon som kan ta emot eventuella störningar i transporten. Man uppger dock att 
statusmeddelanden kan vara av värde då en transportenhet har stått i hamn under en längre 
period. Många av Schenkers kunder ifrågasätter sällan förseningar såvida det inte gäller 
transporter vars gods ska direkt till produktion, exempelvis kunder inom bilindustrin (Nielsen, 
P). 

7.2.4 Säkerhet på terminalerna 
En del av mervärdet med att införa automatisk in- och utpassering med RFID i hamnterminal 
är att även kunna utnyttja detta på transportföretagets godsterminal. I dag sker det ingen 
kontroll på de fordon som passerar in och ut från Schenkers terminaler. I och med att allt mer 
högvärdigt gods transporteras har leverantörerna satt krav på högre terminalsäkerhet. Nedan 
följer en kort beskrivning om ett par åtgärder som Schenker arbetar efter för att få en säkrare 
terminal och därmed minska risken att tappa kunder. 
 
TAPA, Technology Asset Protection Association 
Med dagens utveckling av teknikvaror och att värdet på dessa ökar, ökar även risken för 
stölder. Detta har gjort att teknikföretagen kräver högre säkerhet på dagens godsterminaler 
(Tapa [www]). För att säkerhetsställa att säkerheten inne på terminalen håller hög nivå har 
teknikföretagen tillsammans med yrkesmässiga inom säkerhetsbranschen bildat 
organisationen TAPA. Idag väljer fler och fler terminaler att certifiera sig hos TAPA för att 
inte tappa kunder. Av Schenkers terminaler är det idag Malmö och Stockholm som är 
certifierade under TAPA. Ett certifikat innebär allt från kontroll av behörighet för att tillträda 
terminalområdet, passerkortsystem, kontroll av in- och utgående trafik, till hur väggar ska 
vara konstruerade för att motstå intrång.  
 
Målet och grundtanken är att alla Schenkers terminaler ska bli TAPA-certifierade. Dock är 
detta en kostnadsfråga och i första hand prioriteras de stora terminalerna, där Göteborg och 
Jönköping ligger närmast till hands. Det innebär ingen direkt kostnad att ingå i TAPA utan det 
handlar snarare om indirekta kostnader i form av de förändringar som måste göras inne på 
området (Markström, Per). 
 
MSS, Minimum Security Standard 
Detta är en av Schenker utvecklad standardlösning av säkerhetssystem som ska motsvara 
AEO: s krav. Systemet är under uppbyggnad och ska införas på samtliga Schenkers terminaler 
under andra halvan av 2007 (Markström, P). MSS är inte lika omfattade som TAPA men ska 
innehålla bland annat passerkortsystem och kontroll av in- och utpassering. In- och 
utpasseringen kommer ha en bommfunktion där en sensor känner av fordonet som närmar sig 
och då öppnar bommen. I vissa fall kommer detta kompletteras med en kortläsare där 
passerkort krävs för att komma in. För att identifiera och registrera fordonen kommer ett antal 
kameror användas för att fotografera registreringsnummer både för dragbil och för trailer.  
 

7.2.5 Övrigt Schenker 
Schenker har på en del av sina nyinköpta trailers installerat GPS-mottagare med tillhörande 
sensorer för mätning av bland annat hastighet och överlastning. Med hjälp av detta kan 
trafikledarna hålla koll på var trailer med tillhörande chaufför befinner sig och vilken 
hastighet de håller. Med hjälp av utrustningen som sitter under trailern och är kopplad till 
bromssystemet kan man även få information om trailern är fellastad eller överlastad. Denna 
information skickas till användaren via GPRS-nätet och kostar fyra kronor per dygn att 
använda utöver den grundinvestering på 13 000 kronor per enhet. Hur många trailers som är 
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utrustade med detta idag är inte ordenligt undersökt men troligtvis handlar det om en bråkdel 
då detta enbart finns på nyinköpta trailers som tillhör Schenkers egna åkeri Schenker Åkeri 
AB.   

7.3 Stena Line 
Detta kapitel tar upp kartläggningen av Majnabbe i Göteborg. Kapitlet inleds med en 
genomgång av de datasystem som Stena Line använder för bokning, incheckning och 
uppföljning. Efter detta följer en genomgång av de säkerhetsrutiner som finns på 
hamnområdet. Med detta som bakgrund görs en detaljerad beskrivning av alla ingående 
processer och aktiviteter i transportuppdraget.  

7.3.1 IT-system och IT-infrastruktur  
Samlingsnamnet för det system som används för bokning, incheckning, uppföljning är 
Freightlink. De större kunderna kommer åt valda delar av detta via bokningssystemet Stena 
Connect och de mindre via det webbaserade Extranet. Uppkopplat mot Freightlink finns även 
den applikation som finns i tugmastern, STINT Tug Master.  
 
Bokningssystem 
Bokningssystem bestäms i samråd mellan säljare och kund och beror bland annat på vilken 
volym kunden har. I bokningsfasen finns en tvåvägskommunikation enligt figur 7-5, där 
kunden har möjlighet att göra sin bokning själv via Internet eller annat uppkopplat 
bokningssystem. Stena Line har dock alltid möjlighet att gå in och göra ändringar eller ta 
emot bokningar via telefon eller annat manuellt sätt. Bokning via EDI sker för närvarande inte 
med Schenker. En av anledningarna till det är att EDI-länken mellan Schenker och Stena Line 
är envägs. Detta innebär att en ändring i Freightlink av en EDI-bokning ursprungligen gjord i 
Schenkers system inte replikeras till Schenkers system, vilket upplevs som ett problem idag. 
Dock uppger både Stena Line och Schenker att EDI-bokning så småningom kommer 
återupptas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incheckning 
När det gäller incheckning är det enbart Stena Line som har skrivmöjligheter. Detta handlar 
oftast om utskick av statusmeddelanden till kundernas bokningssystem samt att det 
automatiskt skickas ut e-mail eller fax till kunderna när status Finalized sker, det vill säga då 
båten är lastad, stängd och klar för segling.  
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Figur 7-5: Tvåvägskommunikation för bokning. (Johansson, Kenneth) 
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Extranet 
Extranet är det webbaserade system som mindre eller medelstora kunder använder för 
bokning och för att följa upp sina transporter. Det kan till skillnad från Stena Connect enbart 
hantera en bokning åt gången, men planer finns på att modifiera denna applikation så att den 
liknar Stena Connect.  
 
Kunden kan via Extranet följa transporten. Med en sökning på trailernummer eller annat 
begrepp kopplat till bokningen fås information om trailerns status samt övrig information.  
 

 Checked in. Trailern har fått statusen incheckad. 
 Finalized. Färjan är stängd och klar för avgång.   
 Däckplacering. Kunden kan se på vilken plats på båten trailern har ställts av. Med 

hjälp av denna information i kombination med ankomsttid kan kunden räkna ut när 
trailern kommer att befinna sig på uppställningsytan för avhämtning.  

 Statistik om kundens trailertrafik.  
 
Stena Connect 
Stena Connect är det system som alla större kunder använder för bokning och för att följa upp 
sina transporter. Stena Connect är Freightlink i så kallat "externt mode" via en Secur-ID-
koppling över Internet. Detta innebär att användaren bara får tillgång till ett mycket begränsat 
antal funktioner såsom bokning och sökning av bokningar. Systemet kan till skillnad från 
Extranet hantera flera bokningar åt gången. Kunden kan via Stena Connect få information om 
i vilken del av transportuppdraget transportenheten befinner sig. Inför avgång kan 
transportenheten få följande status: 
 

 Checked in 
 Gate entry  
 Taken for load 
 Loaded 

 
Ett exakt likadant system används i den ankommande hamnen Travemünde men drivs helt av 
den tyska hamnorganisationen LHG (Lübecker Hafen-Gesellschaft) och Stena Line i 
Göteborg har ingen kontroll över detta. Det innebär att kunden som ska transportera en trailer 
från Sverige till Tyskland inte kan se vid vilken tid den har lossats. Detta är däremot något 
som ganska enkelt skulle kunna implementeras. Vid lossning finns följande status: 
   

 Taken for unload 
 Unloaded 
 Gate entry 
 Gate exit 

 
I övrigt kan användarna ta del av samma information som Extranet-kunderna till exempel 
däckplacering och statistik om kundens tidigare trailertrafik.  
 
Tugmaster 
I den dator som finns i varje tugmaster finns en applikation som används för att uppdatera den 
status som beskrivits ovan samt övrig information som berör lastning och lossning. På denna 
dator kan tugmasteroperatören se de trailers som blivit incheckade och som ska lastas. Här 
finns bland annat information om: 
 



 

 70   

 Registreringsnummer 
 Fordonstyp 
 Vikt 
 Uppställningssektor 

 
Dessa datorer är uppkopplade mot boknings- och incheckningssystemet via WLAN.  

7.3.2 Lagar och förordningar som berör Stena Lines hamnterminaler 
Detta kapitel bygger på intervju med säkerhetschefen på Stena Line, Lars Pålsson och kan ses 
som ett komplement till teorikapitlet om hamn- och sjösäkerhet. Det ger även en inblick i hur 
rederiet arbetar med säkerhet i praktiken.  
 
ISPS 
ISPS, vilket tidigare kortfattat beskrivits i teoridelen innebär för Stena Line och hamnarna i 
Göteborg framför allt en omfattande tillträdeskontroll. För varje hamnläggning har en 
skyddsutredning och en skyddsplan gjorts baserat på de tre nivåerna i ISPS. Grunden för alla 
dessa tre nivåer är att det ska finnas dokumentation på allt och alla som befinner sig på 
hamnområdet, till exempelvis personal, leverantörer, kunder, gods och transportenheter. Detta 
sker bland annat genom tillträdeskontroll via ett antal accesspunkter. Tillträdeskontrollen kan 
sammanfattas i dessa frågor:  
 

 Vem? Vem är det som vistas på området. 
 Varför? Vad är personens syfte till att vistas på området 
 Vad? Vilken last befinner sig på området. 
 När? När passerar en person in och ut på området 

 
I princip innebär detta bland annat: 
 

 ID-kontroll på alla som ska in på hamnområdet. 
 Visuell kontroll på hur många som sitter i varje fordon som ska in på området.  
 Att fraktsedlar måste kontrolleras för varje transportenhet som ska in på området. 

 
Detta gäller över alla tre nivåer i ISPS. Utöver tillträdeskontroll har man även en 
visitationsplikt, denna skiljer sig dock mellan de tre nivåerna. Denna visitation, eller search 
som den internt kallas, innebär visitation av både personer, bagage, bilar, lastenheternas 
innehåll, dock endast enligt en andelsbestämd stickprovskontroll. Hur stor andel som ska 
visiteras beror alltså på vilken säkerhetsnivå som för tillfället gäller. Ett exempel på detta är 
att på nivå 1 behöver enbart en liten del av transportenheterna visiteras på området. När nivå 3 
gäller skulle istället en total kontroll vara tvungen att genomföras. Under denna ”search” 
kontrolleras lasten och jämförs med fraktsedeln, stämmer inte denna får transportenheten inte 
lastas på färjan.  
 
ISPS innebär även att transportenheten, till skillnad från tidigare, måste vara bokad på förhand 
för att befinna sig på området. Detta innebär i praktiken att en transportenhet som ska med på 
en färjeavgång inte får avlämnas i hamnområdet utan måste parkeras utanför tills en bokning 
är gjord. 
 
Sjösäkerhetslagar 
Utöver det som står i ISPS om ID-krav på personer som ska in på området, finns även 
bestämmelser, sjösäkerhetslagar, gällande passagerarlistor. Det måste finnas en lista på alla 
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passagerare på färjan. Krav på att namnen på denna lista stämmer med personernas verkliga 
namn finns inte, utan teoretiskt kan en passagerare uppge vilket namn som helst. På nivå 1 
finns det inget ID-krav för identitet på passagerare, utan endast biljetten räcker som ID-
handling. På nivå 2 och 3 gäller däremot att godkänd ID-handling ska medföras och 
kontrolleras vid biljettutlämning.  
 
ISPS och sjösäkerhetslagarna medför för en:  
 

 Beledsagad transport, att namnet på chauffören ska vara bokat och kontrolleras vid 
check-in med hjälp av ID-handling. Om namnet som uppges inte överensstämmer med 
det bokade ska biljetten inte lämnas ut. Lastinnehållet ska redovisas med hjälp av en 
fraktsedel.  

 
 Obeledsagad transport, även här krävs en registrering av personen som ska in på 

området då tillträdeskontrollen alltid måste genomföras. Rederiet måste alltså ha en 
logg på vem som varit inne, var, när och varför. Detta innebär också att när en 
chaufför kommer för att hämta eller lämna en trailer ska en ID-kontroll göras. 

 
Hamnsäkerhet i praktiken 
Dessa ID-kontroller görs inte fullt ut i praktiken, utan rederiet anser att det räcker med en 
registrering/identifiering av personer genom namnunderskrift då en trailer ska hämtas eller 
lämnas. Samma sak gäller då en chaufför ska hämta ut sina biljetter, det räcker då att 
chauffören uppger sitt namn för att biljetten ska lämnas ut. Detta innebär att en registrering av 
personen görs, men ingen identifiering.  
 
Vad det gäller kontroll av antalet personer i fordonen följs inte heller detta fullt ut idag på 
Majnabbeterminalen då inpassering görs utan att personal kontrollerar antalet personer i 
fordonet. På många andra hamnar sitter incheckningspersonalen i marknivå och kan då 
kontrollera fordonet när det passerar inbommen. På Majnabbe sitter personalen på ett högre 
plan och kontrollerar därför inte antalet passagerare som passerar. Dock finns ett 
kamerasystem som gör att alla som passerar in registreras genom fotografering. 
 
För att sammanfatta detta så kräver sjöfartskyddslagstiftningen, ISPS, att det görs en ID-
kontroll på alla som passerar in på området, när det däremot gäller passagerarlistan som ska 
finnas enligt sjösäkerhetslagarna krävs ingen ID-kontroll. Dessa olika regler står alltså i 
motsats till varandra och tolkningen har gjorts att sjösäkerhetskraven har ett högre värde än 
ISPS i detta fall. Denna tolkning har även gjorts med sjöfartsinspektionen ”goda minne”. 
Myndigheterna har alltså i praktiken godkänt dessa rutiner. Men detta kan mycket väl ändras 
efter de inspektioner som kommer att genomföras av EU. Det skulle alltså innebära att man 
inte längre kan göra ”tillämpningsföreskrifter” utan måste följa direktiven strikt.  

7.3.3 Dokumentation av gods 
Den dokumentation som måste medfölja färjan under transport är den s.k. skeppsposten. Den 
består av: 
 
Fraktsedel 
Fraktsedel ska kontrolleras av personalen i samband med incheckning. Främsta anledningen 
till detta är för att eventuellt upptäcka farligt gods som inte är förbokad, vilket inte ovanligt att 
det händer. Uppvisande av fraktsedel ska även ses som en del av tillträdeskontrollen som även 
innefattar gods.  
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Farlig gods deklaration 
Vid frakt av farligt gods måste detta anges i bokningen och i samband med denna skicka in en 
förteckning av det farliga godset med rätt UN-nummer i god tid. Detta görs i en Dangerous 
Gods Decleration (DGD).  
 
Passagerarlista 
De chaufförer som åker med transportenheten beledsagat ska finnas med på passagerarlistan.  
 
Sammanfattning av farligt gods 
En sammanfattning av alla DGD som lämnats in ska medfölja skeppsposten. 

7.3.4 Hamnterminal Avgående  
 
Aktiviteterna i den avgående hamnterminalen kan delas upp i ett antal delprocesser: Bokning, 
incheckning, avlämning och lastning. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bokning 
En bokning för färjetransport till Travemünde från Majnabbe kan göras fram till 11.00 samma 
dag som önskad avgång, men normalt brukar denna gräns kunna sträckas ut till 12.00.  
 
De kunder som använder Stena Connect och Extranet har oftast frekventa avgångar och har 
efter avtal ett visst antal förbokade platser på bestämda avgångar, så kallade 
garantibokningsplatser eller blockbokningar. Kunden har sedan fram till klockan 11.00 på 
avgångsdagen möjlighet att bekräfta sin bokning. Bekräftelsen görs i Stena Connect eller 
Extranet och registreras direkt hos Stena Line. Skulle kunden inte uppfylla sina garantiplatser 
sker en revidering av avtalet och antalet lovade förbokningar sänks. Extranet som beskrivits 
tidigare är det webbaserade bokningssystemet och har ett mer kundvänligt användargränssnitt 
och är mer begränsad i omfattning än Stena Connect. Tider för bokning är dock densamma 
oavsett bokningssätt.  
 
Bokning av trailer skiljer sig inte nämnvärt om transporten är beledsagad eller obeledsagad . 
Vid en beledsagad transport måste antalet chaufförer anges, detta är viktigt då det endast finns 
12 platser på fartyget. Skulle det visa sig att antalet chaufförer inte stämmer vid incheckning 
finns det risk att chaufför och last blir stående på kaj. Bortsett från antalet chaufförer ska 
kunden ange trailernummer (till exempel registreringsnummer), längd på fordon, eventuell 
överbredd, strömbehov, samt om det är farligt gods som ska transporteras. Vid bokning av 
transport med farligt gods måste även kunden faxa in uppgifter om detta i en Dangerous Gods 
Decleration. 
 
2. Incheckning 
När transportenheten anländer till hamnterminal ska denna checkas in för att få komma in på 
hamnområdet för vidare lastning på färjan. Majnabbe har öppet dagligen mellan 07.00-21.00 
med undantag för ett par dagar då det öppnar senare. Incheckning görs oavsett om det är en 

Bokning AvlämningIncheckning AvhämtningLossningLastning

 

Figur 7-6: Flödet i avgående hamnterminal. 
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beledsagad eller obeledsagad trailer. Incheckning kan göras fram till 2 timmar innan avgång, 
därefter hamnar trailern på en väntelista och kommer med i mån av plats. Vissa typer av 
farligt gods kräver dock incheckning 3-4 timmar innan avgång. För de trailers som behöver 
ström meddelar Stena Line att dessa bör checkas in i god tid, dock är det 2 timmar innan som 
gäller även för dessa trailers.   
 
När dragbil med trailer kommer till Majnabbe och incheckningen parkerar 
de utanför hamnterminalen. Vid incheckning är den enda skillnaden 
mellan beledsagad och obeledsagad transport den kontroll som görs på den 
beledsagade trailern. Chauffören ska ange namn och nationalitet, id-
kontroll görs enbart om namnet inte uppfattas av incheckningspersonalen. 
Namnet läggs till passagerarlistan som ska medfölja skeppsposten. Det 
görs dock ingen kontroll på att antal bokade passagerare stämmer i och 
med att inte alla passagerare nödvändigtvis följer med till 
incheckningsdisken.  
 
Vid incheckningsdisken anges, oavsett om transporten är beled- eller 
obeledsagad, trailernummer och bokningsnummer. Egentligen räcker 
enbart trailernumret men eftersom bokningsnumret är unikt med trailern 
vill Stena Line dubbelkolla så att allt stämmer. Chaufförerna är generellt 
mycket noggranna med att ange rätt trailernummer. Skulle inte rätt 
trailernummer anges skulle inte heller tugmasteroperatören kunna hitta 
trailern på kajen och därmed bli stående. Är chauffören osäker på sitt 
trailernummer ringer Stena Line upp kunden och stämmer av numret och 
gör en eventuell korrigering av bokningen så att rätt trailernummer sparas.  
 
Vid incheckningen kontrolleras också alla dokument som rör bokningen. 
Identifiering av godset i trailern görs med en fraktsedel och eventuella 
dokument om farligt gods. Dock sker ingen visuell kontroll på godset vid 
incheckningstillfället. Trailerns längd kontrolleras enbart muntligen med chauffören men 
chauffören är även här måna om att ange rätt längd och framförallt bredd då det annars finns 
en risk att trailern fastnar vid inpasseringen. Tugmasteroperatörerna kan också se vilken längd 
som är bokad i truckdatorn och har därmed möjlighet att anmäla detta till incheckningen om 
längden inte skulle stämma. Skulle inte längden vara rätt revideras detta i bokningen och 
eftersom kunden betalar per meter kommer fakturan att justeras. Överbredd kostar extra på 
grund av att bredvidliggande banor på färjan inte kan används fullt ut. Trailern och eventuellt 
dragbilens vikter är standardvikter och finns sedan tidigare i bokningssystemet för varje 
trailernummer. Personalen summerar trailervikten med godsvikten som angetts på fraktsedeln.  
 
Vid transport av farligt gods, kontrolleras de dokument som faxats in och jämförs med 
medföljande DGD-dokument och bokning. Det är väldigt viktigt att dessa är korrekta på 
grund av de speciella säkerhetskrav som finns. Dagligen händer det att farligt gods finns på 
fraktsedeln som inte tidigare anmälts vid bokningen. Om detta händer undersöks det i fall det 
finns plats för mer farligt gods på färjan. Om inte, så meddelas kunden att deras last blir kvar 
på kajen och skickas om möjligt dagen efter. Farligt gods ska på lastenheten markeras med en 
varningsskylt med vilken typ av klass godset ligger under. Finns inte denna märkning måste 
denna köpas i incheckningsdisken. Enligt IMDG-koden får godset ej medfölja på färjan om 
inte transportenten är rätt märkt.   
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Är trailern beroende av ström, till exempel en kyltrailer, ges en så kallad ”electric collection 
note” ut. På denna anges godset temperatur först vid incheckningen då den uppges av 
chauffören, sedan noteras den av personal vid lastning och faxas därefter till Travemünde, 
originalet går med båten. Även vid lossning i Travemünde kontrolleras temperaturen och 
antecknas. Skälet till dessa kontroller är för att se om temperaturen förändrats under 
transportuppdraget i syfte att fastställa vem som är ansvarig i det fall lasten blivit förstörd.  
  
Efter att alla papper kontrollerats läggs dessa i ett kuvert och skickas med i skeppsposten. 
Kuverten med fraktsedlarna används sedan i Travemünde för att ge till de chaufförer som 
hämtar de obeledsagade trailerna. Vid avlämning skrivs även ett så kallt data freight receipt 
ut, där trailernummer anges, den totala vikten, godsbeskrivning, farligtgods-klass och UN-
nummer. Detta häftas på kuvertet och skrivs sedan under av den chaufför som hämtar trailern 
i Travemünde och kan alltså ses som ett kvitto på att lasten uthämtats.  
 
Beroende på om transporten är obeledsagad eller beledsagad får chauffören in- och 
utpasseringskort. Vid beledsagad transport:  
 

 Inpasseringskort som används i streckkodsavläsaren för att öppna bommen 
 Boarding card (kopia på denna behålls av personalen) 
 Matbiljett 

 
Vid obeledsagad transport:  
 

 Inpasseringskort som används i streckkodsavläsaren för att öppna inbommen. 
 Utpasseringskort som används i streckkodsavläsaren för att öppna utbommen. 

 
Majnabbes kaj är uppdelad i ett antal sektorer som ska göra det lättare att hantera trailern vid 
lossning och lastning. Vid incheckningen blir chauffören anvisad en sektor på kajen, valet av 
denna beror på typ av gods samt hur fullt det är i respektive sektor. Chauffören kan på en 
karta vid incheckningsdisken se vart sektorn ligger och denna står även angiven på kortet som 
lämnades ut. Är transporten beledsagad blir chauffören istället anvisad till ett körfält.  
 
Det finns även det som benämns waiters och standby trailers. Waiters är trailers bokade på en 
specifik avgång som är fullbokad och tas då med i mån av plats, alternativt på nästkommande 
avgång. Standbybokingar görs oftast för tomma trailers vilket innebär att de inte 
nödvändigtvis behöver transporteras direkt utan och kan tas med när det finns plats. I gengäld 
mot denna väntetid har dessa bokningar ett lägre pris. Både standby- och waitertrailers körs in 
på området och placeras i vissa speciella sektorer.  
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3. Avlämning 
Efter att transportenheten har blivit incheckad kör chauffören in på området 
genom att öppna inbommen med hjälp av inpasseringskortet. I samband med 
detta uppdateras trailerns status automatiskt till Gate Entry i bokningssystemet. 
Efter inpassering genom bommen tas också automatiskt ett foto, syftet med 
detta är att förhindra stölder men framför allt som underlag till 
skadereglering. Chauffören ställer av trailern i angiven sektor och lämnar 
sedan området genom utpasseringsbommen, även denna gång med hjälp av 
ett passerkort. Fotografering av chaufför och fordon sker även vid 
utpasseringen. Avlämning av en obeledsagad trailer kan göras under 
dygnets alla timmar. När det är öppet vid incheckningen sker alla rutiner 
som beskrivet i punkt 2. Vid avlämning på övriga tider läggs de aktuella 
dokumenten i en brevlåda som finns vid incheckningen och trailern ställs 
utanför hamnterminalen. På morgonen tömmer incheckningspersonalen 
lådan och går igenom alla papper som vid en normal incheckning. När 
incheckningen är godkänd och inlagd i systemet hämtar tugmastern den 
aktuella trailern för att påbörja lastning. Är transporten beledsagad placerar 
sig chauffören i anvisat körfält i väntan på ombordkörning.  
 
 
 
4. Lastning 
13.00 får fartygets styrman uppgifter om last och påbörjar därefter sin lastplanering. Det är 
extra viktigt att allt farligt gods finns med på denna lista då dessa har 
speciella krav vid lastning men även vikten spelar en avgörande roll vid 
lastningen. Planeringen utgår från de uppgifter som anges vid bokningen 
och optimeras efter dessa data. Det är därför viktigt att det inte är allt för 
mycket felaktiga uppgifter. Trailers får inte anlända allt för sent då detta 
påverkar detta lastplaneringen. Fartyget är uppdelat i ett antal sektorer: 
huvuddäck, källaren, väderdäck. Dessa delas i sin tur upp i för, akter och 
mitt.  
 
Cirka 13.00-13.30 påbörjas lastningen. Tugmasteroperatörerna får via sin 
truckdator en lista på alla trailers som har blivit incheckade och är klara 
för lastning. Av styrman får kajpersonalen planeringslistan och kan på den 
se var på färjan alla trailers ska stå. För att så lite kollisioner som möjligt 
ska ske nere på kajen brukar varje tugmasteroperatör, normalt 11 stycken, 
ansvara för ett visst antal sektorer på kajen. För varje trailernummer står i 
datorn även sektor, godstyp, vikt, status vilket gör att de även kan 
rapportera eventuella avvikelser till incheckningspersonalen då personalen 
automatiskt vid lastning gör en liten visuell kontroll av till exempel bredd 
och längd. När operatören ska börja lasta trailern registreras i truckdatorn 
trailerns nya status Taken for load, detta görs i truckdatorn manuellt. Efter 
placering på färjan ändras statusen för trailernumret igen, denna gång till 
status Loaded samt att det markeras var på fartyget trailern står. Även 
detta görs manuellt i truckdatorn. Lastningslistan blir till slut helt tom då 
alla trailers fått status Loaded.  
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Då färjan antingen är full alternativt då det är dags för avgång blir färjan en sluten enhet, 
vilket innebär att inget mer kommer på eller av. I samband med detta kan personalen lägga in 
ett så kallat seglingsmeddelande, sailing notification, i kundernas bokningssystem, alternativt 
skicka denna information till de kunder som begärt att få en sailing notification via e-mail 
eller fax. Detta kan till exempel vara ett förseningsmeddelande, delaymessage, om att båten 
avgått försent eller helt enkelt ett meddelande om att deras trailer har avgått med färjan. 
Samtidigt som denna status läggs in skickas även ett automatiskt manifest med EDI till 
tullverket i Travemünde med information om vad som fysiskt finns på färjan, det vill säga hur 
många passagerare, bilar, transportenheter och så vidare.  Detta är något som är alla hamnar är 
skyldiga att göra enligt lag.  

7.3.5 Hamnterminal ankommande 
Efter ankomst till hamnterminalen sker ett antal aktiviteter innan trailern hämtas av chaufförer 
alternativt lämnar området i det fall transporten är beledsagad. De processer som kan kopplas 
till den ankommande hamnen är lossning och avhämtning.  
 
 
 
 

                         Figur 7-7: Flödet i ankommande hamnterminal. 
 
 
5. Lossning 
Vid lossning får tugmasteroperatören via truckdatorn förslag om i vilken 
sektor trailern ska placeras. När operatören börjar lossa trailern anges en 
ny status, Taken for unload, manuellt i truckdatorn. När trailern sedan 
ställts av på kajen registreras denna sektor manuellt i truckdatorn samt 
att trailerstatusen ändras till Unloaded. Tugmasteroperatören kan även 
när det anses lämpligt ta egna initiativ och bestämma var trailern ska 
placeras. Detta kallas för ”override” eller omplacering. När status 
Unloaded lagts in för en viss trailer uppdateras denna information på en 
monitor vid incheckningen och chauffören kan där se att trailern är klar 
för hämtning. Är transporten beledsagad kör chauffören själv 
transportenheten av färjan för att sedan lämna hamnområdet.  
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6. Avhämtning 
Vid avhämtning behövs i praktiken ingen behörighet för att komma in på 
området och hämta en trailer. Ingen identifiering av chaufför görs och i 
stort sätt innebär det att vem som helst kan vid vetande av trailernummer 
köra in och hämta en trailer. Trots detta är stölder av trailers ovanligt eller 
obefintligt uppger Stena Line. För att få ut in- och utpasseringskort räcker 
det att ange ett korrekt trailernummer. Chauffören får även det kuvert, 
med tillhörande dokument som kom med skeppsposten från avgående 
terminal. Chauffören skriver även på det freight receipt som sitter på 
kuvertet. Denna påskrift fungerar som registrering och tillträdeskontroll 
för att få beträda området.  
 
Med hjälp av informationen på en monitor vid incheckningskontoret vet 
chauffören om trailern finns parkerad för avhämtning och i vilken sektor 
den står. Detta ger fördelen att undgå åka runt inne på terminalen och leta, 
vilket även innebär att onödig trafik inne på kajen kan undvikas. Efter 
inpassering genom bommen uppdateras statusen på trailern i kundens 
bokningssystem, Stena Connect, till Gate Entry och vid utpassering till 
Gate Exit. Vid överlämnig av trailer är även Stena Line skyldiga att lämna 
över korrekta ADR-papper eftersom trailern ska fortsätta transporten på 
väg.  
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Figur 7-8: Sammanfattning av processer och aktiviteter för Stena Line. 
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8 Beskrivning av föreslagna scenarier - RFID och 
kameraidentifiering 

Kapitlet utgår från nulägesbeskrivningen i kapitel 7 och redogör för vilka aktiviteter och 
processer som påverkas vid ett införande av RFID samt vilka effekter detta ger för personal, 
servicetider, statusrapportering och säkerhet. 
 
Utifrån den nulägesbeskrivning i kapitel 7 där processer och aktiviteter som rör 
transportuppdraget har identifierats kommer detta kapitel beskriva ett scenario där RFID är 
implementerat och alltså ingår i processerna. Syftet med detta är att identifiera vilka 
processer/aktiviteter som kommer att förändras och vilka effekter detta får. Effekterna har i 
princip delats in i fyra faktorer; personal, servicetider, statusrapportering och säkerhet. Men 
självklart har resonemang och diskussioner förts utanför dessa områden. Meningen är att detta 
kommer det ge svar på en del av frågeställningarna i kapitel 1.4.3 men även ligga som grund 
till den K/I-analys som följer i kapitel 10. Beskrivningen utgår främst från obeledsagade 
transportenheter då det troligen är här man kan göra störst vinster vid ett införande av RFID, 
dessutom är de flesta transportenheter obeledsagade på denna färjerutt som studerats. I 
nulägesbeskrivningen och i scenariot har dock även beledsagade transporter ”bakats in”. 
Observera att i uppdelningen av de sex delprocesserna som rör Stena Line innebär en 
avhämtning enbart själva förfarandet att lämna av en trailer i en parkeringssektor eller i det 
fall transporten är beledsagad, att ställa sig i rätt fil för senare ombordkörning. Även en 
obeledsagad transport som enbart ska avlämnas på hamnområdet genomgår alltså en 
incheckning. Från den del som berör Schenker i nulägesbeskrivningen har processerna 
lastning och lossning tagits med i detta scenario eftersom studiens avgränsning har satts till 
dessa processer. Kapitlet tar även kort upp hur kameraidentifiering kan användas vid en 
färjeterminal och jämför sedan detta med RFID. 
 

8.1 Scenario där RFID är implementerat: Schenker 
De tre första stegen;  Bokning av transport med Schenker,  Hämtning hos kund och Lossning 
Terminal 2 som beskrevs i kapitel 7 om Schenker kommer inte behandlas i detta scenario. 
Detta, som tidigare nämnts, då inte dessa steg är inom ramen för denna förstudie. Därför 
börjar scenariot för Schenker med lastningen vid terminal 1.  
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4. Lastning Terminal 1 
För att den automatiska incheckningen ska fungera måste 
transportdokumenten komma Stena Line tillhanda innan 
transportenheten anlänt till hamnområdet. Godsets fraktsedlar på den 
avgående transportenheten blir inlästa i LF-terminalen vid 
lastningstillfället och kan alltså först vid detta tillfälle delges Stena Line. 
Hur ska då denna information distribueras till Stena Line? De 
elektroniska sätt som idag är möjliga är Internet, E-mail, Fax och EDI. 
Eftersom bokningen av färjetransport i framtiden har för avsikt att ske 
via EDI skulle även delgivningen av fraktsedlar kunna ske på detta sätt. 
Detta scenario gör i alla fall antagandet att det på något sätt är möjligt 
elektroniskt tillhandahålla Stena Line dessa dokument. De 
originalfraktsedlar som lästs in på terminalen medföljer 
transportenheten till färjeterminalen. Dessa följer normalt efter kontroll 
med skeppsposten, men skulle istället kunna förvaras i ett utrymme 
avsett för dokument på trailern. 
 
En beledsagad transport, till exempel en lastbil eller dragbil med 
tillhörande trailer är utrustad med transponder i vindrutan för att kunna 
identifieras vid ankomst till hamnen.Vid en obeledsagad transport är 
både trailer och dragbil utrustad med transponder. Transponderns syfte 
är framför allt att identifiera transportenheten vid hamnen men skulle en 
avläsning även kunna göras vid avgångstillfället från terminalen i syfte 
att: 
 

 Registrera att transportenheten har avgått.  
 Koppla godset (lastförteckningen) till en viss transportenhet.  
 In- och utpasseringssystem vid terminalen.  
  

 
Konsekvenser 

 Personal 
Mer administrativt arbete med att distribuera transportdokument till Stena Line tillkommer. 
Dock borde det inte handla om någon förändring i personalstyrkan utan snarare om att lära in 
en del nya rutiner.  

 
 Säkerhet 

Avläsning vid in- och utpassering från terminal ökar säkerheten då endast fordon med 
behörighet kan passera. Fordonen registreras även vilket gör att Schenker får en bra kontroll 
över trafiken in och ut från terminalen.  

 
 Statusrapportering 

För att öka spårbarheten av godset genom hela försörjningskedjan kan godset läsas av vid 
lastningen och samtidigt läsa av transportenheten för att sammankoppla dem två.  
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5. Lossning Terminal 2 
Originalfraktsedlarna har medföljt den obeledsagade transporten i ett 
avsett utrymme på trailern under färjetransporten. Efter avhämtning i 
hamnen och ankomst till ankommande lastbilsterminal följer de 
vanliga rutinerna med inläsning av fraktsedlar och linjekodning för 
vidare transport eller kodning för en viss distributionsslinga. 
Transpondern kan precis som i avgående terminal användas i ett 
eventuellt framtida inpasseringssystem eller för att avmäta 
temperaturer i kyltrailers.  
 
Konsekvenser 

 
 Säkerhet 

Samma princip som tidigare, möjlig avläsning vid in- och utpassering 
som en del i ett system för tillträdeskontroll. 
 

 Statusrapportering 
Samma princip som tidigare, om lastförteckningen är kopplad till 
transportenheten skulle det vid ankomst till terminal 2 enbart räcka 
med en avläsning av transportenheten för att registrera allt gods som 
inkommet.  
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8.2 Scenario där RFID är implementerat: Stena Line 
Här kommer alla de steg som presenterades i kapitel 7 om Stena Line att behandlas.  
 
1. Bokning 
På grund av den tillträdeskontroll som måste genomföras enligt ISPS innebär att Stena Line 
måste ha vissa uppgifter innan personen/fordonet får beträda hamnområdet. Enligt kapitel 
7.3.2 måste rederiet ha svar på frågorna: 
 

 Vem är det som vistas på området? 
 

Beledsagad transport  
Namnet på den chaufför som kör lastbilen och som ska med på färjan måste anmälas vid 
bokningstillfället.  
 
Obeledsagad transport 
Även om chauffören inte ska med på färjan utan enbart avlämna en trailer så måste namnet 
meddelas Stena Line. Om inpasseringen ska ske automatiskt utan kontakt med personal måste 
namnet på chauffören istället meddelas vid bokningstillfället eller vara kopplat till den dragbil 
som identifieras vid inpassering. Detta gäller alltså även i det fall en trailer enbart ska hämtas. 
Detta kan göras antingen genom att chauffören är sammankopplad till en och samma dragbil, 

Figur 8-1: Sammanfattning av aktiviteter och processer med RFID hos Schenker. 
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vilket dock förutsätter att varje dragbil körs av en specifik chaufför och på så sätt är kopplat 
till detta fordon i Stena Lines bokningssystem.  
 

 När passerar personen/fordonet in och ut på området? 
 
Transportenheten registreras vid avläsning vid inpassering till området. Tiden för inpassering 
registreras i samband med detta. På samma sätt registreras tiden när en transportenhet passerar 
ut.   
 

 Vilken last befinner sig på området? 
  

Fraktsedel 
Eftersom fraktsedeln inte är bestämd vid bokningstillfället måste denna istället komma Stena 
Line tillhanda för kontroll innan transportenheten passerar in på området. På Masthugget 
läggs fraktsedlarna alltid i trailern om det inte är så att mottagarhamnen skall göra 
förtullningsjobb på enheten, då läggs de i skeppsposten. Anledningen till att de väljer att inte 
ta dokumenten i skeppsposten är för att undvika ansvar för dokumenten.  
 
Farligt gods 
En stor anledning till att Stena Line kontrollerar fraktsedlar, förutom den vanliga 
tillträdeskontrollen, är att upptäcka farligt gods som inte är meddelat vid bokningstillfället.  
Precis som tidigare måste Schenker skicka in de nödvändiga uppgifterna om farligt gods 
(DGD) i samband med bokningstillfället. Dessa formulär faxas idag till Stena Line, vilket det 
inte upplevs vara något problem. En möjlig utveckling skulle vara ett EDI-formulär för detta 
ändamål vilket bland annat skulle ge minskad risk för felaktig data samt kortare 
expeditionstider. Trailern med farligt gods måste vara märkt med föreskrivna etiketter. Skulle 
dessa saknas vid ankomst till hamn kan chaufförer tillhandahålla det vid 
incheckningskontoret. Denna tjänst måste även i fortsättningen vara möjlig.  
 
 
Konsekvenser 
 

 Personal 
Stena Line måste innan incheckningen kontrollera de dokument som enligt ISPS måste 
kontrolleras. Detta innebär att en del av det arbete som normalt tidigare gjorts i samband med 
incheckningen istället görs vid ett tidigare tillfälle. Fraktsedeln kontrolleras och jämföras med 
bokningen samt de DGD-dokument som inkommit. Är allt i sin ordning kan bokningen 
godkännas och transportenheten kan vid incheckning erbjudas en autogate.  
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2. Incheckning 
 
Beledsagad transport 
Består den beledsagade transporten av dragbil och trailer bör en 
avläsning ske av både trailer och dragbil. Finns det en korresponderande 
bokning till denna kombination av dragbil och trailer som är godkänd 
kan chauffören anvisas till en autogate. Godkänd innebär att 
transportdokumenten i förväg har skickats till incheckningskontoret och 
kontrollerats att de stämmer överens med bokningen. En beledsagad 
transport skulle även kunna utgöras av en lastbil med fast lastutrymme, 
en avläsning bör då ske av transponder i förarhytt. I samband med denna 
avläsning får transportenheten statusen Checked In vid ett godkännande.  
 
Obeledsagad transport 
Vid en obeledsagad transport bör en avläsning ske av både trailer och 
dragbil. Finns det en korresponderande bokning till denna kombination 
av dragbil och trailer kan chauffören anvisas till en autogate. Blir 
transportenheten inte godkänd ska den hänvisas till det manuella 
checkin-kontoret. I samband med denna avläsning får trailern statusen 
Checked In vid ett godkännande. För de trailers som är parkerade 
obokade utanför terminalen checkas manuellt in som vanligt enligt 
rutinerna beskrivna i nulägesbeskrivningen.  
 
I framtiden är det möjligt att vissa företag är certifierade och därmed inte 
behöver visa upp dokument vid incheckningen. Certifieringen ska 
fungera som en kvalitetsstämpel av något slag och skall garantera att 
fraktsedlarna alltid stämmer. När det gäller dokument av farligt gods, 
DGD, är det möjligt att de skall komma ifrån att visa upp dessa 
dokument vid incheckning och längre fram kanske de kan sändas direkt 
från speditören och således behöver inte chauffören visa upp något vid 
incheckning. Vilken organisation som har hand om en sådan typ av 
certifiering är efter diskussion med Magnus Weghammar på Stena Line 
oklart.  
 
Konsekvenser 
 

 Personal 
Aktiviteten Kontroll av dokument måste göras i ett tidigare skede, innan transportenheten 
anlänt till hamnområdet. Eftersom vissa aktiviteter i punkten incheckning vad rör kontroll av 
dokument tas bort måste detta göras vid antingen bokningstillfället eller vid en tidpunkt innan 
ankomst till hamnområdet.  

 
Det går att fastställa att inte lika mycket personal kommer att behövas i checkin-funktionen. 
Idag finns det 7,5 heltidstjänster i skift vid incheckningskontoret. Denna personal ansvarar 
dock för incheckning till både avgångarna till Travemünde och Kiel. Det troliga är att mer 
personal kommer att behövas under det tidigare skiftet och mindre personal under det senare 
skiftet.  
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 Servicetid 
Aktiviteterna Parkera, Gå ur fordon till incheckningsdisk, kontroll av dokument och Gå till 
fordon försvinner av naturliga skäl. Detta handlar troligen dock om ganska små tidsvinster 
som kan göras. Eftersom någon detaljerad analys inte gjorts om hur lång tid varje chaufför 
kräver av personalen är det svårt att göra en uppskattning om tidsvinsterna. Ett antagande är 
att en chaufför sparar i snitt 5-10 minuter vid en incheckning.   

 
 Statusrapportering 

Statusen att transportenheten har blivit incheckad kan rapporteras på liknande sätt som gjorts 
tidigare till de kunder som begär detta. Denna information kan vara extra viktigt för de kunder 
som har flera trailers obokade och parkerade utanför hamnområdet.  
 
3. Avlämning 
Transportenheten blir registrerad som incheckad vid den första 
avläsningen om det finns en korresponderande bokning. En andra 
avläsning sker vid inpasseringsbommen.  
 
Beledsagad transportenhet 
I samband med denna avläsning ska chauffören erhålla information om 
i vilken fil bilen ska stå i. Detta kan antingen göras med utskrift av ett 
kvitto alternativt med information från en skärm. Eventuell voucher, 
boarding card och matbiljett skrivs ut. Statusen på transportenheten 
uppdateras till Gate Entry.  
 
Obeledsagad transportenhet 
Chauffören erhåller information via en skärm om vilken sektor trailern 
ska parkeras i. Statusen på trailern uppdateras till Gate Entry. 
Utplacerade RFID-läsare vid respektive sektor registrerar varje trailer 
enligt den sektor de står i. Vid utpassering sker en avläsning av 
dragbilen.   
 
 
Konsekvenser 
 

 Tidsvinster 
Marginella tidsvinster vid inpassering genom att inte använda 
inpasseringskort.  

 
 Statusrapportering 

I och med läsaren vid inpasseringsbommen kan fordonet registreras 
som till exempel Gate Entry. Dock känns inte denna status speciellt 
viktig för kunderna att ta del av då statusen Checked In har getts i ett 
tidigare läge.   

  
 
 Säkerhet 

Under förutsättning att tillträdeskontrollen fungerar enligt beskrivning borde risken för att 
släppa in obehöriga personer på området vara mindre nu än tidigare. Om vi gör antagandet att 
det förslag till hur dokumentkontrollen nu ska ske är förenligt med de lagar/regler som finns, 
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borde säkerheten vad det gäller tillträdeskontroll av gods vara oförändrad jämfört med 
tidigare läge. 
 
4. Lastning 
 
Obeledsagad transportenhet 
Kajpersonalen följer som vanligt lastningslistan över incheckade trailers. 
Vid lastning görs den visuella kontroll som tidigare gjorts vad det gäller 
längd och bredd. Eventuella avvikelser läggs in i systemet via 
truckdatorn. Vid lastning har operatören tidigare registrerat trailern som 
Taken for load vid påkoppling och sedan Loaded när trailern placerats 
på däck. I samband med detta har också däckplats registrerats i datorn. 
Med en RFID-läsare vid påfartsrampen kan trailern automatiskt 
registreras som Loaded, dock måste trailerns däckplacering fortfarande 
registreras manuellt i truckdatorn. Eftersom statusen Taken for load inte 
uppfyller något egentligt syfte, kan därför detta moment tas bort.  
 
Beledsagad transportenhet 
Vid en beledsagad transport sker en avläsning vid påfartsramp för att 
fastställa statusen Loaded.  
 
Konsekvenser 
 

 Tidsvinster 
Tugmasteroperatörerna får en korrekt lastningslista vad det gäller 
trailerns parkeringssektor. Trailern kommer garanterat stå i den sektor 
som står angiven i lastningslistan, vilket gör att ingen tid behöver ägnas 
åt att leta efter trailers som ska lastas. Stena Line uppger idag att 
uppskattningsvis var tionde trailer parkeras i fel sektor. Oftast parkeras 
trailern då i en angränsande sektor vilket kan bero på slarv eller att den 
avsedda sektorn är full. Dock upplevs inte detta som något problem, 
vilket innebär att enbart viss eller marginell skillnad i 
lastningseffektivitet jämför med tidigare läge kan uppnås.  
 
 
Momentet med att uppdatera trailerns status försvinner då RFID-avläsningen gör detta 
automatiskt, dock innebär detta också enbart marginella tidsvinster. Kan hamnen hålla öppet 
dygnet runt är avlämning på alla tider av dygnet möjlig. Det innebär att tugmasteroperatörerna 
slipper arbetet med att hämta trailers som står bokade och parkerade utanför hamnområdet 
som lämnats där efter stängningstid. 
 
 

 
 Personal  

Det är möjligt till följd av att arbetet blir effektivare vid trailerhanteringen, enligt ovanstående 
tidsvinster, att personalstyrkan skulle kunna minska med någon tjänst. Det är dock väldigt 
svårt att uppskatta hur mycket effektivare arbetet kan bli.   
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 Statusrapportering 
Loaded är en status som kan vara intressant för kunden att ta del av. Denna status kan delges 
kunden via bokningssystemet. För de som inte använder detta går det självklart att faxa/maila 
sådan information men detta innebär självklart mer administrativt arbete. För de trailers som 
är incheckade som så kallade waiters kommer statusen Loaded kunna meddelas transportören 
via bokningssystemet, alternativt via e-mail/fax för de som begärt detta. Transportören som 
har flera trailers bokade ska då kunna välja vilken trailer som ska med på färjan om enbart 
utrymme finns för ett begränsat antal i syfte att få med den/de som är absolut viktigast. 

 
5. Lossning 

 
Beledsagad transportenhet 
RFID-läsare vid avfartsramp registrerar transportenhet och ger denna 
status Unloaded.  
 
Obeledsagad transportenhet 
RFID-läsare vid avfartsramp registrerar trailer och ger denna status 
Unloaded. Trailern placeras i den sektor som föreslås av truckdatorn. 
Vid denna sektor finns RFID-läsare som registrerar i vilken sektor 
trailern är placerad. Sektorplaceringen visas även på en skärm i 
anknytning till checkin-kontoret som meddelar chaufförerna när deras 
trailer är klar för hämtning. 
  
Konsekvenser 
 

 Tidsvinster 
Momentet med att uppdatera trailerns status och sektor försvinner, 
innebär dock marginella tidsvinster.  
 

 Statusrapportering 
Statusen Unloaded kan vara intressant för kunderna att ta del av, framför 
allt gäller det kunder som har obeledsagade transporter som då vet att 
trailern finns parkerad för avhämtning.  
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6. Avhämtning 
 
För att fullfölja tillträdeskontrollen som måste tillämpas ska Stena Line 
precis som vid incheckning/avlämning identifiera den person som ska in på 
hamnområdet. Personen måste alltså finnas i Stena Lines bokningssystem 
och vara sammankopplad till den dragbil som läses av vid den första 
RFID-läsaren. När det gäller själva avhämtningen skulle detta kunna göras 
på två olika sätt som möjligtvis skulle kunna kombineras.  
 
Alt.1: Dragbilen har ett visst antal trailers som den är berättigad att hämta. 
Detta innebär att en viss dragbil inte ska behöva föranmälas för den 
aktuella hämtningen. Dock måste ett namn vara kopplat till den aktuella 
dragbilen för att fullfölja tillträdeskontrollen. Vid den första avläsningen 
ska dragbilen identifieras för att finna en korresponderande trailer som den 
är berättigad att hämta och som har fått status Unloaded.  
 
Alt. 2: Innan ankomst till hamnterminalen ska det vara Stena Line 
meddelat vilken trailer som avses hämtas med vilken dragbil. Trailern 
måste då efter lossning få en status, till exempel godkänd för avhämtning, 
vilket innebär att trailern är godkänd att hämtas av en viss dragbil. Vid den 
första avläsningen ska dragbilen identifieras för att finna en 
korresponderande trailer som har denna status. 
 
För båda alternativen gäller att inga inpasseringskort behöver ges ut, utan 
om dragbilen blir avläst och godkänd ska dragbilen hänvisas till autogaten. 
Blir den inte godkänd enligt de två ovan nämnda alternativen ska den 
hänvisas till checkin-kontoret för manuell hantering.  
 
Vid autogaten läses dragbilen av igen och kan passera in genom bommen. 
Status Gate Entry har tidigare getts till den trailern som angetts ska hämtas 
då den hämtande dragbilen passerat in på området. Det finns inget egentligt 
syfte med att denna status ska rapporteras till kunden i bokningssystemet, 
utan det som kan vara av intresse är statusen Gate Exit som ges när trailern 
lämnar området.  
 
Vid autogaten ska chauffören meddelas i vilken sektor trailern är placerad. 
Detta kan göras genom en monitor som är placerad vid 
inpasseringsbommen. Chauffören hämtar trailern i den sektor som angivits. 
Vid utpasseringsbommen läses dragbil och hämtad trailer av. Stämmer ej 
kombinationen dragbil/trailer enligt de två alternativen 1 och 2, kommer 
bommen ej att öppnas. Detta kan hända då dragbilen har hämtat en annan 
trailer än den som är godkänd för avhämtning. Är kombinationen godkänd 
öppnas bommen och chauffören kan köra ut från hamnområdet. Trailerns 
status uppdateras i och med denna avläsning till Gate Exit. 
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Konsekvenser 

 
 Säkerhet 

Denna lösning borde innebära minskad risk för stölder av trailers då en person som idag, inte 
skulle kunna ange ett trailernummer till incheckningspersonalen och därefter få ut in- och 
utpasseringskort. Då in- och utpassering kan ske dygnet runt behöver inte obeledsagade 
trailers som anländer då hamnen är stängd vänta utanför under natten för inväntad 
incheckning. Vilket gör att stöldrisken för dessa trailers försvinner helt. 
 
Eftersom en kontroll av kombinationen av dragbil och trailer även görs vid utpasseringen från 
hamnområdet kommer risken för att en chaufför, omedvetet, hämtar en fel trailer minska. 
Vilket skulle kunna hända om en trailer är dåligt märkt med 
registreringsnummer/fleetnumber.  
 

 Tidsvinster 
Tidsbesparingen ligger i att chauffören slipper hämta in- och utpasseringskort och redogöra 
för sitt ärende till incheckningspersonalen. Det ska dock påpekas att denna tidsbesparing 
troligen är liten. Lösningen innebär däremot en avlastning för incheckningspersonalen då 
mindre expeditionstid behöver ägnas åt avhämtningar.  
 

 Statusrapportering 
Statusen Gate Exit kan meddelas kunden via bokningssystemet.  
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8.3 Sammanfattning konsekvenser 
I tabell 8-1 har konsekvenserna av införandet av en RFID lösning för varje delprocess 
sammanfattats utifrån fyra olika faktorer: tidsvinster, säkerhet, personal och track & trace. 
Konsekvenserna har graderats i tre olika nivåer utifrån hur stor förändring de uppskattas 
orsaka jämfört med tidigare läge. Oförändrad, innebär att införandet av RFID inte orsakat 
någon förändring. Viss, innebär att till exempel en viss tidsvinst kan göras på just denna 
delprocess eller att en viss förbättring angående säkerheten kan göras. Betydande, innebär att 
införandet av RFID får betydande konsekvenser för denna delprocess.  
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Figur 8-2: Sammanfattning av aktiviteter och processer med RFID hos Stena Line. 
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Tabell 8-1: Sammanfattning av konsekvenser. 

  Sammanfattning av konsekvenser 
 Tidsvinster Säkerhet Personal Statusrapportering 
Lastning T1 Oförändrad Oförändrad Viss Viss 
Lossning T2 Oförändrad Oförändrad Oförändrad Viss 
Bokning Oförändrad Oförändrad Viss Oförändrad 
Incheckning Betydande Oförändrad Betydande Oförändrad 
Avlämning Oförändrad Viss Oförändrad Oförändrad 
Lastning Viss Oförändrad Viss Oförändrad 
Lossning Viss Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Avhämtning Viss Viss Betydande Oförändrad 
 

8.3.1 Kommentarer kring analysen 
 
Personal 
Som väntat ligger de största vinsterna vid incheckningsfunktionen där effekterna är 
betydande. Detta är också något som bekräftats under diskussioner med RFID-leverantörer 
som hävdar att mervärden/besparingar framför allt ligger i att manuella processer som är 
personalintensiva kan ersättas av automatisk inpassering. Deras uppskattning är att om 
personalstyrkan minskas med enbart en eller ett par tjänster borde en implementering vara 
avbetalad inom ett år. I bokningsfasen uppskattas att förändringen får vissa konsekvenser för 
personalen då en del av det jobb som gjorts i incheckningsfasen vad det gäller 
dokumentkontroll måste göras innan transportenheten checkas in. Detta innebär troligen att 
schemat för skift bland personal kommer att förskjutas till att mer personal behövs tidigare 
under dagen och färre under eftermiddagen. När det gäller tugmasteroperatörerna är det 
svårare att bedöma huruvida förändringarna leder till någon större effektivisering av arbetet. 
Enligt sammanfattningen av konsekvenser enligt tabell 8-1 görs uppskattningen att en viss 
effekt kan fås i lastningsfasen. Dock är detta osäkert. Det är också troligt att om 
incheckningstiden ska skjutas fram i tiden kommer förändringar behöva göras i denna process 
också.  
 
Tidsvinster 
Med tid i faktorn tidsvinster syftas bland annat den tid som åtgår från att en transportenhet 
anländer till hamnen tills att den har parkerats i en fil eller i en speciell sektor. I sista 
processen avhämtning syftar det på tiden från att dragbilen har anlänt till att den har lämnat 
området med den hämtade dragbilen. Tidsvinster i de övriga processerna syftar på de 
effektivitetsförbättringar som möjligtvis skulle kunna åstadkommas på grund av att 
parkeringen är indelad i sektorer med RFID-läsare.  
 
Som tidigare konstaterat ligger de stora vinsterna vid incheckningsfunktionen, där det är 
möjligt att effekterna blir betydande. Troligen blir inte tidsvinsterna speciellt stora för en 
enskild transportenhet som ska checka in, det handlar troligtvis 5-10 minuter. Men adderas 
alla dessa minuterar på det totala antalet incheckningar under en avgång handlar det om 
tidsvinster som nog får betraktas som betydande.  
 
Med utgångsläget att det tar uppskattningsvis 5 minuter (Stena Line har även uppgivit att 
köbildning inträffar i vissa fall då trycket är som störst) för varje kund i den manuella 
incheckningen i dagsläget och att antalet incheckningar till Travemünde-avgången kl. 19.00 
vid fullbokning är cirka 160 stycken så blir den totala tidsvinsten cirka 800 minuter. Detta 
motsvarar knappt två heltidstjänster. Dock måste det då tas med i beräkningen att 
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personalstyrkan är 3-4 personer, vilket innebär att den egentliga vinsten med nuvarande 
personalstyrka är cirka 215 minuter. Detta förutsätter också att alla transportenheter är 
utrustade med en transponder, att även transporter med farligt gods kan checkas in 
automatiskt och att alla enheter är förbokade vid ankomst till hamnen. Ingår enbart trafiken 
från Schenker, vilka står för cirka 5 % av transportenheterna på avgången blir tidsvinsterna 
väldigt små. Tas även hänsyn till att transporter med farligt gods inte kan checka in 
automatiskt blir tidsvinsterna än mer marginella. Faktorer som avgör hur många tjänster som 
inte längre behövs beror också på om hur stor andel av transportenheterna som kan checka in 
automatiskt. Faktorer som avgör detta är om kunden transporterar farligt gods, om kunden i 
framtiden eventuellt kan bli certifierad och om den är förbokad. Exempel på ett sådant 
resonemang och effekter av detta kan ses i tabell 8-2.  
 
Tabell 8-2: Resonemang kring tjänstereducering. 

Effekt: Max Medium Min 
Faktor 1 Farligt gods autogate Farligt gods autogate Farligt gods manuellt 
Faktor 2 Certifierad  Ej certifierad Ej certifierad 
Faktor 3 100 % förbokade <100% förbokade <100% förbokade 
Tjänster bort  2 1-2 1 
 
Skulle då incheckningstiden kunna skjutas fram cirka 230 minuter om alla transportenheter 
hade en transponder? Nej, dels för att incheckningarna idag är utspridda över en så stor del av 
dagen, dels för att det finns en begränsande faktor i form av arbetet med lastning. Det tar helt 
enkelt en viss tid att lasta på ca 160 transportenheter. Det har dock inte gjorts någon närmare 
analys kring hur lång tid varje lastning tar, men lastningen börjar ca 13.30 varje dag och håller 
på fram till avgång. Det måste också tas hänsyn till att en viss del av kunderna fraktar farligt 
gods vilket det är oklart om dessa kan checka in automatiskt.  
 

 
Skjuts incheckningstiden fram innebär det också att lastningstiden kommer att behöva 
förlängas om nuvarande personalstyrka på kajen behålls. Detta förutsätter också att 
tugmasteroperatörerna arbetar kontinuerligt med lastning av trailers, det vill säga, att det hela 
tiden finns jobb att göra. Eftersom färjan måste avgå vid en viss tid är detta inget alternativ 
utan mer personal kommer istället att behövas som arbetar med lastning för att detta ska gå 
fortare, alternativt att lastningen startar tidigare. Frågan är då om detta är möjligt med tanke 
på utrymmesskäl. Det är inte troligt att effektiviteten höjs med det dubbla om personalstyrkan 
skulle höjas med densamma.  
 
Enskilda fraktenheter borde kunna lämnas eller hämtas snabbare jämfört med tidigare 
oberoende av hur personalstyrkan ser ut vid incheckningen. Momenten med att parkera 
dragbilen, anmäla sig i incheckningskontoret och gå igenom dokument försvinner, denna tid 
är uppskattad till cirka 5 minuter. Det troliga är att mer tid vinns vid avlämning av trailer än 

Tid
7              8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lastning

Incheckning

Figur 8-3: Incheckning och lastning på tidsaxel.  
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vid avhämtning, beroende på dokumenthanteringen som försvinner. Detta handlar alltså om 
marginella tidsvinster och motiverar knappast investeringen av transponders. För att motivera 
en investering av transponders är det rimligt att kräva förmåner gentemot de kunder som inte 
har transponder och detta kan då vara en förlängd deadline för incheckning eller incheckning 
dygnet runt.  
 
Statusrapportering 
Statusrapportering som är nära sammankopplat med termen track & trace har i detta scenario 
satts till oförändrad jämfört med tidigare läge. Detta beror på att det redan tidigare finns 
möjlighet att ta del av statusrapportering för de kunder som använder ett av Stena Lines 
bokningssystem. Schenkers PU i Malmö som bokar de flesta av Schenkers totala transporter 
via Göteborg använder dock inte något av Stena Lines bokningssystem (Extranet eller Stena 
Connect), men denna analys utgår ändå ifrån att denna möjlighet finns för alla kunder. En viss 
förändring har gjorts i vilka status som troligtvis är viktiga och som kunderna kan ha intresse 
att ta del av, en del av den status som tidigare rapporterats till systemet är i vissa fall onödiga 
och har i detta scenario tagits bort. Med de status som redovisats kan följande mervärden 
komma till godo:  
 

 Transportören kan göra en bättre planering för hämtning och lämning av trailers med 
vetskap om att transportenheten har lossats och står klar för avhämtning. 

 I det fall färjan har ankommit sent kan information om försenad leverans meddelas till 
transportörens kunder.  

 Transportörernas kunder kan med denna information i sin tur planera sin verksamhet 
bättre. Information om förseningar av leveranser kan till exempel utnyttjas av 
tillverkande företag för att göra effektivare material- och produktionsplanering. Sådan 
information kan även vara intressant att ta del av för aktörer flera led framåt i kedjan.  

 Transportörer med ”waiters” kan få information om vilken avgång trailern kom med 
på. 

 Transportörer med obokade trailers kan få information om när enheten har bokats och 
checkats in.   

 
Mervärdena med statusrapportering innebär alltså störst nytta om alla aktörer i 
försörjningskedjan kan ta del av statusrapporteringen. Mer allmänt om nyttan med track & 
trace står skrivet i teorikapitlet om logistik och försörjningskedjor i kapitel 4.1.  
 
För att statusrapportering verkligen ska komma till sin fulla rätt krävs full synlighet av godset 
för alla aktörer i försörjningskedjan, alltså inte bara Stena Lines kunder utan även kundernas 
kunder. Detta innebär att även godset måste kopplas till transportenheten vid en avläsning vid 
en viss tidpunkt. Som det ser ut nu läses transportenheten av vid ett antal tillfällen, denna 
information kan delges till kunderna via bokningssystemet, dock är innehållet i 
transportenheten enbart indirekt synligt. Med det menas att transportören enbart vet vilken 
transportenhet som lästs av och vid vilken tidpunkt och plats. En sökning måste göras i det 
egna systemet för att koppla transportenheten till motsvarande lastförteckning för att 
eventuellt vidarebefordra denna information till sina kunder. Detta innebär också att 
informationen som nås till alla aktörer inte är i realtid. Ett exempel där track & trace har 
använts för full synlighet genom hela försörjningskedjan är det referensfall i kapitel 6 om 
EPCglobal Network. I detta exempel har godset RFID-märkts på kartongnivå och lastbärarna 
på containernivå. I samband med att godset lastats i containern lästes kartongerna av. För att 
kartongerna sedan ska kopplas samman med containern skedde även en läsning av taggen på 
containern där lasten associeras med containernumret. Eftersom denna information kan delges 
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alla aktörer via databaser (EPC IS) som är tillgängligt globalt, kan en total synlighet eller 
genomsiktlighet uppnås när det gäller gods som befinner sig i rörelse i en försörjningskedja. 
Fördelarna med detta är att alla aktörer från leverantör till kund får track & trace-information i 
realtid ända ner på kartongnivå. Läs mer om detta i kapitel 6.1. 
 
Säkerhet 
Säkerhetsaspekterna kan delas in i tre delar: Dokumentkontroll, inpasseringskontroll och 
hämtning av trailer. Enligt den sammanfattningen av konsekvenser kan vi se att för de allra 
flesta processer ska säkerhetsaspekterna förbli oförändrad. Detta bygger dock på att det 
scenario/förslag som beskrivits överensstämmer med de regler och lagar som genomgåtts i 
kapitel 7.3.2. Om det gör det, ska säkerheten vara oförändrad i dessa processer. I processerna 
avlämning och avhämtning skulle säkerheten kunna få vissa positiva effekter enligt det som 
beskrivits.  
 
Sammanfattningsvis:  
 
 Dokumentkontrollen görs som vanligt, men i ett tidigare skede.  
 Risken för att släppa in obehöriga fordon blir mindre då enbart behöriga dragbilar kan 

passera in på området.  
 Risken att släppa in obehöriga personer blir inte större än vad den varit tidigare.  
 Risken att fel trailer hämtas blir mindre då enbart godkända kombinationer 

dragbilar/trailers kan lämna området. 
 Risken för stölder av trailers blir mindre då obehöriga dragbilar inte kommer in.  

 
Frågan om huruvida automatisk incheckning av transponder med farligt gods kan tillämpas är 
något oklar. De dokument som rör farligt gods som kontrolleras vid incheckning ska vara 
original, vilket innebär att det eventuellt inte räcker att personalen i förväg kontrollerar de 
kopior som faxats, utan att även originaldokumenten som chaufförerna har med sig måste 
kontrolleras i samband med ankomst till hamnen. 
 

8.4 Kameraidentifiering vid färjeterminalen 
Ett alternativ till att använda RFID som identifieringsverktyg är kameraidentifiering. I kapitel 
5.10 presenteras tekniken bakom kameraidentifieringen och för att få en uppfattning om hur 
tekniken kan användas i liknande situationer som beskrivits i kapitel 8.2 kommer här en 
kortare presentation hur den används idag. 
 
In- och utpassering 
Idag finns det ett antal företag som erbjuder automatisk in- och utpassering vid 
hamnterminaler med hjälp av kameraidentifiering och OCR-tekniken. Exempel på företag är 
Visy, Hi-Tech Solutions, APS Technology och SAIC. Systemen är i princip uppbyggda på 
samma sätt och bidrar till samma positiva effekter. Grundprincipen är den att 20-30 meter från 
incheckningen identifieras dragbilen och tillhörande lastenhet. Detta görs med ett antal 
kameror som tar bilder på nummerplåt samt information som finns på lastenheten i form av 
containernummer, IMO-anvisningar, registreringsskylt och eventuellt andra beteckningar. 
Fordonet kan hålla en hastighet upp till 40 km/h (Robinsson, 2005). Informationen, XML- 
meddelanden, skickas till hamnterminalens datorsystem via ett TCP/IP gränssnitt där det 
lagras i en databas och jämförs med registrerade bokningar. Identifiering och kontroll av 
fordon sker på ett par sekunder.  
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Vid inpasseringen finns sedan en display där information om vart container eller trailern ska 
ställas på området och vart en eventuell enhet som ska hämtas står. Här finns även möjlighet 
till utskrift av biljetter och kvitton. Det finns dessutom system som även fotograferar 
chauffören vid detta tillfälle. På vägen ut sker även där en kontroll på dragbil och lastenhet 
och om dessa är korrekta är en utpassering möjlig. Vid de tillfällen en transport är obokad, 
eller innehåller farligt gods blir chauffören hänvisad till ett annat körfält med manuell 
incheckning.  
 
Nyttor  
De olika leverantörer som har studerats erbjuder i princip samma funktioner och möjligheter 
vilket bidrar till liknande nyttor och fördelar för hamnterminalen. In- och utpasseringen blir 
snabbare vilket leder till en effektivare incheckning och högre kapacitet för inkommande 
enheter. Detta leder även till att den manuella hanteringen minskas och därmed behövs färre 
anställda vid incheckningen, vilket i sin tur leder till reducerade kostnader. Vid ett försök med 
ett OCR-system på en containerterminal i Los Angeles visades det sig att antalet anställda vid 
incheckningen gick från 18 till 9 personer, vilket gav besparingar på drygt $1miljon/år (Case 
Study).  
 
Säkerheten och kontrollen på vilka fordon som passerar in och ut på terminalen ökar i och 
med att all trafik identifieras. Identifikationen hjälper hamnen att uppfylla kraven för ISPS, 
dock är det bara en del i en total tillträdeskontroll som krävs för ISPS. Då bilderna sparas kan 
de användas vid senare tillfälle för att verifiera en specifik enhet som passerat. OCR-systemen 
gör det även möjligt att upptäcka skadegörelse på lastenheterna, på så vis blir det enklare att 
spåra vart eventuella skador har uppstått. Ett problem som tidigare har varit med OCR är att 
den endast har klarat av inhemska registreringsskyltar. Idag klarar de flesta system av att 
identifiera skyltar från runt 200 länder. Då incheckningen sker automatiskt blir det möjligt att 
ha terminalen öppen i 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 
 
Andra områden av OCR på terminalen 
Ett antal leverantörer erbjuder även OCR-tekniken på kranarna som hanterar containrarna 
inne på hamnområdet samt på gods som går via räls. APS Technology’s system för dessa 
ändamål är ”Crane OCR System” och ”Rail OCR Portal”. I Crane OCR System utrustas 
kranarna med kameror som automatiskt registrerar containernumret vid hanteringen. Medan 
hanteringen av containern utförs skickas information om placering och identifieringsnummer 
trådlöst till terminalens datasystem.  
 
APS Technology har förutom dessa två system även ett OCR-system för lokalisering av bland 
annat containrar, dragbilar och terminal inne på terminalområdet. Systemet använder sig av 
övervakningskameror runt om på terminalen där det är möjligt att via en skärm följa allt som 
händer inne på terminalområdet. Detta ger en bra bild på alla rörelser inne på terminalen 
vilket gör att bland annat risken för felparkering och att ta fel container reduceras.  
 

8.5 Jämförelse med RFID 
Vilket av de två identifieringsmetoderna är då lämpligast att använda vid en hamnterminal? 
Svaret är inte givet utan det beror till stor del vad som passar hamnen bäst. Enligt John Lund, 
Sales Manager på Visy1, beror valet på hur kundens problem löses bäst. I vissa fall är OCR 
det rätta valet, i andra fall RFID och i vissa fall en kombination av de båda. Många 

                                                 
1 Arbetar med automatisk tillträdeskontroll vid hamnar och landsgränser. 
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leverantörer försöker idag anpassa sin produkt för att lösa problemet vilket inte alltid är så 
hållbart enligt Lund. Det bästa sättet är enligt Lund att först identifiera problemet och sedan 
välja teknik. Idag använder Visy någon form av RFID i cirka 80 % av deras lösningar.      
 
Då varken OCR eller RFID har en läsbarhet på 100 % är en kombination av dem båda det 
bästa alternativet. Chansen att ingen skulle vara läsbar är en på 1 000 (Intersec, 2007). Lund 
är inne på samma teori då ingen av dem två har full läsbarhet, behövs en andra process för att 
upptäcka oläsbara enheter. Under sommaren 2007 ska hamnen i Georgia, USA, implementera 
ett tillträdes- och lokaliseringssystem med hjälp av både RFID och OCR. Detta för en ökad 
säkerhet inne och runt terminalen samt för att öka effektiviteten med hanteringen av 
lastenheter. Systemet kommer vara uppbyggt på det viset att dragbilar samt containrar/trailers 
förses med var sin transponder som har ett unikt nummer. Numret kommer sedan kunden, via 
en webbportal, koppla ihop med ett fordon som ska få tillträde till hamnområdet. De kunder 
som åker enstaka gånger kommer få en tillfällig transponder vid ankomsten till terminalen. 
Vid ankomst läses transpondern av och tillhörande nummer registreras. Sedan hänvisas 
chauffören till en av tre körfält där tre kontroller utförs. Den första använder OCR-tekniken 
som registrerar fordonets och lastens identifieringsnummer. I nästa steg mäts och vägs 
ekipaget för att i det sista steget kontrolleras visuellt av en anställd. Informationen från de 
olika stegen jämförs sedan för att bekräfta att fordonet har tillträde till området. Godkänns 
tillträdet ges information till chauffören om vidare hänvisning inne på terminalen.  
 
Att jämföra investeringskostnaderna mellan de två teknikerna är svårt. Kostnaden av de båda 
systemen beror till stor del hur systemet ser ut sedan tidigare och vilken lösning kunden i 
fråga vill ha. Värt att nämna är att en lösning med RFID så uppkommer det stigande 
kostnader. Ju fler fordon som passar in i terminalen ju dyrare blir det i form av att fler 
transpondrar behövs för fordon och trailers. Med en OCR-lösning ökar inte kostnaden med 
flödet, utan en kamera med tillhörande OCR-programvara kan läsa trafiken som passerar. 
Skulle trafiken bli sådan att fler körfält behövs blir det av naturliga skäl en merkostnad då mer 
utrustning behövs.  
 
Bristerna med kameraidentifiering ligger bland annat i att:  
 

 Det är svårt att hitta en lösning för de parkeringssektorer som diskuterats.  
 Möjligheten att koppla gods till tillhörande lastenhet vilket är möjligt med RFID finns 

inte. (Se kapitel 6.1) 
 OCR-tekniken bygger på att registreringsmärkningen på trailers är gjord på ett sådant 

sätt identifiering är möjlig. Skylten måste alltså sitta på rätt ställe och vara tydlig, 
vilket säkert inte ett RFID-baserat system kräver. Detta är säkert inget problem när det 
gäller kameraavläsning av container som är väl märkta med standardiserade 
identifieringsnummer (BIC-koden, se kapitel 5.9).  

 Avläsning på flera olika punkter förutom själva in- och utpasseringen, till exempel 
uppfartsrampen till färjan skulle bli svår och troligen kostsam.  

 Möjligheten till att samla in andra intressanta mätdata som till exempel temperaturer i 
frystrailers inte finns.  

 Det skulle bli svårt och kostsamt att läsa av både trailer och dragbil eftersom detta 
kräver fotografering både bak och fram på ekipaget.  
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9 Leverantörsstudie 

Specificeringen ger upphov till en leverantörsstudie som framförallt ger input till K/I-
analysen vad gäller kostnadsaspekter men som även kommer ge svar på vissa 
frågeställningar inom avsnittet ”RFID-teknik” och till viss del även inom ”Övrigt” i kapitel 
1.4.3.  

9.1 Konceptuell beskrivning till leverantörer  
En kort konceptuell beskrivning av konceptet med RFID-identifiering delgavs till ett antal 
leverantörer av RFID-utrustning, både svenska och utländska. Beskrivningen är på en generell 
nivå där förutsättningarna och de behov som finns redovisas. Detta ger leverantören en 
möjlighet att kort presentera vilken teknik och utrustning de tycker är lämplig för just detta 
ändamål. Prisinformation, typer av taggar och läsare, produktstandarder, läsavstånd och övrig 
information var den information som framförallt efterfrågades i specifikationen. Till RFID-
leverantörer avser företag som på ett eller annat sätt tillhandahåller tjänster inom RFID. Detta 
kan handla om alltifrån tillverkare av läsare och transpondrar, till återförsäljare och 
systemimplementörer. Vissa företag är verksamma enbart inom vissa av dessa typer av 
tjänster och vissa utför alla delar, men det vanligaste är att återförsäljare och/eller tillverkare 
anlitar en systemintegratör i samförstånd med kunden.  
 
De leverantörer som har delgetts beskrivningen är sådana som har passande lösningar för de 
behov som finns vid färjeterminalen. Leverantörer som enbart tillhandahåller till exempel 
enkla passiva taggar för märkning på artikelnivå har således uteslutits. Kontakten med 
leverantörerna har till en början skett med e-mail men har i vissa fall inneburit samtal via 
telefon för att diskutera vissa saker närmare. En del leverantörer har hävdat att det är svårt att 
ge ut prisuppgifter eftersom dessa inte finns fasta specificerade priser som gäller för alla 
kunder. Saker som kan avgöra priset är bland annat förhandling vid upphandlingen och 
beställningsvolymer. Totalt har elva leverantörer kontaktas varav enbart ett är ett renodlat 
utländskt företag. Många av de andra har utländska ägare men med kontor och återförsäljare i 
Sverige. Den konceptuella beskrivningen finns i bilaga 3.  

9.2 Resultat av leverantörsstudien 
Studien fokuserar på vilken teknik i form av frekvensområde som är lämpligt att använda, 
vilken typ av transponder som är lämplig i form av energiförsörjning och 
programmeringsmöjligheter. Fokus har också legat på att få en ungefärlig prisbild vad det 
gäller både utrustning och system. Kostnader för system och systemutveckling är den del som 
har varit svårast att få ett bra svar på, dock har vissa leverantörer uppskattat detta.  
 
Vid en eventuell upphandling måste självklart en riktig leverantörsbedömning göras utifrån 
kriterier som till exempel pris, referenser, kvalitet och även med logistiska aspekter som 
ledtid, leveranssäkerhet och flexibilitet. Ett sätt att göra denna leverantörsbedömning kan vara 
enligt AHP-metoden (Analytic Hierarchy Process) vilket är bra då det handlar om strategiska 
och stora inköp där ett nära samarbete krävs med leverantören. Denna metod går ut på att 
vikta kriterier och underkriterier som är relevanta för inköpet. Efter att leverantören har 
betygsatts på varje kriterie räknas ett slutbetyg ut som sedan kan jämföras med andra 
konkurrerande leverantörer.  
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9.2.1 Tagmaster  
Tagmaster är ett svenskt företag som designar och marknadsför RFID-produkter för 
framförallt långa läsavstånd då de opererar på frekvensen 2,45 GHz. De inriktar sig på RFID-
applikationer för tillträde för fordon, parkering, kommunala färdmedel, logistik och säkerhet. 
Vid implementationer anlitar de utomstående systemleverantörer. Alla produkter från 
Tagmaster bygger på teknik på microvågsnivå (SHF) och de föreslår två olika typer av 
transponder för dragbil och trailer.  
 
Läsare 
Tagmaster föreslår läsaren LR-6 vilket enligt dem själva klarar långa läsavstånd. Den är inte 
speciellt ömtåligt vilket kan vara viktigt då utrustningen ska användas utomhus. 
 

 
      Figur 9-1: Tagmasters läsare LR6. 

 

Transponder 
De transpondrar som föreslås är S1255 som användas till dragbilen och där placeras innanför 
vindrutan. Till trailer föreslås transpondern S1455 som kan monteras någonstans i karossen. 
Transpondern är designad för att klara av olika typer miljöer med både höga och låga 
temperaturer. Tagmaster hävdar att typiska användningsområden är i tunga industrier inomhus 
eller utomhus där transpondern kan monteras på till exempel containers, tåg, bussar eller 
lastbilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Båda dessa transpondrar är av typen read-only, Transpondrarna är aktiva och 
energiförsörjningen löses därmed med hjälp av ett batteri som beräknas hålla i 10 år. 
Tagmasters transpondrar är förprogrammerade med ett identifieringsnummer med åtta siffror, 
vilket enligt Tagmaster ska vara unikt och därmed kunna användas i ca 10 år. Detta unika 
identifieringsnummer ska vara den enda datan som programmeras i taggen och övriga attribut 
som till exempel registreringsnummer, kundnamn och övrig information ska därmed kopplas 
till detta identifieringsnummer via en databas.  
 

  
S1255 

 
 
S1455 

Figur 9-2: Tagmasters transpondrar S1255 och S1455. 
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Tabell 9-1: Transponderns egenskaper. 

 Transponder Skrivmöjlighet Energiförsörjning Frekvens Läsavstånd 
Dragbil S1255 R-O Aktiv 2.45 GHz Ca 6 meter 
Trailer S1455 R-O Aktiv 2.45 GHz Upp till 5 meter 
 
 

                      Tabell 9-2: Kostnader för hårdvara 

Produkt Kostnad, € 

LR-6, Läsare 3000 

S-1455, Transponder 30  

S-1255, Transponder 20  

 

9.2.2 Datema  
Datema är ingen renodlad RFID-leverantör utan är framförallt ett tjänsteföretag inom 
affärssystem, IT och systemförvaltning men arbetar med ett antal samarbetspartners inom 
RFID. Samarbetspartner till det förslag som givits till denna rapport är Identic Solutions. I 
deras förslag har vissa antaganden gjorts och tekniken är baserat på ett system med aktiva 
taggar. Detta ger stora läsavstånd ihop med robust funktion och god driftekonomi. 
 
Läsare 
Samtliga läsare är av typen UHF Reader i-PORT M. Antenner som används tillsammans med 
läsarna är av typen UHF Read/Write Antenn i-A9185. För kommunikation till bakomvarande 
system används en i-Hub. Samtlig RFID-utrustning kommer från Identec Solutions.  
 
Transponder 
Transpondrar som används är av typen Active UHF Tag i-Q8. Transpondrarna placeras på 
likvärdigt ställe på alla fordon/lastbärare, för att säkerställa läsbarhet. Dessa transpondrar 
tillåter att minnet skrivs om upp till 100 000 gånger och batterilängden är sex år vid 600 
avläsningar per dag. Dataminnet rymmer åtta kbyte. Transpondrarna sänder sin 
information/ID-nummer med aktiv UHF-teknik. Möjlighet finns att skriva EPC-koder till 
transponderns minne.  
 
Tabell 9-3: Egenskaper transponder, Datema 

 
 
Lösningsförslag 
Nedan följer lösningsförslag från Datema som grundar sig på Bilaga 4. 
 
Read 1 + 5  
Alt. 1 
En läsare läser av all trafik som passerar ut/in. Fordon som anlöper terminalen registreras som 
Ankommit terminal och dirigeras till Autogate om sändningen är förbokad/aviserad, annars 

 Transponder Skrivmöjlighet Energiförsörjning Frekvens Läsavstånd 
Dragbil Active UHF Tag 

i-Q8 – Marker 
Version 

R/W Aktiv UHF: 868 el. 915 
MHz 

Upp till 100 m.  

Trailer ” ” ” ” ” 
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dirigeras ekipaget till Check-in. Fordon som lästs vid Read 4 registreras som Lämnat 
terminal. 
 
Alt. 2 
En läsare riktas mot inkommande trafik och en åt utgående trafik. Utgående trafik som läses 
registreras som Lämnat terminal oavsett om läsning skett vid Read 4 eller inte. Inkommande 
trafik dirigeras på samma sätt som i Alt. 1. 
 
Read 2 
Samtliga lastbärare/enheter som har anvisats till Autogaten läses av. Beledsagade transporter 
registreras som Incheckad och voucher skrivs ut. Obeledsagade transporter registreras som 
Incheckad och anvisas en parkeringssektor. 
 
Read 3 
Läsare samt två tillhörande antenner läser av samtliga passager (samt riktning) in och ut från 
fartyg. Fordonen registreras antingen som Ankommit eller Pålastat.  
 
Read 4  
Samtliga fordon som lämnar hamnterminalen läses av och registreras (ex. Avgått 
hamnterminal) i systemen.  
 
Read 5  
Samtliga fordon som lämnar hamnområdet läses av och registreras (ex. Avgått hamnområdet) 
i systemen. 
 
Mjukvara i systemen kopplar samman informationen skickad via EDI med bilens identitet.  
 
Uppskattat prisförslag 
För att kunna göra ett riktigt och mer precist prisförslag behövs en förstudie på den aktuella 
hamnen samt eventuella tester utföras.  
 
        Tabell 9-4: Kostnader för hårdvara. 

 Produkt Kostnad, € 
Transponder Active UHF Tag i-Q8 50 

Läsare Reader i-PORT M Q-2 1 482  
Antenn UHF Read/Write Antenn i-A9185 320  
Hub i-Hub 1 620  

 
För att ange antal läsare samt antenner vore det bäst att studera miljön samt göra tester på hur 
pass väl läsningarna är genomförbara. Utan detta blir priset givetvis lite osäkert och först efter 
att testerna är genomförda kan antalet läsare och antenner bestämmas. Dock kan antas att en 
läsare behövs för Read 1+5. Ytterligare läsare behövs vid Read 2 + 4 samt vid rampen Read 
3. Som kommunikation från läsare till bakomvarande system används i-Hubbar. Totalt antal 
läsare uppgår till tre stycken vilket ger kostnaden € 4 446. 
  
Antenner till läsarna uppgår till 2 stycken vid Read 1+5. Ytterligare två antenner vid Read 
2+4 respektive Read 3. Max antal antenner per läsare är två. Totalt antal antenner borde därför 
uppgå till sex stycken vilket ger kostnaden € 1 920. 
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Tre stycken i-Hubbar behövs i systemet för att kommunicera den data som läsarna fångar upp, 
till Stena Lines datasystem. En i-Hub används för läsarna vid Read 1+5, en i-Hub vid Read 
2+4 och en i-Hub vid Read 3. Kostnaden för i-Hubbar uppgår till € 4 860. 
Kommunikationsutrustning för att ta emot data från i-Hubbar finns inte med i detta förslag.  
Utöver detta tillkommer kablage och fästanordningar samt monteringsarbeten etc. Detta 
behov är dock svårt att förutsäga. Detta beror av exakt var läsare och antenner skall/kan 
placeras samt avstånd mellan i-Hubbar, läsare och antenner.  
 
Mjukvaran som levereras består i att samla in RFID-läsningar från de olika RFID-läsarna och 
skicka transponder-id, läsar-id, antenn-id till Stena Lines webservice. Konsulttiden bedöms 
uppgå till ca 40-60 timmar, timtaxa € 125/h. Webservicen tillhandhålls av Stena Line. 
Projektledning, testning och dokumentation tillkommer.  
 
Fästandordning av transponder:  
Transpondern fästes normalt med skruvar och någon annan specifik utrustning som skulle 
kunna användas finns nog inte. Eventuellt måste någonting svetsas fast under trailern där 
transpondern kan sitta.  
 
Placering på trailer 
Transpondern måste tåla en del påfrestningar i form av väta, eventuella stötar, damm med 
mera och bör därför sitta på ett lämpligt ställe som samtidigt inte förhindrar en god avläsning.  
Transpondern skulle kunna placeras högt upp på trailern men med tanke på de påfrestningar 
som transpondern bör klara är det nog lämpligare att placera den någonstans under 
lastutrymmet mellan axlarna. Regn och smuts ska inte påverka taggen och sitter den under 
bilen är den också skyddad mot slag. Det viktigaste är att den hamnar på samma ställe på alla 
enheter för att säkerställa läsbarheten.  
 
Övriga funktioner kopplade till transpondern 
Transpondern som föreslås har sensorer för temperaturavmätning som kan rapporteras till 
Stena Lines system. Denna transponder placeras utanpå bilen, på samma ställe som en vanlig 
transponder skulle placeras, och en kabel förs in i frysutrymmet. Med denna lösning finns 
även möjlighet att rapportera temperaturkurvor och varningar under färjetransporten. Detta 
görs med hjälp av läsare i båtens parkerings-/lastutrymmen och via en GPRS-uppkoppling 
skickas informationen vidare till Stena Lines system.  
 
Avläsningssäkerhet 
Lässäkerheten beror på hur hela systemet är byggt och i vilken miljö taggen vistas i. Objekt 
som kan påverka avläsningen skulle kunna vara hamnterminalens utformning och 
lastbilskroppen.   

9.2.3 Kapsch  
 
Enligt Kapsch bör det finnas två olika klasser på transpondrarna: 
 
1.Dragbil 
2.Släp/trailer 
 
Det behövs en läsare vid varje "Read" som har identifierats i de schematiska bilderna och 
dessutom är det lämpligt att ha en vid varje parkeringssektor för att hålla koll på om släpet 
ställts på rätt ställe och att det hämtas. 
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Kapsch levererar både transpondrar och läsare. Notera då att transpondern är avsedd för 
montering inne i fordonskupén och alltså inte kan monteras utanpå ett släp utan att den sätts i 
någon form av väderskydd, typ plastburk. Utöver detta behövs någon form av "Lane 
controller" för styrning av bommar eller trafikljus vid varje läsare och ett centralsystem som 
håller reda på alla bokningar och var varje fordon/släp befinner sig på området. Kapsch har 
ingen erfarenhet av integrationen av ett sådant här system, men räknar med att de delar av 
systemet som de kan tillhanda hålla endast är en mindre del av den totala kostnaden. De 
uppskattar kostnaderns på något eller några tiotal miljoner för hela systemet.  
 
Inget exakt förslag till transponder och läsare har getts men det system som används av 
Scandlines är det som benämns Premid TS3200 read/write system. Transpondrarna som 
används i detta säljs till kunderna under namnet Brobizz och kan användas i de vägtullar och 
broavgiftssystem som är kopplade till EasyGo.  
 
Tabell 9-5: Transponderns egenskaper. 

 Transponder Skrivmöjlighet Energiförsörjning Frekvens Läsavstånd 
Brobizz Transponder Unit 

TS3205/00A 
 

R/W Aktiv SHF: 5,8 
GHz 

Ingen uppgift 

 
Priser på dessa produkter finns specificerade i tabell 9-6.  
 
Tabell 9-6: Pris på produkter. 

Produkt Kostnad, € 

Läsare 3 300 

Transponder 22  

 
Fästanordning av transponder 
De har inte tidigare levererat väderskydd, utan detta är något som måste tas fram för ett 
eventuellt projekt. De är också osäkra på vilka möjligheter de finns för att fästa transpondern 
på trailern. De har enbart en transponderhållare för vindrutans insida som fästs på glaset med 
dubbelhäftande tejp av kraftigt slag.  
 
Placering på trailer 
Kapsch har tidigare inte jobbat med något projekt med transpondrar på trailers vilket innebär 
att det inte finns några bra svar för placering av transponder på trailer. Men för att ge en säker 
avläsning bör transpondern enligt Kapsch placeras upptill på fronten av trailern, vinklad snett 
uppåt/framåt. 

9.2.4 Svenska passersystem 
 
Svenska passersystem har mycket kortfattat presenterat några RFID-produkter som de tror 
fungerar bra i den miljö som beskrivits:  
 
Enligt företaget är de priser som angetts mycket konkurrenskraftiga i alla miljöer med aktiva 
högfrekvenslösningar, vilket är den teknik som måste användas i denna typ av lösning. Enligt 
förslaget minskas risken för otillbörlig läsning tack vare något som benämns "vehicle detector 
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loop" vid lästillfället. Önskemålet med R/W taggar vill de gärna diskutera då deras erfarenhet 
säger att det är bättre med ett överordnat system och GPRS anslutna handhållna enheter. Det 
ska enligt deras förslag inte heller vara något problem med störningar av befintligt WLAN, då 
frekvenserna ligger långt från 2,4 GHz-bandet.  
  

 
Figur 9-3: Svenska passersystems läsare, Long Range RFID Reader.  
 
 

 
 
Figur 9-4: Svenska passersystems aktiva kort, RFID Hand free active card.  
  
Tabell 9-7: Egenskaper för transpondern. 

                 

                    Tabell 9-8: Priser på Svenska passersystems produkter. 

Produkt Kostnad, € 

Läsare 1 000 

Transponder 30 

9.2.5 Sammanställning av leverantörsstudie 
I tabellen 9-9 har en sammanställning gjorts för de förslag till transpondrar som inkommit. 
Fokus har lagts på Datema och Indentic Solutions lösningsförslag och syftet med detta är att 
försöka fastställa vilken egenskaper som är vanligast i dessa typer av tillämpningar.  

 Transponder Skrivmöjlighet Energiförsörjning Frekvens Läsavstånd 
Dragbil RFID Hand free active 

card  
R-O Aktiv UHF: 433 

MHz 
~6 m 
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Tabell 9-9: Sammanställning av leverantörsstudie. 

 
Läsavstånden som anges kan tyckas vara lite märkliga. Detta beror på att vissa angett högsta 
möjliga teoretiska längd i fri luft och andra den längd som används i tillämpningar. Observera 
också att läsavståndet beror på vilken läsare som används till. För att få full förståelse 
rekommenderas det att läsa de tekniska data som finns för produkterna.  
 
En del leverantörer föreslår eller tillhandahåller transpondrar av typen read/only, vilket alltså 
innebär att transpondrarna är förprogrammerade med en identifieringskod, som varierar i 
storlek från 8 tecken och uppåt. Det brukar även finnas alternativa transpondrar som är mer 
sofistikerade och som har möjligheten till omprogrammering av innehållet. Storleken på detta 
minne kan handla om cirka 8 kb och det finns då möjlighet att lägga in valfri data, till 
exempel en EPC-kod.  
 
Alla transpondrar som föreslagits är aktiva vilket inte är helt oväntat då det oftast är sådana 
som används i sådana här typer av tillämpningar. Aktiva transpondrar krävs normalt för att 
komma upp till de läsavstånd som är behövliga. Batteriets livslängd sträcker sig mellan 2-10 
år, men även dessa siffror är ungefärliga då de är angivna utifrån en viss 
användningsfrekvens. Klart är i alla fall att alla batterier är icke-bytbara, transpondern 
används alltså i ett visst antal år och måste sedan ersättas med nya.  
 
De aktiva transpondrarna arbetar, vilkets tagit upp i kapitel 5.5, på frekvensområdena UHF 
och SHF. Det finns däremot ingen gemensam faktor vad det gäller exakta frekvenser. 
Frekvensområden mellan alltifrån 433 MHz till 5,8 GHz har föreslagits. I teoridelen nämns att 
det generellt kan sägas att låga frekvenser innebär ett kort läsavstånd och höga frekvenser ett 
långt läsavstånd. Denna teori stöds inte av de läsavstånd som finns i nedanstående, men man 
måste då komma ihåg att de uppgifter som angetts är anpassade efter till vilken typ av läsare 
de används till och i vilken typ av system de har anpassats till. Det rent teoretiskt möjliga 
läsavståndet är mycket högre än de siffror som angetts i tabellen. Slutsatsen som kan dras är i 
alla fall att frekvenser på UHF eller SHF är de som är lämpligast att använda för att nå upp till 
de läsavstånd som krävs och som dessutom är de som är vanligast för tillämpningar av denna 
typ. 
 
Transpondrar är vanligtvis gjorda av plast av olika typer. De allra flesta är anpassade för att 
sitta innanför vindrutan och har därför inga krav på sig att tåla väder och en tuff miljö 

Sammanfattning av leverantörsstudie 
 Datema/Identic 

Solutions 
Kapsch Tagmaster Svenska 

passersystem 
Ref: EPCglobal 

Energiförsörjning Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv 
Frekvens UHF: 868, 915 

MHz 
SHF: 5,8 GHz SHF: 2.45 

GHz 
433 MHz 433 MHz, 860-

960 MHz 
Läsavstånd ~100 m ~4 m ~5-6 m ~6 m - 
Skrivmöjlighet R-O / R/W R/W R-O R-O  
Livslängd ~2/6 år >5 år ~6 /10 år ~5 år - 
Inkapsling Plasthölje(Luran

) 
Plasthölje 
(Polycarbonate) 

Plasthölje 
(Polymer) 

 - 

Samma 
transponder i 
både dragbil och 
trailer? 

Samma Olika Olika Samma - 

Antenn Separat Inbyggd Inbyggd Inbyggd - 
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utomhus. Det finns dock utrustning anpassade efter just sådana miljöer, det kan då handla om 
att transpondern består av en annan typ av material som är mindre känslig. Alternativet är att 
en transponder som är avsedd för montering inne i fordonskupén sätts i någon form av 
väderskydd, typ plastburk, enligt Kapsch förslag. Eftersom en trailer inte är anpassad för att 
transpondrar ska fästas kan det uppstå en del arbete med att hitta en bra lösning för hur den 
ska sitta. Enligt Datema fästs transpondrar normalt med skruvar och det finns troligen inte 
någon annan specifik utrustning som skulle kunna användas. Eventuellt måste någonting 
svetsas fast under trailern där transpondern kan sitta. Klart är i alla fall att det tillkommer 
kostnader för installation förutom själva kostnaden för transpondern.   
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10 Investeringsanalys 

Detta kapitel innehåller en investeringsanalys som beskriver de kostnader och intäkter/nyttor 
som uppkommer med en RFID investering. För Stena Line görs en payoff-kalkyl medan en 
kostnad/nyttoanalys görs för Schenker.  
 
Investeringsanalys enligt payoff-metoden bygger på de kostnader som är relaterade till 
investeringen. Dessa ska vägas mot de intäkter som investeringen kan tänkas inbringa. En 
sådan payoff-analys är normalt ganska svårt att utföra med ett resultat som är relevant. Det 
handlar oftast om att intäkterna är svåra att ”sätta siffror på” och oftast slutar det med att 
nyttor istället beskrivs, det vill säga icke kvantifierbara intäkter. I denna rapport har 
författarna i samspråk med handledare från Schenker och Stena Line valt att göra en 
kostnad/intäktanalys för den del av investeringen som Stena Line står för och en 
kostnad/nyttoanalys för Schenkers del. Detta beror på att det har visat sig svårt att just ”sätta 
siffror” på de mervärden och nyttor som Schenker kan dra nytta av för investeringen.   
 
Kostnaderna bygger framförallt på resultatet av leverantörsstudien, där kostnaden för 
transpondrar och läsare kommer från prisuppgifter från flera olika leverantörer. Kostnaderna 
för implementering och integrering med Stena Lines system bygger på det kostnadsförslag 
som inkommit från företaget Datema.  Uppskattningar för vissa kostnader bygger även på 
andra liknande referensfall. En viss datainsamling har gjorts vad gäller till exempel 
personalkostnader vid incheckningsfunktionen, antal dragbilar/trailers som används i 
färjetrafiken från Majnabbe.  
 

10.1 Kostnad/intäktanalys Stena Line 
Som nämndes i inledningen av detta kapitel har en kostnad/intäktanalys i form av payoff-
metoden gjorts för Stena Line. För att kunna beräkna denna behövs kostnaderna för projektet 
samt de intäkter som genereras. Kostnaderna och intäkterna har delats in som kvantifierbara 
och icke-kvantifierbara där de kvantifierbara ligger till grund vid beräkningen av payoff-tiden.  

10.1.1 Kostnader 
 
Kvantifierbara 
 
Hårdvara 
Uppskattningar av kostnader för hårdvara bygger på det lösningsförslag som getts av Datema. 
Förutom kostnaderna för utrustning tillkommer även kostnaderna för annan hårdvara och 
programvara. Exempel på övrig hårdvara kan vara kablage, fästanordningar, utrustning för 
WLAN-kommunikation och eventuellt serverar till datasystemet. Hårdvarukostnaderna har 
Datema uppskattats till € 11 100.  
 
Systemintegration 
Mjukvaran är svårt att sätta pris på då kostnaden beror på kraven på systemet, hur avancerat 
systemet ska vara. En uppskattning har dock gjorts på € 22 200. I priserna ingår kostnaderna 
för själva utförandet av arbetet. Den del av systemintegrationen som Stena Line står för har 
delats in i två faser, analys och design/programmering/test 
 



 

 107   

Analys 
 
1,5 person halvtid cirka 3 månader, 1,5 person heltid cirka 2 månader. 
Totala antalet timmar blir då:  
1,5 * 170h/2 * 3 + 1,5 * 170h * 2 = 380h + 510h = 890h 
 
Design/programmering/test 
 
5 personer i 3 månader (analysstöd, design, programmering, test) 
5 * 170h * 3 = 2550h 
 
Totalt: 890h + 2550h = 3440h 
 
Med en osäkerhetsfaktor på 1,5 ger detta att en implementation med programmering och allt 
inräknat skulle kunna ligga mellan 3000h - 5160h. Referensunderlag för timkostnad: 
Försäkringskassa räknar med 650 kr/timme för kostnader kopplade till systemutveckling, 
detta motsvarar cirka € 70/timme.  
 
Enligt Christer Kjellberg på Stena Line bygger inte dessa siffror på någon exakt vetenskap 
utan är en grov uppskattning. Det måste också påpekas att detta motsvarar ändringar i 
rederisystemen med utgångspunkt från hur Stena Lines system är uppbyggt, vilket innebär att 
kostnaderna kan se helt annorlunda ut för en annan aktör. Transportörssystemen kräver också 
anpassningar ifall de skall kopplas point-to-point, och dessa anpassningar är inte medräknade. 
Kostnaderna är dessutom oerhört beroende på hur effektivt intressenterna arbetar ihop. 
Ställtider med mera kan kosta väldiga summor. 
 
Övriga kostnader 
Eventuella licenser till GS1/EPCglobal Network om EPC-koder används som data i 
transpondern. Kostnader för anslutning för detta är en årlig avgift på € 5 440, samt en 
engångskostnad på € 27 780.  
 
Utbildning 
Referensunderlag för denna kostnadspost: 
Enligt en RFID-implementering på Arla räknade man med utbildningskostnader på € 10 000. 
Enligt e-Com Logistics kalkyl för införande av Pharos som IT-stöd räknade man med en dags 
utbildning.   

 
Med antagande att en dags utbildning är trolig och att 32 personer jobbar vid incheckningen 
och kajen till en timkostnad av € 30 blir utbildningskostnaden cirka € 7680. Denna siffra 
ligger inte allt för långt ifrån den som redovisats för Arlas RFID-implementering, vilket gör 
att den känns trolig.  
 
Testning 
Personal från Stena Line kommer att behövas för att testa och trimma in systemet. 
Referensunderlag för denna kostnadspost: RFID-implementering på Arla, vilket givet en 
uppskattad kostnad på € 10 000.  
 
Service och underhåll 
Referensunderlag för denna kostnadspost: RFID-implementering på Arla. Kostnaden är där 
satt till € 10 000, men detta handlar om ett system där kostnad och underhåll för taggarna är 
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inräknat. I detta fall ligger denna kostnad istället hos Schenker varför kostnaden borde vara 
lägre. Det handlar då enbart om service/underhåll av läsare och annan hårdvara som server 
och WLAN.  Uppskattad kostnad  € 5 000.  
 
Tabell 10-1: Sammanfattning över kostnader för Stena Line. 

Kostnadsslag Antal Kostnad, € Totalkostnad, € 
Grundinvesteringskostnader 

Hårdvara    
  RFID-utrustning   11 226 
    
  Övrig hårdvara   11 100 
Systemintegration    
  Mantimmar leverantör 50 125 6 250 
  Mantimmar Stena Line 3000 - 5160 80 ~326 000 
Licens EPC, fast avgift   27 780 
Utbildning 328 30 9 840 
Testning/trimning   10 000 
Totalkostnad grundinvestering:    328 196 
    

Löpande kostnader 
Underhåll/service   5 000 
Licens EPC, årlig avgift   5 440 
Totalkostnad löpande:    10 440 
 

10.1.2 Intäkter 
 
Kvantifierbara 
 
Reducerad personal 
Den stora kvantifierbara intäkten är de besparingar som kan göras på nedskärning av personal. 
Detta handlar framförallt om personal som vid incheckningen, vilket konstaterats i de analyser 
som gjorts i kapitel 8. Det kan även tänkas att det går att dra ner på personal vid kajen då det 
är möjligt att arbetet blir mer effektivt där, dock är detta mycket osäkert.  
 
Under 2006 var lönekostnaderna på Majnabbe € 1 530 000 fördelat på 32,5 tjänster vid 
incheckning och kaj. Detta ger en årsinkomst per tjänst på € 47 000, vilket är den kostnad som 
används i alla beräkningar. Antalet tjänster som kan tänkas försvinna har det förts ett 
resonemang om i kapitel 8. 
Tabell 10-2: Sammanfattning av intäkter för Stena Line. 

Kostnadsslag Antal Kostnad, € Totalkostnad, € 
Löpande intäkter 
Personal     
  Incheckning 2 47 000 94 000 
  Kaj  47 000 0 
Totalintäkt löpande:   94 000 
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Icke kvantifierbara  
De konsekvenser, däribland mervärden, som en RFID-implementering skulle få har 
diskuterats i kapitel 8. De icke kvantifierbara intäkterna handlar generellt om att öka 
kundservicen och därigenom skapa sig konkurrensfördelar.  
 
Ökad service gentemot kunderna 
Bättre kundservice fås genom högre säkerhet, snabbare avhämtningar, förlängt tidsfönster för 
incheckning och den track- & traceinformation som blir möjlig för transportören. Skulle en 
högre service gentemot kunderna tänkas ge en högre fyllnadsgrad på färjorna? Eftersom 
fartygen idag har en genomsnittlig fyllnadsgrad på cirka 70 % kan det tänkas att det går öka 
denna siffra vilket skulle inbringa högre intäkter. 
 
Konkurrensfördelar genom ökat säkerhetstänkande 
Ett ökat säkerhetstänkande genom identifiering vid in- och utpassering vid färje- och 
lastbilsterminal kan ses som ökad service gentemot kunderna, vilket skapar 
konkurrensfördelar.  
 
Konkurrensfördelar genom statusrapportering 
Spårning av transportenheter genom statusrapportering finns idag redan om Extranet eller 
Stena Connect används av kunderna. Detta innebär ett mervärde då information om 
förseningar, aktuella leveranstider med mera kan rapporteras till kunderna. Skapar 
konkurrensfördelar.  
 

10.1.3 Payoff-tid 
Payoff-tiden fås genom att dela totalkostnaden för grundinvesteringen med de totala löpande 
intäkterna där de totala löpande kostnaderna har dragits ifrån. Payoff-tiden blir då 4,8 år.  
 

t/årgsöverskotInbetalnin
teringGrundinvestid-Payoff =  

 
Tabell 10-3: Beräkning av payoff-tid för Stena Line.  

Totalkostnad grundinvestering:    € 402 196 
    
Totalkostnad löpande:    € 10 440 
    
Totalintäkt löpande:   € 94 000 
    
Payoff-tid:    4,8 år 
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10.2 Kostnads/nyttoanalys Schenker 
Efter diskussioner med Schenker har beslut tagits om att istället för en kostnads/intäktanalys 
göra en kostnad/nyttoanalys. Fokus kommer att hamna på kostnader och en efterföljande 
diskussion om nyttor som uppkommer.  

10.2.1 Kostnader 
 
Kvantifierbara 
 
Transponder 
De kostnader som uppstår för Schenker är för de transpondrar som dragbil och trailer måste 
utrustas med samt för den eventuella utrusning som behövs för avläsning vid in- och 
utpassering på deras egna terminaler. De transpondrar som rekommenderas använda är aktiva 
som ligger på en kostnad mellan € 20 och € 50 beroende på leverantör. Hur många dragbilar 
och trailers som Schenker är tvungna att utrusta med transponder är svårt att förutspå. Efter 
studier på Schenkers trafik som går via Majnabbe, både till och från Travemünde och Kiel, 
har det under de fem första månaderna under 2007 passerat cirka 800 trailers, samt cirka 130 
unika dragbilar. Detta motsvarar i snitt fem unika obeledsagade trailers samt en unik 
beledsagad trailer per dag. Antalet dragbilar som hämtar och lämnar dessa obeledsagade 
trailers finns inga siffror på men med antagandet att dessa fem unika trailers hämtas och 
lämnas av i snitt tre dragbilar, skulle 10 unika transpondrar behövas per dag. Detta ger i 
sådana fall en ”dagskostnad” för Schenker på € 200 till € 500. Vid ett längre perspektiv skulle 
det innebära en oändligt stor flotta för Schenker vilket inte känns troligt. Inte då det enligt 
Stena Line ofta är trailers som är återkommande. Så ”dagskostnaden” skulle vara stor i början 
för att sedan stagnera med tiden. Kostnaden för transponder känns dock inte som någon större 
utgift för Schenker. Vid en titt på en totalkostnad för transpondrarna skulle den bli relativt 
hög, jämförs istället kostnaden på en transponder gentemot totalkostnaden för ett nytt fordon 
och trailer skulle kostnaden vara relativt låg.  
 
I tabell 10-4 har Schenkers trafikflöde under de nämnda månaderna till Majnabbe 
sammanställts. Några dubbletter kan finnas i kolumnerna TR och AR, efter rensning är det 
egentliga antalet enligt texten ovan, det vill säga cirka 800 unika trailers och 130 unika 
dragbilar. Observera då att enbart dragbilar som följt med som beledsagade finns med i 
statistiken. Dragbilar som enbart hämtar och lämnar finns det ej data för. 
 Tabell 10-4: Sammanställning av trafikflödet till Majnabbe.  

Kundkontor TR AR RT LO/SU Totalt: 
Malmö 485 109 5 2 601 
Hisingsbacka 1    1 
Eiken 23 3 2  28 
Borås  36   36 
Oslo  119 6  125 
Ålesund  11 1  12 
Trondheim  3   3 
Molde  68 7 1 76 
Umeå  2   2 
Göteborg   1 1   2 
Totalt:  509 352 22 3 886 
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Förklaringar till tabellen: 
TR = Trailer (utan förare), cirka 12-14 meter 
AR = Articulated Vehicle = En trailer + dragbil med förare: cirka 17 meter 
LO/SU = liten kort lastbil med förare, cirka 5-12 meter 
RT, Roadtrain = Bil + släpvagn (med förare), cirka 17-20 meter 
 
Installationskostnader 
Installationskostnader för transpondrar. Dessa beror helt och hållet på vilken metod som 
används för att fästa transpondern på trailern. Om vi antar att den skruvas dit tar processen att 
installera transpondern i trailern uppskattningsvis inte mer än en timme. Med en timkostnad 
på € 30 innebär detta att kostnaden för installation av en transponder i en trailer är cirka € 30. 
Tiden för att installera transponder i förarhytt är försumbara om metod med dubbelhäftande 
tejp eller liknande används.  
 
Övriga kostnader  
Eventuella licenser till GS1/EPCglobal Network om EPC-koder används som data i 
transpondern. Kostnader för anslutning för detta är en årlig avgift på € 5 440, samt en 
engångskostnad på € 27 780.  
 
Läsare vid terminal 
Möjligheten att även installera läsare vid in- och utpasseringen vid lastbilsterminalen har 
diskuterats i denna rapport. Då trafiken via Majnabbe inte går från en specifik 
Schenkerterminal är det svårt att avgöra totalkostnaden för den utrustning som behövs på 
terminalerna. Men för en terminal med ett körfält för respektive in- och utpassering skulle det 
behövas två avläsningspunkter vid in- och utpassering. Dessa avläsningsplatser behöver förses 
med var sin läsare och antenn. Kostnaden för en avläsningsplats uppskattas till € 2 500, vilket 
totalt skulle innebära en kostnad på cirka € 5 000. Kostnaden för läsare som även inkluderar 
temperaturloggning ligger på cirka € 3 100, vilket i sådana fall innebär en totalkostnad på  
€ 6 200.  
 
Tabell 10-5: Sammanfattning av kostnader för Schenker. 

Kostnadsslag Antal Kostnad, € Totalkostnad, € 
Grundinvesteringskostnader 
Hårdvara    
  Transponder 1 000-2 000 20-50 20 000-100 000  
Systemintegration    
  Installationskostnader transponder 1 000-2 000 30 30 000-60 000 
Licens EPC, fast avgift   27 780 
    
Totalkostnad grundinvestering:    77 780 – 187 780 
Löpande kostnader 
    
Licens EPC, årlig avgift   5 440 
Totalkostnad löpande:    5 440 
 
 
Icke kvantifierbara  
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Här har de kostnader listats som skulle kunna kopplas till det scenario om passerkontroll 
baserat på RFID även används vid lastbilsterminalen. Eftersom detta inte har stått i fokus i 
detta projekt utan mer listats under de användningsområden som transpondern skulle kunna 
användas till förutom inpassering vid hamnen, har ingen kraft lagts åt till att försöka finna 
siffror på dessa kostnader.  
 

 Implementationskostnader om transpondrarna även används för in- och 
utpasseringskontroll 

 Underhåll 
 Utbildning 
 Projektering 

 

10.2.2 Nyttor 
Till skillnad från Stena Lines har det i Schenkers fall varit svårare att bestämma de faktiska 
intäkterna. Istället har författarna tittat på vilka nyttor som uppkommer för Schenker.  
 
Större tidsfönster hos kund eller på terminal 
En tanke med automatisk in- och utpassering i hamnterminal är att kunna hämta och lämna 
trailers senare vilket skulle medföra möjligheten till senare lastning för Schenker på terminal 
eller ute hos kund. Enligt Torbjörn Hagberg på Schenker är det en fördel att kunna hämta och 
lämna senare vilket skulle öka tidsfönstret hos kund eller på terminal. Detta skulle i sin tur, 
enligt Hagberg, leda till fler lastningar och lossningar. Hur detta påverkar ekonomiskt är dock 
svårt att förutsäga då detta inte är någon parameter som styr intäkterna. Det som styr 
inkomsterna till stor del är utnyttjandet av lastbärare i form av bland annat fyllnadsgrad, 
tomkörningskostnader och antal enkelresor per trailer. Idag är det sällan några problem med 
att fylla trailern. Det är snarare så att gods tvingas bli kvar på terminalen. Till intäkterna 
tillkommer även de inkomster som baseras på de offerter som finns med kunderna. 
  
Avhämtning/avlämning dygnet runt 
Idag har Majnabbe stängt under nattetid. Med en automatisk in- och utpassering skulle det 
vara teoretiskt möjligt att ha Majnabbe öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Detta 
skulle göra det möjligt för Schenker, då deras terminaler idag är öppna 24 timmar om dygnet, 
att kunna hämta sin trailer under natten och vara hos kund runt 7 på morgonen då många 
företag startar sin verksamhet. En dygnet runt-öppning på Majnabbe skulle med stor 
sannolikhet leda till en ökad kundservice. Problemet med att hitta en sådan lösning skulle 
kunna vara att den tillträdeskontroll som ska göras enligt ISPS vad det gäller fraktsedlar, 
farligt godsdokument med mera skulle vara svår att genomföra. Vid avhämtning av trailer 
skulle detta problem ej inträffa utan enbart vid avlämning.  
  
Ökad säkerhet vid hamnen 
Risken att fel trailer hämtas blir mindre då enbart godkända kombinationer dragbilar/trailers 
kan lämna området. Risken för stölder av trailers blir mindre då obehöriga dragbilar inte 
kommer in. Om transportören vid avlämning nattetid som nu slipper lämna trailern obevakad 
utanför hamnområdet skulle risken för stölder dessutom minska då den istället kan parkeras 
inom det inhängda hamnområdet.  
 
Ökad säkerhet vid terminalen 
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Säkerheten på Schenkers egna terminaler skulle öka i och med att alla in- och utpasseringar 
identifieras och registreras. Det skulle vara ett bra komplement till de MSS-projekt (kapitel 
7.2.4) som inom en snar framtid träder i kraft. I och med att säkerhetstänkandet ökar på 
terminalen kan Schenker erbjuda sina kunder, och då framför allt de med högvärdigt gods en 
bättre säkerhet på terminal. Detta bör leda till att Schenker kan behålla flertalet av sina kunder 
och även knyta till sig nya vilket även kan ge konkurrensfördelar.  
 
Spårning av transportenheter 
Spårning av transportenheter genom statusrapportering från rederiet finns idag redan om 
Extranet eller Stena Connect används. Detta innebär ett mervärde då information om 
förseningar, aktuella leveranstider med mera kan rapporteras till kunderna. Om 
transpondrarna dessutom kan användas för spårning i andra delar av försörjningskedjan, t.ex. 
vid lastbilsterminalen skulle effekterna bli ännu större.  
 
Spårning av gods genom full synlighet för alla aktörer i försörjningskedjan, däribland 
Schenkers kunder skulle skapa mervärde och stora konkurrensfördelar. Detta kräver dock ett 
stort arbete genom RFID-märkning på pall- eller kartongnivå och en möjlig anslutning till 
EPCglobal Network vilket inte har varit fokus i denna rapport.  
 
Temperaturloggning 
Är kyltrailers utrustade med transponder med temperaturloggning kan avläsningar göras vid 
hamnterminalen. Även om det är rederiet som är ansvarig för lasten under färjetransporten 
skulle detta kunna ses som en service gentemot kunderna. Kundservice som skapar 
konkurrensfördelar.  
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11 Resultat och slutsatser 

I syftesbeskrivningen sattes ett antal huvudfrågeställningar upp som har bryts ner till mer 
detaljerade frågeställningar inom varje huvudområde. Nedan följer resultat och slutsatser 
från dessa frågor.  
 

11.1 Allmän orientering av teknik 
En allmän orientering av teknik har gjorts i dels den teoretiska referensram som rör RFID och 
begreppet Auto-ID, dels genom diskussioner och förslag från leverantörer som tagit del av 
studien.  
 
Passiva, semipassiva och aktiva transpondrar 
Aktiva transpondrar har uteslutande föreslagits av leverantörer, det är dessutom den teknik 
som i artiklar och litteratur nämns har användningsområden inom bland annat vägtullsystem 
och containertrafik vilket kan liknas med denna studie. De aktiva transpondrarna ger tack vare 
högre signalstyrka upphov till de räckvidder som krävs och med få felavläsningar. Passiva 
används framförallt inom märkning på artikelnivå då den enorma mängd objekt som ska 
märkas, kräver att kostnaderna för den enskilda taggen är väldigt låg. För att dra nytta av 
andra mättekniska data såsom temperaturloggar, krävs också aktiv teknik.  
 
Livslängd 
Livslängden kan sägas vara en del av prestandan och beror på användningen, det vill säga, hur 
ofta avläsning sker. Transponderns batteri, som inte är utbytbar, har en livslängd på 2-10 år, 
beroende på leverantör och användning. Eftersom kostnader kommer att uppstå för 
installation av dessa på trailern bör livslängden vara en viktig faktor vid inköp.  
 
Frekvenser 
Frekvenser inom UHF och SHF är det som diskuterats och föreslagits av leverantörer. Precis 
som med energiförsörjningen måste vissa räckvidder uppnås och för detta krävs relativt höga 
frekvenser. Det finns däremot ett stort spektrum av frekvensområden som kan användas och 
någon speciell kan inte anges som förutsätts vara mest lämpad för detta område. På UHF 
används frekvensområdet mellan 860-950 MHz för RFID-användning och på SHF ett 
frekvensband kring 2,45 eller 5,8 GHz.   
 
Programmeringsmöjligheter 
Behov av att kunna ändra på datan i transpondern har inte tagits med i det scenario som 
beskrivits i kapitel 8. Möjlighet att bestämma minnets innehåll finns även om transpondern är 
av typen read/only, vilket innebär att datan skrivs till i tillverkningsfasen. De flesta av 
leverantörerna har gett förslag på denna typ av transponder men även read/write 
tillhandahålls. Dock är det vanligast vid vägtullsystem, inpasseringssystem och brotullar med 
read/only. 
  
Olika transpondrar för dragbil och trailer 
Det finns i princip inget skäl till att ha olika typer av transpondrar på dragbil och trailer vad 
det gäller faktorerna frekvenser, energiförsörjning eller programmeringsmöjligheter. De 
faktorer som kan motivera olika typer är om transpondern behöver vara av en variant som 
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klarar av tuffa miljöer eller om transpondern på trailer ska meddela mätdata till exempel 
temperaturloggar. 
 
Antenner 
Läsarens antenn kan vara antingen inbyggd eller separat. Fördelen med separata antenner är 
att flera kan kopplas till samma läsare och därmed ge lägre kostnader om många 
avläsningspunkter behövs. Dock är det vanligast med inbyggda antenner i läsaren.  
 
Förmedling av andra intressanta data/mätdata 
Möjlighet till loggning av temperaturer har diskuterats i leverantörsstudien. Ofta ställer 
sådana mätdata krav på att läsaren är mer sofistikerad vilket innebär en högre kostnad vilket 
har diskuterats i kapitel 8.  
 
Ingrepp/installationer i hamnen 
Läsare måste installeras på alla platser där en avläsning anses behövas. Dessa läsare fästs 
oftast med någon form av konsol som sitter på byggnad, stolpe eller liknande. 
Kommunikationen mellan läsare och övrigt system sköts vanligtvis trådlöst med WLAN. 
Installation av WLAN-antenn eller liknande kommer att behöva göras på området. Det ska 
inte vara något problem att ha två olika WLAN installerade inom samma område.  
 
Ingrepp/installationer i transportenheter 
För den transponder som sitter i förarhytten krävs inga installationer, den sätts enbart i 
fönsterrutan enligt den princip som är vanlig vid biltullar. När det gäller transpondern som ska 
sitta på dragbilen har inte några djupare undersökningar gjorts. Det kommer att innebära en 
del monteringsarbeten med detta då en trailer inte på något sätt är föraranpassade för 
installation av transponder. Exakt hur en lösning kommer att se ut är något som måste 
diskuteras med den aktuella leverantören. Placeringen på trailer är inte det viktigaste, utan att 
det görs på samma sätt på alla trailers för att ”trimma” in systemet, det vill säga att rikta och 
placera läsare på rätt avstånd.  
 
Synergieffekter inom andra områden 
Samarbetet inom EasyGo är exempel på lösningar där RFID-identifiering tillämpas i olika 
sammanhang och i olika system. För transportören gäller det att teckna avtal med någon av de 
aktörer som är med i samarbetet, dock kan då den transponder som ges ut då användas i alla 
anslutna system. Det finns säkert inget hinder till att Stena Line likt Scandlines skulle kunna 
ansluta sig till detta samarbete, men det som är viktigt att poängtera är att EasyGo framförallt 
används för persontrafik och är ett sätt för kunderna att kunna betala via autogiro då 
transpondern likt i Stockholmsförsöket är kopplat till ett konto.  
 
Leverantörer 
I den leverantörsstudie som gjorts har ett tiotal leverantörer kontaktats, dock är detta bara en 
bråkdel av det utbud som finns på marknaden. Leverantörerna är ofta specialiserade inom 
olika områden. Vissa på passiva taggar för märkning på låga nivåer, andra mer på 
tillträdessystem och en tredje grupp på vägtullsystem. Alla leverantörer som kontaktas har 
dock uppgett att de kan leverera de komponenter som efterfrågas. Kapsch är det företag som 
levererat komponenter till betalningssystemet på Scandlines och har en stor erfarenhet av 
vägtullsystem. I referensfallet från Hong Kong var bland annat Savi Technology leverantör av 
aktiva transpondrar. Kontakt har tagits med detta företag men inget förslag till lösning har 
kommit in. I denna studie har en hel del diskussioner förts med Datema och deras 
samarbetspartner Identic Solutions som lämnat bra förslag och tagit sig tid med diskussioner. 
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Finns det ekonomiska incitament för ett införande av RFID som identifieringsverktyg?  
För Stena Lines visar K/I-analysen att genom inbesparingar på personalkostnader är payoff-
tiden 4,8 år. Det måste dock nämnas att inbesparingarna bygger på att merparten av de 
transportenheter som ska checkas in använder den automatiska incheckningen. Är det enbart 
Schenkers enheter som använder sig av transponder kommer merparten fortfarande att behöva 
använda den vanliga manuella incheckningen. Investeringskostnaderna i form av läsare, 
antenner med mera är däremot konstanta oberoende av hur många enheter som utrustats med 
transponder.  
 
För Schenker visar kostnad/nyttoanalysen att det finns en hel del mervärden med att utrusta 
trailers och dragbilar med transpondrar. Eftersom ingen payoff-tid har räknats ut kan det inte 
sägas om investeringen/kostnaderna är motiverade eller inte.  

11.2 Mervärden 
Resonemang kring tidsvinster har förts i kapitel 8, där det konstateras att: 
 

 Om merparten av de transportenheter som passerar in på Majnabbe kan identifieras 
automatiskt så kan betydande tidsvinster göras vilket rent teoretiskt skulle innebära att 
tiden för incheckningen kan skjutas fram med upp till flera timmar. Dock skulle detta 
påverka lastningsprocessen eftersom denna kan ses som en begränsande faktor. För att 
kunna ändra på tiderna för incheckning måste även arbetet med lastning ses över.  

 
 Enskilda fraktenheter borde kunna lämnas eller hämtas snabbare jämfört med tidigare 

oberoende av hur personalstyrkan ser ut vid incheckningen. Momenten med att 
parkera dragbilen, anmäla sig i incheckningskontoret och gå igenom dokument 
försvinner, denna tid är uppskattad till cirka 5 minuter. 

 
 

Här redovisas resultaten av kostnad/intäktanalysen och kostnad/nyttoanalysen i kapitel 10 och 
även de mervärden som diskuterats i rapporten sammanfattas.  

11.2.1 K/I-analys Stena Line 
Resultatet av den K/I-analys som gjorts för Stena Line visar på en payoff-tid på cirka 5 år. 
Övriga mervärden som kan kopplas till investeringen:   
 

 Minskade kostnader genom personalnedskärningar i incheckningsfunktionen. 
 
 Ett ökat säkerhetstänkande genom identifiering vid in- och utpassering vid färje- och 

lastbilsterminal kan ses som ökad service gentemot kunderna, vilket skapar 
konkurrensfördelar.  

 
 Spårning av transportenheter genom statusrapportering finns idag redan om Extranet 

eller Stena Connect används av kunderna. Detta innebär ett mervärde då information 
om förseningar, aktuella leveranstider m.m. kan rapporteras till kunderna. Skapar 
konkurrensfördelar.  

 

11.2.2 K/N-analys Schenker 
De mervärden som kan kopplas till Schenkers verksamhet är de som beskrivits i den 
kostnad/nyttoanalys som gjorts i kapitel 10.  
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 Om sista tid för incheckning skjuts framåt skulle detta öka tidsfönstret hos kund eller 

på terminal, vilket i sin tur kan leda till fler lastningar och lossningar och bättre 
utnyttjande av lastbilsflottan.  

 
 Om möjligheten finns att kunna checka in 24 timmar om dygnet blir effekterna i 

föregående punkt av naturliga skäl ännu större. Bättre planering och optimering av 
flottan skulle vara möjlig.  

 
 Ett ökat säkerhetstänkande genom identifiering vid in- och utpassering vid både färje- 

och lastbilsterminal kan ses som ökad service gentemot kunderna, vilket skapar 
konkurrensfördelar.  

 
 Spårning av transportenheter genom statusrapportering från rederiet finns redan idag 

om Extranet eller Stena Connect används. Detta innebär ett mervärde då information 
om förseningar, aktuella leveranstider etc. kan rapporteras till kunderna. Skapar 
konkurrensfördelar.  

 
 Spårning av gods genom full synlighet för alla aktörer i försörjningskedjan, däribland 

Schenkers kunder skulle skapa mervärde och stora konkurrensfördelar. Detta kräver 
dock ett stort arbete genom RFID-märkning på pall- eller kartongnivå och en möjlig 
anslutning till EPCglobal Network vilket inte har varit fokus i denna rapport.  

 
 Är kyltrailers utrustade med transponder med temperaturloggning kan avläsningar 

göras vid hamnterminalen. Även om det är rederiet som är ansvarig för lasten under 
färjetransporten skulle detta kunna ses som en service gentemot kunderna.  

 

11.3 Säkerhet och övrigt 

11.3.1 Säkerhet 
I uppgiftspreciseringen sattes tre frågeställningar upp kring säkerhet.  
 
Kan användandet av RFID öka säkerheten i hamnanläggningar, eller minskar den? 
Denna fråga har tagits upp i kapitel 8, där det bland annat konstaterades att risken att släppa in 
obehöriga personer är oförändrad, att risken för att hämta fel trailer eller att en trailer skulle 
bli stulen skulle kunna minska.  

 
Kan reglerna i ISPS fortfarande uppfyllas vid ett införande av RFID? 
Det troliga är att ISPS fortfarande kan uppfyllas även vid automatisk inpassering. Problemet 
som författarna ser det, är den dokumentkontroll som måste utföras enligt reglerna. Att hålla 
öppet dygnet runt skulle vara svårt om dokumentkontroll måste utföras även om enheten 
checkar in automatiskt. Det går också att konstatera att det görs olika tolkningar av reglerna. 
Stena Line har till exempel inte följt reglerna helt då legitimation inte begärs av chaufförerna 
vid tillträdeskontrollen till hamnområdet.  
 
Kan automatisk identifiering tillämpas även då farligt gods ska transporteras? 
Frågan huruvida automatisk identifiering även kan tillämpas då farligt gods ska transporteras 
har efter diskussioner med handledare fått en låg prioritering, men ett resonemang kring 
frågan har ändå förts i rapporten i kapitel 8.  
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Generellt för alla dessa frågeställningar gäller att ytterligare utredningar måste göras med 
personer som är mer insatta, till exempel säkerhetschefer på Stena Line/Schenker och berörda 
myndigheter. Intressant är också den typ av certifiering som diskuterats med Magnus 
Weghammar på Stena Line och som skulle kunna innebära lättnader av 
transportdokumentkontroll.  

11.3.2 RFID-lösning och tillämpningar i andra sammanhang 
Detta har diskuterats i bland annat kapitel 6 och 8. Förutom att transpondern kan användas för 
identifiering vid hamnterminalen skulle den även kunna användas i andra tillämpningar: 
 

 Inom samarbetet EasyGo. Detta förutsätter dock att transponder och läsare är 
anpassade till de standarder som gäller inom detta samarbete.  

 
 Transpondern skulle kunna användas för ett in- och utpasseringssystem vid 

transportörernas terminaler.  
 
 Transpondern skulle kunna användas för att utveckla spårning och track & trace enligt 

den princip som testats i referensfallet från GS1/EPCglobal.  

11.3.3 Alternativa identifieringsverktyg 
 
Kamerateknik   
Då varken OCR eller RFID har en läsningsförmåga på 100 % ses OCR i första hand som ett 
komplement till RFID. Dels för att identifiera de enheter som inte lyckas identifieras med 
RFID, dels för att kunna upptäcka eventuella skador. Att använda RFID som 
identifieringsverktyg har, enligt författarna, större möjligheter och potential än OCR när det 
gäller bland annat spårning av transportenheter och koppla samman last med lastenhet. Idag 
finns ett kamerasystem på Majnabbe som efter in- och utpassering fotograferar chaufförer och 
aktuella identifieringsnummer. Dessa bilder kan Stena Line sedan använda som bevis för att 
påvisa vart en eventuell skada har skett. Stena Lines kamerasystem bör vara ett fullgott 
komplement till en eventuell RFID-implementering.  

11.3.4 Unik identifiering av transportenhet 
Detta ämne har tagits upp i kapitel 5.9 och problemställningen har berört vilken identifierare 
som ska användas för trailern. Kapitlet konstaterar att:  
 

 Det finns idag inget enhetligt system med registreringsskyltar som skulle kunna 
användas som identifieringsdata. Många transportbolag använder dessutom egna 
interna registreringsnummer, på Schenker benämns dessa fleetnumber.  

 
 Container använder ett identifieringssystem enligt ISO 6346 med så kallade BIC-

koder. Detta kan även användas för trailers om produktgruppkoden i identifieraren 
byts ut.   

 
 GS1/EPCglobal har ingen tydlig linje om vilken identifierare som ska användas för 

trailers, men menar att GS1: s numrering av enskilda tillgångar, Global Individual 
Asset Identifier, GIAI, skulle kunna vara lämplig.  

 
 Leverantörer tillhandahåller oftast unika sifferkombinationer som identifierare som 

kopplas till trailerns attribut, till exempel registreringsnummer, fleetnumber och 
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bokning, via en databas. Dessa nummer fungerar bra som identifierare i stängda, 
lokala system, men inte för spårning i ett öppet system.  

12 Diskussion och förslag till fortsatt arbete 

 Enligt teoridelen kan RFID-system kategoriseras i bland annat enligt 
”tillträdeskontroll” och ”track & trace”. Tillträdeskontrollen innebär att identifiera och 
selektivt bevilja tillträde till ett område. Track & trace handlar om att registrera en 
sändnings tidigare och nutida lokalisering då den passerar mellan olika noder i ett 
distributionsnätverk. Frågan är vilken typ av RFID-system aktörerna Stena Line och 
Schenker egentligen är ute efter. Är det ett renodlat tillträdessystem eller ett system 
med full synlighet av gods för alla inblandade aktörer som sökes? Mellantinget skulle 
vara att RFID-baserat tillträdeskontrollsystem där statusrapportering fungerar på 
ungefär samma sätt som det gjort tidigare. Är syftet däremot att utnyttja investeringen 
av läsare och transpondrar till fullo genom spårning av gods bör en anslutning till 
EPCglobal Network övervägas.   
 

 Både Schenker och Stena Line bör följa utvecklingen kring EPCglobal Network och 
GS1. Ett medlemskap/abonnemang innebär att aktören kan få inflytande över 
utvecklingen av EPCglobal Nätverket genom deltagande i det som benämns 
EPCglobal Action Groups. Det finns då också möjlighet att utbyte av idéer och 
erfarenheter med övriga som utvecklar EPCglobal tillämpningar. 
 

 Är det enbart ett RFID-baserat system för tillträdeskontroll ska aktörerna besluta sig 
om huruvida detta ska vara ett lokalt/stängt system eller ett öppet. Med stängt menas 
att transpondrarna enbart används för just ett specifikt område som är kontrollerat. 
T.ex. en parkeringsplats eller som i detta fall ett hamnområde. Exempel på där 
transpondrar använts i ett icke helt lokalt/stängt system är EasyGo. Dock ska EasyGo 
inte enbart klassas som ett system för tillträdeskontroll då fakturering av kunden även 
sker vid avläsningsögonblicket.   

 
 Fakturering via transponder. Kan det finnas intresse från transportörens sida att som i 

vägtullarna i EasyGo-projektet att betala via ett autogiro med hjälp av transpondern 
och på så sätt få ett automatisk monetärt flöde? Detta skulle säkert kunna leda till ett 
minskat administrativt arbete för både Schenker och Stena Line.   

 
 Finns det nytta av att använda transpondern i andra sammanhang såsom 

Öresundsbron, andra färjehamnar och vägtullar? Hur ser trafikflödet egentligen ut? 
Används samma trailer i samma lokala system hela tiden finns kanske ingen anledning 
att hitta en lösning som fungerar i andra.   

 
 Finansiering av transpondrar. Svårigheten skulle kunna ligga i att övertala Schenkers 

inhyrda åkerier att införskaffa en transponder. Finansieringen av dessa skulle kunna 
ligga i att öka ersättningen till åkerierna som idag ligger på 400 kr per timme. En 
ökning som skulle vara marginell jämfört med vad det kostar idag. 

 
 Inom projektet har det diskuterats vilka typer av enheter som kan tänkas utrustas med 

transponder. I denna studie har trailer och dragbil varit i fokus, men som författarna 
ser det ska inga problem uppstå med att även klassa ett släp som ”trailer” och vid 
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ankomst kontrollera kombination av lastbil och släp vid avlämning/avhämtning.  Dock 
är det oklart hur vanligt det är att en dragbil transporteras obeledsagad vid 
färjetransporter och vilket behov det då finns av att enkelt kunna hämta och lämna 
dessa vid hamnområdet.   

 
 Längdmätningssystem för enheter. På Majnabbe finns idag inget system för 

längdmätning av transportenheter i syfte att kontrollera och jämföra längden med den i 
bokningen angivna. Detta har till viss del genom uppskattning skötts manuellt av 
personalen på kajen. Masthugget använder idag ett längdmätningssystem och ett 
liknande system borde även kunna användas på Majnabbe.  

 
 Det system med indelning av sektorer på parkeringen finns enbart i hamnen i 

Göteborg. I alla fall i den variant där incheckningspersonalen skriver in i vilken sektor 
trailern ska stå och där även tugmasteroperatörerna skriver in i vilken sektor trailern 
har lossats i. Nyttan med att införa en RFID-lösning här kan ifrågasättas och är 
ingenting som borde prioriteras. I andra Stena Line-hamnar finns mindre sofistikerade 
lösningar, till exempel att personal går runt och sätter lappar på fordonen. Detta borde 
innebära att en RFID-lösning skulle ha större potential för kostnadsbesparingar i andra 
hamnar. Efter samtal med leverantör har det konstaterats att det är svårt att hitta en bra 
lösning för avläsning av trailers på parkeringsplatsen på Majnabbe. Ytorna för att dela 
in parkeringsområdet i sektorer med läsare är väldigt begränsade och det är möjligt att 
en indelning skulle begränsa arbetet för tugmastern och därmed göra det ineffektivare.  

 
 Fortsatt diskussion med säkerhetschefer på Stena Line/Schenker och berörda 

myndigheter. Titta vidare på den certifiering som diskuterats under arbetet med 
Magnus Weghammar på Stena Line, som skulle kunna innebära lättnader av 
transportdokumentkontrollen.  

 

12.1 Relevans 
Det scenario som byggts upp utifrån nulägesbeskrivningen bygger på ett utvalt flöde. 
Godsflödet har sträckt sig från lossning och lastning i Schenkers terminal för vidare transport 
med färja till ankommande Schenkerterminal. Eftersom en stor del av godset går direkt från 
Schenkers kunder till färjeterminalen kan relevansen diskuteras i valet av det begränsade 
studerade systemet. En viktig del i det scenario som beskrivits är att Schenker ska kunna 
vidarebefordra transportdokument till Stena Line innan incheckning vilket kan vara svårt att 
göra då transporten inte alltid sker via en terminal.  
 
De uppskattningar av tidsvinster och effekter för personalstyrkan bygger inte på någon exakt 
tidsstudie som gjorts på plats utan har diskuterats fram utifrån den konsekvensanalys som 
gjorts i RFID-scenariot.  
 
Scenariot gör även antagandet att alla regler och lagar uppfylls enligt ISPS och IMDG, vilket 
inte är bekräftat utan enbart troligt. Om reglerna inte skulle vara uppfyllda är studien trots 
detta även relevant för att då uppvisa de positiva effekter som skulle kunna uppnås.   
 

12.2 Felkällor 
Felkällor uppstår lätt i datainsamlingsfasen. I denna studie har datainsamlingen bland annat 
bestått av intervjuer med anställda, observationer på plats, inläsning av teori samt 
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diskussioner med leverantörer om priser och utrustning. När det gäller intervjuerna har dessa 
genomförts med personer anställda på framförallt Stena Line, men till viss del även Schenker. 
Möjliga felkällor kan då vara att observatören, författarna, missförstår intervjuobjekten, att fel 
frågor har ställts, att olika personer har olika svar på samma frågor. Intervjuerna har varit 
grund till nulägesbeskrivningen där det har getts möjlighet för intervjuobjekten att komma 
med synpunkter på innehållet, dock har ingen respons fåtts och därför är det högst troligt att 
en del fel har uppstått i denna del.  
 
Kostnaderna i K/I-analysen och K/N-analysen bygger på uppgifter från leverantörer och 
referensfall. Prisuppgifter för läsare och transpondrar är troligtvis relevanta, när det däremot 
handlar om kostnader för mjukvara/system och utbildning/underhåll har det varit svårare att få 
fram uppgifter som är tillförlitliga då slutgiltiga kostnader är väldigt svårt att förutspå.   
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Bilaga 1: Utdrag från IMDG-koden Band 1 
 
Kapitel 5.4.1 Godsdeklaration för farligt gods. 
 
5.4.1 Godsdeklaration för farligt gods 
 
5.4.1.1 Allmänt 
Om inget annat anges, skall den avsändare som överlämnar farligt gods till transport 
beskriva det farliga godset i en transporthandling och tillhandahålla ytterligare information 
och dokumentation, enligt vad som anges i dessa föreskrifter. 
 
5.4.1.2 Formkrav avseende transporthandling 
 
5.4.1.2.1 En farligt gods-deklaration (godsdeklaration) får vara utförd på valfritt sätt, förutsatt att 
alla uppgifter finns med, som krävs i bestämmelserna i dessa föreskrifter. 
 
5.4.1.2.2 Om både farligt och icke-farligt gods förtecknas i samma handling, skall det farliga godset 
anges först eller framhävas på annat sätt. 
 
5.4.1.2.3 Fortsättningssida 
En godsdeklaration får bestå av mer än en sida, om sidorna är numrerade i ordningsföljd. 
 
5.4.1.2.4 Uppgifterna i godsdeklarationen skall vara lätta att identifiera, läsliga och varaktiga. 
 
5.4.1.2.5 Exempel på godsdeklaration 
 
Den blankett som visas i figur 5.4.5 är exempel på en godsdeklaration.*) 
 
5.4.1.3 Avsändare, mottagare och datum 
Namn och adress för avsändare och mottagare skall ingå i godsdeklarationen. Det 
datum, när godsdeklaration eller en elektronisk kopia iordningställdes eller överlämnades 
till den förste transportören, skall också anges. 
 
5.4.1.4 Uppgifter som skall finnas i godsdeklarationen 
 
5.4.1.4.1 Beskrivning av det farliga godset 
Godsdeklarationen skall för varje ämne, material eller föremål som överlämnas till 
transport innehålla följande uppgifter: 
 
.1 UN-numret, föregånget av bokstäverna ”UN”, 
.2 officiell transportbenämning (proper shipping name), bestämd enligt 3.1.2, 
.3 klassen och, där en sådan är tillordnad, riskgruppen för godset, för klass 1 innefattande 
bokstav för samhanteringsgrupp. Alla tillordnade nummer för sekundär 
faroklass, riskgrupp eller delklass skall anges efter numren för faroklass eller riskgrupp 
och skall omges av parenteser. Orden ”klass” (”class”) eller ”riskgrupp” 
(”division”) får anges före numren för primär eller sekundär faroklass eller riskgrupp, 
.4 i förekommande fall förpackningsgruppen för ämnet eller föremålet, vilket får föregås 
av ”PG” (till exempel ”PG II”). 
 
5.4.1.4.2 Ordningsföljd i beskrivningen av det farliga godset 
Farligt gods-beskrivningen som anges i 5.4.1.4.1 skall visas antingen i ordningen .1, .2, 
.3, .4, eller i ordningen .2, .3, .1, .4, utan mellanliggande information, utom då så anges i 
dessa föreskrifter. Om inte annat tillåts eller krävs i dessa föreskrifter skall annan 
information placeras efter farligt gods-beskrivningen. 
 
5.4.1.4.3 Uppgifter som kompletterar den officiella transportbenämningen i farligt 
godsbeskrivningen 
Den officiella transportbenämningen (se 3.1.2) i farligt gods-beskrivningen skall kompletteras 
enligt följande: 
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.1 Teknisk benämning för n.o.s. och andra samlingsbeskrivningar: Officiella transportbenämningar, 
som omfattas av särbestämmelse 274 i kolumn 6 i förteckningen över 
farligt gods, skall kompletteras med sina tekniska eller kemiska gruppnamn, så som 
beskrivs i 3.1.2.8. 
.2 Tömda, ej rengjorda förpackningar, bulkcontainrar och tankar: Tömda inneslutningsmedel 
(vari ingår förpackningar, IBC-behållare, bulkcontainrar, transporttankar, tankfordon 
och cisternvagnar), som innehåller rester av farligt gods annat än klass 7 
skall beskrivas som sådana genom att till exempel texten ”TÖMD EJ RENGJORD” 
(EMPTY UNCLEANED) eller ”RESTER AV SENASTE INNEHÅLL” (RESIDUE LAST 
CONTAINED) sätts före eller efter officiell transportbenämning. 
.3 Avfall: För farligt gods i form av avfall (utom radioaktivt avfall), som transporteras för 
destruering eller för förberedelse för destruering, skall officiell transportbenämning 
föregås av uttrycket ”AVFALL” (WASTE), såvida inte det redan utgör en del av den 
officiella transportbenämningen. 
.4 Ämnen med förhöjd temperatur: Om den officiella transportbenämningen för ett 
ämne, som transporteras eller överlämnas för transport i vätskeform vid en 
temperatur på lägst 100°C eller i fast form vid en temperatur på lägst 240°C, inte 
beskriver det förhöjda temperaturtillståndet (till exempel genom användning av 
uttrycket ”SMÄLT” (MOLTEN) eller ”FÖRHÖJD TEMPERATUR” (ELEVATED 
TEMPERATURE) som en del av den officiella transportbenämningen), skall ordet 
”HETT” (HOT) anges omedelbart före den officiella transportbenämningen. 
.5 Vattenförorenande ämnen (marine pollutants): Om godset som skall transporteras är 
vattenförorenande ämnen, skall det identifieras som ”VATTENFÖRORENANDE 
ÄMNE” (MARINE POLLUTANT) (se 3.1.2.8). 
.6 Flampunkt: Om det farliga godset som skall transporteras har flampunkt 61°C eller 
lägre (i °C closed cup (c.c.) (sluten degel)) skall lägsta flampunkt anges. På grund av 
förekomst av föroreningar kan flampunkten vara lägre eller högre än referenstemperaturen 
som anges för ämnet i förteckningen över farligt gods. För klass 5.2 
organiska peroxider, som även är brandfarliga, behöver inte flampunkten anges. 
 
5.4.1.4.4 Exempel på farligt gods-beskrivningar: 
”Allylalkohol 6.1 (3) UN 1098 I (21°C c.c.)” (Allyl alcohol 6.1 (3) UN 1098 I (21°C c.c.)) 
”UN 1779, Myrsyra, klass 8, PG II” (UN 1779, Formic acid, class 8, PG II) 
”UN 1092, Akrolein, stabiliserat, klass 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), VATTENFÖRORENANDE” 
(UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), MARINE POLLUTANT)  
“BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Etanol och dodecylfenol), klass 3, UN 1993, PG II, 
(18°C), VATTENFÖRORENANDE” 
(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Ethanol and dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, 
(18°C), MARINE POLLUTANT) 
”UN 2761, Klororganisk pesticid, fast, giftig n.o.s.(Aldrin 19 %), klass 6.1, PG III” 
(VATTENFÖRORENANDE UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. 
(Aldrin 19 %), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT) 
”MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (hexylbensen), klass 9, UN 3082, PG III, 
VATTENFÖRORENANDE” 
(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hexylbenzene), 
class 9, UN 3082, PG III, MARINE POLLUTANT) 
 
5.4.1.4.5 För svenska fartyg gäller att innan farligt gods lastas ombord på ett fartyg skall befälhavaren 
ha fått en deklaration av det farliga godset. 
 
5.4.1.5 Uppgifter som krävs utöver farligt gods-beskrivningen 
Följande uppgifter utöver farligt gods-beskrivningen skall anges efter denna i godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.1 Total mängd farligt gods 
Utom för tömda, ej rengjorda förpackningar skall totala mängden anges av det farliga 
gods som omfattas av beskrivningen (i volym respektive vikt) av varje slag av farligt gods 
som har en separat officiell transportbenämning, UN-nummer eller förpackningsgrupp. 
För farligt gods i klass 1 skall mängden vara nettovikten explosivämne. För farligt gods 
som transporteras i bärgningsförpackningar skall en uppskattning av mängden farligt 
gods ges. Antal och slag (till exempel fat, låda) av förpackningar skall också framgå. Förkortningar 
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får användas för att specificera måttenheten för totalmängden. 
 
5.4.1.5.2 Begränsad mängd 
Om farligt gods transporteras enligt undantaggen för farligt gods förpackat som begränsad 
mängd enligt vad som anges i förteckningen över farligt gods, kolumn 7, och kapitel 3.4, 
skall texten ”begränsad mängd” (limited quantity) eller ”LTD QTY” ingå. 
 
5.4.1.5.3 Bärgningsförpackningar 
Om farligt gods transporteras i en bärgningsförpackning skall texten 
”BÄRGNINGSFÖRPACKNING” (SALVAGE PACKAGE) ingå. 
 
5.4.1.5.4 Ämnen stabiliserade genom temperaturkontroll 
Om texten ”STABILISERAT” (STABILIZED) utgör en del av den officiella transportbenämningen 
(se även 3.1.2.6) och stabiliseringen sker genom temperaturkontroll, skall kontrolloch 
nödlägestemperatur (se 7.7.2) anges i godsdeklarationen enligt följande: 
”Control temperature: ...°C Emergency temperature: ...°C”. 
 
5.4.1.5.5 Självreaktiva ämnen och organiska peroxider 
För självreaktiva ämnen i klass 4.1 och organiska peroxider, vilka kräver temperaturkontroll 
under transport, skall kontroll- och nödlägestemperatur (se 7.7.2) anges i godsdeklarationen 
enligt följande: 
”Control temperature: ...°C Emergency temperature: ...°C”. 
 
5.4.1.5.5.1 Om, för vissa självreaktiva ämnen i klass 4.1 och vissa organiska peroxider i klass 5.2, 
behörig myndighet har godkänt att för en viss förpackning etiketten för sekundärfara 
”EXPLOSIV” (EXPLOSIVE”) (förlaga nr 1) kan utelämnas, skall en notering om detta 
göras i godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.5.2 Om självreaktiva ämnen och organiska peroxider transporteras under förhållanden för 
vilka godkännanden krävs (för organiska peroxider, se 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 och 
4.2.1.13.3 och för självreaktiva ämnen, se 2.4.2.3.2.4 och 4.1.7.2.2), skall en notering om 
detta göras i godsdeklarationen . En kopia av klassificeringsgodkännandet och transport 
villkoren för ej förtecknade organiska peroxider och självreaktiva ämnen skall bifogas 
godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.5.3 Om ett prov av en organisk peroxid (se 2.5.3.2.5.1) eller ett självreaktivt ämne (se 
2.4.2.3.2.4.2) transporteras, skall en notering om detta göras i godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.6 Smittförande ämnen 
Fullständig adress till mottagaren skall framgå av godsdeklarationen tillsammans med 
namnet på ansvarig person och dennes telefonnummer. 
 
5.4.1.5.7 Radioaktiva ämnen 
5.4.1.5.7.1 Följande uppgifter skall om tillämpligt anges för varje sändning med ämnen i klass 7 i 
angiven ordningsföljd: 
.1 namnet eller symbolen för varje radionuklid eller, för blandningar av radionuklider, en 
tillämplig samlingsbeteckning eller en förteckning över de mest begränsande 
nukliderna, 
.2 en beskrivning av ämnets fysikaliska och kemiska tillstånd eller en uppgift om att det 
rör sig om ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet eller ett radioaktivt ämne 
med liten spridbarhet. För det kemiska tillståndet är en samlingsbeskrivning 
tillräcklig, 
.3 maximal aktivitet hos det radioaktiva innehållet under transporten i becquerel (Bq) 
med tillämpligt SI-prefix (se 1.2.2.1). För klyvbara ämnen får total vikt av klyvbara 
ämnen i gram (g) eller multiplar därav anges i stället för aktivitet, 
.4 kollikategori, det vill säga I-WHITE (I-VIT), II-YELLOW (II-GUL) eller III-YELLOW (III-GUL), 
.5 transportindex (endast för kategorierna II-YELLOW (II-GUL) och III-YELLOW 
(III-GUL)), 
.6 kriticitetssäkerhetsindex för sändningar med klyvbara ämnen, utom sändningar som 
enligt 6.4.11.2 är undantagna, 
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.7 igenkänningsmärket för varje godkännandecertifikat från behörig myndighet (radioaktiva 
ämnen av speciell beskaffenhet, radioaktiva ämnen med liten spridbarhet, 
särskild överenskommelse, kollikonstruktion eller transport) såvida tillämpligt på 
sändningen, 
.8 för sändningar av mer än ett kolli skall informationen i 5.4.1.4.1.1 till .3 och 
5.4.1.5.7.1.1 till .7 anges för varje kolli. För kollin i ett extra ytteremballage, fraktcontainer 
eller transportmedel skall det ingå en detaljerad redovisning av innehållet i 
varje kolli i det extra ytteremballaget, fraktcontainern eller transportmedlet och i 
förekommande fall i varje extra ytteremballage, fraktcontainer eller transportmedel i 
sändningen. Om enskilda kollin skall avlägsnas ur det extra ytteremballaget, fraktcontainern 
eller transportmedlet vid en mellanliggande lossningsplats, skall tillhörande 
godsdeklarationer finnas tillgängliga, 
.9 om en sändning transporteras som komplett last, noteringen ”EXCLUSIVE USE 
SHIPMENT” (KOMPLETT LAST), och 
.10 för LSA-II, LSA-III material och för SCO-I och SCO-II, totalaktivitet hos sändningen 
som multipel av A2-värdet. 
 
5.4.1.5.7.2 Transporthandlingen skall innehålla en beskrivning av åtgärder, som transportören i 
förekommande 
fall skall vidta. Dessa uppgifter skall vara skrivna på de språk som transportör 
eller behörig myndighet bedömer som nödvändiga, och innehålla åtminstone följande 
information: 
.1 ytterligare åtgärder vid lastning, stuvning, transport, hantering och lossning av kollit, 
det extra ytteremballaget eller containern, inklusive särskilda stuvningsbestämmelser 
för avledning av värme, (se 7.1.14.4) eller uppgift om att sådana åtgärder inte 
behövs, 
.2 inskränkningar med avseende på transportslag eller fordon och erforderliga uppgifter 
om färdväg, 
.3 för sändningen ändamålsenliga nödfallsåtgärder. 
 
 
5.4.1.5.7.3 Erforderliga intyg från behörig myndighet behöver inte nödvändigtvis bifogas sändningen. 
Avsändaren skall hålla dem tillgängliga för transportören före lastning och lossning. 
 
5.4.1.5.8 Aerosoler 
Om en aerosols volym överstiger 1000 ml skall detta anges i godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.9 Explosivämnen 
Följande uppgifter skall i tillämpliga fall ingå för varje sändning av gods i klass 1: 
.1 Benämningar har införts för ” EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.” (Substances, explosive, 
N.O.S.), ” FÖREMÅL MED EXPLOSIVÄMNE N.O.S.” (Articles, explosive, N.O.S.) 
och ” KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S.” (Components, explosive train, 
N.O.S). Om en viss benämning inte finns, skall behörig myndighet i ursprungslandet 
använda den benämning som passar till riskgrupp och samhanteringsgrupp. 
Godsdeklarationen skall innehålla texten ”Transport under denna benämning 
godkänd av behörig myndighet i ...” (Shipment under this entry approved by the 
competent authority of …), följd av landets identitetsbokstäver för motorfordon i 
internationell trafik för det land myndigheten representerar. 
.2 Transport av explosivämnen för vilka ett minsta innehåll av vatten eller medel för 
okänsliggörande är specificerat i den enskilda benämningen är förbjuden om 
vatteninnehållet eller innehållet i medlet för okänsliggörande är lägre än det 
specificerade minimivärdet. Sådana ämnen får transporteras endast med särskilt 
godkännande från behörig myndighet i ursprungslandet. Godsdeklarationen skall 
innehålla texten ”Transport under denna benämning godkänd av behörig myndighet i 
...” (Shipping under this entry approved by the competent authority of …), följd av 
landets identitetsbokstäver för motorfordon i internationell trafik för det land 
myndigheten representerar. 
.3 Då explosiva ämnen och föremål förpackats ”enligt godkännande av behörig 
myndighet” skall godsdeklarationen innehålla texten ” Förpackning godkänd av 
behörig myndighet i ...”, (Packaging approved by the competent authority of …), följd 
av landets identitetsbokstäver för motorfordon i internationell trafik för det land 
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myndigheten representerar. 
.4 Det finns vissa faror som inte framgår av riskgrupp och samhanteringsgrupp för ett 
ämne. Avsändaren skall göra en notering om alla sådana faror i godsdeklarationen. 
 
5.4.1.5.10 Trögflytande ämnen 
Om trögflytande ämnen transporteras i enlighet med 2.3.2.5, skall följande text ingå i 
godsdeklarationen: ”Transport enligt 2.3.2.5 i IMDG-koden” (Transport in accordance with 
2.3.2.5 of the IMDG Code). 
 
5.4.1.5.11 Separationsgrupper för ämnen 
För ämnen, blandningar, lösningar eller beredningar transporterade under n.o.s.-benämningar, 
som inte innefattas i separationsgrupperna förtecknade i 3.1.4.4, men som enligt 
avsändarens bedömning hör till en av dessa grupper (se 3.1.4.2), skall tillämplig 
separationsgrupp anges i godsdeklarationen*). 
 
5.4.1.5.12 Transport av fast farligt gods i bulkcontainrar 
För andra bulkcontainrar än containrar skall följande uppgift anges i godsdeklarationen 
(se 6.9.4.6): 
“Bulkcontainer BK2, godkänd av behörig myndighet i …” (Bulk container BK2 approved 
by the competent authority of …) 
*) Det är givet att en separationsgrupp i vissa fall inte är tillämplig och därför inte kan införas i godsdeklarationen. 
 
 
5.4.1.6 Intyg 
5.4.1.6.1 Godsdeklarationen skall innehålla ett intyg eller en försäkran om att den överlämnade 
sändningen kan accepteras för transport och att godset är korrekt förpackat, märkt och 
etiketterat och i fullödigt skick för transport enligt tillämpliga regler. Texten till denna 
försäkran är: 
”Härmed intygas att innehållet i denna sändning är fullständigt och noggrant beskrivet 
härovan med den korrekta transportbenämningen och är klassificerat, förpackat, märkt 
och etiketterat/försett med storetikett, samt att det i alla avseenden är i fullödigt skick för 
transport enligt tillämpliga internationella och nationella bestämmelser.” 
(I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately 
described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked 
and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport 
according to applicable international and national governmental regulations.) 
Intyget skall signeras och dateras av avsändaren. Kopierade signaturer är godtagbara 
där tillämpliga lagar och regler erkänner den legala giltigheten av sådana kopierade 
signaturer. 
 
5.4.1.6.2 Om farligt gods-dokumentationen överförs till transportören genom teknik för elektronisk 
databehandling (EDP) eller elektronisk datautväxling (EDI), får underskriften ersättas av 
namnet (med versaler) på den person som är behörig att underteckna handlingen. 
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Bilaga 2: Utdrag från ADR-S 
 
Kapitel 1.4 Skyldigheter hos delaktiga. 
 
1.4 
1.4.1 Säkerhetsåtgärder 
1.4.1.1 De som är delaktiga i transport av farligt gods skall vidta nödvändiga åtgärder, allt 
efter arten och omfattningen av de faror som kan förutses, för att förhindra skador och 
för att begränsa en eventuell skada så långt möjligt. De skall under alla omständigheter 
uppfylla de bestämmelser i ADR/ADR-S som gäller för dem. 
 
1.4.1.2 Delaktiga skall i händelse av en möjlig förestående fara för den allmänna säkerheten 
utan dröjsmål meddela räddningstjänst och förse dem med den information som 
behövs för insatsen. 
 
1.4.1.3 ADR får närmare föreskriva vissa skyldigheter för delaktiga. 
Under förutsättning att de i 1.4.2 och 1.4.3 beskrivna skyldigheter uppfylls får en 
fördragspart i sin nationella lagstiftning överföra en utsedd delaktigs skyldigheter till 
en eller flera andra delaktiga, om den bedömer att detta inte medför någon minskning 
av säkerhetsnivån. Dessa avvikelser skall meddelas av fördragsparten till sekretariatet 
för FN:s ekonomiska kommission för Europa, som meddelar övriga fördragsparter för 
kännedom. 
Bestämmelserna i 1.2.1, 1.4.2 och 1.4.3 om definition av delaktiga och deras 
skyldigheter berör inte bestämmelserna i landets lagstiftning beträffande rättsliga 
påföljder (straffbarhet, häktning osv) som kommer av att den aktuelle delaktige är 
t ex juridisk person, fysisk person, för egen räkning verksam person, arbetsgivare eller 
person med anställningsförhållande. 
 
1.4.2 Huvuddelaktigas skyldigheter 
Anm Beträffande radioaktiva ämnen, se även 1.7.6. 
1.4.2.1 Avsändare 
1.4.2.1.1 Avsändaren av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som 
uppfyller bestämmelserna i ADR/ADR-S. Inom ramen för 1.4.1 skall han särskilt: 
(a) försäkra sig om att det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport 
enligt ADR/ADR-S, 
(b) överlämna till transportören erforderliga uppgifter och information och eventuellt 
erforderliga godsdeklarationer och tillhörande handlingar (tillstånd, godkännanden, 
upplysningar, intyg osv) med särskild hänsyn taggen till bestämmelserna i 
kapitel 5.4 och tabellerna i del 3, 
(c) använda endast förpackningar, storförpackningar, IBC-behållare och tankar 
(tankfordon, batterifordon, avmonterbara tankar, UN-tankar, tankcontainrar eller 
MEG-containrar), vilka är godkända och lämpliga för transport av farligt gods 
samt försedda med den märkning som föreskrivs i ADR/ADR-S, 
(d) uppfylla bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner, 
(e) se till att även tömda, ej rengjorda och ej avgasade tankar (tankfordon, 
avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och 
tankcontainrar) eller tömda, ej rengjorda fordon, storcontainrar och småcontainrar 
för transport i bulk är korrekt märkta och etiketterade, och att tömda, ej rengjorda 
tankar är lika väl förslutna och täta som i fyllt tillstånd. 
 
1.4.2.1.2 Tar avsändaren tjänster från andra delaktiga (förpackare, lastare, fyllare osv) i anspråk, 
skall han vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sändningen uppfyller 
bestämmelserna i ADR/ADR-S. Han kan dock i fall som anges i 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) 
och (e) förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av 
andra delaktiga. 
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1.4.2.1.3 Om avsändaren agerar på tredje parts uppdrag så skall denne skriftligen informera 
avsändaren om att farligt gods ingår och ställa de uppgifter och handlingar till 
förfogande som avsändaren behöver för att fullgöra sina åtaganden. 
 
1.4.2.2 Transportör 
1.4.2.2.1 Transportören skall inom ramen för 1.4.1 i förekommande fall särskilt : 
(a) kontrollera om det farliga gods som skall transporteras är tillåtet för transport 
enligt ADR/ADR-S, 
(b) försäkra sig om att föreskrivna handlingar finns i transportenheten, 
(c) försäkra sig om att fordon och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter 
eller sprickor, att inga utrustningsdetaljer fattas osv, genom en visuell kontroll, 
(d) försäkra sig om att datum för nästa kontroll av tankfordon, batterifordon, 
avmonterbara tankar, UN-tankar, tankcontainrar eller MEG-containrar inte har 
överskridits, 
(e) kontrollera att fordonen inte är överlastade, 
(f) försäkra sig om att för fordonen föreskrivna etiketter och märkningar är fastsatta, 
(g) försäkra sig om att utrustning som föreskrivs i förarens skriftliga instruktioner 
finns i fordonet. 
Detta skall genomföras på grundval av transportdokument och tillhörande handlingar 
genom visuell kontroll av fordonet eller containern och i förekommande fall lasten. 
 
1.4.2.2.2 Transportören kan dock i fall som anges i 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) och (f) förlita sig på de 
upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. 
1.4.2.2.3 Om transportören enligt 1.4.2.2.1 konstaterar en överträdelse av bestämmelserna i 
ADR/ADR-S så får han inte transportera sändningen innan bestämmelserna uppfyllts. 
 
1.4.2.2.4 Om under transporten en överträdelse konstateras, som kan inverka på 
transportsäkerheten så skall sändningen stoppas så fort som möjligt, med hänsyn taggen 
till trafiksäkerhetskrav, säker uppställning av sändningen och allmänhetens säkerhet. 
Transporten får fortsätta först när bestämmelserna är uppfyllda. Behöriga myndigheter 
som är berörda för resterande del av transporten kan ge tillstånd för fortsatt transport. 
Kan bestämmelserna inte uppfyllas eller om inget tillstånd ges för resterande del av 
transporten, skall behörig myndighet tillhandahålla nödvändig administrativ assistans 
åt transportören. Detta gäller också om transportören meddelar myndigheten att de 
farliga egenskaperna hos för transport överlämnat gods inte påpekats för honom, och 
att han på grundval av särskilt för transportavtalet gällande rätt önskar lossa, destruera 
eller oskadliggöra godset. 
1.4.2.2.5 (Tills vidare blank.) 
 
1.4.2.3 Mottagare 
1.4.2.3.1 Mottagaren är ålagd att inte utan tvingande skäl fördröja mottagandet av godset och att 
efter lossningen kontrollera om de bestämmelser i ADR/ADR-S som berör honom är 
uppfyllda. 
Inom ramen för 1.4.1 skall han särskilt: 
(a) i enligt ADR/ADR-S angivna fall företa föreskriven rengöring och sanering av 
fordon och containrar, 
(b) tillse att ingen farligt godsmärkning enligt 5.3 längre förekommer på fullständigt 
tömda, rengjorda och sanerade containrar. 
 
1.4.2.3.2 Tar mottagaren tjänster från andra delaktiga (lossnings- och rengöringspersonal, 
saneringsplats osv) i anspråk, skall han vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
bestämmelserna i ADR/ADR-S är uppfyllda. 
 
1.4.2.3.3 Uppvisar kontrollen en avvikelse från bestämmelserna i ADR/ADR-S, får mottagaren 
återsända containern till transportören först efter att avvikelsen har åtgärdats. 
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1.4.3 Andra delaktigas skyldigheter 
Nedan anges exempel på andra delaktiga och deras skyldigheter. De andra delaktigas 
skyldigheter framgår av 1.4.1 ovan, såvida de vet eller borde veta att de utövar sina 
uppgifter inom ramen för en transport som omfattas av ADR/ADR-S. 
1.4.3.1 Lastare 
1.4.3.1.1 Inom ramen för 1.4.1 har lastaren särskilt följande skyldigheter. Lastaren: 
(a) får endast överlämna farligt gods till transportören om det enligt ADR/ADR-S är 
tillåtet för transport, 
(b) skall vid överlämnande av förpackat farligt gods eller ej rengjorda, tömda 
förpackningar för transport kontrollera om förpackningen är skadad. Han får inte 
överlämna ett kolli, vars förpackning är skadad, och i synnerhet otät så att farligt 
gods kommer ut eller kan komma ut, till transport, förrän när bristerna har 
eliminerats. Detsamma gäller för tömda, ej rengjorda förpackningar, 
(c) skall vid lastning av farligt gods i fordon eller en små- eller storcontainer uppfylla 
de särskilda bestämmelserna för lastning och hantering, 
(d) skall efter lastning av farligt gods i container uppfylla bestämmelserna för 
varningsmärkning enligt 5.3, 
(e) skall vid lastning av kollin beakta samlastningsförbud, även med avseende på 
farligt gods som redan finns på fordonet eller i storcontainern, samt bestämmelser 
för separering av livsmedel, andra konsumtionsvaror och djurfoder. 
 
1.4.3.1.2 Lastaren kan dock i fall som anges i 1.4.3.1.1 (a), (d) och (e) förlita sig på de 
upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. 
 
1.4.3.2 Förpackare 
Inom ramen för 1.4.1 skall förpackaren särskilt iaktta: 
(a) förpackningsbestämmelserna och bestämmelserna om samemballering, samt 
(b) om han förbereder kollin för transport: bestämmelserna om märkning och 
etikettering av kollin. 
 
1.4.3.3 Fyllare 
Inom ramen för 1.4.1 har fyllaren särskilt följande skyldigheter. Fyllaren 
(a) skall inför fyllning av tank förvissa sig om att tankar och deras utrustningsdetaljer 
är i tekniskt felfritt skick, 
(b) skall förvissa sig om att för tankfordon, batterifordon, avmonterbara tankar, 
UN-tankar, tankcontainrar och MEG-containrar datum för nästa kontroll inte har 
överskridits, 
(c) får endast fylla tankar med för tankarna ifråga tillåtet farligt gods, 
(d) skall vid fyllning av tank iaktta bestämmelser avseende farligt gods i omedelbart 
angränsande tankfack, 
(e) skall vid fyllning av tank hålla högsta tillåtna fyllnadsgrad eller högsta tillåtna 
fyllningsförhållande för godset, 
(f) skall efter fyllning av tank kontrollera förslutningsanordningarnas täthet, 
(g) skall se till att det inte finns farliga rester av fyllnadsgodset utanpå de fyllda 
tankarna, 
(h) skall när han förbereder farligt gods för transport tillse att föreskrivna orangefärgade 
skyltar och storetiketter eller etiketter placerats enligt bestämmelserna på 
tankar, fordon, storcontainrar och småcontainrar för transport i bulk, 
(i) (tills vidare blank), 
(j) skall vid fyllning av fordon eller containrar med farligt gods i bulk kontrollera att 
tillämpliga bestämmelser i kapitel 7.3 är uppfyllda. 
 
1.4.3.4 Användare av tankcontainer eller UN-tank 
Inom ramen för 1.4.1 skall användare av tankcontainer eller UN-tank särskilt tillse att 
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(a) bestämmelserna om konstruktion, utrustning, kontroll och märkning beaktas, 
(b) underhåll av tankskal och deras tillbehör genomförs på ett sätt som säkerställer att 
tankcontainern eller UN-tanken under normala driftpåkänningar uppfyller 
bestämmelserna i ADR/ADR-S fram till nästa kontrolltillfälle, 
(c) en revisionskontroll genomförs, närhelst säkerheten hos tankskalet eller dess 
tillbehör kan påverkas genom reparation, ombyggnad eller olycka. 
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Bilaga 3: RFID-utrustning - Förfrågan 
 
Stena Line Scandinavia AB i samarbete med Schenker AB och Sveriges 
Transportindustriförbund undersöker i en förstudie möjligheterna att införa en RFID-lösning 
för att identifiera trailers och dragbilar vid hamnterminaler. Syftet med detta är bland annat att 
snabba upp processerna vid incheckning samt att dragbilar ska kunna ges automatiskt tillträde 
till hamnområdet vid avlämning/avhämtning av trailers. Idén bygger på principen att all 
information som begärs av rederiet är förbokad/aviserad av transportföretaget, antingen via 
EDI eller via annan informationskanal.  Förstudien görs av studenter från Linköpings 
Universitet på uppdrag av Sveriges Transportindustriförbund.  
 
I den förstudie som görs just nu tittar vi på olika RFID-lösningar som kan uppfylla de krav 
och behov som finns. Nedan följer en kortfattad konceptuell beskrivning där förutsättningarna 
och behoven finns specificerade. Vi skulle vilja ha information från er om vilken lösning ni 
tror är lämplig för detta ändamål. Denna bör innehålla prisinformation, typer av taggar och 
läsare, produktstandarder, läsavstånd och övrig information ni tror kan vara relevant.  
 
Färjetransporterna från terminalen kan vara av två typer: beledsagad eller obeledsagad.  
Obeledsagad transport innebär att en trailer lämnas på hamnområdet av en dragbil, det vill 
säga ett fordon utan egen lastenhet, och tas sedan om hand av rederiets personal och skeppas 
sedan utan chaufför. Beledsagad innebär att en chaufför medföljer transportenheten under 
färjetransporten. Detta kan antingen handla om en dragbil med tillhörande trailer eller en 
lastbil med fast lastenhet.  
 
Detta innebär att både dragbil och trailer måste utrustas med transponders för att kunna 
identifieras vid ett antal platser inom hamnområdet. Den konceptuella beskrivningen av hur 
avläsningarna ska gå till är uppdelat i två delar, en för beledsagad transport och en för 
obeledsagad. Tanken är i båda fallen att in- och utpassering på terminalområdet ska ske 
automatiskt och därmed slipper chauffören gå in till kontoret för check-in.  
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Beledsagad transportenhet 
 
Read 1 
Fordonet ska läsas av vid hamnområdet och detekteras av bokningssystemet. Om det finns en 
korresponderande bokning till fordonet som är godkänd ska föraren hänvisas till en auto-
gate. Finns det ingen korresponderande bokning till fordonet som identifieras ska föraren 
hänvisas till det manuella checkin-kontoret.  
 
Read 2 
Vid auto-gate ska fordonet återigen läsas av för att registreras som incheckad och för en 
eventuell utskrift av voucher. Bommen öppnas därefter automatiskt.  
 
Read 3 
Vid färjerampen ska en avläsning göras för att fordonet ska registreras som bordad.  
 
Read 4  
Avläsning av ankommande fordon som lämnar hamnterminalen. 
 
Read 5 
Avläsning av ankommande fordon som lämnar hamnområdet.  

 
 
Figur: Förslag till fysisk installation av RFID-läsare i hamnområdet 
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Obeledsagad transportenhet 
 
Read 1 
Vid avlämning av trailer ska både dragbil och trailer identifieras. Finns det en bokning med 
denna kombination av dragbil och trailer och som för övrigt är godkänd ska föraren hänvisas 
till auto-gate. Vid avhämtning ska dragbilen läsas av och anvisas till auto-gate om den är 
godkänd. Är den icke-godkänd ska den hänvisas till check-in-kontoret.  
 
Read 2 
När dragbilen och trailern passerar nästa avläsare ska dragbilen läsas av och bommen 
öppnas automatiskt. Föraren ska anvisas till en parkeringszon.  
 
Read 3 
Läsare vid respektive parkeringszon som identifierar och registrerar i vilken parkeringszon 
trailern står i.  
 
Read 4 
Avläsning av trailer vid färjerampen som registrerar ombordkörning.  
 
Read 5 
Om föraren även vid samma tillfälle hämtar en trailer som ankommit ska en avläsning göras 
av både dragbil och trailer som ska ut från hamnområdet.  
 
Read 6 
Avläsning av ankommande trailer som lämnar hamnområdet.  
 

 
Figur: Förslag till fysisk installation av RFID-läsare i hamnområdet 
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Krav/behov 
 

 Inom området finns ett WLAN som inte får påverka RFID-transpondrarna eller skapa 
interferens. WLAN: et är av typen WiFi (IEEE 802.11) och opererar på frekvenser 
runt 2.4 GHz.  

 
 Fordonsflödet är vid in- och utpassering dubbelriktat, vilket inte får skapa problem 

med felaktiga avläsningar.  
 

 Precis utanför terminalområdet går även en större väg med tung trafik där 
trailertrafiken är stor. Behov kan alltså finnas även här för att skärma av läsarna så att 
felaktiga avläsningar inte görs.  

 
 Det är en fördel om trailerns transponder har möjlighet att koppla på sensorer för 

avläsning av temperaturer i kyltrailers. Detta är dock inget krav.  
 

 Inget krav finns på huruvida transpondrarna bör vara av typen passiv, semipassiv eller 
aktiv. 

 
 Det är en fördel om transpondrarna till dragbil även kan användas i andra RFID-

baserade system såsom vägtullar, broavgifter mm.  
 

 Lämplig placering av transponderns på dragbilen är i framrutan, men när det gäller 
placering av transponder på trailer uppskattar vi om ni kommer med förslag på detta.  

 
 Planer finns på att anslutas till GS1´s EPCglobal network och hänsyn bör därför tas till 

de standards (ISO och EPC) som förordas av denna organisation.  
 

 Var vänlig återkom med svar om ni har möjlighet att tillhandahålla en möjlig lösning 
till de behov som beskrivits ovan med uppgifter om framförallt pris. Behöver ni 
kompletterande information eller har frågor var vänliga kontakta oss via e-mail.  
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Bilaga 4: Manual Investeringsanalys 
 
Den investeringsanalys som gjorts för Stena Line och Schenker har skapats i Microsoft 
Offices Excel. Här kan respektive företag laborera fritt med antaganden och belopp. Här 
kommer korta instruktioner och förklaringar till de siffror som finns i kalkylerna.  
 
Stena Line 
I Stena Lines fall har en pay-off kalkyl tagits fram. Kalkylen är uppbyggd i tre olika delar; 
grundinvestering, löpande kostnader och löpande intäkter. Detta leder sedan fram till en pay-
off tid, det vill säga tiden det tar innan investeringen går med vinst. 
 
Det finns två olika versioner av kalkylen. Det som skiljer dem två åt är val av 
avläsningsutrustning i grundinvesteringen. I den ena, ”Kalkyl leverantörer”, har kostnaderna 
från respektive leverantör redovisats; Datema, Kapsch och Tagmaster. Här kan alltså Stena 
Line själva bestämma vilken leverantör de vill använda sig av, vilken typ av utrustning de vill 
använda sig av och antalet. I den andra, ”Kalkyl snitt”, har ett snittpris per avläsningsställe 
beräknats fram. Det grundar sig på ovan nämnda leverantörers priser på utrustning. Här räcker 
det alltså att skriva in antalet avläsningsplatser som önskas så fås ett uppskattningspris fram.  
 
Schenker 
I Schenkers investeringsanalys har endast en kostnadsanalys genomförts. Analysen består av 
två delar, grundinvestering och löpande kostnader.  
 
Även här är analysen uppdelad i två versioner, ”Kalkyl leverantörer” och ”Kalkyl snitt”. Båda 
två är uppbyggda på samma principer som för Stena Line. I ”Kalkyl snitt” har ett intervall 
tagits fram på transponderkostnaderna vilket medför att grundinvesteringen blir inom ett 
intervall.  
 
 


