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Sammanfattning 
Målet med utredningen i denna rapport har varit att kartlägga Martin Olssons transporter som 
körs av sju åkerier i Stockholmsregionen. Informationen från kartläggningen har sedan 
analyserats i syfte att ta fram ett förslag för ett transportupplägg för det studerade 
transportflödet. Information om flödena samlades in under en vecka och kan ses som ett 
stickprov på transportbehovet eftersom detta kan variera över året. Av den information som 
fanns tillgänglig att jämföra med var veckan dock förhållandevis representativ i jämförelse 
med andra perioder. 
 
Utredningen i rapporten gav efter analyser att dynamisk ruttplanering skulle ge minskade 
kostnader med ungefär 20 % under den studerade tidsperioden. Besparingen baserades på 
transportkostnaden, räknat i åkarens kostnader, för dynamisk ruttplanering jämfört med 
dagens zonplanering. Analysen bygger på simuleringar som har gjorts i ett kommersiellt 
ruttplaneringsprogram, Plan Logix. 
 
Utredningen är gjord för att se om ett annat transportupplägg än dagens kan ge bättre effekter 
för företaget framförallt vad det gäller kostnaderna, men också vad det gäller utnyttjandet av 
dagens fordonsflotta. Med dynamisk ruttplanering skulle inte bara kostnaderna minska utan 
arbetstiden och utnyttjandet av lastbilarna skulle bli effektivare och bättre. För att kunna 
använda sig av ruttplaneringsprogrammet fullt ut krävs en bättre kunskap om vad exakt 
kunderna vill ha och vad de är villiga att betala för. Ett annat transportupplägg skulle också ge 
upphov till omläggning av arbetet inne på lagret och således ge besparingar inte bara i 
transportkostnaderna utan också i arbete genom bättre möjligheter till planering. 
 
I simuleringarna var all indata känd på förhand, vilket innebär att det inte fanns någon 
osäkerhet beträffande hur stora transportbehoven var till respektive kund. Min bedömning är 
att det i verkligheten kommer att vara svårt att i förväg veta exakt transportbehov till 
kunderna. 
 
Jag anser att det med dagens förutsättningar är svårt att prognostisera transportbehoven utan 
någon osäkerhet, vilket medför att en sådan besparing endast kan ses som en vision för 
framtiden. 
 
Viktiga aspekter som således bör ligga i fokus i framtiden beträffande transporter på Martin 
Olsson är att anpassa transporterna bättre efter transportbehovet, att reducera osäkerheten i 
transportbehoven och att förbättra informationsflödet mellan samtliga inblandade. 
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Förord 
Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete som utfördes på Martin Olsson 
Restauranghandel AB, som i fortsättningen nämnts MO, under hösten 2005 till våren 2006. 
Projektet var en del i att få bättre kunskap om vad kunderna egentligen vill ha för att förbättra 
produktionen. Det var också en del i att utreda nya transportuppläggs potentialer inom 
företaget. 
 
Jag vill här utföra ett stort tack till Anders Kandelin, logistikchef på MO, för att han hade 
förtroende för mig att utföra detta projekt. Han har varit ett bra stöd och handledare med 
många kloka synpunkter och hjälpt mig att erhålla information för att genomföra arbetet. 
 
Transportledarna Tomas Karlsson, Bosse Berglund och Niklas Bergkvist har varit ett 
fantastiskt stöd då jag försökt förstå hur verksamheten fungerar idag samt vilka eventuella 
effekter olika förändringar skulle ha i verkligheten. 
 
Ett stort tack för hjälpen med GPS-data och information om fraktpriser vill jag framföra till 
Jörg-Rainer Machutta, transportchef på MO. Han har också varit med och utvärderat 
kalibreringen av systemverktyget, vilket varit en stor hjälp. 
 
Säljavdelningen på Martin Olsson ska ha ett stort tack för att de så snabbt hjälpte till att rensa 
upp kundregistret, vilket underlättade positioneringen av kunderna och gav ett bättre underlag 
till simuleringarna.  
 
Jag vill rikta ett tack till Martina Backman, DPS (Distribution Planning Software), för all 
hjälp och support med systemverktyget jag använt. Framförallt vill jag tacka så mycket för att 
jag fått tillgång att använda mig av Plan Logix för att utföra detta examensarbete. Utan det 
hade inte simuleringarna som legat till grund för mina analyser varit möjliga.
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda hur olika sätt att planera transporterna i Stockholmsområdet 
kan bidra till minskade transportkostnader samt ge förslag till vilket av dem som ger lägsta 
transportkostnad i jämförelse med dagens transportupplägg. 
Målet med examensarbetet är att klarlägga den ekonomiska skillnaden i transportkostnad och 
potential mellan de föreslagna uppläggen. Inom det övergripande målet ryms frågeställningar 
som att värdera transportkostnaden som uppstår hos åkaren utifrån de olika uppläggen samt 
att översiktligt värdera lämpligheten i de olika alternativen, utifrån andra faktorer än kostnad 
för närdistribution.  
 

1.2 Beskrivning av problemet 
Examensarbetet har som huvudsakligt mål att kvantifiera hur stor förbättringspotential som 
finns genom att transportplaneringen utförs på ett större område.  
 
Dagens distribution hos Martin Olsson sker med kunderna indelade i zoner. Till dessa zoner 
tilldelas bilar via åkerier som har partneravtal med MO. I dagsläget har inte företaget någon 
kontroll och översikt över vad deras transporter egentligen kostar. Vetskapen om dess 
omfattning och kundernas beteenden är också begränsad. Problemet som jag ska titta på är om 
andra fördelningssätt av kunderna och annan planering av transporterna skulle ge någon effekt 
på transportkostnaden. De kostnader som enligt direktiv ska ingå i utredningen är endast 
kostnader för transporterna. Detta medför att de övriga distributionskostnaderna, såsom 
produktionskostnader, lagerhållnings- och lagerföringskostnader samt administrativa 
kostnader inte ska ingå i utredningen. 
 
Genom att isolera transportkostnaden från övriga distributionskostnader uppstår risken för 
suboptimering, dvs. övriga kostnader kan komma att öka som resultat av att 
transportkostnaderna minskar. Utredningen i denna rapport ska därför ses som ett av de 
beslutsunderlag Martin Olsson behöver för att kunna besluta om hur distributionssystemet kan 
förändras. 
 
Först måste nuvarande transportkostnad kartläggas och utredas. Utifrån denna ska sedan 
tänkbara scenarier tas fram, där det i startläget av projektet diskuterades att prova slingor, med 
en bil per slinga, samt att skapa nya zoner för att se om de kan ge bättre resultat jämfört med 
nuvarande, och sist dynamisk ruttplanering och vilka resultat detta skulle få för 
transportkostnaden. 
 
Det är huvudsakligen kostnadspotentialen som är intressant i detta projekt, men tidsaspekten 
kommer också att få viss betydelse. I dagsläget har man en tidspassning till sina kunder, men 
denna är tyvärr inte känd av MO utan bara till viss del av chaufförerna. Tidspassningen 
används som ett argument mot att kunna göra några förändringar i nuvarande 
transportupplägg, vilket gör den intressant att titta på hur stor påverkan den egentligen har. Är 
det chaufförerna som planerar sina rutter dåligt eller är det kundernas tidspassningar som 
påverkar tiden det tar att köra en rutt och därigenom också kostnaden? 
 
Det huvudsakliga problemet är att se vilken potential det finns att minska transportkostnaden 
med ett annat transportupplägg än det man har idag. En analys är att jämföra nuläget med en 
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ruttplanering där man planerar alla kunder i Stockholm samtidigt. Utöver den kvantitativa 
analysen görs därefter en mindre kvalitativ värdering i vilken grad resultaten kan nyttjas 
praktiskt samt om och hur detta kan driftsättas. 
 
 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
 
Området som täcks av min undersökning är Stockholmsregionen där MO har egna åkare som 
sköter transporterna. Landsbygden och övriga landet sker via avtal med större 
speditionsföretag, så där är påverkningsfaktorn på själva transporterna mycket mindre. 
 
Då inga tidspassningar finns dokumenterade i företagets affärssystem så har fiktiva 
tidspassningar fått användas för att undersöka tidspassningars påverkan av tid och kostnader. 
 
Det är enbart frågan om en analys och rapportskrivning, någon driftsättning ryms inte inom 
examensarbetet, någon detaljerad rättning av kundinformation ingår inte. 
 

1.4 Tillvägagångssätt 
 

 
Figur 1 Tillvägagångssätt 

1.5 Läsanvisningar 
 
Rapporten inleds med att beskriva utredningens syfte och bakgrunden till syftet samt 
omfattningen av arbetet i kapitel 1 Inledning. En bild över hur arbetet har utförts visar de 
olika stegen som tagits för att genomföra hela processen. I kapitel 2 Företagspresentation 
presenteras företaget Martin Olsson Restauranghandel AB, där examensarbetet är utfört, med 
fokus på de delar som berör utredningen. I teoribakgrund/referensram, kapitel 3, kan den som 

Steg 1 Steg Steg 3

• Definiera 
område för 
analys. (Ca: 10  
mil från 
Stockholm)  
 

• Definiera 
tidsperiod och 
kunder. 

• Uppskattning av
kostnadsdrivare.
(Kr/h, Kr/mil, 
Lön) 

 

• Preparering av 
grunddata för 
analyser. 

• Parametersättning 
av simulerings-
verktyg. 

• Simulering av 
scenario. 

• Analys av resultat. 
• Avstämning, 

kompletterande 
analyser. 

 

 
 
 
 

Förarbete Simulering Resultat - Framläggning 

• Kommentarer och 
slutsatser till 
simuleringar. 

• Dokumentering av 
resultat. 

• Slutpresentation av 
projekt. 
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är intresserad av utredningens bakomliggande teorier läsa om dessa. Nästkommande kapitel 4 
Uppgiftsprecisering, beskriver uppgiften mer detaljerat. Metoden jag använt i min utredning 
beskrivs i kapitel 5 Metod. I kapitel 6 Olika transportupplägg sker beskrivningen av det 
befintliga systemet. De scenarier som kommer att testas i modellen beskrivs också i detta 
kapitel. Hur data, som hanterats i arbetet, har använts och behandlats samt det verktyg som 
använts för experimenten beskrivs i kapitel 7 Utförande. Här tas också upp vilka inställningar 
som gjorts och vad de har för påverkan på modellen. Resultatet av de experiment som utförts 
presenteras därefter i kapitel 8 Resultat – slutsatser och rekommendationer. Slutsatser och 
viss diskussion behandlas även i detta kapitel. Förslag på åtgärder och implementering för 
företaget att använda vid framtida nyttjande av ruttplaneringsprogrammet behandlas i kapitel 
9 Implementering. Slutligen följer Referenser och Bilagor. 
 
  



 10 

2 Företagspresentation 
Martin Olsson Restauranghandel AB är ett av de största företagen i Sverige inom 
restaurangdistribution. Företaget är rikstäckande och transporterar ca 200 ton varor per dag till 
över 1000 kunder. Kunderna är mestadels restauranger, men även skolor, småbutiker och 
företag. Martin Olsson Restauranghandel AB ingår i koncernen Martin Olsson Handelsbolag 
AB som dessutom omfattar ett fastighetsbolag, utrustningsbolag (RIAB) och Martin Olsson 
cashar. Modersbolaget Martin Olsson HAB är ett familjeföretag grundat 1897 och idag är det 
tredje generationen som sitter i ledningen för företaget. 
 
Martin Olsson har sitt huvudkontor i Årsta utanför Stockholm, men har även regionkontor i 
Malmö, Göteborg, Sundsvall och Örebro. Företaget som är familjeägt och omsätter i 
dagsläget nästan 2 miljarder SEK per år. MO: s affärsidé är ”att hjälpa våra kunder till 
framgång i sin rörelse”. Kunden ska känna att sambandet mellan pris och kvalitet lägger 
grunden för en framgångsrik och lönsam verksamhet. Företaget ser det som deras ansvar att 
leverera högsta möjliga kvalitet för kundens pengar. De ser detta som en viktig 
konkurrensfaktor. Kvalitet, serviceanda och marknadens kunnigaste medarbetare utgör de tre 
hörnstenarna i företagets ”framgångstriangel” med kunden i centrum. 
 

2.1 Så började det 
1897 övertog grundaren Martin Olsson sin brors lilla kryddbutik på Hötorget i Stockholm. 
Han började snart leverera sina varor till kunderna med cykel istället för med häst. År 1973 
öppnades landets första storkökscash, vilket var något helt nytt för grossiströrelsen, en stor 
matvaruaffär med varor i grossistförpackningar. Kunderna kunde nu komma till cashen och 
handla sina varor själva på plats, det krävdes ingen leverans från grossisten längre. MO behöll 
dock fortfarande distributionsdelen av företaget och utvecklade den parallellt med 
cashverksamheten.  
 

2.2 Produkter 
Företaget har även ett eget varumärke och idén med detta är att erbjuda ett komplement till 
det övriga sortimentet. Det började med kaffe och har idag växt till ett sortiment med drygt 
300 noggrant utvalda produkter. Utöver det egna sortimentet erbjuder MO ett komplett 
sortiment för restaurang och storkök på över 34 000 varor som kommer från hela världen. 
Företaget erbjuder inte bara matråvaror, utan också alkohol & tobak. RIAB, som blivit ett 
varumärke inom koncernen, har hand om köks- och restaurangutrustning. Allt för en 
restaurang eller ett storkök finns under ett och samma tak på centrallagret i Stockholm. 
 

2.3 Konkurrenter 
Företagets huvudsakliga marknad är restaurangbranschen. De konkurrenter som MO har inom 
detta område är andra distributörer som Axfood, ICA meny, Servera och Arvid Nordqvist. 
Inom sina andra affärsområden, bland annat utrustning, så är MO i princip ensam om att 
erbjuda allting för restaurangköket under ett och samma tak. 
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2.4 Varans väg 
Varans väg genom lagret börjar hos inköpsavdelningen. De handlar in varor från drygt 1000 
leverantörer i Sverige, Europa och världen. När pris, kvalitet och leveransdatum är 
överenskommet kommer varan till varumottagningen som ser till att den hamnar på rätt plats i 
lagret. Försäljningsavdelningen är de som har kontakt med kunderna och tar emot kundorder 
samt registrerar beställningarna i företagets affärssystem. Ordern skrivs ut och plockas ihop 
inom de olika produktionsområdena: Frys, Färsk, Kolonial och Utrustning & alkohol för att 
därefter hanteras av distribution och utlastning. Där kontrolleras och stäms beställningen av 
och godsen ställs i rätt körordning för kundens linje. Avslutningsvis lastas godset och 
distribueras till kund av kontrakterade åkare direkt eller via omlastningscentraler. 
 

2.5 Transporterna 
Tidigare har transporterna och transportkostnaderna inte haft en central fokus i företaget. Idag 
sker en omorganisation inom företaget för att sätta större fokus på bland annat 
distributionskostnaden till kund. Tidigare var logistikavdelningen inte samplanerad med 
övriga avdelningar, vilket är vanligt förekommande i många företag. I och med att MO 
sommaren 2005 anställde en ny logistikchef och påbörjade en del projekt har nu företaget 
börjat jobba över avdelningsgränserna och inte i så kallade stuprör då de planerar sin 
verksamhet. Projekten har gjort att företaget fått upp ögonen för vad som kan påverka 
transportpriset/kostnaden. De har också sett hur denna kostnad påverkar priset på varorna 
jämte kunderna. Vilka kunder är vinstkunder och vilka kunder är egentligen, trots kontinuerlig 
handel, förlustkunder för Martin Olsson. Det är väldigt vanligt i distributionsföretag att man 
inte vet hur viktig transportkostnaden är för verksamhetens resultat. Kunskapen om vilka 
faktorer som påverkar transporterna och deras förknippade kostnader är ofta begränsad. På 
MO har man nu börjat se att det inte bara är den fysiska transporten med lastbilar som kostar 
utan också för att minska denna kostnad måste effektivisering ske tidigare i ledet. Detta leder 
också till att man har börjat titta på lageromsättningshastigheten hos varorna. 
Logistikkostnaden är så mycket mer än bara kostnaden från lagerlucka till kundens dörr. 
 
MO har ett rikstäckande kundnät, vilket ställer krav på bra samarbetspartners. Idag samarbetar 
man med bland annat ColdSped och Schenker, vilka båda har flera omlastningscentraler ute i 
landet. MO: s största områden är Stockholm, Göteborg och Malmö, men de erbjuder 
leveranser till kunder vare sig de befinner sig i bergen eller på en ö i skärgården. MO 
levererar varorna direkt till kunden, varhelst i Sverige de befinner sig. Företagets styrka är 
deras distributionsnät men också det heltäckande varusortimentet, vilket mot beställning 
levereras inom 24 timmar. Gods som ska till landsorten packas på pall medan leveranser inom 
stockholmsregionen packas på rullbur. Distributionsavdelningen ansvarar för att företagets 
varor lämnar Martin Olsson på ett effektivt sätt. På distribution sitter transportledare, vilka 
ansvarar för transporterna både lokalt och regionalt. Deras arbete är att boka lastbilar och 
planera logistiken samt att sluta avtal med åkare. De varor som ska till kunder utanför 
Stockholmsregionen distribueras via omlastningscentraler ute i landet. 
 
Transporterna i Stockholmsområdet, vilka står för över 50 % av volymen, sker via ett flertal 
olika åkerier med bilar dedikerade (målade med logotyp) för Martin Olsson. I nuläget har 
varje åkare ett eller flera egna geografiska områden där man levererar till MO: s kunder. Detta 
upplägg är enkelt för MO då det innebär att åkaren gör sin egen transportplanering för varje 
område som ofta täcker 1-2 bilar. Det är samtidigt tveksamt om detta upplägg är det mest 
effektiva då företaget på så sätt går miste om samordningseffekter mellan områden med olika 
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åkare. Exempelvis kan det inte vara optimalt att åka igenom ett område med en halvfull bil för 
att leverera i ett område längre bort.  
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3 Teoribakgrund/Referensram 
 
För att kunna utföra mina simuleringar och tester så var jag först tvungen att kartlägga det 
system som jag senare skulle modellera. För att kartlägga systemet behövdes allmänna teorier 
om transportsystem och vad som är viktigt att tänka på avseende dem. 
  
Kostnaderna för transporterna har en central roll i mina senare utvärderingar av dels modellen 
men även i mina analyser. Syftet med utredningen är att se om det finns något annat 
distributionssätt än dagens som ger en lägre transportkostnad för företaget. Så vilka faktorer 
påverkar transportkostnaden och hur är den uppbyggd? Effektivisering av transportsystemet 
är en centralfråga, finns det några teoretiska metoder för hur detta kan gå till? 
 
Då jag i utredningen kommer att använda mig av ett simuleringsverktyg som bygger på 
optimeringstekniker så ligger det väl till pass att beskriva optimeringsproblem som berör 
transportplanering. Det finns dels linjära optimeringsproblem, men också heltalsproblem som 
kan användas för att ställa upp modeller och räkna ut resultat ifrån. 
 
Vid teoristudierna har utgångspunkten varit att först se transporterna i ett större perspektiv och 
därefter se vad som är intressant att kartlägga. Angående kostnadseffektiviseringen har, som 
nämndes ovan, teorier angående transportupplägg (samlastning etc.), kostnader och teoretisk 
modellering legat till grund för jämförelsen. De övergripande frågorna vid teoristudierna 
kopplat till uppgiften har varit följande: 

• Hur ingår transporterna i ett logistiksystem? 
• Vilken information behövs för att kartlägga ett transportsystem? 
• Transporter – produkt eller tjänst? 
• Beskrivning av transportsystem 
• Definition av transportlogistik 
• Vilka olika sätt finns för att distribuera produkter? 
• Hur är transportkostnaden uppbyggd och vilka är påverkande faktorer? 
• Effektivisering av transportsystem - Ruttplanering 

 

3.1 Hur ingår transporterna i ett logistiksystem? 
 
Transportens syfte är att förflytta människor eller gods från en punkt till en annan vilket 
skapar en nytta för transportköparen. (Lumsden, 1998) 
 
Det är viktigt att förflyttningar och transporter kan preciseras och förläggas i exakt tid i ett 
logistiksystem precis som enskilda operationer i industrin använder sig av 
produktionsberedning och produktionsplanering. Transporternas uppläggning, utformning och 
genomförande påverkas direkt av industrins övergång till nya produktionssätt och ny 
produktionsteknik. 
 
Transporternas fysiska flöde av gods och resurser kan representeras av en nätstruktur med 
noder och länkar. En nod innebär till exempel en terminal eller en kund, dvs. en plats där 
flödet kan börja eller sluta. Länkarna i strukturen representerar förflyttningen av gods 
(Lumsden, 1998). Nätverksstrukturen av ett transportsystem innebär att tiden blir en alltmer 
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betydelsefull faktor. Detta kan bero på att olika transportslag måste kopplas till varandra vid 
speciella punkter eller att kunderna ökar precisionen av sina tidskrav. 
 
Produktion av transporter skiljer sig från traditionell produktion vad det gäller 
produktionsresultatet. Det ses av transportföretagen snarare som en tjänst istället för som en 
produkt. Produktionsresultatet hamnar på en nivå mellan ett produktionsföretag och en 
tjänsteproducerande verksamhet. Det finns många egenskaper som gör att 
transportverksamheten liknar rena serviceföretag vilket medför att genomförandet av ett 
transportuppdrag karakteriseras som en tjänst, en transporttjänst. 
 
En transporttjänst kan inte lagras vilket har stor betydelse vid dimensionering av resursbehov 
eller effektivitetsberäkning. Att tjänsten inte kan lagras är kopplat till genomförandet, dvs. 
fordonet. Själva godset och uppdraget kan med kundens tillstånd lagras vilket skapar 
förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande och ökad effektivitet. 
 
Transporttjänsten skapas vid produktionstillfället vilket innebär att den också måste förbrukas 
vid detta tillfälle. En transporttjänst som inte blivit utförd ska ses som en förlorad tjänst. Ett 
starkt tidsmässigt och platsmässigt samband mellan produktion, försäljning och konsumtion 
av transporttjänsten karaktäriserar transportnäringen. 
 
Tidsnytta – att tjänsten sker när den behövs. 

Platsnytta – att gods flyttas till en plats där det har större värde än vid ursprungsplats. 

Ordningsnytta – skapas vid sekvenserad utleverans från ett lager. 

Hanteringsnytta – Omorientering av produkt för att den ska passa in. 

 
Transporttjänstens främsta egenskap är att skapa tids- och platsnytta för användaren. Eftersom 
en transport är en tjänst kan den kopieras utan att transportköparen är av medveten om eller 
intresserad av detta. Godset får inget mervärde av att transporten sker på det ena eller det 
andra sättet, dvs. med ett specifikt transportslag, under förutsättning att leveransen sker i rätt 
tid. Detta förutsätter att man enbart ser till transportens primära uppgift, att förflytta godset 
från en plats till en annan inom vissa tidskrav. Andra krav kan emellertid uppstå som till 
exempel säkerheten vid transporten, miljöpreferenser mm. vilket påverkar möjligheten att 
kopiera transportlänken, dvs. valet av transportslag. 
 

3.1.1 Interna och externa transporter 
Interna transporter avser vanligen transporter och hantering av gods som sker inom en 
produktionsenhet, lager eller terminal. 
Externa godstransporter är förflyttning av gods från råvarukälla till arbetsställe, mellan olika 
arbetsställen eller till slutlig konsument. 
 
Delsystem som finns i företagets logistiksystem är följande: 

• Materialförsörjningssystemet – materialflödet från leverantörerna 
• Produktionssystemet – materialflödet i samband med förädlingen 
• Distributionssystemet – materialflödet till kunderna 
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Ett effektivt informationssystem ger en förutsättning till en hög materialadministrativ-
effektivitet. Ett snabbt och säkert informationsflöde ökar transportsäkerheten, vilket kan ge 
positiva effekter på lagrets omsättningshastighet. 
Historiskt sett har materialförsörjnings – och distributionssystemen fått större betydelse. 
Samtidigt som stordriften bidragit till lägre förädlingskostnader per enhet så har produkten 
kommit att transporterats längre avstånd för att nå ut på marknaden, vilket inneburit ökade 
transportkostnader. Detta ömsesidiga beroende mellan förädlings- och transportkostnader kan 
illustreras med följande teoretiska resonemang: 
 

”Om inga transportkostnader existerade är det en teoretisk möjlighet att varje 
region specialiserar sig synnerligen hårt på produktion som denna relativt sett är 
mest lämpad för.” 

 

3.1.2 Kartläggning/beskrivning av ett transportsystem 
Vid en kartläggning av flöden anser Pewe (2005) att följande uppgifter fordras per 
avsändande enhet för att kunna hitta ett upplägg av ett transport- och 
leveransbevakningssystem. 

• Leverantörernas produktionsorter 
• Leveransvillkor 
• Frekvens 
• Total volym per år 
• Totalvolymen för respektive leverantör uppdelad i olika grupper avseende 

sändningsstorlek 
• Sändningsstorlekar 
• Godsets densitet, övriga tekniska uppgifter (exempelvis farligt gods) 
• Kort beskrivning av avsändarmiljön 
• Hanteringsföreskrifter, om sådana erfordras 
Denna information menar Pewe bör utgöra ett bra underlag för senare uppköpsförfarande 
av frakt- och bevakningstjänster från speditörer. 

 
Den externa materialflödesstrukturen med försörjnings- och distributionsstruktur kan 
beskrivas genom: 

• Antal leverantörer respektive kunder 
• Geografiskt avstånd till dessa 
• Använda och potentiellt användbara transportmedel 
• Antal omlastnings- och lagringspunkter 

 
En vara från leverantör till beställare är i transporttermer en godsmängd, en sändning, som 
transporteras från en godsavsändare till en godsmottagare. Olika transportmarknader kan 
identifieras med olika karakteristik. Uppdelningen kan göras på olika sätt och tänkbara 
uppdelningsgrunder kan vara: 
 

• Avstånd (fjärrtransporter) 
• Sändningsstorlek (pakettransporter) 
• Tidskrav och frekvens (expresstransporter) 
• Varuslag (kyl- och frystransporter) 
• Transportteknik (tanktransporter) 
• Transportköpande företagsverksamhet (skogstransporter) 
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3.1.3 Sändning 
Definition av en sändning (Tarkowski, 1995): 

Gods sammanhållet och upptaget på ett fraktdokument som är avsett att 
transporteras från en godsavsändare till en godsmottagare, på en lastbärare 
vid samma tidpunkt. 

 
Det finns många typer av sändningar och de kan indelas efter många olika kategorier. 
Här är sändningstyper indelade efter vikt och volym: 

• Hela laster – enhetligt slag gods fyller en lastbärare. 
• Partigods – större kvantiteter gods som inte fyller en hel lastbärare. 
• Styckegods – gods av varierande storlek och slag (100-1000kg). 
• Paketgods – gods av mindre storlek och slag (1- 100kg). 
• Lättgods – gods som väger mindre än ett kg. 

 
Sändningstyperna kan även delas upp efter krav på snabbhet och tillförlitlighet. 
Uppdelning efter snabbhet kan ge följande kategorier: 

• Ekonomigods – inom en vecka 
• Normalgods – inom 1-2 dagar 
• Expressgods – gärna samma dag eller morgonen därpå 

 
Skillnader mellan olika transportföretag kan förekomma då ovanstående kategorier 
inte är generella. Skillnader kan också finnas mellan bland annat inrikes och utrikes 
transporter. 
 

3.1.4 Samlastning 
Alla mindre sändningstyper än hela laster kan samlastas. Flera olika sändningstyper 
från olika godsavsändare kan transporteras i samma lastbärare. Samlastning är av 
avgörande betydelse för transportföretag som erbjuder transporttjänster för parti-, 
stycke- och paketgods. Detta för att företagen ska få ett så bra kapacitetsutnyttjande 
av sina lastbärare som möjligt. Samlastningen bidrar också till effektivitet i 
verksamheten. En jämnare och högre beläggning av stora lastbärare kan bli resultatet 
av samlastning. 
 
Det talas om två huvudprinciper för samlastning. Den första används för partigods 
inom lastbilsbaserade transportsystem. I denna princip eftersträvas normalt 
övernattentransporter, dvs. godset lastas under dagen och färdas under kvällen och 
natten för att lossas hos mottagaren nästa dag. 
Den andra principen är en utveckling av samlastningsprincipen. I denna princip 
transporteras godset med järnväg, sjö och flyg. Lokala fordon hämtar in och 
distribuerar sändningarna till/från en omlastningsterminal. Denna princip gäller även 
för lastbilsbaserade transporter av typen stycke- och partigodssändningar. 
 

3.1.5 Producenter och grossister – godsflödets karaktäristik 
För att beskriva godsflödets karakteristik till och från olika företag kan en grov uppdelning 
göras i producenter och grossister. Producenter kan bestå av två slag, tillverkande eller 
sammansättande av produkter. Inkommande godsflödet är ett relativt begränsat antal 
produkter, råvaror och halvfabrikat. Det utgående godsflödet är något större i variation. 
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För grossister kännetecknas verksamheten av korta ledtider mellan inkomna order och 
leverans. Antalet order är betydligt större än jämfört med producenterna. De utgående 
godsmängderna är relativt små och högfrekventa med höga tidskrav. Detta för att det 
förekommer olika ordertyper, normalorder och expressorder, vilka har extrema krav på 
leveranstider. 
Generell tabell för godsflödets karakteristik till och från olika avsändare och mottagare. 

Företagets 
verksamhetsområde 

Ank lev Avg Lev Avg och Ank 
sändningar 

 

   Storlek Frekvens 
Tung tillverkning Få Många Stora Låg 
Lätt tillverkning Få Många Små Hög 
Sammansättning Många Få Små Hög 
Grossistverksamhet Många Många Små Hög 
Tabell 1: Godsflödets karakteristik till och från olika avsändare och mottagare 
 

3.1.6 Materialadministration (MA) 
Materialadministrations synsätt fokuserar på samordning och styrning av materialflödet. Tre 
variabler som påverkas av MA-besluten är: 

• Driftekonomi - kostnader för att anskaffa och utnyttja material, anläggningar, 
maskiner och personal i samband med materialflödet. 

• Leveransservice – innehållande leveranstid och leveranssäkerhet. 
• Kapitalbindning – i varor i förråd, produkter i arbete, färdigvarulager och produkter 

under transport samt lokaler och utrustning för lagring och hantering. 
 
 
Bästa resultat erhålls genom strävan mot bra värden på respektive variabel. Inom området 
leveransservice finns fortfarande mycket att göra. Transporternas betydelse för MA belyses 
djupare då begreppet logistik karakteriseras: 

”creates place and time utility in goods and services. Place utility is created 
primarily by transportation, time utility primarily by inventory maintenance 
and strategic location of goods and service. (Heskett, Glaskowsky och Ivie)” 

 

3.2 Transporter som en tjänst 
Tjänsters egenskaper är bland annat: 

• De kan inte lagras 
• De konsumeras i princip samtidigt som de produceras 
• De produceras ofta i samverkan med kunden 
• De efterfrågas oftast som en följd av de transporterade varornas försäljning 
• De har inget egenvärde, det måste alltid finnas en kund 

 
Ovanstående egenskaper påverkar utbudet av transporttjänster. Transportföretag kan inte 
bedriva kapacitetsutjämning i form av till exempel produktion mot lager utan måste hålla hög 
beredskapskapacitet eller acceptera att tidvis stå utan kapacitet. Transporttjänsten kräver i 
många fall en intim samverkan mellan köpare och säljare. 
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Tjänsternas efterfrågan kan däremot påverkas av till exempel differentierad prissättning. 
Säljare och köpare utvecklar speciella system tillsammans. Ett gemensamt utvecklat system 
omfattar inte enbart själva transportdelen utan även andra logistik aktiviteter som till exempel 
lager, hantering och materialadministration. Detta bidrar till att som transportköpare satsar 
man på ett långsiktigt samarbete istället för att byta transportleverantör ofta. 
Utvecklingslinjerna för transporter måste baseras på grundförutsättningarna för näringslivets 
utveckling enligt Tarkowski, Ireståhl och Lumsden (1995). 
 
Enligt en OECD-rapport från 1986 finns tre huvudområden för utvecklingstrender för 
landsvägstransporter i Europa: 

• Nya krav från transportköpare 
• Nya former av ekonomiska och tekniska regleringar 
• Förändringar i konkurrensbilden 

 
Kraven från transportköparna är den mest betydelsefulla faktorn i utvecklingen. Ur 
transportnäringens synpunkt innebär de nya kraven högre frekvens, regularitet, pålitlighet, 
minskning av sändningsvikten och kraftig ökning av den logistiska servicen – 
tredjepartslogistik. Att behandla informationsflöden på nya sätt och bredda användningen av 
datoriserade metoder för servicehöjande åtgärder och bättre resursutnyttjande är konsekvenser 
av de nya kraven. 
 
Ett av transportnäringens stora problem är ett ojämnt och lågt utnyttjande av 
transportkapaciteten. Detta beror till stor del på en stelbent och icke flexibel 
trafikorganisation, men den primära orsaken är ineffektiv planering. Information är en viktig 
faktor för att kunna planera. Idag erhålls den oftast för sent för att transportföretagen ska ha 
möjlighet att dimensionera och planera transportkapaciteten. Differentierad och 
kundorienterad prissättning kan vara ett effektivt instrument för att motivera transportköparen 
att lämna sändningsinformation tidigare. Om ett lägre transportpris ges beroende på när och 
hur sändningsinformation överlämnas så ligger det i kundens intresse att lämna informationen 
så tidigt som möjligt för att erhålla ett lägre pris. Differentierad prissättning kan också 
användas för att förebygga dåligt utnyttjande av transportkapaciteten genom att skaffa 
kompletteringsgods. En aktiv uppföljning av kapaciteten är något som kan ses som ett 
instrument för både bättre planering och fordonskapacitetsutnyttjande. 
 
Informationens roll för transportväsendet är både på kort och lång sikt den viktigaste och mest 
avgörande faktorn för branschens överlevnadsförmåga. År 1995 spådde man att det kommer 
att ställas krav på välfungerande godsuppföljning, men också krav på terminalpunktlighet, 
flexibilitet och säkerhet. Alla ovanstående krav kräver stora insatser i data- och 
kommunikationssystemen inom transport- och speditionsbranschen. Utbyggnaden pågår men 
går än idag rätt så långsamt. Det har skett en utveckling bland speditionsföretagens påverkan 
på de transportlogistiska processerna, främst är utvecklingen av mjuka system inom 
informationsteknik, bland annat godsuppföljning. 
 
För åkeriverksamheten är kommunikationstäckning och priset avgörande framgångsfaktorer. 
Medan för speditionssektorns utveckling är det följande faktorer: 
 

• Kvalificerade medarbetare 
• Utbudet av logistiska tjänster 
• Godsspecialisering 
• Tillgång till europeiska nätverket 
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• Utveckling av informationssystemen 
 
Konkurrensens tyngdpunkt flyttas mer och mer till konkurrens mellan företag istället för 
mellan transportgrenar. Den teoretiska konkurrenssituationen illustreras med Portermodellen: 
 

 
Figur 2: Portermodellen 
 
Fokus riktas alltmer på mottagaren av godset. Att transporten berör både kund och kundens 
kund uppmärksammas alltmer och transportens ankomst blir allt viktigare. 
 
Kvalitet är ett svårförklarligt begrepp, men det hävdas att det är transportköparen i sista 
länken som bedömer om de köpta transporttjänsterna har hög kvalitet. Denna bedömning är 
långt ifrån homogen. Ett försök att finna en konkret definition omfattar följande begrepp: 
 
Kärnkvalitet (hur godset förflyttas) 

• Transporttid 
• Frekvens 
• Marknadstäckning 
• Säkerhet 
• Disciplin 

 
Skalkvalitet (inställning till kunden och uppdraget) 

• Flexibilitet – kundens problem ska lösas 
• Tillgänglighet – att finnas när kunden behöver det 
• Ansvar 
• Professionalism 
• Profil 
• Kringtjänster, nya produkter 

 
Den materialadministrativa utvecklingen ställer nya krav på transporterna. Utvecklingen inom 
produktionstekniken och den ökade användningen av olika informationssystem påverkar 
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också. Dessa nya krav innebär att transporterna blir alltmer integrerade i näringslivets 
produktions- och distributionssystem. 
 
Utveckling inom logistik inom företagsbranschen har lett till att transportköpare ställer högre 
krav på precision och tidshållning. Ett vanligt begrepp är Just-in-Time, (JIT). 
Transportproducerande företags syn på JIT (Tarkowski et al, 1995): 
 

 
Utvecklingen går mot dedicerade transporter Just-for-You, (J4Y), dvs. transporter mer 
anpassade direkt efter kundens behov. 
 
 

3.3 Transporter som system – en teoretisk förankring 
 
Externa transporter utförs som en del av det totala materialflödet. Det är oftast fråga om flera 
olika led eller länkar i en så kallad transportkedja. Kedjan består ofta av flera olika 
deltransporter innan varan når kunden/mottagaren. Flera olika parter är involverade i 
transportkedjan, vilken således kan få en ganska så komplex struktur. 
 
Inre effektivitet: begreppet kan jämställas med produktivitet. Det är en uppfattning om hur 
systemet fungerar när det gäller att samordna och fördela befintliga resurser. 
Yttre effektivitet: Det mäter graden av systemets måluppfyllelse. Här bör krav ligga på dels 
marknadsanpassning av transporttjänster, dels anpassning av resurser till teknologiutveckling 
och kraven på markanden. 
 
Ett transportsystem är ett komplext system innehållande olika delsystem. Uppdelningen i 
olika delsystem kan göras på olika sätt och med olika detaljeringsgrad. 
 
Horisontella delsystem 
Här sker uppdelningen längs flödet av gods och systemet är integrerat över de i 
transportsystemet inblandade partnernas organisationsgränser. I denna uppdelning finns: 
 

• Olika organisationer – organisatoriska delsystem 
Beskriver ägandeförhållanden och organisatorisk uppbyggnad. 

• Ett system för hårdvarudelen 
Avser hårdvara i form av infrastruktur och teknisk utrustning. Detta möjliggör ett 
effektivt flöde av såväl gods som information mellan inblandade organisationer 

• Ett system för mjukvarudelen 
Innehåller gemensam mjukvara som finns i systemet. Administrativa och ekonomiska 
rutiner inom en organisation men också rutiner för överföring av information mellan 
organisationer.  

 

JIT 

Rätt fordon 
Rätt kund 
Rätt tillfälle 
I rätt skick 
Korrekt information am avvikelse 
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Det krävs långtgående standardiserat regelverk för att bygga upp datakommunikationssystem 
mellan organisationer inom transportsystem. Inom delsystemet finns olika kunskaper och 
värderingar vilka påverkar beteendet hos organisationer och individer inom transportsystemet. 
På hög nivå i företaget finns kunskapen om transportföretagets affärsidé och på lägre nivå 
finns kunskapen om hur transportservice ska produceras utifrån affärsidén. 
 
Vertikala delsystem 
Här sker uppdelningen av delsystemet vertikalt inom en organisation. Då kan två delsystem 
identifieras: 

• Administrativa komponenter – styrande delsystemet 
• Produktiva komponenter – styrda systemet 

 
Speditören, som inte har några egna transportmedel, fungerar som det styrande systemet och 
transportören, den som verkställer själva godsförflyttningen, agerar det styrda systemet. 
Ansvaret för att transporten blir utförd på rätt sätt ligger hos det styrande systemet, dvs. hos 
speditören. Ett transportföretag påverkas av många faktorer i den yttre miljön, bland annat 
politiska styrsystem och konkurrenter. 
 

 
Figur 3: Koppling mellan styrande och styrt system. 
 
Det styrande systemet mottager information från godsavsändare/godsmottagare, konkurrenter 
och politiska styrsystem men också från det styrda systemet. Beteendet hos det styrda 
systemet beror på styrinformation från det styrande systemet. Ovanstående resonemang måste 
ses som ett idealt fungerande styrsystem. I praktiken påverkas både det styrande och det 
styrda systemet av olika okontrollerbara störningar i omgivningen. Det styrda systemet kan 
också ha sina egna mål och kunskaper som inte alltid överensstämmer med det styrande 
systemet. 
 
Ett transportsystem har vanligen en inbyggd hierarkisk struktur, vilket är nödvändigt för att 
möjliggöra en nedbrytning av globala mål till lokala delmål. Detta gör det lättare att omsätta 
målen till praktisk verksamhet. 
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Olika planeringsnivåer: 
 

 
Figur 4: Olika planeringsnivåer 
 
Strategisk nivå – pslaneringen har karaktären av att konstruera olika alternativa 
transportsystem genom direkt givna mål. Planeringsperioden är på mer än fem år. Resultatet 
av planeringen är övergripande riktlinjer, strategier och mål för transportsystemet. 
Huvudstrukturen fastställs på denna nivå. Aktiviteter på denna nivå: 
 

• Bestämning av transporttjänster och dess kvalitet 
• Bestämning av produktionssystemet med underaktiviteterna: 

o Terminallokalisering och bestämning av tillhörande trafikområde 
o Bestämning av underleverantörssystem 
o Analys av alternativa transportsystem 

 
Taktisk nivå – I planeringen arbetar man utifrån de ramar och riktlinjer som fastställts på 
strategisk nivå. Planeringsperioden är på mellan ett och fem år. Resultatet på denna nivå är 
preciserade planer till exempel hur resurserna ska dimensioneras och utnyttjas. Aktiviteter på 
denna nivå: 
 

• Val och dimensionering av transportproduktionssystemet med underaktivitererna: 
o Operationalisering av servicenivå och mål 
o Beställning och allokering av resurser 
o Uppställning av specifika krav 

 
Operativ nivå – Planeras utifrån väldefinierade förutsättningar. Här eftersträvas högsta 
effektivitet inom givna ramar för en planeringsperiod som är kortare än ett år. Resultatet blir 
planer och regler innehållande instruktioner för hur problem i den löpande verksamheten ska 
lösas. Aktiviteter för beordring och bevakning av instruktioners fullföljande sker också på 
denna nivå. Aktiviteter på denna nivå: 
 

• Registrering av inkommande transportbeställningar 
• Trafikledning med beläggningsplanering och lastplanläggning 
 

3.4 Definition av Transportlogistik 
 
Frågor som transportföretaget måste ställa sig är: 
 

• Vilken eller vilka kundtyper ska vårt transportsystem utformas för? 
• Vilka fördelar ska vi erbjuda kunder? 
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Transportföretaget kan teoretiskt orientera sitt utbud på två sätt, antingen mer 
marknadsorienterat eller produktionsorienterat. 
 
Marknadsorienterad transporttjänst är en intim samverkan mellan transportköpare och 
transportföretag. Här har ett skräddarsytt system tagits fram i avsikt att minimera de totala 
transportkostnaderna hos transportköparen. Det ställs höga krav på frekvens, tid och säkerhet. 
 
Produktorienterad transporttjänst strävar att optimera användningen av trafikuppläggning och 
terminalstruktur. Pris och kvalitet är avgörande faktorer för köpet av transporttjänsten. 
Transporttiden från avsändare till mottagare har också avgörande betydelse. 
 
Utvecklingen hos industri och handel styr de transporter som efterfrågas. Intresset från 
näringslivets sida att genomföra logistiksatsningar ökar. Detta hänger samman med den ökade 
medvetenheten om materialflödets betydelse för företagets lönsamhet. Medvetenheten går 
alltmer nedåt i företagsstorlekarna men uppåt i företagshierarkin. 
 
Nackdelar av att kunderna tar större initiativ i transportsystems upplägg, vilket skapar 
följande nackdelar för transportföretagen: 

• Smalare produkter och därigenom mer lättkopierade produkter 
• Kostnadsstrukturen blir enklare och kunden kan därigenom lättare kontrollera den 
• Kundspecifika utrustningskrav, vilket kan låsa resursernas användningsområden. 

 
Nackdelarna kan för företagen på lång sikt innebära lägre lönsamhet på grund av högre 
prispress. De höga kraven kan medföra ökade transportproduktionskostnader. Det kan bli 
svårt att behålla egen personal för planering av logistiktransporter, vilket medför en utarmning 
av företagens kompetens inom området. 
 
Transportlogistik har myntats som transportföretagens materialadministration. Det kan 
uppfattas innehålla en rad komponenter i en total transporttjänst. Komponenterna ska vara 
byggstenar som kan kombineras inbördes och med varuägarnas egna system till ett 
totaloptimerat fungerande MA-system. MA-komponenterna kan debiteras separat så att 
transportföretaget kan få betalt för de kvalitativa transporttjänsterna som levereras till kunden. 
Fyra grupper av komponenter ingår i transportföretagets transportlogistik: 

• Differentierad transportservice: olika tjänster som passar olika behov. Exempelvis 
tjänster som hämtning hos avsändare, expressservice, leverans vid olika tidpunkter och 
tidspassad transport. 

• Olika transportupplägg: bygger upp kundanpassade transportupplägg inom befintliga 
transportsystem. 

• Aktiviteter i transportsystemet: olika typer av vidareförädling av godset i 
transportsystemet till exempel sortering, ompackning, sammanslagning m.m. 

• Administrativ service: ge informationsstöd till transporttjänsten, både före, under och 
efter transporten. 

 
Transportföretagens transportlogistik består av olika transportservice, kringtjänster och 
informationstjänster. Ovan beskrivna komponenter kräver ett stort datastöd internt inom 
transportföretaget för att få ett fullständigt genomförande. Att använda transportlogistik enligt 
ovan innebär att det sker transport av både gods och information. De två flödena finns 
parallellt och målet är att de ska fungera i en integrerad process som resulterar i ett 
välfungerande godsflöde. 
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Figur 5 Transportfunktion mellan avsändare och mottagare 
 
I bilden ovan illustrerar den stora pilen hur en transportfunktion finns mellan en avsändare 
och en mottagare. De mindre pilarna visar att funktionen innehåller två element. Ett fysiskt 
godsflöde riktat från avsändaren till mottagaren och ett informationsflöde, vilket är störst i 
godsflödets riktning. Informationsflödet i motsatt riktning symboliserar avvikelser från det 
planerade godsflödet. De tvärgående pilarna illustrerar nyckelaktiviteter som planering, 
styrning och uppföljning. Planeringen är den aktivitet som föregår godsförflyttningen. 
Styrningen handlar om hur den löpande verksamheten styrs och uppföljningen består av 
registrering, analys och redovisning av utfallet. Utifrån dessa nyckelaktiviteter kan begreppet 
transportlogistik innebära en förändring och/eller samordning av mänskliga, administrativa 
och fysiska resurser som berör tre flöden: 
 

• Fysiskt godsflöde 
• Resursflöde 
• Informationsflöde 

 
En systemorienterad definition av transportlogistik (TL): 
 

TL-systemets roll är att integrera avsändarens och mottagarens MA-system. TL-
systemet uppstår i snittytan mellan säljarens och köparens MA-system. 
 
TL-systemets mål är att få en effektiv överföring av varor från säljaren till 
köparen. Det finns både en marknadsorienterad och en produktionsorienterad 
del. Transportföretaget måste genomföra en balansakt mellan att använda TL utåt 
på marknaden och samtidigt planera produktionssystemet mera 
produktionsorienterat inåt. Detta bör göras framförallt för att erhålla rimliga 
produktionskostnader. 

 
Transportlogistik består av tre delsystem: 
 

• Tekniska delsystem - fordon, terminaler och lastbärare 
• Trafiksystem – trafiklinjer 
• Informationssystem – datorer och kommunikationsnät 

 
Transportlogistik är en integrerad process som berör materialflödet till, genom och från 
företag.  

Godsavsändare Godsmottagare 

Informationsflöde

Fysiskt godsflöde 
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Figur 6: Relationer mellan olika transportfunktioner och materialförsörjning/distribution 
 
Huvudingredienserna är transport av gods och transport av information. Integration av dessa 
två ingredienser öppnar för möjligheter till kreativt arbete och är den bästa garantin för att 
transportföretaget har sin rätta plats i den logistiska utvecklingen. 
 

3.4.1 Transportstrategi 
Transportstrategi syftar till att balansera externa och interna faktorer som det 
transportköpande företaget konfronteras av vid ett transportbeslut. 
 

 
Figur 7: Transportstrategins beroende av externa och interna faktorer. 
 
Externa faktorer 
Förutsättningar för företagets verksamhet. Viktiga faktorer att här ta hänsyn till är: 

• Konkurrenter 
• Leverantörer 
• Kunder 

 
Förutsättningar för transportverksamheten. De viktigaste faktorerna för transportansvariga att 
känna till är: 

• Lagstiftning och regleringar inklusive dess förändringar 
• Transportsättens ekonomiska förutsättningar 
• Teknologiförändringar 
• Transportföretagens agerande 

 
Interna faktorer 
Affärs- och logistikstrategin är inte två självständiga strategier, utan de är ömsesidigt 
beroende av varandra. De skapar förutsättningar för varandra. 
 
Vad det gäller affärsstrategin så är kritiska element ur ett transportstrategiskt perspektiv: 

1. branschtillhörighet/affärsgren och produktmix 
2. företagets geografiska underleverantörs- och kundmarknad 
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3. var i livscykelskurvan produkten befinner sig 
4. marknadsföringsstrategier 

 
Logistikstrategin definieras ofta väldigt brett som planering och kontroll av råmaterial flödet, 
halvfabrikat och färdiga produkter. Tre viktiga element inom logistikstrategin är: 

1. ska företaget köpa eller tillverka produkter 
2. antalet färdigvarulager och var de ska vara lokaliserade 
3. hur leveranserna till och från företaget styrs 

 
Utifrån de externa och interna faktorerna som finns beskrivna ovan ska en transportplan tas 
fram. Modellen för att hur en transportplan tas fram består av fem huvudsteg, vilka 
genomarbetas med periodiska intervall (Tarkowski, 1995). 
 

 
Figur 8: Huvudsteg i framtagning av en transportplan 

3.5 Vilka olika sätt finns för att distribuera produkter? 
 
Ett traditionellt distributionsnätverk består av befintliga terminaler och transportvägar som 
speditörer och transportörer utnyttjar vid direktdistribution, innehållande omlastning, 
transportbyten och lagringspunkter. 
Distributionssystem kan utformas för att tillfredsställa olika krav. Jämför man kraven utifrån 
tranportör eller transportköpare så kan systemen indelas i fyra olika typer: 
 

• Linjetrafik 
• Navdistribution 
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• Brytpunktsdistribution 
• Slingtrafik 

 
Beskrivningen av skillnaderna mellan distributionstyperna har sin utgångspunkt i kraven som 
transport- och logistikkoncepten har på korta ledtider, hög frekvens och uppföljning av gods 
mm. De olika distributionssystemen har så olika för- och nackdelar att en jämförelse snarare 
visar på för vilken typ av transporttjänster de olika typerna är att föredra. 
Distributionsupplägget är helt situationsberoende.  

3.5.1 Linjetrafik 
Direkttransport, där gods transporteras mellan godsavsändare och godsmottagare, är ur 
ledtidssynpunkt den ideala transporten. Den leder dock till ett stort antal transportrelationer. 
Denna typ av transporter kräver stora trafikresurser och har ett lågt utnyttjande av 
transportmedlen, vilket medför dålig transportekonomi för transportföretaget. För 
leverantören blir transportflödet lättöverskådligt med korta ledtider vilket är dessa systems 
fördel. Dessutom behövs ingen omfattande godsuppföljning och märkning. 
 

3.5.2 Navdistribution 
Att utforma ett tranportsystem utifrån ett navtänkande med samlastnings- och 
terminalutformning är den normala lösningen för ett lågt resursutnyttjande vid frekventa 
direkttransporter till kunder. Transportflödet mellan leverantör och kund går via en 
transferterminal. Angränsande regions transportbehov sorteras och samlastas vid en centralt 
placerad terminal. Transportören kan skapa samlastning tidigt i transportkedjan och då öka 
resursutnyttjandet utan att transportköparen upplever någon nackdel. Navsystemet resulterar i 
en jämn trafik och högt utnyttjande av lastbärare. Mindre flöden kan transporteras med 
bibehållen frekvens och utnyttjandegrad. Resursutnyttjandet blir högt genom samlastning och 
frekvensen hålls hög genom att transporterna mellan omlastningscentralerna kontinuerligt 
förses med gods från respektive region. 
 
En hög flexibilitet ges i systemet genom möjliga kombinationstransporter. Varierande 
godsmängder kan transporteras utan nämnvärda förseningar. Kapacitetsutnyttjandet är 
avsevärt mycket högre än vid linjetrafik. En fördel med detta system är att tomdragnings- och 
väntekostnaderna blir lägre, då det ofta finns returlaster. Navdistribution medför minskad 
transportkostnad, ökad frekvens och minskad godshantering. 
 

3.5.3 Brytpunktsdistribution 
Flera mindre materialflöden utgående från samma område till liknade destination samordnas 
och transporteras i en gemensam transportkorridor. Generellt beskrivet består detta 
distributionssystem av fyra olika element: brytpunkter, transportkorridor, samlastnings- och 
spridningstransporter. 
 
Syftet är att öka godsvolymen och leveransfrekvensen för att kunna erbjuda kunderna bättre 
service. Bättre leveransservice erhålls genom ökad transportfrekvens mot en kostnad på rimlig 
nivå. Distributionssystemet utnyttjar inte det traditionella distributionsnätverket. Det 
kortsluter två brytpunkter med en gemensam transportkorridor utan avbrott, dvs. utan 
omlastningar, byte av transportmedel eller lagringspunkter. 
 



 28 

3.5.4 Slingtrafik 
Här distribueras varor och gods enligt planerade körrutter. Fordon lastas med olika kunders 
gods som levereras efter ett körschema. Denna distributionstyp används främst för 
styckegods. Då en slinga inte kräver någon omlastning minskar risken för godsskador. 
Kunden får dessutom sitt gods vid samma tidpunkt varje gång. En nackdel är att slingtrafik 
har en låg utnyttjandegrad och krav på rationell ruttplanering. 
 
Distributionstyp Fördelar Nackdelar 
Linjetrafik + Lättöverskådligt flöde 

+ Korta ledtider (för 
leverantör) 

+ Mindre omfattande 
uppföljning av gods 

- Många transporter 
- Dålig transportekonomi 
- Lågt fordonsutnyttjande 

Navkoncept + Samlastning tidigt i 
transportkedjan 

+ Bra resursutnyttjande 
+ Frekventa transporter 
+ Hög flexibilitet 
+ Högt kapacitetsutnyttjande 

- Ökat antal hanteringar 
- Längre ledtider 
- Stort transportarbete 
- Krav på effektiv 

godsuppföljning 

Brytpunkt + Samlastningsfördelar 
+ Högt kapacitets- och 

resursutnyttjande 
+ Ökad leveransfrekvens 
+ Snabbt materialflöde 

- Krav på effektiv 
godsuppföljning 

- Större krav på centrala 
terminaler 

- Lönsamt endast vid stora 
godsflöden 

Slingtrafik + Inga omlastningar 
+ Samma rutt varje gång, 

medför att kunden kan 
anpassa sin produktion 

+ Minskad skaderisk (inga 
omlastningar) 

- Kräver ruttplanering 
- Dålig utnyttjandegrad 

Tabell 2: Olika distributionssätts för- och nackdelar. 

3.6 Transportkostnad 
 
Transportpriset beror ofta på marknadssituationen och inte på de verkliga kostnaderna för 
transportmedlet. Den verkliga kostnaden påverkar prissättningen på lång sikt eftersom 
ekonomisk lönsamhet är ett av verksamhetens mål, dvs. att summan av intäkterna ska täcka 
och helst överstiga summan av kostnaderna. 
 
Man skiljer på två huvudgrupper av transportkostnader, egentliga och övriga 
tranportkostnader. De egentliga kostnaderna kommer av själva förflyttningen och funktioner 
som krävs för denna. Dessa kostnader indelas i fyra grupper: 

• Förflyttningen 
• Lastning 
• Omlastning 
• Lossning 

 
Dessa kostnader kan utgöras av kalkylerade eller faktiska kostnader för egna transportmedel 
eller fraktkostnader till trafikföretag, hamnar, m.m. 
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Övriga kostnader berör kringverksamhet. Här finns obegränsat antal olika kostnader till 
exempel: 

• Förpackningar gjorda för just denna transport 
• Tillfällig lagring som orsakas av transporten eller planeringen av den, till exempel 

magasinyta 
• Skador på gods 
• Olika former av försäkringar 
• Räntekostnader för gods under transport 
• Ersättning till transportföretagen för väntetid för lastning och lossning 
• Tullbehandling, offentliga avgifter och andra formaliteter 
• Omkostnader för att anlita någon som för transportköparen säkerställer att transporten 

genomförs, speditören 
• Företagets egen administration och planering i den mån de kan hänföras till olika 

transportalternativ. 
 
Den genomsnittliga transportkostnaden för olika transportmedel varierar mycket både inom 
och mellan transportslagen.  
 
Olika kostnader kan uppfattas som fasta eller rörliga beroende på faktorer som till exempel 
avståndet. Indelningarna av kostnader är svårt eftersom de olika indelningarna överlappar 
varandra och kan även användas samtidigt. 
 
För olika tranportsätt varierar kostnaden beroende på hur uppdelningen sker mellan tid och 
avstånd. Tidsberoende kostnader och avståndsberoende kostnader är av mycket olika karaktär 
men måste ändå täckas genom prissättning. Ett kombinerat pris där både tid och avstånd ingår 
kan vara ett bra sätt. Vid lastning och lossning kan väntetid uppstå och då är den tidsberoende 
kostnaden viktigt. Den tas då i detta specifika fall oftast ut som väntekostnad. 
 
För att kunna transportera gods måste man bygga upp ett nätverk av transporter. Det måste 
skapas en relation med fordon och terminaler, vilket kräver stora investeringar. Dessa belastar 
sedan transportsättet med fasta kostnader som avskrivningar och räntor på investerat kapital, 
så kallade initialkostnader. Denna kostnad för korta avstånd blir ofta relativt hög för att sedan 
snabbt sjunka vid längre avstånd. 
 

3.6.1 Kostnadspåverkande faktorer 
Logistiska målmixen 
Minskade transportkostnader kan erhållas genom att färre sändningar skickas. Med varje 
sändning kommer då större kvantiteter att skickas. Effekter av detta blir dock att 
kapitalbindningen ökar samt att kundservicen blir sämre. Detta problem brukar kallas för den 
logistiska målmixen och åskådliggörs i figur 8 Den logistiska målmixen. (Lumsden, 1998) 
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Figur 9 Den logistiska målmixen (Lumsden, 1998, s. 226) 
 
Transportkapacitetens påverkan på kostnaderna 
Vad det gäller effektivitet och kvalitet är kapacitetsutnyttjandet helt avgörande menar Persson 
och Virum (1998). Fordonens kapacitet påverkar, enligt Pewe (1993), transportkostnaden per 
ton eller kubikmeter. Följande faktorer påverkar ett fordons transportkapacitet: 

• Transporttider, bland annat terminaltider och genomsnittshastighet 
• Lastförmåga 
• Utnyttjandegrad, alltså möjligheterna till returlast, anpassning efter säsongsvariationer 

och utnyttjande av fordonets maximala lastvolym och dess maximala bruttovikt. 
 

Av ovanstående punkter anser Pewe (2005) att det är särskilt fordonets lastförmåga och 
utnyttjandegrad som påverkar transportkostnaderna. Vad det gäller investeringsbeloppet så 
påverkar detta transportkostnaden relativt lite i jämförelse med dessa faktorer. Pewe menar att 
det går att tillåta ökade investeringsbelopp om detta innebär en förbättrad lastförmåga eller 
utnyttjandegrad. 
 
Förutom att studera kostnad per mil är det intressant att studera de ton- och 
kubikmeterkostnader (kr/ton och kr/m3) som olika fordonskombinationer ger i olika relationer 
vid en fyllnadsgrad på ungefär 85-90 procent. Andra bra nyckeltal är även kostnad per 
tonkilometer (kr/ton km) eller kubikkilometer (kr/m3 km) där även avstånden ingår i 
nyckeltalen. (Pewe, 2005) 
 
Antalet fordon 
Personalkostnaderna står för stora delar av transportkostnaden räknat per enhet. Genom att 
minska antalet bilar som används kan företagen reducera transportkostnaderna markant. För 
att det ska vara möjligt att minska fordonsflottan krävs dock att leveransservicen till kund inte 
går förlorad. Eftersom kunden i högre utsträckning kräver frekventare leveranser och lägre 
transportkvantiteter står detta i kontrast till att företagen vill minska antalet fordon i 
fordonsflottan eftersom frekventare leveranser ofta leder till lägre fyllnadsgrad i bilarna. 
Beroende på hur mycket gods som transporteras i olika flöden kommer, enligt Lumsden 
(1998), olika typer och storlekar av fordon att behövas. För att kunna hålla nere kostnaderna 
finns därför en önskan om att kunna anpassa denna kapacitet efter behovet. 
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3.6.2 Kapacitet och kostnader 
När en transportrelation skapats mellan två punkter och transporterna där emellan kommit 
igång har denna relation en given kapacitet. Skulle flödet av gods öka kan behov uppstå av 
ökad kapacitet. Denna måste då ökas med hela enheter, till exempel en lastbil och kostnaderna 
ökar då stegvis och inte kontinuerligt. Det talas också ibland om marginalkostnad, dvs. vad 
det kostar att öka kapaciteten med en godsenhet. 
 
Kostnaden för att ett transportmedel ska fungera kan delas upp i anläggningskostnader och 
färdmedelkostnader. Anläggningar är alla former av infrastruktur, så som vägar, terminaler 
mm. Färdmedel omfattar alla transportmedel, så som fordon, fartyg, mm. Relationer mellan 
färdmedels- och anläggningskostnader kan visa stor skillnad för olika transportmedel. 
Lastbilstransporter har till exempel anläggningskostnader för såväl terminaler som vägar. För 
vägen betalas kostnaden oftast i form av avgifter eller skatter (Lumsden, 1998). 
 
Kostnader som uppstår i noden, terminalkostnad, och de som uppstår i länken, 
undervägskostnad, skiljer man ofta på. Terminalkostnader är kostnader som omfattat 
prestationer av godsmängd i ton som lastas, omlastas och lossas vid terminaler. 
Undervägskostnader avser kostnader vid externa förflyttningar av godset. Uppdelningen av 
varierande kostnader på terminal- och undervägskostnader är av intresse vid beräkningen av 
kostnader för olika transportavstånd. Man brukar använda tre viktiga begrepp (Tarkowski et 
al, 1995): 

• kostnadsslag – tidsberoende eller avståndsberoende (vägberoende) 
• kostnadsställe – typ av fordon eller fordonsgrupp 
• kostnadsbärare – bestämt transportuppdrag 

 
Begreppen kan sammankopplas i ett schema: 
Kostnadsslag Kostnadsställe Kostnadsbärare 
Indelat i  Typfordon Kalkyl för ett 

transportuppdrag 
 
 

Tidsberoende kostnader 
(fasta kostn) 

Kostnader per år, dag eller 
timme 

Transporttid x kostnader per 
tidsenhet 
 
 
 

Vägberoende kostnader 
(rörliga kostn) 

Kostnader per kilometer Färdsträcka i km (under 
samma tidsperiod) x 
kostnader per km 

Figur 10: Kopplingsschema mellan kostnadsslag, kostnadsställe och kostnadsbärare. 
 
Tidsberoende: värdeminskning, räntor, skatt, försäkringar, mm. 
Vägberoende: bränsle, däck, service, reparationer, kilometerskatt och en del löner. 
 

3.6.3 Fordonskostnadskalkyler 
 
En fordonskostnadskalkyl ger en uppskattning av framtida kostnadsförhållanden. Den bör 
avstämmas mot det verkliga fallet i en efterkalkyl. För- och efterkalkylarbeten sker med 
prognostiserade respektive verkliga kostnader. Kalkylens utformning och struktur blir 
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beroende av företagets aktuella redovisningsmetod och kostnadsuppdelning. Fordonskalkyler 
är olika former av instrument som är användbara i olika situationer där några presenteras 
nedan. 
Transportuppdragskostnad är kostnadsberäkningar av transportuppdrag som är till hjälp vid 
prissättning. Här särskiljs oftast fyra huvudvarianter: 

1. Priset för en körning 
2. Priset för en specialkörning 
3. Priset för ett långtidskontrakt 
4. Taxeuppbyggnad 

 
Fordonsjämförelse - kalkyler för att kunna jämföra olika fordonstyper eller 
fordonskombinationer, samt fordon av skilda fabrikat. 
 
Eget eller inhyrt fordon - kalkylerar kostnader för uppdraget om valet ska vara eget eller 
inhyrt fordon. 
 
Utbyteskalkyler – kalkyler för ersättning av uttjänat fordon. 
 
Rationalisering – kalkyler över olika uppläggning av ett transportprojekt. 
 
Budgetarbete – kalkyler som är till stor hjälp vid upprättande av budget. 
 
Kontrollarbete – kontroll av driftkostnader.  
 
Fasta kostnader påverkas inte direkt av utnyttjad intensiteten av fordonet, exempel på dessa är 
fordonsskatt och försäkringspremier. 
 
Rörliga kostnader är direkt beroende av körsträcka, prestation per tidsenhet, transportens 
karaktär och till viss mån laststorleken. 
 
I fordonskostnadskalkyler benämns de fasta kostnaderna (på kort sikt) tidsberoende kostnader 
och beräknas per år. De rörliga kostnaderna benämns vägberoende kostnader (kr/km), då de är 
beroende av transportsträckan. 
 
Ingående komponenter i kalkylen bör innefatta faktorer som påverkar kostnaderna i den 
verksamhet som bedrivs med fordonet. I en åkerirörelse behövs följande komponenter: 

• Fordon och förare 
• Administration, förvaltning och företagsledning 
• Garage eller uppställningsytor 
• Kontorslokal 
• Eventuell egen verkstad 
• Eventuell egen terminal eller terminalbehandling 

 
Kostnader för fordon och lokaler blir följande: 

• Drivmedel 
• Reparation, service, underhåll 
• Gummiutrustning 
• Skatter 
• Försäkringar 
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• Löner, hyra 
• Avskrivningar 
• Räntor 

 
En vanlig gruppering av kostnadsposter i förekommande kalkylmetoder är: 

Transportdata: ex. arbetsdagar/år, körsträcka, tid, drifttid, kapacitetsutnyttjande 

Kalkyländamål: ex. transportuppdrag, nyinvestering i fordon mm. 

Fordonsdata: ex. fordonstyp, årsmodell, maxlast, totalvikt, extra utrustning mm. 

Kostnadssamman- fasta (tidsberoende) 
ställningar avskrivning 
 ränta på investering kapitalkostnad 
 ränta på rörelse kapital 
 fordonsskatt 
 försäkring (fordon, förare, gods) 
 övrigt (garage, radio, besiktning, extra utrustning, mm.) 
  rörliga (vägberoende) 
 bränsle 

 däck 
 kilometerskatt 
 service och förebyggande underhåll 
 reparation 
 löner (förare, terminalbehandling) 
 administration och vinst, redovisas separat 

Speciella beräknings- (företagsspecifika och ändamålsanpassade, underlydande 
avsnitt   ovanstående kostnadsposter) 

• Arbetstider och körsträckor 
• Kapitalkostnader 
• Personalkostnader 
• Däckkostnader 
• Försäkringar och fordonskatter 
• Administrativa kostnader 

 
Tidshorisonten, beslutssituationen och behovet av detaljeringsgrad avgör sedan hur 
grupperingen ska utnyttjas och resultatet tolkas. Syftet med en kalkylmetod är att värdera 
framtiden. Om man behärskar en kalkylmetods för- och nackdelar så kan man få den att 
stämma bra överens med det verkliga utfallet (Tarkowski et al, 1995). 
 

3.6.4 Kostnadsparametrar 
 
Svenska Åkeriförbundets kalkylschema har varit normgivande för existerande kalkylscheman 
inom den svenska åkerinäringen. Schemat är avsett för transportuppdrag och kräver 
kostnadsuppgifter av både direkt och indirekt natur. 

• Fasta kostnader 
o Kapitalkostnader 
o Fast fordonsskatt 
o Försäkringspremier 
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o Övriga kostnader 
o Lönekostnader 
o Lönebikostnader 
o Administrativa kostnader 

• Rörliga kostnader 
o Bränslekostnader 
o Däckkostnader 
o Kilometerskatt 
o Service- och underhållskostnader 
o Reparationskostnader 

 

3.6.5 Prissättning 
 
Det finns en mängd olika metoder som används vid prissättning. De viktigaste metoderna för 
fastställan av prisnivån på transporttjänster är avtalsmetoden och tariffmetoden. 
 
 Avtalsmetoden Tariffmetoden 
Användnings- 
Område 

Få säljare och köpare 

Väl definierad produkt 

Transaktioner av engångskaraktär 

En eller få säljare och många köpare 

Upprepade transaktioner 

Varje köpares inverkan på marknaden 

liten 

Fördelar Priset lätt anpassbart till aktuell 

kostnad 

Priset lätt anpassbart till 

marknadens förändringar 

Undvikande av onödiga och 

tidskrävande förhandlingar 

Uniform reglering av parternas 

intressen 

Möjlighet till anpassning till samhälls-

ekonomiska mål 

Lämplighet för databehandling 

Nackdelar Stor arbetsinsats 

Försvärande av offertkalkyler 

Känslighet för konjunktur-

förändringar 

Tröghet vid anpassning till aktuell 

självkostnad 

Tröghet vid anpassning till marknadens 

förändringar 
Tabell 3: Jämförelse av för- och nackdelar mellan avtals- och tariffmetoden. 
 
Strukturen på de flesta transporter gör att tariffmetoden vunnit stor spridning. Utvecklingen 
går mot färre transportsäljare på marknaden, vilket bäddar för tariffmetoden eftersom det är 
en av förutsättningarna för dess användning. Det finns olika faktorer som inverkar på vilken 
av de två ovannämnda metoderna som helst bör tillämpas. 
 
Förteckning över faktorer Avtalspriser Tariffpriser 
Inhyrning av transportmedel mycket ofta sällan 
Transport av engångskaraktär mycket ofta sällan 
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Sällsynt eller speciell last mycket ofta sällan 
Efterfrågan större än tillgång ofta sällan 
Efterfrågan mindre än tillgång sällan ofta 
Upprepade tranporter sällan mycket ofta 
Varje kunds inverkan på marknaden liten sällan mycket ofta 
Tabell 4: Faktorer som inverkar på avtals- och tariffmetoden. 
 
Priset som bestäms genom avtal är ett enhetspris och hänför sig till en bestämd vara, 
transporttjänst eller period då ett antal transporter ska utföras. Priset enligt tariffmetod är 
normalt inte bundet till någon bestämd vara och inte till någon bestämd tjänst eller period. 
 
De faktorer som i huvudsak styr prissättningen inom transportväsendet visas i nedanstående 
bild: 

 
Figur 11: Faktorer som påverkar transportpriset. 
 
De fyra grupper av faktorer – transportkostnad, marknadsfaktorer, samhällsekonomiska och 
transportpolitiska faktorer – påverkar kontinuerligt transportpriset både direkt och indirekt. 
 
Vid prissättning enligt avtalsmetoden är det vanligen marknadsfaktorer och 
transportkostnader som styr prisnivån. Vid användning av tariffmetoden brukar 
samhällsekonomiska och transportpolitiska faktorer få ökat inflytande på prisnivån. 
 

Transportkostnader 

Täcknings- 
bidrag 

Tidsberoende 
kostnader 

Vägberoende 
kostnader 

Sam- 
kostnader 

Sär- 
kostnader 

Samhälls- 
Ekonomiska 
Faktorer: 
 
Infrastruktur, 
biverkningar, 
lokaliseringen, 
värdefull 

 
 
 

Transportpris 

Transportpolitiska 
Faktorer: 
 
Transportsubsidier, 
licenser, försvaret, 
begränsningar, direkta 
och indirekta skatter 

 
Utbud 

Konkurrens- 
förhållanden 

Konjunkturen 

 
Efterfrågan 

Marknadsfaktorer 
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3.7 Matematisk beskrivning – optimering 

3.7.1 Transport och distribution 
Många optimeringsproblem har en struktur som kan beskrivas likt ett nätverk uppbyggt av 
noder och bågar. Problem som har en underliggande nätverkstruktur brukar kallas för 
nätverksproblem. Strukturen kan utnyttjas för att lösa sådana problem. I de flesta 
problemställningarna finns ett krav på att ett visst flöde ska skickas i nätverket, ett så kallat 
flödesproblem. Tillgång och efterfrågan anges genom flödesstyrkan som ska gå både från och 
till noderna, och på bågarna anges kostnader och kapaciteter som begränsar och styr flödet på 
bågen. En båge kan var riktad och har då en specificerad start- och slutnod och tillåter enbart 
flöde i den angivna riktningen. En väg i en riktad graf är en sammanhängande sekvens av 
bågar där slutnoden för en båge i sekvensen är startnod för nästföljande båge (Lundgren et al, 
2003). 

 
Figur 12: Exempel på ett nätverk 
 
Nätverksproblem kan grovt indelas i två klasser. Den ena klassen handlar om att utnyttja ett 
givet nätverk på bästa sätt, dvs. bestämma hur flödet ska gå i ett nätverk givet en mängd noder 
och bågar. Oftast söks flödet med den lägsta totala kostnaden, ett så kallat 
minkostnadsflödesproblem och är i grunden ett linjärprogrammeringsproblem (LP). 
Den andra klassen av problem handlar om hur vi på bästa sätt ska designa ett nätverk. En 
lösning erhålls genom att välja ut en delmängd av möjliga noder och/eller bågar. Det brukar 
också ingå i problemställningen att bestämma bästa sättet att skicka ett givet flöde igenom 
detta utvalda nätverk. Dessa problem kan kallas kombinatoriska problem och formuleras som 
heltalsproblem (dess ingående variabler måste vara heltal). Nedan följer några exempel på 
olika nätverksproblem. 
 

3.7.2 Linjära optimeringsproblem 
 
Transportproblemet.  
Detta är ett klassiskt optimeringsproblem där man söker det flöde mellan noderna som 
minimerar totalkostnaden samtidigt som varje nods utbud och efterfrågan beaktas. Problemet 
beskrivs enklast genom att rita om den geografiska kartan till ett enkelt nätverk. Nätverket 
består av noder som representerar en tillgång eller en efterfrågan. Vi vet hur stor tillgången 
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lager 

Kunder 

Kunder 

Regionslager 

Regionslager 

Regionslager 

Kunder 

Kunder 

Kunder 
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respektive efterfrågan är för varje nod. Bågarna mellan noderna representerar 
transportkostnader (Lundgren et al, 2003). 
 
Billigaste väg-problem 
Detta är ett av de mest grundläggande problemen inom nätverksoptimering. Det går ut på att 
finna den bästa vägen från en nod till en annan i nätverket, givet att varje båge har en angiven 
bågkostnad. Denna problemtyp ingår ofta som subproblem vid lösning av andra 
nätverksproblem. Det är därför viktigt att förstå problemställningen samt att kunna lösa 
problemet på ett effektivt sätt. För denna problemtyp har speciella lösningsmetoder utvecklats 
som utnyttjar den mycket speciella nätverksstrukturen (Lundgren et al, 2003).  
 
Minkostnadsflödesproblem 
Bestämma ett flöde med minimal kostnad i ett givet nätverk, där styrkorna på noderna måste 
tillgodoses samtidigt som kapacitetskraven på bågarna uppfylls. Exempel på modeller som 
kan formuleras som minkostnadsflödesproblem är flödesproblem och maxflödesproblem. 
Minkostnadsflödesproblem är ett LP-problem som har egenskapen att optimallösningen under 
vissa enkla förutsättningar alltid kommer att ge heltaliga lösningar. Har vi heltalskrav på 
variablerna så krävs inga speciella heltalsmetoder, utan simplexmetoden (en lösningsmetod) 
kan användas för att hitta en optimallösning till heltalsproblemet (Lundgren et al, 2003). 

 
Figur 13 Ett minkostnadsflödesproblem där man vill finna lägsta kostnad från nod 1 till nod 5. 

3.7.3 Heltalsproblem 
 
Handelsresandeproblemet 
Detta är ett mycket välstuderat problem. Detta beror bland annat på att det finns många 
problemställningar som kan formuleras som ett handelsresandeproblem. Problemet är enkelt 
att beskriva men svårt att lösa. Den ursprungliga formuleringen av problemtypen löd så här 
(Lundgren et al, 2003): 
 

En handelsresande ska besöka n städer. Varje stad ska besökas exakt en 
gång och handelsresanden ska bestämma en tur som startar i hemstaden, 
besöker alla städer, och sedan återkommer till hemstaden. Målet är att 
minimera den totala åksträckan. 
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Då bågkostnaderna är givna kan problemet formuleras som en så kallad Hamiltontur med 
minsta totala kostnad. En Hamiltontur är en sekvens av bågar som passerar alla noder och 
återkommer till startnoden.  
 
Idag kan relativt stora problem lösas med optimalitet, men storleken på problemen medför 
ofta orimligt långa lösningstider. Med anledning av detta har det utvecklats ett stort antal 
heuristiker (icke optimerande algoritmer) för denna problemtyp (Lundgren et al, 2003). 
 

3.7.4 Ruttplanering 
Ruttplaneringsproblem förekommer i många olika tillämpningar och i många varianter. Det är 
en generalisering av handelsresandeproblemet, dock med fler fordon än ett. I det klassiska 
ruttplaneringsproblemet ska rutter bestämmas för ett antal fordon för att tillgodose en given 
efterfrågan hos ett antal kunder. Varje rutt startar och slutar i samma depå och varje kund ska 
besökas av exakt en rutt. Fordonen har alla samma kapacitet vilken inte får överskridas. 
Rutterna ska väljas så att man minimerar totalkostnaden (Lundgren et al, 2003).  
Det finns en rad utvidgningar och varianter på det klassiska ruttplaneringsproblemet. Nedan 
ses några som Lundgren (2003) tar upp: 
 

1. Kapaciteten hos fordon kan vara olika. 

2. Kapaciteten kan vara angiven i flera storheter, t ex i både vikt och volym. 

3. Antalet fordon som ska användas är inte given utan ska bestämmas av problemet 

4. Det finns flera olika depåer. 

5. Totaltiden för att utföra en rutt kan vara begränsad. 

6. Besök hos kunder måste ske efter viss tidspassning, t ex beroende på öppettider. 

7. Det kan finnas krav på att kunderna måste besökas i en viss ordning. 

8. Planering kan ske över flera tidsperioder där hänsyn måste tas till kundernas 

lagernivåer. 

9. Totalkostnaden för rutterna kan vara definierad med avseende på många olika 

kostnadsslag. 

Enligt Lumsden uppstår problem vid utformning av lämpliga körrutter då ett eller flera fordon 
är involverade vid uppläggning av distribution. Ett fordon gör normalt flera besök i varje rutt 
vilket ger rätt så komplexa problem. Om ett fordon ska besöka ett antal kunder (k) så blir 
antalet möjliga rutter (n) en stigande funktion av antalet kunder. Då avseendet är att minimera 
transportavståndet så blir antalet möjliga ruttkombinationer som måste undersökas n=k!. Då 
flera fordon och flera rutter samtidigt är inblandade ökar komplexiteten snabbt. 
 
Det stora antalet möjliga lösningar som finns i ruttplaneringsproblemet gör dessa svåra att 
lösa exakt. Som nämnts tidigare ovan så har heuristiska metoder utformats som resultat av 
detta. De är metoder som grundas på intuitivt eller erfarenhetsmässigt formulerade regler för 
hur rutterna ska bildas. Resultaten av dessa metoder är fullt användbara även om ett exakt 
avstånd från optimallösningen inte går att få.  
 
Lumsdens (1998) beskrivning av ett ruttplaneringsproblem är: 
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• Ett antal kunder efterfrågar en kombination av varor i kända mängder. 
• Kunder är utspridda i ett nätverk av vägar med kända avstånd, uttryckta i t.ex. tid eller 

avstånd. 
• Kunderna ska försörjas från en och eller flera depåer med fordon, som kan besöka en 

eller flera kunder i samma rutt. 
• Ett bestämt antal fordon med viss kapacitet finns till förfogande. 
 

Rutterna ska uppfylla vissa restriktioner beträffande t.ex. körsträcka, körtid eller levererad 
kvantitet. Det kan även finnas andra situationsberoende förutsättningar som fordonsvillkor, 
tidskrav eller samlastning. 
 
Målfunktionen måste preciseras tydligt eftersom den utgör grunden för rutternas utformning. 
Rutterna utformas så att målfunktionen antingen minimeras eller maximeras. Nedan följer ett 
par exempel på respektive form av målfunktioner: 

 
Minimerande Maximerande 
Total körsträcka Utlevererad mängd varor 
Antalet rutter Antal besökta kunder 
Tidsbeläggning på fordon Hög fyllnadsgrad i fordonen 
Erforderligt antal fordon  
Utleveranstid till vissa eller alla kunder  

Tabell 5: Målfunktioner för ruttplaneringsproblem 
 
För att hantera komplexiteten som är ett resultat av bland annat antalet möjliga kombinationer 
av kunder till rutterna så har ett antal förenklade metoder kommit till användning. Olika 
tilldelning av kunder till rutter kan vara effektivt i vissa avseenden. Målet är en effektiv 
lösning till lägsta kostnad som omfattar såväl fasta som rörliga fordons- och förarkostnader. 
Exempel på metoder är: 
 
Slingor: 
Fasta slingor för fordon fastlagda utifrån något enkelt kriterium t.ex. lastkapacitet. Denna 
metod är snabb och enkel att använda men ger sällan en optimal fördelning. 
 
Svepmetoden: 
Här fördelas kunderna utifrån ett geografiskt svep t.ex. medsols i relation till depån. Svepet 
fortsätter tills restriktionerna är uppfyllda t.ex. att fordonet är fullt. Svep kan även innebära 
någon form av zon. Detta är en lättförklarlig och snabb metod men den ger ingen optimal 
fördelning. 
 
En effektiv heuristik metod bygger på ett värde för inbesparingen. Den utgår ifrån att rutterna 
byggs upp sekventiellt, dvs. en lösning byggs upp successivt och i en viss ordning där den 
ändras på bästa sätt för varje steg. Varje delbeslut ligger fast vid nästa beslut (Lumsden, 
1998). 
 
Idén med datoriserad ruttplanering är att öka utnyttjandet av fordonen genom att främst 
minimera körsträckan och förkorta körtiden. Andra effekter är att antalet felkörningar kan 
minskas. Ruttplanering innebär att en färdplan anges innan transporten påbörjas. För detta 
finns ett antal algoritmer tillgängliga i form av programpaket (Tarkowski et al, 1995). 
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Planering av distributionsupplägg omfattar en rad olika beslut. Till exempel ska antalet fordon 
som behövs för att täcka alla leveranser avgöras samt leveransfrekvenser. Sammansättning av 
fordon, vilka kunder som ska försörjas från vilken bil, besöksordning hos kunderna och 
kostnader för driften av rutten är ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Problemen är av olika 
karaktär, vilket komplicerar planeringen. Planeringshorisonten varierar från ett par timmar 
upp till flera år. Ruttplanering är därför en del av såväl företagets överordnade strategi som de 
operativa driftrutinerna. Ruttplanering ger en systematik för delar av beräkningsarbetet. 
Räkneoperationerna är ofta enkla. De upprepas i varje led i det ruttnät som planeras. 
Delresultaten vägs mot varandra tills den lägsta summan i kronor, kilometer eller tonkilometer 
har hittats. Modellerna kräver att avstånden eller transporttider är kända. Det är därför 
arbetsamt att genomföra dessa manuellt. All ruttplanering bygger på förutsättningar om vissa 
externa förhållanden. Exempel på några viktiga förutsättningar är geografiska förhållanden, 
vägnätets omfång och kvalitet, kundernas storlek och lokalisering samt branschens 
konkurrenssituation. 
Enligt Persson och Virum (1998) så är ruttplanering ett effektivt verktyg i framförallt 
tätbebyggda områden. Kunderna är oftast större och tätare lokaliserade samt att det finns fler 
vägar att välja mellan. 
 
De enklaste ruttplaneringsmetoderna är iterationsmetoder.  Vid ett problem med olika start 
och slutpunkt så är stegen: 

1. Börja i startpunkten. Gå till den kund som är belägen närmast startpunkten. 
2. Fortsätt till kunden närmast den punkt du befinner dig i nu. 
3. Gör om processen tills alla kunder är med eller tills bilens kapacitet är nådd. 
4. Om det behövs fler bilar genomförs rutinen från punkt 1 för de kunder som ännu inte 

är med. 
 
Beräkningsarbetet är mer omfattande om fordonen ska starta och sluta om samma punkt. 
Stegen i denna process är: 

1. Beräkna tur- och retur- avståndet från kund A till kund B, vilken är belägen närmast 
A. 

2. Inkludera kund C, som är närmast B, och beräkna avståndet ABCA för alla möjliga 
ruttalternativ. 

3. Inkludera kund E, som är närmast C, och beräkna det kompletta avståndet ABCEA tag 
alla möjliga ruttalternativ. 

4. Upprepa detta tills alla kunder är med eller till bilens kapacitet är nådd. 
5. Om det behövs fler bilar, genomförs rutinen för nästa bil från och med punkt 1 tills de 

kvarvarande kunderna är med. 
6. När avståndet för samtliga ruttalternativ är beräknade, väljs den eller de rutter som ger 

det kortaste avståndet. 
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Figur 14: Systematik i ruttplanering 
 
Reduktionsmetoden eller Clarks & Wrights metod är en räknealgoritm för ruttplanering. I 
denna metod beräknas besparingen i avstånd genom att passera flera kunder innan man 
återvänder till lagret jämfört med att köra fram och tillbaka mellan lagret och respektive kund. 
Beräkningen fortsätter tills alla kundpar är täckta. Därefter väljs det par som har störst 
differens. Volymerna för leveranserna måste kontrolleras så att bilens kapacitet inte 
överskrids. Förbrukad tid på rutten kan också behöva kontrolleras så att den inte överstiger 
chaufförens arbetstid. Om inga kapacitetsgränser överskrids läggs det kundpar som har näst 
högst avståndsskillnad till det första paret. Återigen kontrolleras kapacitetsgränserna. 
Processen fortsätter på samma sätt tills alla kundpar är täckta. Avstånd och skillnader i 
avstånd anges och beräknas enligt följande: 

 
Figur 15: Reducering av tillryggalagd körsträcka genom att lägga till kunder på en rutt. 

Driftförutsättningar 
 
Kunder: 

• Lokalisering 
• Beställningsrutiner 
• Leveransrutiner 

 
Väg: 

• Avstånd 
• Hastigheter 
• Parkering 

 
Företaget: 

• Servicepolicy 
• Krav på resursutnyttjande 
• Lokalisering av lagerpunkt 
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Fasta anläggningar 
Hanteringsutrustning 

Ruttplaneringsmodell 

Manuell justering 

Ruttplan 

A 

B 

C 

a 

b 
c 

Reduktion: 2a + 2b – (a + b + c) 
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4 Uppgiftsprecisering 

4.1 Studerat system 
Det studerade systemet består av den del som berör de transporter som går mellan Martin 
Olssons centrallager och företagets kunder, dvs. externa transporter inom Stockholmsområdet. 
Med Stockholmsområdet avses kunder som distribueras av åkerier med dedikerade bilar, 
målade bilar med logotyp. Dessa kunder är lokaliserade mellan Uppsala i norr, Enköping i 
väst och Nynäshamn i syd. Kunder i Stockholms skärgård ingår också i detta område, men de 
kunder som ligger på öar utan åtkomst via bilväg får leverans med båt så deras varor levereras 
till en samlastningscentral i Västberga, Stockholm. 
 

4.2 Problemanalys 
Syftet med arbetet är följande: 
Utreda hur olika sätt att planera transporterna i Stockholmsområdet kan bidra till minskade 
transportkostnader. 
 
Syftet är även att utreda och ge förslag till vilket av dessa sätt som ger lägsta 
transportkostnad i jämförelse med dagens transportupplägg. 
 
Syftet består alltså av två delar. I den första delen ska en kartläggning av olika  
transportplaneringar göras. Den andra delen består av att genomföra en utredning om den 
ekonomiska skillnaden i transportkostnad och potential mellan de föreslagna uppläggen i det 
studerade systemet. 
 

4.2.1 Analysmodell 
Figur 14 Utredningens analysmodell är den övergripande analysmodell som används i 
utredningen. För att uppfylla utredningens syfte kommer en kartläggning av nuläget först att 
göras angående vilka platser som är inblandade och hur stora flöden som går mellan dessa. 
För att i ett senare skede komma fram till ett möjligt transportupplägg kommer en nedbrytning 
av problemet sedan att göras där det studeras vilket upplägg som passar Martin Olsson bäst. 
En slutsats från det avsnittet är att simuleringar ska genomföras för att kunna få en 
kostnadsuppfattning. En simuleringsmodell kommer då att byggas upp utifrån nedbrytningen 
och nuläget. Genom att se till vilka faktorer som påverkar transportkostnaden kommer 
därefter olika parametrars påverkan att studeras. Simuleringsresultaten kommer slutligen att 
jämföras med dagens transportupplägg. För att nå fram till syftets två delar kommer de 
följande stegen att utföras Kartläggning (1), Nedbrytning av distributionssystemet (2), 
Utformning av simuleringsmodell (3) och Utredning av transportupplägg (4). Dessa delar är 
ljusblå i figur 14 Utredningens analysmodell.  
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Figur 16 Utredningens analysmodell 
 

4.3 Studerad tidsperiod 
Som ett första steg i utredningen ska det bestämmas vilken tidsperiod som kartläggningen och 
utredningen av transportuppläggen ska baseras på. Hur lång tidsperiod som kommer att väljas 
baseras på hur mycket information som finns tillgänglig samt vad som kan anses vara en 
representativ period. En lång period gör att det går att se variationer över tiden medan en 
kortare period innebär en högre detaljeringsgrad. I 5.3 Studerad tidsperiod tas för- och 
nackdelar upp beroende på hur lång tidsperiod som väljs. I det avsnittet kommer det även att 
bestämmas hur lång perioden ska vara. 
 

 Vilken tidsperiod ska utredningen baseras på? 
 

4.4 Kartläggning 
Martin Olsson vill få en övergripande bild av hur transporterna går lokalt inom 
Stockholmsområdet och hur transportzonerna egentligen är uppdelade. Den första delen av 
syftet medför att nuläget kommer att analyseras därför kommer dagens transporter kartläggas. 
I kapitel 3.1.2  Hur ingår transporterna i ett logistiksystem angående 
Kartläggning/beskrivning av ett transportsystem nämndes några punkter om vad som är bra 
att ta reda på för att hitta ett upplägg av ett transport- och leveransbevakningssystem. Den 
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första punkten ”Antalet leverantörer respektive kunder” kräver att identifiera vilka 
noder/kunder som ingår i det studerade systemet då det bara finns en leverantör, samt att finna 
det geografiska avstånd till dessa för att lokalisera dem.  
 
”Leveransvillkor” är den nästkommande punkten. Med ”Leveransvillkor” kommer det att 
undersökas vilka krav det finns angående hur ofta kunderna ska besökas. Det blir alltså krav 
på leveransfrekvens som studeras, vilket gör att punkten ”Frekvens” även innefattas. 
 
”Total volym per år”, ”Totalvolymen för respektive leverantör” och Sändningsstorlek” nämns 
också i kapitel 3.1.2 Kartläggning/beskrivning av ett transportsystem. För den studerade 
perioden kommer det att tas fram hur stor volym som transporteras mellan de olika noderna, 
dvs. till kunderna. 
 
”Godsets densitet, övriga tekniska uppgifter” kommer därefter. För detta kommer information 
om vilka typer av lastbärare som används vid transporterna att tas fram eftersom dessa kan ha 
olika storlek och även variera avseende stapelbarhet. Antalet lastbärare per leverans kommer 
också att tas fram. 
 
De två sista punkterna, ”Kort beskrivning av avsändarmiljön” och Hanteringsföreskrifter” 
anser jag innefattas av de övriga punkterna. Den första av dessa två har att göra med noderna 
och lokaliseringen av dessa. Den andra innefattas delvis i att lastbärartyperna studeras och 
därmed hur dessa går att lasta. 
 
Utöver de ovanstående punkterna är det även intressant att ta reda på vilka kostnader som 
gäller för det studerade systemet i dagsläget. Sammanfattningsvis kan sägas att det i 
kartläggningen kommer att tas fram information avseende vilka noder som ingår i det 
studerade systemet, typ av lastbärare och volym som skickas mellan de olika noderna, 
eventuella krav på leveransfrekvens samt en kostnad för själva leveransen. 
 

4.4.1 Ingående noder 
De noder som ska ingå i det studerade systemet är MO: s centrallager samt de kunder som 
åkerierna lämnar gods hos. Olika åkerier/chaufförer har olika leveranszoner. 

 Vilka kunder finns hos företaget? 
 Vid vilka noder lämnar respektive chaufför varor? 

 

4.4.2 Kartläggning av materialflöden 
Materialet är förpackat i olika slags lastbärare. Materialflödet till kunderna väljs att beskrivas 
i antalet lastbärare som transporteras utifrån den vikt som dessa upptar. Genom att se till 
denna aspekt ska en tydlig kartläggning kunna erhållas. 

 Hur många lastbärare och vilka lastbärartyper transporteras i respektive flöde? 
 

4.4.3 Leveransfrekvens 
Enligt avsnitt 4.4 Kartläggning ovan blir det även intressant att undersöka leveransvillkoren, 
dvs. om det finns några krav på hur ofta kunderna ska besökas. 

 Finns det några krav och avtal gällande leveransfrekvens? 
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4.4.4 Kostnader 
För att få en uppfattning om hur mycket transporterna kostar i dagsläget är det intressant att ta 
reda på de kostnader som är förknippade med det studerade systemet. Därför kommer det att 
tas reda på hur mycket Martin Olsson borde ha fakturerats av åkerierna efter de frakttabeller 
som finns. 

 Vad är kostnaden för åkaren att leverera till kund, dvs. själva transportkostnaden? 
 Hur mycket är kostnaden för de studerade transporterna enligt MO: s frakttabeller 

inom det studerade systemet? 
 

4.5 Utformning av simuleringsmodell 
För att få fram vilket transportupplägg som passar MO bäst kommer simuleringar att göras. 
För att kunna göra detta måste en simuleringsmodell byggas upp som skildrar hur det ser ut i 
verkligheten. Det måste då studeras hur simuleringsverktyget som ska användas fungerar och 
vilka inställningar som måste göras i detta. Information om bland annat hur mycket som 
transporteras, fordonskapaciteter samt verkliga tider behöver även tas fram. Avseende 
volymerna måste kapacitetsbegränsningar läggas till för de fordon som används. För Martin 
Olssons transporter är inte vikten den begränsande faktorn utan det är fordonens kapacitet 
som begränsar. Om endast den verkliga volymen studeras vid en samordning skulle detta 
kunna innebära att en lastbärare får slås sönder för att den ska kunna rymmas på lastbilen och 
på så sätt ge en hög fyllnadsgrad. Att välja en fordonskapacitet genom att se till volymen som 
kan upptas ger fel värde eftersom inte hela lastutrymmet kan utnyttjas beroende på 
lastförmågan. Därför kommer en fordonskapacitet tas fram utifrån den volym som praktiskt 
går att lasta på lastbilarna.  
 
För att erhålla en så verklig modell som möjligt är det viktigt att få rätt tidsinställningar i 
simuleringsmodellen. En tid är väntetiden för ett stopp. Denna tid varierar en del beroende om 
eventuella papper är klara och om lastning/lossning kan ske på en gång då lastbilen anländer. 
En annan tid är lastnings- och lossningstider för lastbäraren. Tiden som det tar att åka mellan 
olika noder behövs också vid utformningen av simuleringsmodellen. 
 

4.6 Utredning av transportupplägg 
Utredningen av kostnaden för de olika transportuppläggen kommer att baseras på 
simuleringar. Efter det att en grundmodell har byggts upp kan simuleringarna påbörjas. Dels 
kommer olika behandling av indata att ligga till grund för simuleringarna. Det kommer också 
att undersökas hur resultaten förändras vid påverkan av olika parametrar. De parametrar som 
kommer att studeras är sådana som anses ha en påverkan på hur transporterna planeras/utförs 
samt på transportkostnaden. Efter att olika parametrar simulerats ska resultaten redovisas och 
analyseras. Det är då viktigt att se till hur jämförelsen mellan dagsläget och olika resultat ska 
göras. 
 

4.6.1 Parametrar att förändra i simuleringarna 
Nedan beskrivs vilka övergripande simuleringar som kommer att göras. Bakgrunden till 
resonemangen nedan bygger på teorin i referensramen avseende vilka faktorer som påverkar 
transportkostnaden, se kapitel 3.6.1 ”Kostnadspåverkande faktorer” samt ”Ruttplanering” 
kapitel 3.7.4. 
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Alternativa rutter mot dagsläget 
I denna simulering ska det undersökas om en annan typ av samlastning och förändrade rutter 
kan bidra till förbättringar. Resonemanget bygger på de teorier som diskuterades i kapitel 
3.7.4 Ruttplanering. Genom att lägga upp rutterna på ett annat sätt kan eventuellt antalet 
fordon och den totala tiden minskas och då även eventuellt också den totala kostnaden. Om en 
sådan förändring kan göras och samlastningen av godset går att göra bättre kommer 
utnyttjandegraden av fordonen att öka, vilket också är en faktor som påverkar 
transportkostnaden.  
 
Fordonskapacitet 
En annan faktor som, enligt kapitel 3.6.1 Kostnadspåverkande faktorer, påverkar 
transportkostnaden är lastförmågan. Med detta menas hur mycket som ryms i fordonen. Ett 
alternativ att undersöka blir därför vilken påverkan som fordonens kapacitet har. I 
simuleringen kommer därför fordon som rymmer olika mycket att testas och se vilka utslag 
som detta ger. 
 
Väntetider och loss- & lastningstider 
Enligt 3.6.1 Kostnadspåverkande faktorer har terminaltider en inverkan på 
transportkostnaden. Eftersom det inom det studerade systemet görs flera stopp per dag och bil 
får väntetiderna en relativ stor påverkan på den totala tiden. Intressant att undersöka blir 
därför vilket utslag som förändrade väntetider ger. 
 

4.6.2 Jämförelse av dagens transportsystem med simuleringsresultaten 
Vilket som är det bästa transportupplägget ska erhållas genom att jämföra nuläget med 
simuleringsresultaten. En sådan jämförelse kan göras på olika sätt. Enligt kapitel 3.6.4 
Kostnadsparametrar kan transportkostnader delas upp i avståndsberoende (rörliga) och 
tidsberoende (fasta) kostnader samt personalkostnader. För att se hur fördelningen mellan 
kostnaderna ser ut för det studerade systemet gjordes en kalkyl. I denna beräknades kostnad 
per mil, kostnad per fordonstimme samt kostnad per personaltimme baserat på vad en lastbil 
verkligen kostar (se bilaga 1 Småbilkalkyl). Värdena i kalkylen grundas på en kalkyl som 
heter Kalkylsmåbil och som används av MO. Kalkylen visade att de tidsberoende 
fordonskostnaderna samt personalkostnaderna stod för den största delen av 
transportkostnaden räknat per enhet. Båda dessa kostnader anges som en kostnad per timme, 
den ena avser fordonstimme och den andra personaltimme. I utredningen är personalen alltid 
kopplad till ett fordon under den tiden som de arbetar. Detta medför att dessa två kostnader 
kan slås samman och en gemensam kostnad per timme erhålls. Mellan noderna är det väldigt 
korta avstånd vilket gör att sträckan som körs inte blir så lång. Under en åttatimmars 
arbetsdag körs ungefär 10 mil i genomsnitt per lastbil, vilket ger att de avståndsberoende 
kostnaderna då inte kommer att stå för en stor andel av kostnaden 
 
En totalkostnad för hela dagen kommer att användas vid jämförelserna men också en kostnad 
per timme. Den totala tiden i systemet kommer också att analyseras. Det finns ytterligare 
aspekter att se jämförelsen ur. En faktor som här kommer att spela roll är den avtalsstruktur 
som finns i dagsläget. Det avtal som idag existerar bygger till största delen på att antalet stopp 
faktureras efter volym och inte efter den tid leveranserna tar. Jämförelsen skulle i detta fall bli 
att se till hur många bilar som idag behövs för att transportera godset i förhållande till hur 
många bilar som krävs i simuleringarna. Om en helt ny typ av avtal skulle upprättas där 
kapaciteten istället köps in efter behovet blir jämförelsen att se till hur mycket tid som köpts 
in under den studerade perioden i förhållande till simuleringsresultaten. 
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Den problematik som har att göra med jämförelse utifrån antalet bilar gör att fokus i 
utredningen främst kommer att vara att se till den totala kostnaden som köpts i nuläget i 
förhållande till den totala kostnaden som simuleringarna ger. Detta innebär att utredningen 
inte begränsas av den avtalsstruktur som existerar idag utan att transportbehovet ses som att 
det köps in vid behov. Flera bilar kan då komma att transportera godset under förmiddagen 
medan färre är inblandade i eftermiddagsflödet. Den eventuella besparingspotentialen 
kommer alltså att erhållas genom att jämföra kostnaden för nuläget och resultat från 
simuleringar. Detta ger då en procentsats på hur stor skillnaden är mellan de olika 
transportuppläggen. Då kan man se vilket transportupplägg som skulle ge lägsta kostnad. 
 

4.7 Sammanfattning av uppgiftspreciseringen 

4.7.1 Kartläggning 
Den information som ska kartläggas om noder, flöden och kostnader i kartläggningen av 
Martin Olssons externa transporter i Stockholm med omnejd är följande: 

Noder Flöden Kostnader 
Namn 

Lokalisering 
Krav på leveransfrekvens 

Godsmottagare 
Vikt 

Antal av lastbärare 

Frakttabeller 
Åkarnas leveranskostnad 

Tabell 6 Information som ska kartläggas 
 

4.7.2 Nedbrytning av distributionssystemet 
Den distributionstyp som passar för Martin Olssons transporter är en variant på slingtrafik 
med fasta zoner istället för fasta slingor. Med så stora och varierande områden så är det svårt 
att ha dagliga fast slingor. Kunderna ligger i stora områden som varje dag ger upphov till 
olika/nya slingor. Ett ruttplaneringsprogram kommer att användas för att simulera alternativa 
transportupplägg. 
 

4.7.3 Utformning av simuleringsmodell 
För att kunna genomföra senare simuleringar måste en modell byggas upp. Detta gör att 
jag måste lära känna ett simuleringsverktyg och se hur detta fungerar. Det valda verktyget 
heter Plan Logix, vilket valts av MO för att de är redan till viss del bekanta med verktyget, det 
är dessutom det mest utvecklade på marknaden i dagsläget med support i Sverige. 
Inställningar i detta måste göras avseende exempelvis fordonskapacitet och tider för att lasta 
och lossa gods. 
 

4.7.4 Utredning av transportupplägg 
I utredningen kommer följande simuleringar att göras: 

• Nuläget 
• Alternativa rutter mot dagsläget 
• Dynamisk ruttplanering 
• Väntetider och loss- & lastningstider 
• Tidspassning 
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Lägsta transportkostnad och bästa transportuppläggs besparingspotential kommer att erhållas 
genom att jämföra vad den beräknade kostnaden är i dagsläget jämfört med kostnaderna för 
de olika transportuppläggen i simuleringarna.  
 



 49 

5 Metod 

5.1 Utredningens metodsynsätt 
Jag använder systemsynsättet för att studera relationerna mellan systemets olika delar. I detta 
synsätt avviker helheten från summan av delarna, vilket gör att det är bra om de olika delarna 
fungerar bra tillsammans.  Anledningen till att jag har detta synsätt är att detta är min syn på 
hur verkligheten fungerar. Jag tror att det är svårt att isolera olika funktioner och deras 
påverkan på varandra. Skulle olika delar av systemet studeras åtskilt finns det risk för 
suboptimering av olika delsystem. Eftersom problemet som jag ska studera är ett nätverk av 
godsmottagare och godsavsändare vill jag i min studie kunna se vilka samordningsmöjligheter 
som finns för hela systemet. 
 

5.2 Utredningsansats 
Utredningens ansats är en fallstudieansats. Anledningen till detta är att endast ett företag 
studeras och en funktion, transporter, inom detta. Transporterna i det studerade systemet 
kommer att studeras på djupet. I den andra dimensionen, kvalitativ respektive kvantitativ 
ansats, är Martin Olsson intresserat av att denna ska vara kvantitativ eftersom de vill få fram 
siffror på hur stor kostnadsskillnaden skulle vara med ett annat transportupplägg. Även om 
vissa kvalitativa aspekter kommer att fås in genom intervjuer ska sådana svar kunna 
kvantifieras. Data som samlas in kommer från körrapporter, Martin Olssons affärssystem 
STYR, intervjuer och genom egna iakttagelser. Data som kommer från affärssystemet är i 
dagsläget inte sammanställda på det sätt som jag behöver, vilket gör att de behöver 
sammanställas. För att kunna göra vissa uppskattningar kommer jag att vara med ute i 
verksamheten och samla in primärdata, bland annat genom att mäta tider. 
 

5.3 Studerad tidsperiod 
Den första frågan som ställde si uppgiftspreciseringen var  

 Vilken tidsperiod ska utredningen baseras på? 
Tidsperioden som utredningen baserades på valdes utifrån hur lång tid som var praktiskt och 
tidsmässigt möjlig att studera. Hur lång tid som skulle väljas styrdes också av vilken 
detaljeringsnivå som önskades. En kortare tid innebär att en högre detaljeringsnivå kan fås 
medan en längre tid kan fånga upp variationer i flödena. En hög detaljeringsgrad skulle 
innebära att maximalt 2-3 veckor kan studeras eftersom det annars skulle bli praktiskt 
ogenomförbart. Den kortaste period som kunde studeras var en vecka. En kortare period hade 
inneburit att transportbehovet över veckan inte hade gått att analysera. 
 
För att komma fram till vilken period som skulle väljas studerades även hur informationen till 
utredningen skulle erhållas. Det visade sig vara svårare att få tag i rätt information än vad jag 
först trodde. Varuflödet registreras i affärssystemet men informationen var svår att få tag på i 
rätt format/precision. Registreringarna i affärssystemet stämde inte heller alltid överens med 
det datum då en transport verkligen genomförts. Alla transporter registreras inte med rätt 
chaufför i affärssystemet. Detta skulle göra att en stor del av viktig information skulle saknas 
om jag enbart studerade indata i affärssystemet. Alla dessa felkällor resulterade i att 
informationen som togs från affärssystemet fick kompletteras med direkt information från 
chaufförerna. De fick markera sina körningar och kunder på externa körrapporter som 
komplement/dubbelkontroll av informationen ur affärssystemet. Av praktiska skäl skulle 
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dessa rapporter endast kunna fyllas i under maximalt två veckor. Att fylla i exakt varje 
körning som levereras kan upplevas som att det stör i arbetet och jag tror att felkällan i att 
förarna hoppar över att fylla i körrapporter ökar ju längre tid som de skulle fylla i dem. 
Hanteringen av att jämföra information från affärssystemet och körrapporterna beräknades 
också ta längre tid ju fler dagar/veckor som tidsperioden skulle sträcka sig. 
 
Den period som utredningen slutligen kom att baseras på var en vecka. Denna period togs 
fram genom att väga in de ovanstående argumenten. Resonemanget ovan visade att en studie 
av en längre period skulle ha inneburit att en allt för stor del av flödet skulle vara för otydligt 
registrerat. Problemet med att studera en så pass kort period blir att den studerade perioden 
kanske inte var representativ i förhållande till övriga veckor under året. Det kan ha varit så att 
perioden avviker från hur transportbehovet normalt sett ut. För att undvika detta så mycket 
som möjligt valdes en vecka som inte innehöll säsong eller andra externt påverkande faktorer. 
 

5.4 Kartläggning 
I uppgiftspreciseringen beskrevs de frågor som skulle besvaras i utredningen. Här nedan ska 
det förklaras hur svaren till de ställda frågorna erhölls. Under arbetets gång var jag då och då 
ute och åkte med lastbilarna. Genom att göra detta lärde jag mig mycket samt fick en bra 
överblick av transporterna. Ytterligare en anledning till att jag följde med var att insamla data 
om de olika tiderna. 
 

5.4.1 Ingående noder 
Den andra frågan som ställdes i uppgiftspreciseringen var följande: 

 Vilka kunder finns hos företaget? 
Uppgiften fick jag fram genom information ur affärssystemet för den studerade veckan. Dock 
omfattar inte utredningen alla kunder hos företaget, men samtliga kunder i registret 
koordinatsattes av DPS. 

 Vid vilka noder lämnar respektive chaufför varor? 
Som nämndes ovan fick varje chaufför fylla i sina kunder på dagliga körrapporter under den 
studerade veckan. På denna markerar förarna vilka kunder som de tog på sin körning oavsett 
leveranszon. Ett exempel på en körrapport går att se i bilaga 2 Körrapport som chaufförerna 
fyllde i under studerade veckan. 
 

5.4.2 Kartläggning av materialflöden 
 Hur många lastbärare och vilka lastbärartyper transporteras i respektive flöde? 

Genom körrapporterna fick jag information om hur många kunder som gått på respektive bil 
vid varje körning. Vid intervjuer med transportpersonalen så framgick det att den vanligaste 
lastbäraren inom Stockholmsområdet är en rullbur. Ett registreringssystem finns för att 
registrera de lastbärare – rullburar – som används för att frakta varorna i. Detta system är inte 
kopplat till MO: s affärssystem utan är en egen databas. Ur denna fick jag information om 
vilka kunder som fått en rullbur levererad till sitt kundnummer för respektive dag. Detta 
system bygger dock på att utlastningen registrerar burarna för hand med streckkodsavläsare, 
vilket inte alltid hinns med och det finns därför en viss felmarginal. 
 

5.4.3 Leveransfrekvens 
 Finns det några krav och avtal gällande leveransfrekvens? 
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För att kunna få fram om det i dagsläget finns några krav avseende leveransfrekvensen 
pratade jag med min handledare på MO men även med förarna och transportavdelningen. 
 

5.4.4 Kostnader 
 Vad är kostnaden för åkaren att leverera till kund, dvs. själva transportkostnaden? 
 Hur mycket är kostnaden för de studerade transporterna enligt MO: s frakttabeller 

inom det studerade systemet? 
Avseende kostnadsfrågorna studerades frakttabellerna för de olika leveranszonerna.  
 

5.5 Utformning av simuleringsmodell 
Det simuleringsverktyg som användes i utredningen heter Plan Logix. Anledningen till att 
Plan Logix valdes var att jag genom Martin Olsson fick möjligheten att använda/testa 
verktyget. Programmet tillhör ett av de mest använda ruttplaneringsprogrammen. Exempel på 
företag som använder sig av Plan Logix är Dagab, Coop, Danzas och Schenker (Sverige). För 
att jag skulle lära mig hur simuleringsverktyget fungerar lades en del tid på detta. Kontakt 
togs även med det företag som säljer programvaran för att få viss handledning i vissa frågor. 
Hur simuleringsmodellen byggdes upp och vilka inställningar som gjordes beskrivs i kapitel 7 
Utformning av simuleringsmodell. 

5.6 Utredning av transportupplägg 
I kapitel 4.6.1 Parametrar att förändra i simuleringarna presenterades vilka parametrar som 
testades. Tillsammans med information angående nuläget studerades deras påverkan av 
resultatet. Jämförelsen gjordes mellan hur mycket transporterna beräknades kosta enligt 
frakttabellerna och vilka kostnader som simuleringarna gav. I kapitel 6 Olika 
transportupplägg och kapitel 8 Resultat och slutsatser presenteras de simuleringar som 
gjordes mer ingående. 
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6 Olika transportupplägg 

6.1 Beskrivning av nuvarande transportupplägg 
 
I nuläget använder sig Martin Olsson av en indelning av distributionsområdena i fasta zoner. 
Dessa zoner är fördelade mellan åkarna. En åkare som har fler än ett område har oftast 
intilliggande områden för att ha möjligheten att samlasta mellan sina lastbilar/chaufförer.  
Företaget har idag 21 lastbilar som distribuerar totalt 25 områden. MO har avtal med sju 
åkerier som delar på dessa 25 områden. Zonerna sträcker sig från Nynäshamn och Nyköping i 
söder till Västerås och Norrtälje i norr. Av de 25 zonerna ligger åtta stycken i Stockholms 
innerstad, där företaget erbjuder distribution två gånger om dagen. 
 
Idag har chaufförerna samma kunder vecka ut och vecka in med undantag från nya och 
bortfallna kunder. Vilket ger en möjlighet att skapa en relation till kunden och lära sig 
kundens olika rutiner och krav. Detta är något som bidrar till att chauffören gärna ger kunden 
bättre service än vad det står i kundens avtal med MO, vilket kan vara både på gott och ont. 
Detta kan bland annat medföra att lastbilen inte kör den optimala rutten, detta på grund av att 
kunder längs vägen har specifika krav som medför att bilen måste gå fram och tillbaka istället 
för bästa vägen. Den ospecificerade servicen kan också medföra onödig väntetid för 
chauffören på grund av att de inte vill förstöra relationen till kunder som ställer extra krav på 
sina leveranstider. 
 
Idag är inte transportkostnaden för företaget satt efter den tid som chaufförerna jobbar utan 
efter volymen de distribuerar. Det finns därför inget krav från MO på i vilken ordning 
respektive kund ska besökas och heller inget som styr hur varorna kommer till kunden bara de 
levereras. Här har chaufförerna lagt på en massa kringtjänster som att lossa och lasta varor 
från buren hos kunden mm.  
 
Dagens försäljning har stopptid klockan 17.00 på kvällen före leveransdatum. Vid denna tid 
vet MO hur mycket som ska levereras i respektive zon dagen efter. Nu tar produktionen vid 
och plockar ihop de varor som kunderna ska ha och varje zon ska ha en lastlucka på 
utlastningen. Dagorderna, dvs. andra leveransen till innerstan, har stopptid klockan 12.00 
samma dag som varorna ska levereras. 

6.2 Scenarier 
Följande tre scenarier som beskrivs nedan kommer alla att testas i ruttplaneringsprogrammet 
Plan Logix. De kommer att jämföras vad det gäller transportkostnader, fyllnadsgrad, antal 
rutter och lastbilar, transporttider och arbetstider för chaufförerna för de olika 
transportuppläggen. För testerna kommer samma kunddataunderlag att användas för alla 
scenarierna. Programmet kommer att ha förinställda parametrar för att beräkna 
transportkostnaden och även dessa kommer att vara lika för alla scenarierna. 
 

6.2.1 Fasta områden/zoner 
För att kunna kontrollera hur bra nuvarande zonindelning är gentemot en annan eventuell 
zonindelning så är ett scenario att skapa nya zoner. De nuvarande zonerna sägs vara indelade 
efter geografiska områden. För att se hur bra dessa zoner egentligen är och om det går att göra 
bättre indelningar som ger högre fyllnadsgrader och jämnare fördelning mellan bilarna i 
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arbets- och körtid så skapas nya zoner. Dessa är tänkta att skapas efter den dag som har störst 
belastning – fredagen, och sedan utifrån postnummer fördela kunder i de zoner som då 
skapats av Plan Logix då bilkapaciteten satts till 80 % av totalkapacitet. Att inte använda full 
kapacitet ska ta höjd för eventuella svängningar i antalet kunder mellan dagarna i de 
nyskapade zonerna. 

6.2.2 Fasta slingor - enbilszoner 
 
Ett annat scenario som är tänkt att testas i programmet för att kunna jämföras med dagens 
fasta zoner är att åkerierna får fasta slingor. Dessa slingor ska var och en ha 25 kunder 
tilldelade som ligger efter en så bra körrutt som möjligt. Målet är att cirka 18-22 kunder per 
slinga ska handla varor varje dag så att det blir en jämn belastning på bilarna. Blir 
fluktuationen för stor så att bilarna går halvfulla flera dagar i veckan får fler kunder tilldelas 
till dessa slingor så att man uppnår en jämnare belastning men samtidigt inte behöver riskera 
överbelastning. Sättet att undvika överbelastning och uppnå jämn belastning är att veta vilka 
kunder på slingan som handlar vilken dag så att man kan se fördelningen på slingan från dag 
till dag. 
 
Slingan likt dagens zoner kan också medföra starka kundrelationer för chaufförerna. Varje 
chaufför har specifikt satta kunder på sin slinga. Dessa kunder är tilldelade slingan eftersom 
de ger upphov till bra rutter för bilarna sett ur kostnads- och belastningssynpunkt. Här kan 
man dock tänka sig att slingorna kan varieras från månad till månad som ett resultat av 
nytillkomna kunder eller säsongskunder samt bortfallna kunder som inte handlar för tillfället. 
Detta kan leda till mer variation vad det gäller kundkontakter för förarna och kan då kräva ett 
större behov av information om respektive kunds rutiner och krav. Här kommer bland annat 
informationen om var kunderna har sina lastkajer/lastplatser in som viktig information för att 
underlätta arbetet för förarna om det blir olika chaufförer som levererar varje månad. 
 
I detta scenario skulle respektive slinga få sin egen lastlucka. Stopptiden för försäljningen 
skulle vara densamma och hanteringen av order skulle ske ungefär likadant som i nuläget. 
 

6.2.3 Dynamisk ruttplanering 
 
Med dynamisk ruttplanering menas att varje dag planeras en ny rutt. Nu finns det inga fasta 
zoner eller slingor längre. För varje dag tar systemet hänsyn till det data som finns om vilka 
kunder som ska ha leveranser och planerar rutterna utifrån detta. De enda begränsningar som 
nu finns är chaufförens arbetstid samt lastkapaciteten på lastbilarna. Med dynamisk planering 
har chauffören och åkeriet inga fasta kunder som de besöker vecka efter vecka utan här kan de 
få nya kunder varje dag. Troligast är att en bil kommer att cirkulera i ungefär samma 
geografiska område från dag till dag men inte efter en fast zon eller slinga längre. Detta ställer 
givetvis högre krav på den information som företaget behöver om kunden för att kunna leva 
upp till samma service nivå som man gör idag, då chaufförerna har en väl uppbyggd 
kundrelation. 
 
I detta scenario skulle stopptiden för produktionen vara densamma som i nuläget, och väldigt 
viktigt att den hålls strikt eftersom först vid 17-tiden kan planeringen av transporterna börja. 
Det är först då som en rutt kan planeras och man vet vilka kunder som ska gå tillsammans 
med vilken bil. Chauffören får sedan ett körschema och kan lasta sin bil därefter. 
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7 Utförande 

7.1  Utformning av simuleringsmodell 
 

 
Figur 17: Exempel på flödet i en simuleringsmodell 

7.1.1 Indata 
 
Som testvecka har en originalvecka utan influenser av säsong eller trender används. Veckan 
som valts ligger mitt på hösten innan julhandeln kommit igång, men då skolorna ändå pågår. 
Företaget är inte längre huvudleverantör till skolorna i Stockholmsområdet, men ändå sker en 
hel del leveranser till dessa som har en effekt vad det gäller volymen som levereras.  
Vissa avgränsningar har dock tagits till för att data ska bli användbar och överskådlig. De 
leveranser som skett med budbil har uteslutits ur informationen eftersom de sker med externa 
bilar. Dessa leveranser går inte att planera i förväg, vilket är anledningen till att de går med 
budbil och inte på ordinarie körning. Det beror oftast på att ordern läggs/bearbetas efter det att 
den ordinarie bilen lämnat MO för dagens leveranser. 
 
De leveranser som jag har tittat på och kartlagt är Storstockholms leveranser, de sträcker sig 
från Järna i söder till Uppsala och Enköping i norr. 
 
Insamlingen av data har skett dels genom att chaufförerna har fått markera på körrapporter (se 
bilaga 2 körrapport) under testveckan vilken kund/order som har gått med vilken bil. Detta för 
att vissa leveranszoner kräver fler bilar än en och detta redovisas inte i företagets register. 
Huvuddata gällande kunder och leveranser är plockad ur företagets affärssystem och därefter 
har den kontrollerats gentemot körrapporterna. Då varken körrapporter eller 
kundinformationen i affärssystemet ännu innehåller den produkttyp som varorna distribueras 
på, rullburar, så har den data fått erhållas separat. MO har under året fört register över vilken 
rullbur som gått till vilken kund under respektive leverans och dag. Denna information har jag 
fått ta del av och den har lagts till övrig kund- och leveransdata.  
 
Den indata som behövts för att detta examensarbete ska vara genomförbart har inhämtats 
under en testvecka v.44, 2005. Då har en förfrågan bland chaufförerna gjorts om vilka kunder 
som har gått på vilken bil, då vissa zoner är fördelade på fler än en bil. Markeringar har gjorts 
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Simulering Resultat
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på körrapporter under testveckan. Hänsyn till körordningen av leveranserna har däremot inte 
kunnat tas utan vid inmatning i systemet har det fått välja bästa körordning.  
Den data som är intressant om respektive kund är kundnummer, leveransadress, totalvikt, 
leveransdatum, leveranspostnummer och antalet burar som kunden tagit emot på 
leveransdagen. 
 
Annan viktig information är: hur många lastbilar som finns tillgängliga idag, samt deras 
maximala lastkapacitet mätt i rullburar. Hur lång tid det tar att lasta och lossa en rullbur samt 
om det finns någon minsta tid vid varje stopp för t.ex. pappershantering, stanna bilen, fälla 
lastluckan, mm. Vilka arbetstider gäller för chaufförerna samt vilka kostnader finns det för 
lastbilen och hur stora är dessa? Är det några lastbilar som inte kommer fram till alla kunder? 
Vilken lastenhet är det som används, i det här fallet handlar det om rullburar och hur vet vi då 
hur många som går till varje kund? 
 
För att få så trovärdiga resultat som möjligt ut ur programmet så har kalibrering av Plan Logix 
utförts. Framförallt har fokus lagts på hastigheten samt lastnings- och lossningstiderna. Detta 
har genomförts genom att låta en GPS följa en lastbil och sedan har denna rutt med kunddata 
lagts in i programmet och återskapas för att få programmets hastighetsparametrar så verkliga 
som möjligt. Lastning och lossning har klockats under två innerstadskörningar där själva 
körsträckan inte har lika stor betydelse. Här har även en fast minimum tid tagits fram vilken 
läggs på vid varje stopp. 
 

7.1.2 Behandling av indata 
 
Mycket av den data som erhållits från MO har krävt viss omarbetning för att kunna användas i 
simuleringsverktyget. De leveranszoner som företaget använder sig av är satta i bokstäver och 
modellen kräver heltal. Här har en omvandling skett från bokstäver till siffror. Chaufförerna 
som kört respektive kund har lagts till i ett separat fält för att visa med vilken bil kundorderna 
verkligen levererats. Att ordern kan gå med en annan bil än vad körrapporten säger beror på 
att en körrapport skrivs ut för respektive leveranszon och inte per bil. Vissa leveranszoner 
kräver bara en bil men det finns flera zoner som behöver fler än en bil. Plan Logix kräver att 
om det ska kunna planera zoner så får dessa inte vara större än lastkapaciteten för en bil. 
 
Då vissa bilar inte får köra i till exempel innerstan så måste en accessgrupp läggas till 
respektive bil eller leveranszon. Då MO har en bil tilldelad till en leveranszon så har dessa fått 
en accessgrupp satt efter bilens storlek. Men för att kunna simulera det faktiska läget som 
skedde under testveckan så har även en accessgrupp tilldelats respektive chaufför/bil för att 
dessa skulle planeras tillsammans i programmet. Så olika accessgrupper ligger till grund för 
olika scenarier. Se under inställningar i simuleringsverktyget för att se vilken accessgrupp 
som respektive bilstorlek har. 
 
Då inte varje rullbur som levererats under veckan har registrerats i MO: s register så har en 
modell för intervallen av vilken vikt som en rullbur kan innehålla tagits fram. Detta har gjorts 
genom utvärdering av de rullburar som finns registrerade. Detta har gett att en minivikt för att 
en rullbur ska räknas som hel är 20kg. Det är grundat på att det finns varor som är lätta och 
otympliga men ändå fyller en hel rullbur, men också varor som är små och tunga som 
samlastas med andra varor i en så kallad blandbur som chauffören sätter ihop själv. De varor 
som är under 20kg har satts till 0,5 bur för att inte ta en hel lastplats på bilen. En rullburs 
maxvikt har satts till 250kg. För de kunder som har rullburar registrerade i systemet har dessa 
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data använts i första hand, ovanstående modell har bara tillämpats då information saknats. Då 
programmet kräver heltal av produkterna vid importering av data så har antalet rullburar 
multiplicerats med 10 eftersom en produktmängd representeras av siffran 0,5. Detta 
kompenseras i modellen då importerad data divideras med 10 igen för att återkomma till 
faktiskt antal. 
 
Alla varor förutom frysta varor packas på rullbur direkt inne på lagret innan de lastas på 
lastbil. Frysvarorna för Stockholmsområdet lastas på europapall och fördelas sedan efter 
körordning av respektive chaufför. De rullburar som används för att packa frysta varor 
registreras inte till någon kund. Eftersom frysta varor samlastas på så få rullburar som möjligt 
för att få plats i bilarnas frysar så är det sällan en hel bur per kund. Som kompensation för den 
data som nu inte finns samt den plats som dessa varor tar på bilarna så räknas inte dessa burar 
utan tidigare, ovanstående uträknade modell kompenserar för detta. 
 
Kundernas adresser har skickats till DPS, som är företaget som utvecklat 
simuleringsverktyget, för att koordinatsättas så att de kan placeras ut med så exakt position 
som möjligt på den digital karta.  
 
För att kunna utföra de simuleringar som jag önskat har vissa grupperingar av indata krävts. 
Jag har grupperat efter befintliga leveranszoner, vilka inte alltid varit helt tydliga. Indelning 
har även skett efter chaufför, leveransdag och efter storleken på de lastbilar som tilldelats en 
leveranszon. För att förenkla simuleringarna så kommer dagorder, vilket är innerstadsorder 
som går ut på eftermiddagen, att planeras i en separat arbetsarea. Indata har delats upp i 
innerstad och Stockholms ytterområde för att skapa tydlighet i simuleringarna då olika 
scenarier har testats. 
 

7.1.3 Inställningar i simuleringsverktyget. 
 
För att skapa en så verklig bild som möjligt av nuläget och Stockholm som leveransområde 
har leveranser kartlagts för att verifiera modellen. GPS-mottagare har skickats med i 
lastbilarna under leveranser för att få en uppfattning om hastigheter vid olika tider. Jag har åkt 
med och tagit tid på körningar och då fört ner besöksordning hos kunderna samt tiden att lasta 
och lossa, dvs. tiden per stopp. Detta har sedan testats i programmet för att se hur nära det 
simulerar dessa turer med verkligheten.  
 
Verktyget har vissa egna inställningar som ligger som förutsättning för att modellen ska bli 
bra. Fordon, produkter, arbetsskift mm. måste specificeras för att ge en så tydlig bild av 
verkligheten som möjligt. För att kunna sätta dessa parametrar i modellen så har information 
samlats in av bland annat transportansvariga på MO.  
 
En huvudarbetsarea med alla inställningar har skapats som kopierats för att användas för varje 
dag under testveckan. Detta för att skapa tydlighet samt smidighet då en importfil ligger i 
respektive arbetsarea och filerna är uppdelade per dag så att simuleringarna inte ska ta för 
lång tid. 
 
I arbetsarean är parametrar satta berörande leveranser men också vad det gäller 
optimeringsmodellen och hur den ska hantera data. 
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7.1.4 Hastighetsmatris 
 
Verifiering av modellen är väldigt viktig för att den inte ska ge osanna resultat och data. För 
att inte hastigheterna på vägarna i programmet ska vara orealistiska så finns en 
hastighetsmatris som ligger till grund för hur hastigheten fördelas över olika vägtyper inom 
modellen. Det är framförallt för detta som GPS informationen har inhämtats och analyserats. 
Den hastighetsmatris som ligger till grund för modellen är följande: 
 

Ej tätbebyggt område (km/h) Tätbebyggt område (km/h)
Motorväg: 87 Motorväg: 61 
Motortrafikled: 72 Motortrafikled: 50 
Huvudväg: 45 Huvudväg: 25 
Annan allmän väg: 30 Annan allmän väg: 12 
 

Enskild väg/stad:  10 km/h 
Tabell 7: Hastighetsmatris med använda hastigheter. 
 
Dessa hastigheter kan sedan styras ytterligare beroende på vilken tid på dygnet och om det 
finns påverkan av rusningstrafik, så kallade hastighetsvariationer. 
 

Dygnsdel % av hastighet Start Stopp 
Dag 100   
Morgon 50 06:30 08:30 
Kväll 40 16:00 18:30 
Natt 100 23:00 05:30 

Tabell 8: Hastigheternas begränsningar under dygnet. 

7.1.5 Stopptider och arbetstider 
 
Kortaste tid mellan stopp måste sättas för att det inte ska bli orealistiska tider då bilen startar 
och kör iväg. För att få en tid per stopp så sätts även en fast tid för stoppet och det är den tid 
som krävs för att öppna och stänga lastluckan samt eventuellt pappersarbete. En kortaste tid 
per stopp finns också och den är i detta fall lika med den fasta tiden per stopp. En separat tid 
sätts för den tid det tar att lasta och lossa produkterna. 
 

Kortaste tid mellan stopp 1 min 
Fast tid per stopp 2 min 
Kortaste tid per stopp 2 min 
Tid att lasta/lossa per produkt 2 min 

Tabell 9: Stopptider som använts i modellen. 
 
För att kunna använda skift som planering av chaufförernas arbetstider och vad som ska ingå i 
dessa finns en massa parametrar för att ställa in dessa tider och kostnader. I min modell har 
jag valt att bara sätta tider för skiften och inga kostnader, de har jag räknat in i kostnaden för 
bilen istället. Jag har valt att lastning av produkter ska ingå i skiften och vara en del av 
chaufförernas arbetsuppgifter, för så är det i dagsläget. Tre arbetsskift är satta och de är 
kopplade till olika fordon.  
 
Arbetsskift Arbetstider 
Morgon 05:00 – 12:00 
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Dag 06:00 – 15:00 
Eftermiddag 12:00 – 18:00 
Tabell 10: Arbetstiderna som använts vid simuleringarna. 

7.1.6 Fordonstyper 
 
Företaget har flera åkerier som partners för att lösa leveranserna. Totalt har man åtta olika 
fordonsstorlekar och 22 lastbilar, i vissa fall finns en extra bil. Dessa bilar är kopplade till 
olika arbetsskift beroende på om de kör i innerstan eller i ytterområdet. Respektive bil har 
också tilldelats en accessgrupp som bestämmer till vilken leveranszon som bilen ska leverera. 
Detta är framförallt satt för att kunna simulera nulägesscenariot. För att kunna jämföra 
transportkostnaderna i de olika scenarier som jag tänkt utvärdera så krävs en kostnad för 
transporterna och denna har jag satt på lastbilarna. Den är densamma för alla bilarna och är 
satt till en tim- och en kilometerkostnad. Underlaget för kostnaderna kommer från MO: s egna 
småbilskalkyl som grundar sig på att räkna ut olika kostnader för lastbilar utan släp. 
Kilometerkostnaden är satt till 5,5 kr/km och timkostnaden till 363 kr/tim. I dessa kostnader 
ingår åkarens alla kostnader för att äga och använda bilen som till exempel avskrivningar, 
räntor, lön, mm.  
 
Bilstorlek i RB Antal bilar Arbetsskift Accessgrupp 
19 1 DAG A 
21 2 MORGON B 
24 4 MORGON C 
27 1 MORGON D 
29 3 DAG E 
30 2 DAG F 
32 6 DAG G 
33 3 DAG H 
EM19 1 EFTERMIDDAG  
EM21 2 EFTERMIDDAG  
EM24 4 EFTERMIDDAG  
EM27 1 EFTERMIDDAG  
Tabell 11: De bilar som finns att tillgå på MO idag samt tilldelad accessgrupp. 
 
För fordonen kan man markera om övernattning är tillåten, men i det här fallet så sker alla 
leveranser på dagen och varje dag i veckan så det krävs inga övernattningar. Det går även att 
sätta en fast depåtid både före, efter och under rutt. Dessa är satta till 60 minuter för början 
vid depå för förmiddagsbilarna och 20 minuter vid slutet vid depå för morgonskiften. För 
eftermiddagsbilarna är tiden för början vid depå 30 minuter och ingen vid slutet. 
 
Produkterna har jag namnsatt till RB, vilket står för rullbur, och det är i denna enhet som jag 
mätt bilarnas storlek. RB måste importeras som heltal till modellen men kan vara decimaltal 
då de optimeras och planeras på bilarna. Hur jag definierat en RB finns beskrivet under 
behandling av indata. En lastnings- och lossningstid är satt per produkt, se tabell 9 ovan. 
Antalet RB som står för bilens kapacitet är satt efter hur många rullburar som får plats på 
bilen med frysutrymmet inräknat. 
 
För att ha en startpunkt för leveranserna sätter man en depå. Det finns möjlighet att ha flera 
depåer men MO har bara ett centrallager som deras varor distribueras ifrån så det krävs bara 

RB = rullbur 
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en depå. För denna sätter man koordinater på kartan, öppettider och eventuellt genomflöde 
och kapacitet. 
 

7.1.7 Avancerat 
 
Under avancerade inställningar kan lite mer ytterligare begränsande önskemål ställas in. 
Exempel på detta är dubbelskift, multidepå, tramping, rastalternativ. Hur många order som är 
max per rutt samt max antal rutter? Då tidspassning, så kallad booktime, används kan 
toleransen vid försening och förtidig leverans ställas in. I rådande modell behövs ingen av 
dessa avancerade inställningar. 

7.1.8 Optimeringsinställningar 
 
I Plan Logix finns det möjlighet att ställa om optimeringsinställningarna så att optimeringen 
fokuserar på olika faktorer samt olika relationer mellan inställningarna. Vissa av 
inställningarna bestäms av det specifika problemets karaktär, till exempel om det bara ska ske 
leveranser till respektive nod från depån. För andra inställningar måste flera tester göras för 
att komma fram till vad som ger bästa resultat. De inställningar som kan varieras är följande: 
Cluster mode: hur order ska grupperas. 
Cluster control: om algoritmens prestanda faller under denna kommer programmet att sluta 
att söka efter ny lösning. 
Cluster radius: hur stort avstånd (radie) från en punkt som nya order ska kunna adderas. 
Deviation: en procentsats, en rutt med ny nod skapas om den nya noden utökar avståndet med 
x procent eller mindre av den totala ruttens sträcka. 
Weighting factors: förhållandet mellan olika faktorer och fokus på dessa. Faktorerna som 
finns att välja på är Time, Load, Distance och Access. 
Penalties: viktning av att vänta och övernatta (wait penalty och night penalty). 
 
Genom tester av dessa olika faktorers påverkan har jag kommit fram till att de inte har så stor 
påverkan på mitt system. Jag har därför valt att inte ändra default inställningarna för cluster 
control, penalties och weighting factors eftersom dessa inte påverkar mitt system. Däremot så 
påverkar inställningarna för cluster mode, cluster radius och deviation optimeringen en aning. 
Valet av cluster mode är mellan call point, vilket innebär att alla order till samma kund läggs 
på samma bil, och radius för att skapa en cirkel runt en kund för att planera andra kunder till 
samma rutt som ligger inom denna radie som då sätts i cluster radius. Beroende på hur jag 
sätter dessa två nämnda faktorer så påverkar deviation en aning men marginellt. Testerna jag 
utfört grundar sig på bästa tid, och kortaste sträcka till lägst antal bilar och kostnad. Resultatet 
har blivit  

Cluster mode: Radius 
Cluster radius: 20 km 
Deviation: 15 

Tabell 12: Inställningar av vissa optimeringsfaktorer. 
 
Detta för att radien är det bästa sättet att dela in kunderna i även i andra scenarier och dessa 
värden på radien och deviation gav kortast sträcka och körtid samt lägsta kostnaden, efter hur 
nuläget ser ut. 
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8  Resultat – Slutsatser och rekommendationer 
 
Någonting som jag sett under mina optimeringsscenarier är att om Plan Logix får välja fritt i 
antalet bilar efter de storlekar som MO har avtal med idag så har det blivit dyrare än om jag 
satt ett fast antal av respektive storlek. Det har visat sig bättre att planera i programmet med 
befintlig flottstorlek än låta det sköta denna planering. 
 
Om Martin Olsson nu ska byta transportupplägg så finns det vissa saker att tänka på: 

• Vad kunden vill betala för ligger till grund vid val av strategi/transportupplägg. Idag 
vet inte MO mycket om den saken, så vad vill kunden betala för? 

• Det finns önskemål/krav från kunden på att man vill ha samma chaufför vid 
leveranserna, vilken/vilka upplägg kan eventuellt leva upp till detta och hur viktigt är 
det egentligen för kunden. Är de villiga att betala för att MO ger den servicen? 

• Det finns idag en drivkraft för åkare med upplägget ”min zon”, Med ersättning per 
stopp så främjas viljan att behålla så många kunder som möjligt, vilket kanske gör att 
chaufförerna bjuder kunderna på lite extra service. Vad skulle hända vid ersättning per 
timma istället för per stopp? 

 

8.1 Nuläget 

8.1.1 Fordonsutnyttjande 
I diagrammet nedan kan man se att fordonsutnyttjandet i nuläget är ojämnt utbrett över dagen. 
Flest leveranser sker på förmiddagarna. I innerstadsområdet sker två leveranser per dag och 
skulle man lyckas flytta delar av leveranserna från morgonen till eftermiddagen i dessa 
leveranszoner så skulle nyttjandet av bilarna bli jämnare över dagen. Ett jämnare nyttjande av 
bilarna skulle avspegla sig i ett jämnare tempo i produktionen vilket skulle kunna göra att 
orderplockningsarbetet kan utföras på dagtid istället för på kvällen. 
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Diagram 1: Fordonsutnyttjandet under testveckan i nulägesscenariot.. 
 

8.1.2 Ruttlängden 
Diagrammet nedan visar hur långa rutterna är i nulägesscenariot. Snittlängden för en rutt 
ligger strax under 5 timmar. I åtanke bör man ha att sju av företagets bilar idag gör minst två 
rutter per dag. Det är för att man erbjuder kunderna i innerstan en förmiddags- och en 
eftermiddagsleverans. Det jag har sett i mina simuleringar är att antalet rutter som körs idag är 
lite för många mot hur man skulle kunna köra bättre. Även om man använde färre bilar så 
skulle inte innerstadschaufförerna få för långa arbetsdagar. Den stora skillnaden skulle vara 
att bilarna skulle utnyttjas bättre vad det gäller tid och lastkapacitet.  
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Diagram 2: Snitttiderna för testveckans rutter i nulägesscenariot. 
 

8.2  Fasta områden/zoner 
När det gällde att ta fram nya zoner så visade sig detta jobbigare än vad jag först trodde. 
Mycket eftersom kundregistret och bristen på information om kundernas beställningsmönster 
ger väldigt stora variationer över veckodagarna. Ibland blev zonerna för stora inom vissa 
postnummerområden och då kunde inte alla varor levereras. Detta har lett till att det är svårt 
att jämföra detta scenario med nuläget eftersom alla kunder inte fått leveranser och att det då 
ibland krävts två rutter för en bil, alternativt längre arbetstider vilket lett till att förbättringen 
är bara 5 %. Då är inte lika många rullburar levererade som vid nuläget, så resultatet här 
känns ganska intetsägande om hur en ny zonfördelning egentligen skulle falla ut 
kostnadsmässigt. Jag tror givetvis själv att det leder till en besparing, då jämfört med 
frakttabellen så är förbättringen 16 %. För att vara lönsamt krävs att MO har mer information 
om kundernas beställningsmönster så att man vet mer om vilka kunder som behöver 
leveranser respektive dag i respektive zon. I alla fall om det ska planeras efter befintlig flotta. 
 
Sätter man däremot kravet att dessa nya zoner ska planeras med bilstorleken 29 RB, vilket är 
snittstorleken för MO: s lastbilar, så blir planeringen bättre och besparingen skulle vara mer 
än 18 %. Problemet med satt flotta verkar vara att programmet planerar de små bilarna först, 
och när jag nu inte har någon fördelning av bil till respektive zon så kan jag här inte styra 
planeringen på annat sätt än att sätta en snittstorlek på bilarna. 
 

8.3  Slingor - enbilszoner 
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Fasta slingor ger ca 5 % lägre kostnad än nuläget, men är nog mindre då variationen är större 
över 3 månader. För att få ett bättre resultat vad det gäller användningen av nya enbilszoner, 
så kallade slingor, så skulle en bättre struktur krävas av kundernas beställningsmönster. Skulle 
kunderna ha mer struktur i sina leveranser i form av t.ex. fasta, bestämda leveransdagar så 
skulle inte bara transporterna kunna planeras utan även säljavdelningens och produktionens 
arbete skulle kunna planeras bättre då det skulle finnas en bättre stabilitet i orderproduktionen. 
Det skulle innebära ett jämnare flöde över veckan för alla inblandade avdelningar, vilket även 
skulle gynna bland annat inköp, som skulle veta vad som behövs och när.  
 
Idag råder ingen struktur i kundernas planering/beställningar. I dagsläget är det bara 14 % av 
kunderna som har någon form av mönster i sina beställningar. En faktor som bidrar till att 
siffran är så låg kan vara att MO erbjuder många öppna leveransdagar för alla kunder. Detta 
kan även ge upphov till så kallade restorder, vilket är småorder på varor som inte finns i lager 
då kunden beställer dem, men som levereras så snart varan kommit in istället för vid nästa 
gång kunden gör en beställning. 
 
Fasta slingor kräver bättre stabilitet på rutterna, till exempel att leveransdag och beställning är 
mer kontinuerliga och med tydligare mönster, för ett bättre resultat. Fasta slingor kan på kort 
sikt vara en möjlig förbättring som är genomförbar. Det har varit lite svårt att se hur 
slingornas resultat skulle se ut över en längre tid då informationen som simulerats bara 
sträcker sig över en vecka – vilket gör att det blir mer som nya fasta zoner. Här skulle dock 
fördelen vara att kunderna skulle veta på ett ungefär vilken tid de får sin leverans och MO kan 
planera bilarna lättare eftersom slingorna ser nästan likadana ut från dag till dag. I zoner så 
skulle leveransområdet för lastbilarna vara större eftersom de bygger helt på postnummer och 
inte på smart planerade rutter utifrån centrallagret för respektive bil. Det gick här därför inte 
heller att jämföra med frakttabellen eftersom slingorna inte fått visa sina rätta effekter. 
 

8.4  Dynamisk ruttplanering 
 
Att låta verktyget optimera fritt ger bästa resultat, 18 % lägre kostnad än det testade nuläget. 
Jämför man med frakttabellen, vilket borde vara vad som betalats för transporterna denna 
testvecka, är förbättringen 27 %. Det kräver dock en del förändringar vilka i vissa fall är svåra 
att kostnadsbestämma. En förutsättning för att kunna göra dynamisk ruttplanering är att MO 
innehar verktyget. Systemverktyg, Plan Logix eller liknande, och utbildad personal för 
transportplanering uppskattas till en kostnad på 1 MSEK i investeringskostnad och 0,5 MSEK 
i årlig driftkostnad av MO: s logistikchef Anders Kandelin. 
 
Den fria planeringen kräver också färre bilar, ca 10 st. Fyllnadsgraderna är 33 % högre än i 
nulägesscenariot. Transporttiderna minskade också med nästan 17 % då programmet fick 
planera fritt. Då vet jag inte den exakta körtiden per bil, bara vilka kunder som gick med 
respektive bil under nuläget. Under den fria planeringen har Plan Logix fått planera kunder 
själv på alla bilar, men haft tillgång till samma bilpark som i nuläget. För att vissa skillnader 
mellan nulägesscenariot och frioptimeringen vad det gäller fordonsutnyttjandet samt tiderna 
för rutterna så har jag tagit fram två diagram som visar på veckans tyngsta dag fredagen och 
på en lugnare dag – måndagen. 
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Diagram 3 Fordonsutnyttjande under dagen för måndag och fredag som en jämförelse mellan nuläge och frioptimerat 
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Diagram 4 Tider för rutterna, en jämförelse nuläge/frioptimerat 
 
En andra förutsättning för att kunna använda verktyget är ett bra/vårdat kundregister. I detta 
behöver framförallt leveransadress, leveranstid och framkomlighet hos kunden finnas 



 65 

definierade. Att det finns ett unikt kundnummer till varje kund och inte flera kundnummer till 
varje kund skulle också vara något som skulle underlätta användningen av verktyget. Idag 
finns det flera leveransadresser till ett kundnummer men också flera olika kundnamn. Varje 
leveranställe borde ha ett unikt kundnummer, sedan kan man i systemet koppla dessa 
kundnummer till ett gemensamt fakturanummer eller fakturaadress, men för att hantera och 
kunna följa leveranser smidigt, vare sig det är i dagens system eller vid användning av Plan 
Logix, så underlättar det att varje leveranskund har ett eget kundnummer. 
 
Bäst potential får givetvis frioptimerat scenario om det inte tas någon hänsyn till tidspassning. 
Detta skulle innebära att kunder kan ta emot varor vid alla tider mellan 06:00-17:00. Specifika 
kundkrav minskar förbättringen, men det är idag svårt att förutsäga hur mycket, eftersom 
exakt data om detta saknas. 
 
Tydlig körordning skulle ge struktur åt produktionen, men det kräver bättre stöd i företagets 
affärssystem.  
 

8.5  Tidspassning 
Tidspassning påverkar helt klart leveranstiderna och chaufförernas körvägar. Detta påverkar 
självklart kostnaderna för leveranserna. Då företaget idag inte har något dataunderlag för vilka 
tidspassningar som finns, eller i vilken omfattning de finns så är det svårt att uppskatta dess 
direkta påverkan på körordningen samt kostnaden för dem. För att få någon uppfattning om 
ifall de överhuvudtaget har någon inverkan på resultatet så har två testrutter där körordningen 
är känd simulerats i modellen. Resultatet av simuleringarna blev: 
 

Tidspassning Kostnad (kr) 
Tid 

(tt:mm) km 
Kostnad per 

RB (kr) 
Körtid 
(tt:mm) 

Fyllnadsgrad 
(%) 

q1 friopt 1319,56 03:22 17 87,97 01:20 62,5 

q1 körord 1527,05 03:52 21 101,8 01:50 62,5 

q2 friopt 1551,14 03:59 18 86,17 01:39 66,7 

q2 körord 1932,32 04:57 24 107,35 02:37 66,7 
Tabell 13: Resultat av tidspassningsjämförelse av två kartlagda körningar.  
 
Friopt står för frioptimerad ruttplanering av programmet medan körord är den ordning som 
kunderna faktiskt besöktes under testrutterna. De procentuella skillnaderna redovisas i 
nedanstående tabell, där även skillnaden i kostnad och tid redovisas. Det visar sig att enskilda 
turer med bestämd bil är kostsamt. 
 

 
Diff. Kostnad 

(kr) 
Diff. Tid 
(tt:mm) Kostnad Tid 

q1 207,49 00:30 13,59 % 12,93 % 
q2 381,18 00:58 19,73 % 19,53 % 
snitt 294,34 00:44 17,02 % 16,64 % 

Tabell 14: Förbättringspotentialsjämförelse för rutterna. 
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9  Implementering 
 

9.1 Problem som finns idag 
 
Det är mycket information som saknas i MO:s kundregister som bara chaufförerna besitter. 
Det är framförallt information om var kunderna har sina lastingångar dvs. exakt var vill de ha 
sina varor levererade. Andra problem är till exempel adressregistret som innehåller en hel del 
otydliga leveransadresser i form av t.ex. portkoder eller boxadresser. Idag har MO inlett ett 
projekt om registervård vilket är ett första steg i implementeringsfasen då man vill använda 
Plan Logix. Ytterligare ett problem är att det inte finns någon exakt koppling mellan mängden 
vikt och antalet burar som går ut till kund. MO har idag ett streckkodssystem för att hålla koll 
på sina rullburar och vet därigenom vilken kund som fick vilken bur en specifik dag. Kunde 
företaget koppla dessa data till kunden i Accessdatabasen som ger upphov till den importfil 
som Plan Logix gör sin planering efter så skulle lastmängden på bilarna vara mer exakt sett 
till deras kapacitet.  
 
Ett stort problem med att gå från dagens system till att använda sig av Plan Logix för 
transportplaneringen är att transporterna idag är upphandlade på avtal efter vikt och inte efter 
tid och antal bilar. Om det är vikten som styr transportkostnaden så spelar det egentligen 
ingen roll för MO hur bilarna kör och då behövs inte Plan Logix för att planera lastbilarnas 
körvägar. Det finns då inget tidskrav mer än vad man har lovat kunden. Det finns heller inget 
miljökrav eftersom MO inte begär att transporterna sker på effektivaste sätt, eller den kortaste 
vägen. MO är inte heller beroende av fyllnadsgraden i bilarna eftersom de bara står för 
kostnaden av den volym som fraktas. Åkaren får stå för chaufförens lön och slitage på bilen 
samt ta förlusten av att inte kunna gå fullastad. En hög fyllnadsgrad är något som man skulle 
vilja uppnå ur miljösynpunkt. Volymen är densamma oavsett hur många åkare MO har så 
transportkostnaden blir egentligen densamma oavsett antalet åkare/bilar. Ytterligare en sak 
som måste lösas om Plan Logix ska användas för transportplanering är att avtalen med åkarna 
måste ses över. Detta är dock en fördel för båda parter som jag ser det, här har alla något att 
vinna. Åkarna kan ägna sin tid åt att leverera varorna och slipper göra delar av utlastarnas 
jobb då deras körningar står i rätt leveransordning färdigpackade vid respektive lastlucka, 
vilket medför att de får betalt för det jobb de egentligen utför. I dagsläget är det svårt att 
debitera tiden vid depån då deras jobb egentligen är att leverera själva varan inte förpacka 
den. För MO blir kostnaderna tydligare och utlastarna kan göra hela jobbet vad det gäller 
förberedelse inför leveranserna vilket ger bättre koll på bland annat hur rullburarna har lastats. 
Ett problem som finns just nu är att vetskapen om befintliga lastkajer/lastplatser hos kunderna 
är relativt liten hos MO men stor hos chaufförerna. Bättre kunskap skulle ge bättre underlag 
för dessa undersökningar i framtida eventuell användning av Plan Logix.  
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1 - Småbilskalkyl 

Förutsättningar Fordon A 
  Bil 

Typ årsmodell 2005 

Max antal ton  per fordon och tur 
4 

Inköpspris i KKR  
1200 

Dagens mätarställning i mil 
0 

Antal Rutter (dagar) per år 223 

Mil per dag 8 

Mil per fordon och år 1784 

Fordon säljes (värde) om år ? (obs heltal) 
7,00  

Mätarställning i mil vid försäljningstillfället 
12488  

Försäljningspris/värde i KKR  (dagens penningvärde)  

400 

Skall kalkylen användas till att kolla meranvändning av en bil så sätt 
0(marginalkostnad för transportuppfraget) annars 1. 1 

Kalkylränta per år % 6  

Resultat 
  

Tidskostnad per år KKR 
545  

Sträckkostnad Kr/mil 54,38  
Sträckkostnad totalt KKR 

97  

Totalpris per tonkr 
172  

Sträckkostnaden för turen Kr/ton 
26  

Totalkostnad för transportuppdraget per år och bil/släp KKR 
642  
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Totalt kronor per mil  på ekipage 360kr  

Tidskostnader medelvärde per år och fordon 
  

Avskrivning/år KKR 91 

Kapitalkostnad/år KKR 51  

Fordonsskatt/år KKR 
2  

Försäkring/år KKR 12 

Lön/år KKR för merkostnaden beroende på transporten 360 

Antal aktiva timmar för bilen 1450 

Övriga kostn KKR (slangar pumpar) 28 

Totalt per år KKR 545  

Kr per Timma 376  

  
  

Sträckkostnader   

Avskrivning Kr/mil 
12,81  

Gummiutrustning Kr/mil 
2,50  

Drivmedel Kr/mil 
36,06  

Reparationer Kr/mil 
3,00  

Summa KR/mil 
54,38  

Total Kapitalkostnad och avskrivning 
  

Kapitalkostnad/ per år KKR 51  

Avskrivning/år KKR 114  

  
  

Vägtrafikskatter   

Skattevikt KG   

Fordonsskatt KKR/år 2 
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Registeravgift KKR/år   

    

Försäkringar   

Grundavgift KKR/år 12 

Trafik KKR/år   

Delkasko KKR/år 0 

Godstransport KKR/år   

Ansvar KKR/år   

Självrisk KKR/år   

Summa KKR/år 
12 

  
  

Övriga kostnader 
  

Garage/år och bil KKR 6 

Mobiltelefon KKR/år 2 

Extra utrustning KKR/år 0 

Administration per bil och år KKR 20 

Totalt per år KKR 28 

  
  

Gummiutrustning 
  

Kr/mil 2,5 

    

Drivmedel samt smörjning och underhåll 
  

Drivmedelspris Kr/liter 9,20  

Förbrukning liter/mil 3,50  

Drivmedelskostnad Kr/mil 
32,2 

Smörjning/underhåll Kr/mil 
3,864 

Totalt kr/mil 
36,06  
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Reparationer 
  

Kr/mil 3 
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11.2 Bilaga 2 – Körrapport 

 


