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Identifiering och utvärdering av potentialer inom Green Cargo ABs intermodala konfektionslogistik

Anders Lindén, Henrik Pettersson

Det distributionssystem som Green Cargo idag använder för transport av konfektion i Sverige och i
Norden har utvecklats under flera år. Systemet bygger, i vissa flöden, på en intermodal lösning och i
andra flöden en ren billösning. Konfektion är ett komplext område inom logistiken då det finns flertalet
olika parametrar som påverkar strukturen. Delvis så distribuerar man konfektion åt nordens största
kedjor för konfektion vilket gör att man har väldigt stora krav på leveranskvalitet och service. Dessa
kunders tolerans vid utlämning till butik är näst intill obefintlig och Green Cargo tvingas hålla en extrem
tidspassning. Vidare så har man valt att använda växelflak i systemet för att upprätthålla hög flexibilitet
då konfektion är väldigt säsongsberoende. Möjlighet att hantera både hängande och liggande konfektion
i samma växelflak är något som Green Cargo i stort sett är ensamma med idag. I dagsläget finns inget
IT-system implementerat för att stödja systemet för konfektion. Det innebär också att man inte kunnat
prestera nyckeltal för systemet och därmed har man inom Division Logistics identifierat ett behov av att
analysera verksamheten. Verksamheten för konfektionslogistiken (Logistikcentra Väst) som befinner sig
i Göteborg levererar idag ett bra resultat, men samtidigt så saknas viktiga uppgifter som kan styrka
effektiviteten i systemet.
Man vill genom detta projekt få vetskap om systemets konfiguration och uppbyggnad samt mäta
effektiviteten i form av fyllnadsgrader. Slutligen vill man också undersöka vilka potentialer som finns i
flödena. Kan man genom samlastning eller genom nya volymer i returflödet erhålla ett ännu bättre och
effektivare system än i dag?

intermodal, konfektion, nyckeltal, kombinerad
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Abstract 
This Master Thesis has been carried out at Green Cargo AB in Stockholm, and was initiated 
by Green Cargo in order to gain knowledge about potentials in the existing logistics system 
for ready made clothing. 
 
To be able to identify and analyse potentials within the ready made clothing logistic of Green 
Cargo, a mapping of the logistic network was accomplished. The mapping quantifies volumes 
and describes Green Cargo AB’s logistic system for ready made clothing. From these data 
Key Performance Indicators were calculated. 
 
With information given from the mapping, a couple of flows with such prerequisites that 
would allow improvement were selected. These flows were further analysed to identify and 
evaluate the conditions of the potentials “Consolidation of Goods” and “Return Flows”. 
 
The flows that have been analysed evaluated are: Gothenburg – Umea, Gothenburg – Sunds-
vall, Gothenburg – Gavle and Gothenburg – Stockholm. 
 
The analyse resulted in the following statements: 
 
Consolidation of Goods 

− There is enough storage capacity in Logistikcentra Väst if the fill rates are raised to 85 
% in all of the analysed flows 

− Largest potential is found in the flow between Gothenburg and Gavle with following 
key figures 

o Average fill rate: 30 % 
o Free capacity: 3 200 pallets yearly 
o Available time after ordinary distribution : 5-7 hours 
o Cubic price in train transport: 48 % of total costs 

 
Return Flows 

− The return flow between Stockholm and Gothenburg offers the largest potential with a 
free capacity of 8 110 pallets, corresponding to 20 614 m3, yearly 

− Longest available time after ordinary distribution is found in Stockholm where it aver-
ages from 7,5 to 9,8 hours 

− The highest delivery frequency is also found in Stockholm where it averages between 
three and four days a week 

 
At the end of the thesis an analyse of the possibility to transport the goods of Logistikcentra 
Ost, Stockholm, to Gothenburg, using the free capacity in the return flow with same stretch. 
In the appendix all data that has been processed during the project is attached. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Green Cargo AB och inleddes för att man inom Green 
Cargo ville få vetskap om vilka potentialer som finns i det existerande logistiksystemet för 
konfektion.  
 
För att identifiera och analysera potentialer inom Green Cargos konfektionslogistik genom-
fördes först en kartläggning av alla de konfektionsflöden företaget hanterar. Kartläggningen 
redogör för vilka volymer som transporteras genom Sverige för respektive kunds räkning.  
Utifrån dessa data har också fyllnadsgrader beräknats. 
 
Utifrån kartläggningen genomfördes ett urval av ett antal flöden som har goda möjligheter att 
påverkas. Dessa utvalda flöden analyserades vidare för att identifiera förutsättningarna i po-
tentialerna ”samlastning” och ”returer”. 
 
De flöden som analyserats är: Göteborg-Umeå, Göteborg-Sundsvall, Göteborg-Gävle samt 
Göteborg-Stockholm. 
 
Analysen av respektive potential resulterade i följande fakta: 
 
Samlastning 

− Tillräcklig lagerkapacitet i Logistikcentra Väst finns för att höja fyllnadsgraden till  
85 % i samtliga undersökta flöden.  

− Störst potential återfinns i flödet Göteborg-Gävle, med följande nyckeltal: 
o Fyllnadsgrad: 30 % 
o Fri kapacitet: 3 200 pallplatser årligen 
o Ledig tid efter ordinarie distribution: 5-7 timmar 
o Kubikmeterpris i dragning: 48 % av totalkostnaden 

 
Returer 

− Returflödet mellan Stockholm – Göteborg erbjuder störst fri kapacitet med 8 110 pall-
platser motsvarande 20 614 m3 årligen 

− Mest tillgänglig tid efter ordinarie distribution återfinns i Stockholm med 7,5 till 9,8 
timmar 

− Ovan nämnda flöde har även den högsta leveransfrekvensen med tre till fyra ordinarie 
leveranser per vecka 

 
Som avslutande stycke följer en analys över möjligheten att lasta Logistikcentra Osts varor i 
returflödet från Stockholm till Göteborg. I bilagorna återfinns alla data som tagits fram under 
projektet. 
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Förord 
Det här examensarbetet utgör den sista delen i civilingenjörsutbildningen Transporttelematik. 
Examensarbetet har genomförts vid Green Cargo Division Logistics i Solna under vintern 
2005 – 2006 med handledning av Institutionen för Naturvetenskap och Teknik (ITN) vid Lin-
köpings Tekniska Högskola (LiTH). Arbetet med att identifiera och utvärdera potentialer 
inom Green Cargos intermodala konfektionslogistik uppkom på initiativ av Green Cargo och 
formandet av arbetsgången skedde därav i samråd mellan Green Cargo, ITN och författarna.  
 
Vi vill tacka Jan Norlén, vår handledare vid Green Cargo, som givit oss vägledning och råd 
om hur uppgiften skulle lösas samt förmedlat värdefulla kontakter och styrt projektet i rätt 
riktning. Vi vill också tacka alla de anställda vid Green Cargo, i synnerhet vid Logistikcentra 
Väst i Göteborg, som ställt upp och givit oss värdefull information för vårt arbete. Stort tack 
till alla de personer och övriga respondenter som delat med sig av sin tid och givit oss infor-
mation om deras syn på olika potentialer, flöden m.m. Slutligen ett stort tack till Anders 
Sundström, Stream Performance Logistics, som har varit till stor hjälp, utan honom hade pro-
jektet aldrig nått dit det gjort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solna, februari 2006 
 
 
 
 
Anders Lindén    Henrik Pettersson 
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Läsanvisningar 
Då den här rapporten består av många olika delar som kan tänkas vara mer eller mindre in-
tressanta beroende på vem läsaren är, återfinns nedan läsanvisningar. Detta för att underlätta 
för läsaren och för att Ni som läser på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra er så mycket som 
möjligt av rapporten. Utifrån vilken läsare Ni är ges förslag på stycken att läsa. Kursiva ord i 
rapporten är förklarade ordlistan, stycke 12. 
 
Anställd vid Green Cargo Division Logistics 
Läs i första hand Stycke 6 ”Nulägesanalys”, Stycke 7 ”Precisering och motivering av analys-
område”, Stycke 8 ”Analys – Samlastning”, Stycke 9 ”Analys – Returer” och Stycke 11 
”Sammanfattande resultat och avslutande diskussion”. 
 
Anställd vid Green Cargo Division Logistics med i första hand ett resultatintresse 
Läs endast Stycke 7 ”Precisering och motivering av analysområde” och Stycke 11 ”Samman-
fattande resultat och avslutande diskussion”. 
 
Akademiker med intresse av hur studien har genomförts  
Läs hela rapporten. 
 
Branschintresserad 
Läs Stycke 5 ”Teoretisk Referensram”, Stycke 6 ”Nulägesanalys”, Stycke 7 ”Precisering och 
motivering av analysområde”, Stycke 8 ”Analys – Samlastning”, Stycke 9 ”Analys – Retu-
rer”, Stycke 10 ”Case” och Stycke 11 ”Sammanfattande resultat och avslutande diskussion”. 
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Källkritik 
Det här examensarbetet har behandlat området intermodal logistik. För att skapa förtroende 
för utredningen är det viktigt att teorier och fakta knyts till tidigare författad litteratur. Gällan-
de intermodala transporter finns det en klar nackdel då man vill undersöka den litteratur som 
skrivits, och problemet ligger i att det överhuvudtaget inte finns så mycket teori att förankra 
sina studier i. Det som har skrivits skrevs under 1980-talet då begreppet intermodala transpor-
ter var nytt, och det är endast ett fåtal författare som har varit verksamma inom området. Det 
innebär att denna rapport inte har så många källhänvisningar som är brukligt för liknande ar-
beten. 
Detta examensarbete är av en mer utredande natur, dvs. att tyngdpunkten har legat på att be-
skriva verkligheten inom företaget och därifrån utveckla slutsatser och rekommendationer. 
Det innebär att de fakta som har legat som underlag för många beslut har funnits inom företa-
get. Dessa fakta har bland annat gjorts tillgänglig genom intervjuer av berörda personer inom 
Green Cargo men också genom analyser av internproducerad data. Avsaknaden av relevant 
litteratur har dock ej påverkat arbetet nämnvärt då nödvändig information och data har funnits 
att tillgå inom Green Cargo AB eller hos externa konsulter.  
Alla tabeller, figurer och diagram som ej har källhänviselse är egenproducerade. 
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1 Inledning 

1.1 

1.2 

1.3 

Bakgrund till projektet 
Det distributionssystem som Green Cargo idag använder för transport av konfektion i Sverige 
och i Norden har utvecklats under flera år. Systemet bygger, i vissa flöden, på en intermodal 
lösning och i andra flöden en ren billösning. Konfektion är ett komplext område inom logisti-
ken då det finns flertalet olika parametrar som påverkar strukturen. Delvis så distribuerar man 
konfektion åt nordens största kedjor för konfektion vilket gör att man har väldigt stora krav på 
leveranskvalitet och service. Dessa kunders tolerans vid utlämning till butik är näst intill obe-
fintlig och Green Cargo tvingas hålla en extrem tidspassning. Vidare så har man valt att an-
vända växelflak i systemet för att upprätthålla hög flexibilitet då konfektion är väldigt sä-
songsberoende. Möjlighet att hantera både hängande och liggande konfektion i samma växel-
flak är något som Green Cargo i stort sett är ensamma med idag. I dagsläget finns inget IT-
system implementerat för att stödja systemet för konfektion. Det innebär också att man inte 
kunnat prestera nyckeltal för systemet och därmed har man inom Division Logistics identifie-
rat ett behov av att analysera verksamheten. Verksamheten för konfektionslogistiken (Logis-
tikcentra Väst) som befinner sig i Göteborg levererar idag ett bra resultat, men samtidigt så 
saknas viktiga uppgifter som kan styrka effektiviteten i systemet. 
Man vill genom detta projekt få vetskap om systemets konfiguration och uppbyggnad samt 
mäta effektiviteten i form av fyllnadsgrader. Slutligen vill man också undersöka vilka potenti-
aler som finns i flödena. Kan man genom samlastning eller genom nya volymer i returflödet 
erhålla ett ännu bättre och effektivare system än i dag? 

Syfte med projektet 
Syftet med projektet är att analysera potentialer och identifiera nyckeltal för utvalda flöden 
inom Green Cargo AB:s intermodala konfektionslogistik. 

Avgränsningar 
Projektet är en förstudie och ämnar därför utgöra ett beslutsunderlag för frågor rörande ut-
vecklingen av ett effektivare intermodalt transportsystem. Detta intermodala transport-system 
är det som uteslutande är uppbyggt kring konfektionslogistiken inom Green Cargo AB:s regi. 
 
Då projektet är utformat för att genomföras som ett examensarbete begränsas tidsramen till 20 
veckor. 
 
Efter en kartläggning av hela systemet har analysen i projektet berört ett par flöden, vilka bli-
vit utvalda tillsammans med projektets styrgrupp; Logistics Ledning Green Cargo AB. Såle-
des har potentialer endast sökts i en del av systemet. 
 
De flöden som utsetts för analys är de flöden i systemet där huvudtransporten genomförs med 
tåg. 
 
Det är endast volymer som utgörs av Green Cargos kunder KappAhl, H&M, Varner-gruppen, 
Desam samt Fashionet som har legat till grund för analysen i detta examensarbete. Volymer 
som utgörs av Twilfit och övriga mindre kunder har således utelämnats. Tillsammans står de 
två för ca 2 % av totalvolymen. 
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2.1 Företagsfakta 

Beskrivning av Green Cargo AB 
Detta stycke avser att ge läsaren information om Green Cargo AB:s organisation och produk-
ter samt en beskrivning av Logistikcentra Väst och företagets kunder.  

Green Cargo är ett godstransporterande företag som erbjuder logistiklösningar för det nordis-
ka näringslivet med järnvägen som grund. För att kunna tillhandahålla heltäckande transport-
lösningar är Green Cargo också verksamt inom tredjepartslogistiken vilken står för 10 % av 
de totala intäkterna. Green Cargo är helägt av svenska staten och förvaltas av näringsdeparte-
mentet, som bland annat utser bolagets styrelsemedlemmar. 
Företaget är det enda svenska rikstäckande godstransportföretaget som har transporter märkta 
med Naturskyddsföreningens symbol ”Bra Miljöval”.1

 

 
Figur 1. Nyckeltal Green Cargo AB 

 

 
Figur 2. Affärsidé och vision 

2.2 Organisation 

                                                

Koncernen utgörs av Green Cargo AB tillsammans med tre dotterbolag och ett intressebolag:2

Nordisk Transport Rail (NTR) 
Är ett internationellt speditionsföretag som köper, säljer och förädlar järnvägstransporter och 
logistiklösningar i kombination med andra transportslag.  

TGOJ Trafik AB 
Erbjuder kundanpassade transportlösningar genom ett totalkoncept bestående av bland annat 
tågtransporter, terminal- och verkstadstjänster. 

 
1 Green Cargos års- och hållbarhetsredovisning 2004 
2 Cargonet, 2005-10-03 
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Hallsbergs Terminal AB 
Är samägt tillsammans med Hallsbergs kommun. Verksamheten är sysselsatt med att skapa 
infrastruktur som underlättar samverkan mellan transporter på järnväg och landsväg. 

CargoNet 
Arbetar med kombinerade transporter på järnväg, och verksamheten bedrivs genom ett skan-
dinaviskt nätverk tillsammans med andra europeiska nätverk. CargoNet är ett delägt dotterbo-
lag till NSB AS i Norge som innehar 55 % av aktierna, och Green Cargo AB med  
45 % av aktierna. CargoNet fungerar som ett intressebolag i Green Cargo. 
 
Internt utgörs Green Cargo AB av sex divisioner; Operations, Planning, Marketing & Sales, 
Market Support, Logistics och Road. I tillägg till dessa finns centrala stabsfunktioner som 
ansvarar för ekonomi, IT, personal, juridik, kommunikation, miljö och kvalitet.3

 
Nedan följer en kort beskrivning av de olika divisionerna.4

Planning 
Ansvarar för förvaltningen av företagets järnvägsprodukter, vilket också innefattas av att fast-
ställa lönsamheten för dessa. Planning har också till uppgift att fördela resurser och kapaci-
tetsplanera för Green Cargo på spåranläggningarna. Även utveckling av lok- och gods-
vagnspark hanteras av Planning. 

Operations  
Ansvarar för produktion och utförande av järnvägstjänster 

Marketing & Sales 
Genomför marknadsföring och försäljning av Green Cargos produkter till slutkunder. 

Market Support 
Sköter försäljning av Green Cargos produkter till företag och organisationer som förmedlar 
transporttjänster. Dessa är dock inte slutkunder. Därtill kommer administration av avgifter för 
järnvägstransporter till och från utlandet. 

Logistics 
Ansvarar för utveckling och förvaltning av Green Cargos tredjepartslogistik. Här ingår även 
olika logistiktjänster så som styrning, hantering och värdeförädling av produkter och konsu-
mentföretag i Norden. Då detta examensarbete utförs på uppdrag av Logistics finns en mer 
detaljerad beskrivning under stycke 2.3.  

                                                 
3 Cargonet 2005-09-20 
4 Cargonet, 2005-10-04 
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Road 
Innehar allt ansvar gällande produkten Bil. Detta innefattar ansvar för marknadsföring och 
lönsamhet, administration av order och debitering samt att driva åkeri-, speditions- och termi-
nalverksamhet. 

 
Figur 3. Organisationsschema Green Cargo 

2.3 

                                                

Division Logistics 

2.3.1 Tredjepartslogistik 
För konsumentvaruföretag med behov av lagring, distribution och styrning av varuflöden ut-
formar Green Cargo logistiklösningar inom Norden. Tredjepartslogistiken erbjuder även im-
port, förtullning med tullager, ankomstkontroller, lagring, kundorderregistrering, orderplock-
ning samt distribution av varor.5

 
Produkterna är uppbygga av olika tjänster som utifrån kundens behov kombineras till en ef-
fektiv helhetslösning. I erbjudandet ingår fjärrtransporter, lagerhantering och distribution. 
Green Cargo styr, kontrollerar och ansvarar för hela varu- och informationsflödet mellan kun-
den, kundens kunder samt leverantörer. Green Cargo erbjuder även förädlingstjänster, så som 
byggnation av exponeringspallar, regionala anpassningar, produktmärkning etc., för att kunna 
lägga produktanpassningar så sent som möjligt i logistikkedjan och därmed minska kapital-
bindning i lager och öka flexibiliteten mot marknaden. 
 
Varje kundorder går via EDI eller Internet till Green Cargos lagersystem. Varuflödet organi-
seras från något av Green Cargos logistikcentra i Norden. Transportsystemet för tredjeparts-
logistik består av 11 terminaler på fyra orter (Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsing-
borg/Glostrup) med en sammanlagd lageryta på 180 000 kvm. 

 
5 Cargonet, 2005-10-12 
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Bil 
Biltransporter ingår som en del i tredjepartslogistiken och kompletterar järnvägstransporter 
för att ge flexibilitet och hög precision den sista biten ut till kund. Biltransporter kan även 
möta behov av både korta och långa transporter som inte är järnvägsanknutna eller bundna av 
tidtabell. De kan också systematiseras och utformas som individuella lösningar. Green Cargo 
förfogar dessutom över ett brett partnernätverk vilket ger rikstäckning med en nordisk förmå-
ga. 

Tåg 
Green Cargos järnvägsnät ger tillgång till fasta leveranstider mellan drygt 400 orter i Sverige 
och som ovan beskrevs så kompletteras järnvägstransporterna med billösningar där spåren 
inte når hela vägen fram. Grunderbjudandena för tåg kan kompletteras med olika tillval så 
som crossdocking, kundordermottagning, kvalitetskontroll av inleveranser, tullager och varu-
förädling. 

Vagnslast 
Grunderbjudandet i Vagnslast omfattar en transport av en eller flera godsvagnar från en av-
sändare till en mottagare och riktar sig till kunder med behov av stor transportkapacitet med 
fasta leveranstider och hög frekvens, nationellt och internationellt. 

Systemtåg 
Denna produkt har utformats för kunder med behov av kundunika transportlösningar för stora 
volymer i regelbundna flöden mellan fasta destinationer både nationellt och internationellt. 
Dessa system har avskiljda resurser i form av vagnar, tåglägen och terminalarbete och är in-
tegrerade med kundens produktionsprocesser. Vid utförandet körs kundens gods i särskilda 
tåg som går som regelbundna pendlar och/eller slingor mellan fasta platser. 

Special 
Produkten Special är en produkt som vänder sig till kunder som har behov av att transportera 
"udda" gods både nationellt och internationellt. Ofta rör det sig om skrymmande gods som 
kunden producerar fristående eller i korta serier, exempelvis anläggningsutrustning som ska 
utföra uppdrag på anläggningsplatsen eller stora sändningsstorlekar med samtidig leverans. 
Även gods som genererar komplicerad lastning/lossning och som är stötkänsligt innefattas av 
denna produkt. 

Farligt gods 
För kunder med behov av säkra och tillförlitliga transporter av farligt gods exempelvis inom 
segmenten gasol, olja, blekkemi och baskemi, både nationellt och internationellt.   

2.3.2 Konfektionslogistiken i Logistikcentra Väst 
I Göteborg finns Green Cargos Logistikcentra Väst för hantering, lagring och distribution av 
konfektion. Logistikcentrat har en yta på 9 000 m2 och är till stor del fyllt med konfektion. 
Green Cargo hanterar årligen ca 750 000 m³ kläder för distribution inom Norden. Av denna 
volym distribueras 40 % till Sverige och de resterande 60 % är likvärdigt fördelade mellan 
Norge, Danmark och Finland. 
 
För att hantera konfektionen har man utvecklat ett intermodalt växelflakssystem. Ett sådant 
system innebär att man dels på grund av två olika transportsätt och dels på grund av växelfla-
ken snabbt kan anpassa resurserna efter efterfrågan. Har man en nedgång i volym kan man 
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enkelt ta bort ett flak ur systemet. I Logistikcentra Väst ”crossdockar” man volymerna från 
de olika kunderna då de kommer homogent lastade till Logistikcentra Väst. Efter att varorna 
”crossdockats” är de lastade i flak efter de distributionsområden som finns och nu är de olika 
kundernas volymer blandade i flaken. Flaken som ska till Malmö, Stockholm och Umeå är 
dock inte lastade för distribution och en extra omlastning sker därför vid dessa orter. Logis-
tikcentra Väst är dock ej ett renodlat crossdocklager då det finns klädesplagg som kan ligga 
upp till 3 månader. 
 
Green Cargo hanterar ca 13 % av konfektionen i lagret hängande vilket sker genom ett semi-
automatiskt sorteringsverk. Även distributionen är anpassad efter hängande konfektion och 
det finns tvärgående stänger som kan monteras på olika höjder i växelflaken för detta ända-
mål. Kläder som är kartongförpackade, s.k. liggande konfektion, ryms under de hängande 
plaggen vilket innebär att både hängande och liggande konfektion kan lastas i samma trans-
portenhet. Förutom att kläderna hanteras hängande eller i kartonger lägger man även konfek-
tion i plastbackar. Dessa plastbackar underlättar hantering hos slutkund då de enkelt kan rullas 
ut i butiken till respektive plats. Tomma plastbackar staplas efter leverans till slutkund i var-
andra och skickas sedan med i returflödet tillbaka till Logistikcentra Väst för att sedan gå vi-
dare till leverantören för återanvändning.  
Green Cargo håller en tidspassning mot kunderna med en differens på plus/minus 15 minuter 
och leveranser skickas mellan en till sex gånger per vecka.6

2.3.3 Beskrivning av Green Cargos kunder 

Hennes & Mauritz 
H&M grundades i Sverige 1947 och har idag växt till en av världens största kedjor för kläder 
och kosmetika. Företaget finns representerat i 22 länder genom sina 1 134 butiker. H&M äger 
inga egna fabriker men arbetar istället med 700 leverantörer som huvudsakligen finns i Euro-
pa och Asien. Antalet anställda är ca 45 000 världen över och den totala omsättningen 2004 
uppgick till 63 miljarder kronor7. Sverige står för 11 procent av H&M:s omsättning. 
Distributionen av H&M:s varor sker utifrån centrallagret i Eskilstuna. Från det 33 000 kva-
dratmeter stora lagret transporteras med Green Cargos hjälp årligen 60 miljoner artiklar till 
118 butiker i Sverige8.  

KappAhl 
KappAhl grundades i Göteborg år 1953 och säljer barn-, herr- och damkonfektion. Företaget 
sysselsätter ca 3 200 personer fördelat på Sverige, Norge, Finland och Polen. Omsättningen 
uppgår årligen till 3,9 miljarder kronor och år 2004 redovisade KappAhl en vinst på 223 mil-
joner kronor. Likt H&M har KappAhl också ett centrallager i egen regi. Lagret är placerat 
invid huvudkontoret i Mölndal och möjliggör distributionen till KappAhls samtliga markna-
der. KappAhl var familjeägt fram till 1990 då verksamheten såldes till Kooperativa Förbundet 
(KF). 2004 sålde KF KappAhl till Nordic Capital och Accent Equity Partners9. 

Fashionet 
Fashionet är ett nätverk som utgörs av 14 individuella konfektionstransportörer i 13 länder 
inom Europa. Nätverket är till för att distribuera konfektion inom Europa genom att utnyttja 

                                                 
6 Isacsson, Per; intervju 2005-09-14 
7 H&M, 2005-12-20 
8 Dagens Industri, 2005-12-20, "H&M:s nya lager följer trenden” ,Sven Wettergrund, 2002-07-16,  
9 KappAhl, 2005-12-20 
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stora och befintliga transportörer i varje land. I Sverige och Norge är Green Cargo represen-
tant för Fashionet och i Finland är det Posten Finland. Fashionets volymer för Sverige och 
Norge hubbas vid Green Cargos Logistikcentra Väst i Göteborg10 11.  

Desam  
Desam Fashion Group bildades i Göteborg 1962 av tre köpmän som slog sig samman för att 
utnyttja stordriftsfördelar vid inköp. Desam är en frivillig konfektionskedja och varje aktör är 
också delägare i aktieföreningen Desam. Det finns inga riktlinjer inom Desam för vilken ka-
raktär eller inriktning en butik ska ha och på så sätt finns det flertalet unika och ”nischade” 
butiker runt om i landet. År 2004 uppnådde Desamgruppen en omsättning på 1,4 miljarder  
kronor. Samma år bestod gruppen av 105 dam- och herrbutiker12. 

Twilfit 
Twilfit etablerades 1922 och är idag en av Sveriges ledande butikskedjor inom underkläder 
och konfektion för kvinnor, med 48 butiker över hela Sverige. Företaget har blivit uppköpta 
och sålda ett antal gånger. Familjen Heigard sålde kedjan till Lindex år 2002 och Lindex sålde 
i sin tur Twilfit vidare till ett konsortium lett av Anders Arnborger. 
Observera att transporterna av Twilfits artiklar uteslutande sker med bil och därför kommer 
kedjans volymer ej behandlas i rapporten13.  

Varner-Gruppen 
Varner-gruppen är ett familjeägt norskt företag som grundades 1962. Koncernen består av 
klädesbutikerna Dressman, Cubus, Bik Bok, Carlings, Varners, Vivikes och Wearhouse. Det 
finns ca 860 butiker i åtta länder och företaget sysselsätter ca 5 800 personer. Varner-gruppen 
omsatte år 2003 5,7 miljarder norska kronor och redovisade ett rörelseresultat på 568 miljoner 
kronor. I Sverige ligger Varner-gruppen, med 1,4 miljarder kronor i omsättning, på femte 
plats i storleksordningen. Distributionen av gruppens kläder ligger under Green Cargos regi 
och för detta används Logistikcentra Väst i Göteborg14. 
Varner-gruppen är efter årsskiftet 2005/2006 inte längre kund till Green Cargo men statistiken 
som analyserna baserats på har tidigare inkluderat Varner-gruppens volymer. När beräkningar 
har utförts har man tagit bort andelen Varner och även motsvarande del av kapaciteten i sy-
stemet. Mer om detta finns beskrivet i stycke 8.1. 

2.3.4 Green Cargos volymer 
I stycke 1.3 angavs att denna rapport endast kommer att beröra volymer som utgörs av Green 
Cargos kunder H&M, KappAhl, Desam och Fashionet. För mer information om respektive 
kunds volym se bilaga B. KappAhl lastas ofta tillsammans med Desam och Fashionet. 
H&M:s volymer ligger i ett eget system med utgående transporter från H&M:s centrallager i 
Eskilstuna. (Mer om detta återfinns under stycke 6.1.) De resterande av Green Cargos voly-
mer utgörs av Twilfit och ett antal mindre kunder. 
Eftersom dessa volymer för är så pass små i förhållande till H&M, KappAhl och Varner-
gruppen kommer de inte att utgöra någon signifikant skillnad i beräkningar av exempelvis 
fyllnadsgrader. Dessutom blir komplexiteten av projektet mycket större på grund av att en 
mängd mindre volymer måste tas med i kartläggningen och analysen. Det är givet att dessa 

                                                 
10 Fashionet, 2005-12-20 
11 www.akeri.se, 2005-12-20, ”Cargo Partner kör Fashionet” 2005-06-15 
12 Desam, 2006-01-18 
13 Twilfit, 2006-01-18 
14 Dagens Nyheter 2005-12-20, ”Dressman vill bli Europaetta”, Björn Lindahl, 2004-11-04 
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kunder inte distribueras i ett eget system utan följer med i de större kundernas upplägg. Skulle 
man ta med dessa småkunder i beräkningarna skulle det innebära en ännu djupare kartlägg-
ning för att se vilka volymer som transporteras vart. 
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3 Teoretisk metodik 
Metodavsnittet avser att beskriva den arbetsgång som har följts för att uppnå det uppsatta 
syftet med projektet se Figur 4. Varje steg kommer att beskrivas utifrån vad de innebär samt 
vilka delmoment som utförts för att uppnå respektive steg. I stycke 4 återfinns en beskrivning 
för hur de olika delmomenten har genomförts. 
 

 
Figur 4. Illustration av metoden för projektet 

3.1 Referensram 

 
Den teoretiska referensramen består av beskrivningar av teorier och information från littera-
tur. Under detta moment införskaffades relevanta kunskaper för projektet. 

3.2 Empirisk undersökning 

 
Här inhämtades alla fakta som ej fanns att tillgå genom litteraturstudier. Momentet kan även 
benämnas som en undersökning eller kartläggning av verkligheten. Undersökningen gav vet-
skap om rådande situation inom berörda delar av transportsystemet och strukturen av den in-
termodala distributionen. På grund av projektets undersökande och analyserande natur var 
detta moment av stor vikt då mycket av den information som behövdes för genomförandet av 
projektet inte fanns beskrivet i litteraturen.  

Intervjuer 
Genom intervjuer med personer i företaget erhölls information om nuläget inom berörda divi-
sioner, infrastruktur och flöden inom det intermodala transportsystemet samt aktuella pro-
blemområden och eventuella förbättringspotentialer. 

Data/fakta studier 
Genom analys av Green Cargos egna data erhölls mer exakt information om till exempelvis 
transportvolymer, fyllnadsgrader, olika flöden och turtäthet. De data och analyser som tagits 
fram i detta moment låg till grund för den fortsatta analysen. 

3.3 Val av flöden och identifiering av potentialer 

 
Utifrån de fakta, erfarenheter och kunskaper som har förvärvats genom författandet av den 
teoretiska referensramen tillsammans med informationen från den empiriska undersökningen 
gjordes, med hjälp av förvärvad data, ett urval av flöden. För de utvalda flödena gjordes en 
uppräkning av de förbättringspotentialer som ansågs lämpliga. De flöden som, i samråd med 
styrgrupp och delar av referensgruppen, valdes var de flöden som ur Green Cargos synvinkel 
erbjöd de största potentialerna. Dessutom i samma moment som urvalet av flöden gjordes 
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identifierades även vilka potentialer som var lämpliga att analysera och utvärdera för dessa 
flöden. 

3.4 Analys och urval av potentialer  

 
De potentialer som i det föregående steget identifierats som viktigast för de utvalda flödena 
har i detta steg analyserats djupare. Potentialerna har analyserats utifrån huruvida de var prak-
tiskt genomförbara och vilken förväntad effekt de berörda flödena kommer att få. Utifrån den 
framtagna informationen för respektive potential togs beslut om vilka potentialer som skulle 
användas för vidare analys av flödena.  

3.5 Detaljanalys av utvalda potentialer 

 
De potentialer som i föregående steg valdes analyserades i detta steg vidare. Här arbetades 
mer specifik data fram som Green Cargo direkt kan få nytta av i framtida produktionen. In-
formation och nyckeltal för de olika flödena för respektive potential presenterades.  

3.6 Diskussion och slutsatser 

 
I detta steg framarbetades slutsatsen för hela projektet. Utifrån resultatet presenterades re-
kommendationer för framtida arbete samt hur realisering av utvalda potentialer i flödena kan 
komma att ske. Slutligen fördes en diskussion utifrån genomförandet av hela projektet och 
både positiva och negativa erfarenheter lyftes fram. 
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4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Praktisk metodik 
I detta stycke följer en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för projektets olika del-
moment. I stycke 3 beskrevs vad som genomfördes för att uppfylla syftet med arbetet och i 
detta stycke beskrivs hur det genomfördes.  

Utformning av teoretisk referensram 
För att bygga upp den referensram som finns i stycke 5 genomfördes studier av litteraturen 
inom området intermodala transporter. Problemet med detta litterära område är att det finns 
väldigt lite dokumenterat. När intermodala transporter var nytt och modernt i början och fram 
till mitten av 1980-talet skrevs ganska mycket om tekniska lösningar och ekonomisk bärighet 
inom intermodala system. I dagsläget är den mesta av denna information oanvändbar och det 
som främst användes i referensramen är just beskrivning av de tekniska aspekterna, så som 
växelflaksläsningar och teorier för samlastning etc.  

Empirisk undersökning 
Målet med den empiriska undersökningen var att få förståelse för samt att göra en kartlägg-
ning av konfektionslogistiken inom Green Cargo. Resultatet av denna empiri finns beskriven 
under stycke 6, Nulägesbeskrivning. För att få förståelse för hur det logistiska systemet är 
uppbyggt genomfördes en rad intervjuer med berörda personer (Per Isacsson, Bernt Swahn, 
Mårten Koshko, Anders Sundström och Stefan Carlsson), framförallt personal som arbetar på 
Logistikcentra Väst i Göteborg. Från dessa personer erhölls också data över volymer och antal 
skickade flak. De data som valdes för analys innehåller skickade enheter eller volymer för 
respektive destination. Informationen analyserades och när alla flöden runt om i Sverige från 
Logistikcentra Väst, KappAhls lager i Mölndal och från H&M i Eskilstuna var karterade 
fanns grunder för att fortsätta med nästa projektsteg. I detta steg beräknades viktig data som 
skickade volymer och fyllnadsgrader för alla flöden. 

Val av flöden och identifiering av potentialer 
Den information och kunskap som de två föregående stegen gav visade på att ytterligare av-
gränsningar var nödvändiga. Att analysera hela Green Cargos konfektionslogistik ansågs för 
komplext och avkastningen på resursinsatsen skulle heller inte vara tillräckligt hög. I enighet 
med styrgrupp beslöts därför att fokus skulle ligga på de flöden där störst potential finns och 
också där man kan förvänta sig ett högt utbyte utifrån sina insatser. De flöden som ligger till 
grund för analysen är Göteborg – Stockholm, Göteborg – Umeå, Göteborg – Sundsvall, och 
Göteborg – Gävle. En djupare motivering till avgränsningen finns i stycke 7.1. I detta steg 
listades också tänkbara potentialer och dessa återfinns i stycke 7.1.2. I listningen förklarades 
potentialernas innebörd samt vad som krävs för ett genomförande av dem.  

Analys och urval av potentialer  
Efter att innebörden till respektive potential hade klargjorts behövdes en vidare analys för att 
ett rättvist urval skulle kunna ske. Analysen sammanfattades i en tabell där motiv, för- och 
nackdelar samt resultat för respektive potential beskrevs. Med denna sammanställning som 
underlag fördes diskussioner med styrgruppen för att ta beslut om vilka potentialer som skulle 
ligga till grund för slutanalysen i projektet. De potentialer som valdes är samlastning vid Lo-
gistikcentra Väst och returer i samtliga flöden. 
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4.5 

4.6 

4.7 

Detaljanalys av utvalda potentialer 
Samlastning 
För att analysera potentialen samlastning har flera olika faktorer undersökts. Till att börja med 
beslutades att samlastning endast kommer att ske i Logistikcentra Väst och alltså inte i något 
annat logistikcentra på vägen till distributionsort. Därefter identifierades vilken ledig kapaci-
tet som finns ledig i Logistikcentra Väst samt hur säsongsvariationerna i lagret ser ut. 
Med dessa data kan man se hur mycket nya volymer, utöver den normala konfektionen, som 
kan tas in i lagret under årets olika månader. De fyllnadsgrader som utarbetats under ett tidi-
gare skede i projektet användes för att fastställa vilket flöde som har störst ledig kapacitet, och 
därmed störst potential för samlastning. Utöver identifiering av fyllnadsgrader tog man reda 
på hur stora kostnaderna är för transporter, terminalarbete och distributionsmomentet för att 
för att kunna beräkna hur mycket kostnaderna påverkas om man lyckas upphandla nya voly-
mer till flödena. Vidare kartlades tiderna för distributionen vid respektive distributionsort för 
att se om man överhuvudtaget har tid att leverera ytterligare varor än den redan befintliga 
konfektionen innan man ska återvända med flaket till combiterminalen igen. Med vetskap om 
kapacitet i Logistikcentra Väst, fyllnadsgrader i flödena, kostnader för transport samt vilken 
fri tid som finns vid respektive distributionsort skapades ett underlag för att se vilket av flö-
dena som är bäst lämpat för samlastning. Mer om potentialen samlastning återfinns i  
stycke 8. 

Returer 
En analys av returflödena i systemet innebär att man försöker identifiera vilken potential det 
finns att fylla upp växelflaken på väg ner mot Göteborg med nytt gods. Likt potentialen sam-
lastning ovan har man för att analysera vilken potential det finns i returflödet utgått från ett 
par faktorer. Under stycke 9 analyseras returflödena Umeå – Göteborg, Sundsvall – Göteborg, 
Gävle – Göteborg och Stockholm – Göteborg utifrån faktorerna fri kapacitet, ledig tid, alter-
nativa dragningar samt kostnader. Den fria kapaciteten har beräknats utifrån hur stor del re-
turgods som finns i växelflaken på väg tillbaka till Göteborg. Ledig tid är baserat på samma 
kartläggning som gjorts för samlastningen men för returer har även den fria tiden mellan an-
komst till Göteborg till att växelflaken ska lastas vid Logistikcentra Väst igen kartlagts. Alter-
nativa dragningar innebär att man har analyserat möjligheterna att från distributionsorten åka 
med ett annat tåg via en annan ort för att hämta upp alternativt lämna nytt gods på väg till 
Göteborg.  

Diskussion och slutsatser 
I avsnittet diskussion och slutsatser presenteras resultatet som framkommit av analysen. Här 
beskrivs vilka flöden som är lämpligast att utnyttja utifrån de data som framarbetats under 
tidigare skeden i rapporten. Diskussionen tar upp de felkällor och kritik till resultatet likväl 
som den beskriver faktorer som man måste ta hänsyn till vid en implementering. 

Metoder för verifiering och validering 
Genom arbetets gång har kontinuerligt de data som analyserats först verifierats och sedan 
validerats. Dessa två steg har säkerställt att de resultat som tas fram dels är grundade på rätt 
data samt att resultaten är rimliga. Verifiering och validering har skett i samtliga arbetsmo-
ment då analyser av data förekommer.  
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4.7.1 Verifiering 
Innan data börjat analyserats har en verifiering skett. Data har först kontrollerats av oss där vi 
försäkrat oss om att data ifråga är den data som är avsedd att analyseras. Om vi ej på egen 
hand har kunnat säkerställa detta har en verifiering med personen som är ansvarig för datas 
ursprung skett. 

4.7.2 Validering 
Metoden för att validera de resultat som tagits fram utifrån de data som analyserats har i hu-
vudsak bestått i att kontrollera huruvida de var rimliga eller ej. Denna kontroll har gjorts med 
den person som har tagit fram data och med övriga personer inom styr- och referensgrupp 
samt personer med specifik kunskap rörande data i fråga. 
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5 

5.1 

5.2 

                                                

Teoretisk Referensram 

Vad är kombinerade transporter? 
Kombinerade transporter kommer i rapporten i huvudsak att beskrivas som en kombination av 
tåg och lastbil. Grunden till detta är att denna kombination är den som idag är gällande inom 
Green Cargos intermodala system. 
 
Definitionsmässigt är kombinerade transporter (äv. intermodala transporter) en fysisk förflytt-
ning där15: 
 

”Godset lastas på en lastbärare på avsändningsorten och följer lastbäraren till mottag-
ningsorten där det lossas. 
Lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan av-
sändningsorten och mottagningsorten.” 

 
Rationell omlastning och stora flöden av gods i lastbärare av samma slag är en förutsättning 
för att kombinerade transporter ska kunna utnyttjas fördelaktigt. Detta förutsätter att godset 
enhetslastas hos avsändaren. Enhetslastprincipen innebär att samma lastbärare ska användas 
genom hela transportkedjan oberoende av transportslag. De krav som ställs på lastbäraren 
enligt enhetslastprincipen är16

 
− Storlek 

För att skapa effektivitet bör enhetslasterna vara så stora som möjligt. De får dock ej 
vara så stora att de skapar hanteringsproblem pga. hög vikt. 

− Tid 
Fördelarna med det intermodala systemet kan utnyttjas till fullo då enheterna bildas så 
tidigt som möjligt i försörjningskedjan och bryts så sent som möjligt. 

− Form 
Enhetslasten måste vara formstabil för att kunna lastas tillsammans med andra typer 
av enhetslaster. 

− Hantering 
För att möjliggöra rationell hantering måste enhetslasten kunna hanteras av all utrust-
ning i transportsystemet. 

Tekniska resurser 
Betraktar man den intermodala transportkedjan som ett system kan man urskilja tre olika 
grundläggande komponenter eller funktioner17: 
 

− Lastbärandefunktion 
− Transportfunktion 
− Omlastningsfunktion 

 

 
15 Jensen, 1987
16 Lumsden, 1998 
17 Lumsden, 1998 
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Alla tre återfinns inom traditionella transportkedjor men har för kombinerad transport särskil-
da betydelser. 

5.2.1 Lastbärandefunktion 
Det finns många olika typer av lastbärare men då denna förstudie endast kommer att undersö-
ka Green Cargos befintliga intermodala system, i vilket till stor del växelflak används, kom-
mer därför endast denna typ att beskrivas. De lastbärare som, förutom växelflak, används 
mest idag är containrar och semi-trailrar se Vilken lastbärartyp varuägaren väljer är beroende 
av godsslag och destination18. 
 

 
Figur 5. De vanligaste lastbärartyperna, fr.v. container, växelflak och semitrailer 

Växelflak  
Växelflak är en lös lastbärare utformad som ett avställbart flak med stödben och speciellt av-
sett att kunna överföras mellan fordon via ett avställningsläge där det vilar på stödbenen i nivå 
med fordonet, se Figur 6. 

 

 
Figur 6. Växelflak19

 
Standardiseringen av växelflak är ej lika omfattande som för containrar, men en grundläggan-
de skillnad mot containrar är att växelflaken är optimalt anpassade för vägfordonens tillåtna 
dimensioner. Inom Europa är växelflaken anpassade efter  
Europapallen (800 x 1 200 mm) och med en ytterbredd på 2 500 mm kan två eller tre pallar 
rymmas beroende på hur de vänds. I Sverige förekommer två olika storlekar på växelflak: 
2 500 mm och 2 600 mm. Den mindre baseras på mått för att kunna lasta Europapallar effek-
tivt, dock tillåts i Sverige en fordonsbredd på 2 600 mm varför denna storlek på växelflak är 
de som brukas för inrikestrafik. De bredare flaken i Sverige rymmer dock inte mer pallar men 
underlättar vid lastning och lossning. Beträffande längdmått på växelflak beror detta på vilken 

                                                 
18 Lumsden, 1998 
19 Ibid. 

 26  



LiTH Teoretisk Referensram 2006-04-04 
Green Cargo AB 

användning flaket är avsett för. Den vanligaste längden är 7 150 mm, men variationer mellan 
6 058 mm till 12 650 mm förekommer.  
 
Gällande vikten på växelflak så kan de göras lättare än containrar på grund av att de inte kan 
staplas. Ett normalt (7 150 mm) växelflak väger mellan 1 800 och 3 300 kg. Ett växelflak som 
är avsett att användas med stödben har en totalvikt med last på 16 ton, och utan stödben 32 
ton.20

5.2.2 Transportfunktionen 
När man i Sverige talar om kombinerade transporter innefattas av naturliga skäl endast trans-
portslagen lastbil och tåg21.  

Tåg 
Tekniskt sett är det enkelt att anpassa järnvägsvagnar till att kunna hantera kombinerade 
transporter. På vagnarna monteras låstappar som passar containrarnas och växelflakens nedre 
hörnlådor. Denna typ vagn benämns flatwaggon. Den 2-axlade 45-tonsvagnen Lgjs är i Sveri-
ge vanlig som lastbärare av växelflak och containrar. Lgjs-vagnar anpassade för containrar har 
lastytelängd på 2 x 20 fot eller 1 x 40 fot och för växelflak om 2 x 7,15 eller 1 x 14,3 m. 

Lastbil 
I jämförelse med järnvägsvagnar går dragbilen ej att byggas om för att kunna hantera olika 
typer av lastbärare utan kan endast användas för den lastbärare den är konstruerad för. Dragbi-
len kan konstrueras för två olika typer av lastbärare: containrar och semitrailers. De som är 
avsedda för containertrasport utrustas ofta med en lyftanordning för överföring mellan dragbi-
len och järnvägsvagn eller avställningsplats, se Figur 7. 
 

 
Figur 7. Hammarlyft22

 
Dragbilar konstruerade för semitrailers sakna lyftanordning för att lasta släpet. Istället kopplas 
släpet på genom att höja semitrailern med hjälp av stödben och sedan backa dragbilen så att 
semitrailerns s.k. kingping låses i dragbilens vändskiva. Stödbenen fälls sedan upp till trans-
portläge. De containrar som är monterade på växelflak lastas på dragbilen genom att den 
backar in under containern som står på växelflakens stödben. Dragbilen höjs sedan upp och 
växelflaket låses och stödbenen fälls upp, se Figur 8.  
 

                                                 
20 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om intermodala lastenheter 2003-07-04 
21 Lumsden, 1998 
22 Cargonet, 2005-09-27 

 27  



LiTH Teoretisk Referensram 2006-04-04 
Green Cargo AB 

     
Figur 8. Lastning av semitrailer och växelflak 

5.2.3 Omlastningsfunktionen 
Designen av kombiterminalerna har under de senaste 40 åren sett ungefär likadan ut. En por-
talkran grenslar över ett par järnvägsspår och körfiler för lastbilar. I anslutning finns även 
motviktstruckar och avställningsplats för lastbärare, se Figur 9.23

 

 
Figur 9. Traditionell kombiterminal24

5.3 

                                                

Varför kombinerade transporter? 
Då kombinerade transporter använder sig av fler transportsätt än ett möjliggörs nyttjandet av 
de olika tranportsättens fördelar. Lastbilslösningarnas styrka är dess flexibilitet och möjlighe-
ten att nå alla kunder som ligger i anslutning till en väg. Styrkan hos tåglösningar ligger i dess 
förmåga att förflytta gods snabbt, ekonomiskt, säkert och fördelaktigt ur miljösynpunkt. 
Genom att kombinera dessa transportslag fås ett optimalt transportsätt för varje länk i trans-
portkedjan. Nedan följer de positiva effekter som kombinerade transporter har25. 

 
23 Woxenius, 2003 
24 Lumsden,. 1998 
25 Woxenius, 2003. 
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Mindre påfrestning på miljön 
Järnvägen erbjuder transporter med minimala utsläpp. Användandet av fossila bränslen för 
elförsörjningen är mer utbrett på kontinenten men tåg utgör ändå ett bättre alternativ jämfört 
med vägtransporter. 

Energieffektivitet 
Energiåtgången att hålla ett tåg i rörelse är mycket låg på grund av det låga rullmotståndet 
samtidigt som järnvägen byggs med små stigningar. 

Trängsel och slitage 
Den trafikinfarkt som idag är ett faktum i Tyskland är ett bra exempel på behovet av ett ökat 
användande av kombinerade transporter. Den tunga trafiken sliter dessutom mycket på vägar-
na. Enligt EU-kommissionen är den årliga samhällsekonomiska kostnaden för de negativa 
effekterna av vägtrafiken 250 miljarder €. Hälften av denna kostnad är direkt relaterad till 
trängseln på vägarna. 

Effektivare markanvändning 
En dubbelspårig järnväg är kapacitetsmässig jämförbar med exempelvis de stora transportle-
derna i Tyskland. Järnväg erbjuder alltså samma kapacitet men med mindre markanvändning 
och utgör således ett mindre ingrepp i naturen. 

Geografiska fördelar 
Geografiska hinder så som berg och vatten övervinns ofta med hjälp av tunnlar. Tunnlar 
byggda för tågtrafik är tekniskt och ekonomiskt sett lättare och mindre kostsamma att bygga. 
Grunden till detta är de krav på säkerhet, avgashantering och tunnelprofil som vägtunnlar 
medför. 

Minskat antal trafikolyckor 
På grund av den ökade godstrafiken ökar antalet trafikolyckor med lastbilar inblandade. 
Olycksorsaken har ofta sin grund i lastbilarnas storlek och låga hastighet relativt bilar. Även 
för transporter av farligt gods är risken för olyckor mindre vid transport på järnväg. 
 
Kombinerade transporter är dock inte bara förknippade med fördelar och nedan följer några 
väsentliga nackdelar26. 
 

− Transportmedlet måste vara anpassat till lastbäraren 
− Dyr terminalutrustning som ofta är konstruerad för storskaleverksamhet är därmed ej 

lämplig för mindre terminaler då denna utrustning måste prestera ett stort antal lyft per 
tidsenhet för att bära sina egna kostnader 

− Omlastningspunkterna är den intermodala transportkedjans akilleshäl då omlastning 
genererar kostnader och är tidskrävande 

− Högre bundet kapital i form av lastbärare och kostnader för avställning då de är tom-
ma 

− Högre total taravikt 
− Ökade lokala emissioner runt terminaler 
− Fler organisationer måste samverka för att få ett effektivt system 

                                                 
26 Ibid. 
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5.4 Teori bakom samlastning/Hub-Spoke 
Då godset slås samman till större partier sänks transportkostnaden per vara och styckkostna-
den vid ut- och inleverans. Samlastning möjliggör även att utnyttjandegraden för lastbärarna 
kan ökas genom att gods som har sammanfallande distributionsområde eller har sammanfal-
lande flöden kan samlastas. Dock uppstår kostnader för den extra hantering som krävs vid 
samlastningspunkter samt koordinering och planering av flöden. Man kan därför inte, ur kost-
nadssynpunkt, säga att det generellt sett är fördelaktigt med samlastning av produkter. Anled-
ningen till detta är att de besparingar som realiseras genom samlastning måste som minst mot-
svara kostnaderna för driften av omlastningspunkten och de eventuellt högre transportkostna-
derna till följd av längre transportväg. 
 
Hub-Spoke kan konfigureras olika beroende av vad som eftersträvas: 
 

1. Samlastning av homogent lastade lastbärare till heterogent lastade lastbärare anpassa-
de för specifika distributionsområden, se Figur 10 

2. Samlastning av flöden med gemensamma distributionsområden, se Figur 11 
 

 
Figur 10. Samlastning av homogent lastade lastbärare till heterogent lastade 

 

 
Figur 11. Samlastning av flöden med gemensamma distributionsområden 
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Fall 1 är fördelaktigt då produktion eller lagring av de olika godsen sker på geografiskt skilda 
orter men då de olika godsens distributionsområden helt eller delvis sammanfaller. Fall 2 är 
att föredra då två eller fler flöden distribuerar sammanfallande områden som exempelvis någ-
ra köpcentra eller mindre orter. 
 
Oberoende av Hub-Spoke-systemets konfiguration måste nedanstående tre punkter undersö-
kas för att klargöra huruvida systemet är praktiskt möjligt27. 
 

− Då omlastningen tar extra tid i anspråk måste det undersökas om denna tid finns utan 
att en försening av leveranser fås som följd. Dock kan nya avtal skrivas där leveransti-
den förvisso blir längre men att kundens kostnader sänks  

− Kostnaden för att driva och organisera omlastningslager får ej vara högre än de bespa-
ringar som görs  

− Transportvolymerna för de enskilda regionerna måste vara tillräckligt små för att det 
fysiskt sett ska vara möjligt att samlasta 

5.4.1 Förutsättningar för samlastning 

Förutsättningar för konfektion28  
Möjligheten till samlastning beror till stor del av de olika produkternas egenskaper, de geo-
grafiska egenskaperna, praktiska utgångspunkter och yttre omständigheter. Vad gäller pro-
duktegenskaperna måste de olika ingående godsslagen vara relativt homogena vad gäller pro-
duktkaraktäristiken. Konfektion, som är ett relativt ömtåligt gods, bör ej samlastas med pro-
dukter som 
 

− avger stark lukt 
− är frätande 
− är brandfarliga  

 
Detta har sin grund i att konfektionen ofta saknar skyddande emballage så som täta kartonger 
och emballage som klarar att staplas i större utsträckning. 
En ytterligare förutsättning är att det gods som ska samlastas med konfektionen måste kunna 
transporteras i de lastenheter som konfektionen är lastad i. Godset som ska samlastas med 
konfektion får alltså ej vara trycksatt, flytande eller dylikt eller på annat sätt kräva specialhan-
tering som skiljer sig mycket från konfektionens. 

Generella förutsättningar för produktkategorier29  
Som nämnts ovan spelar de geografiska egenskaperna en viktig roll för att kunna avgöra hu-
ruvida en samlastning är möjlig eller ej. De två grundläggande förutsättningarna är att 
 

− flöden som ska samlastas måste ligga inom rimliga avstånd till omlastningspunkter 
− distributionspunkter för de ingående flödena måste sammanfalla inom samma region  

 
Är någon av dessa två egenskaper ej uppfyllda kommer sannolikt en samlastning att förorsaka 
högre kostnader än intäkter/besparingar. 
                                                 
27 Pfhol, Hans-Christian; 2004 
28 Isacsson, Per; intervju 2005-11-03 
29 ibid. 
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Som nämndes i föregående stycke, 5.4, är tidsaspekten mycket viktig och utgör ofta det störs-
ta hindret för samlastning. Flöden är ofta konfigurerade efter en mycket snäv tidsram, det 
finns alltså oftast ej någon extra tid. Den tid som det tar att samlasta måste alltså skapas ge-
nom att antingen en förändring i avtal mellan kund och leverantör sker eller genom att flöden 
konfigureras om.  
 
De specifika flödena måste förutom ovanstående förutsättningar uppfylla vissa praktiska ut-
gångspunkter som till exempel en viss nivå på fyllnadsgrader. För att det praktiskt ska vara 
möjligt att samlasta måste det finnas utrymme i lastbärarna vilket nämndes i stycke 5.4. Fyll-
nadsgraden måste alltså ligga under en viss maximinivå . En ytterligare praktisk utgångspunkt 
är att efterfrågestrukturerna för de produkter som ska samlastas bör vara endera kontracyklis-
ka eller komplementära. Det är dock inget grundläggande krav men en fördel då utnyttjandet 
av dessa två egenskaper kan forma jämnare flöden. Produkter som kräver specialhantering 
eller specialtransport är inte lämpliga att samlasta med produkter som inte kräver liknande 
hantering och transporter. 
 
Yttre omständigheter så som kunders samtycke till att samlasta måste undersökas då etiska 
grunder kan ligga till hinder för samlastning av olika produktsegment. 
Är transportfunktionen ej inom egen regi, dvs. på något sätt inköpt, måste speditörernas möj-
ligheter och viljan att koordinera sina flöden samt eventuellt även driva samlastningspunkter 
undersökas. 

5.5 

                                                

Ekonomiska aspekter 
Transportekonomin och därmed lönsamheten inom kombitrafiken är till stor del beroende av 
till vilken grad kombitrafikens flexibilitet kan utnyttjas. En förutsättning är att de kombinera-
de transporterna sker i stora välorganiserade transportnät där utnyttjandegraden av lastbärarna 
är hög och där man drar nytta av de olika kostnadsstrukturerna mellan lastbil och tåg. Som 
nämnts i föregående stycke är omlastningspunkterna ett viktigt kostnadsställe vilket medför 
att om en kombinerad transport ska vara lönsam måste järnvägens undervägskostnad ”betala” 
de extra terminalhanteringarna som tillkommer. Besparingen i transportkostnad måste alltså 
vara minst vara lika stor som de kostnader som hanteringen vid terminalerna generar.  
Medelshastigheten för ett godståg är högre än för en lastbil vilket medför att transporttiden 
blir kortare. Detta är dock endast sant för ett visst brytpunktsavstånd då tåget relativt lastbil 
tar längre tid att starta, stanna och omlasta. Givet en fast terminalkostnad kan ovanstående 
resonemang sammanfattas i Figur 12.30

 

 
30 Woxenius, 2003 
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Figur 12. Brytpunktsavstånd31

                                                 
31 Woxenius, 2003, modifierad av författarna 
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6 Nulägesanalys 

6.1 

Här presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Denna kartläggning beskriver 
vilka flöden och hur stor kapacitet som finns i Green Cargos intermodala konfektionssystem, 
både på flöden ut från respektive logistikcentra samt returer. Vidare finns fakta om säsongs-
variationer och vilka omvandlingstal som används vid beräkning av volymer från enheter. 

Kartläggning av konfektionslogistikens flöden 
En viktig del av den empiriska undersökningen har varit kartläggningen av Green Cargos flö-
den från Logistikcentra Väst (Desam, Fashionet) i Göteborg, KappAhls centrallager i Mölndal 
och H&M:s centrallager i Eskilstuna till alla omlastnings- och distributionspunkter i Sverige. 
Transporten från respektive lager sker nästan uteslutande i växelflak vilket kan utföras på tre 
olika sätt: 
 

− Med bil till en omlastningspunkt där växelflaket lyfts över till tåget som sedan trans-
porterar växelflaket till distributionsområdet där det lyfts över på en distributionsbil   

− Med distributionsbil från lagret hela vägen ut till kund  
− Med en större bil med släp till en omlastningspunkt där växelflaket lyfts över till en 

distributionsbil 
 
I bilaga B visas vilka årsvolymer som transporteras genom Sverige från H&M:s lager,  
KappAhls lager och Logistikcentra Väst till respektive omlastningspunkter.  
 
Då växelflaken går ut är de alltid lastade efter de distributionsslingor de är avsedda för varför 
omlastning mellan växelflak eller samlastning av olika distributionsslingor i samma växelflak 
ej sker. Effekten av detta är att vissa växelflak kan ha låg fyllnadsgrad medan andra kan ha en 
hög vilket medför att fyllnadsgrader kommer att beräknas som ett genomsnitt för varje flöde. 
Syftet med beräkningar av fyllnadsgrader är därmed att få fram värdet för respektive slinga 
för att på så sätt kunna analysera dem separat. 
 
Nedan följer en beskrivning av hela distributionssystemet uppdelat efter distribution med 
kombinationen tåg och bil och med enbart bil. 

6.1.1 Kombitrafiken 
Med kombitrafik avses som tidigare nämnts kombinationen tåg och bil. Kombitrafiken utgår 
uteslutande från Green Cargos containerterminal i Göteborg. Från Göteborg körs KappAhls, 
Desams och Fashionets samtliga volymer mot distributionspunkterna nedan med tåg för att 
sedan lastas om till bil för distribution i respektive område. 
 

− Årsta containerterminal 
− Umeå containerterminal 
− Gävle containerterminal 
− Sundsvall containerterminal 

 
Från Göteborg körs även KappAhls, Desams och Fashionets volymer till Norrköping med tåg 
men sträckan trafikeras även med bil. Fördelningen mellan tåg och bil är ungefär 
50 %. Omlastning mellan tåg och distributionsbil och vice versa utförs ej av Green Cargo utan 
av följande aktörer. 
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− CargoNet (Årsta, Umeå, Gävle och Sundsvall) 
− Göteborgs Hamn AB (Göteborg) 
− Norrköpings Hamn AB (Norrköping) 

6.1.2 Biltrafik 
Från Göteborg går KappAhls, Desams samt Fashionets volymer till följande distributions-
punkter med bil. 
 

− Malmö 
− Helsingborg 
− Halland 
− Blekinge 
− Västergötland 
− Norrköping 
− Småland 
− Trestad (Bohuslän, Vänersborg och Trollhättan) 

 
Volymer som ska till Helsingborg går först till Malmö där omlastning för vidare distribution 
sker. Bilarna som går till Malmö har ett eget flak och i vissa fall en påhängsvagn i storleks-
ordningen 30 pallar. H&M:s volymer som ska till Västergötland, Trestad, Borås, Småland, 
Halland och Blekinge går först med bil från Eskilstuna till Göteborg där en del av volymerna 
crossdockas för att sedan distribueras till distributionspunkterna nämnda ovan. (Alla procent-
satser är ungefärliga). Alla H&M:s volymer går med bil. 

6.2 Returer 
Med returer avses de flöden som kommer tillbaka till Logistikcentra Väst och centrallagret i 
Eskilstuna efter leverans till en slinga. Det fungerar på så sätt att en distributionsbil tar med 
sig alla tomma backar och pallar som finns ute hos kunderna innan bilen återvänder till re-
spektive omlastningspunkt eller lager. Samtliga returflöden går alltså samma väg som de ut-
gående flödena. 
 
De returvolymer som härrör från distribution från eller via Logistikcentra Väst går först till-
baka till Logistikcentra Väst där de lastas om på EU-pallar med vardera 4st staplar om 180 cm 
och går sedan tillbaka till respektive kunds centrallager. Undantaget är Desam och Fashionet 
vars volymer som ej generar några returer i form av emballage och förpackningar då dessa 
volymer uteslutande innehåller hängande konfektion och kartonger. Returflödet innefattar i 
detta fall endast de pallar på vilka kartongerna har varit lastade. Pallarna förs tillbaka till Lo-
gistikcentra Väst där de återanvänds i lagret. Volymen som dessa pallar utgör kommer ej tas 
med i analysdelen av projektet. Det beror på att det inte finns specifik data som beskriver hur 
stor volym pallarna skulle utgöra. Dessutom är dessa relativt lätta att stuva undan i ett växel-
flak, antingen ovanpå eller på sidan av övrigt gods. 
 
För H&M:s volymer som går till Norrland, Mälardalen och Stockholm, dvs. de volymer som 
ej går via Logistikcentra Väst, går returflödena direkt till H&M:s centrallager och ej via Lo-
gistikcentra Väst.  
 
Omfattningen av returvolymerna är beroende av vilken andel hängande, backar och/eller kar-
tonger som distribueras då de genererar olika stora returvolymer. Då en distributionsbil kom-
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mer till en butik för leverans tas även returer med. Dessa returer, främst backar, staplas av 
butiken till en maximal höjd på 180 cm vilket motsvarar 12 st. backar. Då backarna staplas i 
varandra är det sett utifrån volym mer effektivt att transportera en full stapel än exempelvis 
två stycken 7- respektive 5-staplar. Butikerna har dock ej den lagerplats som krävs för att 
kunna vänta med att skicka returer tills att de endast har fulla staplar vilket innebär att även 
icke fulla staplar skickas tillbaka till Logistikcentra Väst och i vissa fall kundens centrallager. 
På grund av detta blir det problematiskt att beräkna en exakt siffra för hur stora volymer som 
går i retur till Logistikcentra Väst eftersom det ej finns någon statistik över vilken andel av 
fulla respektive ej fulla staplar som går tillbaka från butiker. Green Cargo har dock tagit fram 
uppskattade procentsatser som avser hela distributionssystemet över hur stora volymerna för 
returer är, se Tabell 1. Det finns ingen möjlighet att verifiera dessa procentsatser men de 
kommer att användas i den fortsatta analysen av returflödena. 
 

Tabell 1. Uppskattade returvolymer som procent av utvolym för respektive kund 
Kunder efter utgångspunkt Returer som andel av total volym 
   
Göteborg  
KappAhl 35 % 
   
Eskilstuna  
H&M 40 % 

 
För H&M:s volymer används två olika typer av backar, se Figur 13. Den större, som används 
för konfektion, är mest förekommande inom flödet medan den mindre, för accessoarer etc., 
endast finns i begränsad utsträckning sett utifrån totalvolym. 
 

 
Figur 13. Backar för konfektion och accessoarer 

 
Hängande konfektion och kartonger skapar ej några returvolymer då galgar, säckar och plast-
överdrag läggs i backarna och kartongerna slängs av butiken. Även KappAhl använder sig av 
backar, dessa är till måtten identiska med H&M:s vilket innebär att de två returflödena har 
likadana hanteringsprocedurer. 
H&M:s och KappAhls andelar av hängande gods samt gods i kartong och back sammanfattas 
av Tabell 2. 
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Tabell 2. Andel hängande och liggande konfektion 
Kunder efter utgångspunkt Andel hängande Andel back Andel kartong 
     
Göteborg    
KappAhl 30 % 70 % 0 % 
     
Eskilstuna    
H&M 20 % 80 % 0 % 

6.3 Säsongsvariationer 
Konfektion är ett produktsegment med tydliga säsongsvariationer. Det medför att man är 
starkt beroende av ett system med hög flexibilitet, vilket möjliggör utvidgning av resurser vid 
högsäsong eller reduktion av resurser vid lågsäsong. Vidare kan man analysera olika möjlig-
heter för samlastning (se stycke 5.4) för att på så sätt hålla volymerna mer konstanta. De top-
par och dalar som illustreras i diagrammet nedtill innebär inte nödvändigtvis att marknaden 
enbart efterfrågar mer kläder utan det är också så att plaggen själva ökar i volym (jämför en 
tröja mot en vinterjacka). Det är tydligt att Logistikcentra Väst är mest sysselsatt under mars 
t.o.m. maj månad då vår- och sommarkollektionerna ska ut i handel, samt i augusti t.o.m. ok-
tober då höst- och vinter modet ska distribueras.  
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Diagram 1. Säsongsvariationer för konfektionslogistiken 

6.4 Omräkningstal från enheter till volymer 
Green Cargo debiterar sina kunder efter antalet kubikmeter som har lastats och distribuerats. 
Eftersom man i Logistikcentra Väst hanterar flera olika typer av lastenheter samt hängande 
konfektion innebär detta att det finns vissa enheter som inte går att mäta volymen lika lätt på 
som till exempelvis på en packad kartong. För att kunna debitera kunderna har man därför 
räknat ut omräkningstal för alla olika typer av emballage. I H&M:s lager i Eskilstuna hanteras 
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staplar, burar, hängande och backar men i Logistikcentra Väst använder man sig endast av 
pallar, kartonger, backar och hängande. Eftersom volymerna för de olika typerna av enheter 
skiftar beroende på innehåll är dessa omräkningstal baserade på snittvolymer. Det leder till att 
en felkälla uppstår eftersom volymerna aldrig kan bli exakta. Dessa värden har dock tagits 
fram av Green Cargo och används som underlag vid fakturering. Således bör de ligga väldigt 
nära den verkliga volymen, speciellt över en längre tidsperiod.   
Omräkningstalen för respektive enhet presenteras i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Omräkningstal från enhet till volym 
Omräkningstal till volym  
Stapel 0,1 
Bur 0,75
Hängande 0,32
Pall 1,5 
Back 0,1 

 
När man transporterar en stapel avser man backar som är staplade på varandra. Enligt kundens 
önskemål staplas inte mer än 5 stycken backar på varandra. Green Cargo har även här räknat 
ut ett snittvärde för antal backar per stapel vilket är 4,8. För att räkna ut volymen på 10 staplar 
multiplicerar man 10 med 0,1 och 4,8. 

6.5 Diskussion: den i praktiken maximala fyllnadsgraden 
De växelflak som används i Green Cargos konfektionslogistik har längderna 7450 mm och 
7820 mm. Den längre typen körs uteslutande till Norrland och de kortare till övriga distribu-
tionsområden. Anledningen till denna differentiering är att de större flaken är sämre anpassa-
de och i Stockholm till och med förbjudna för distribution i stadsmiljö. 
 
Dessa växelflak har en lastvolym på 48 m3 respektive 51 m3 men det är svårt att utnyttja den-
na kapacitet till fullo. Anledningen till detta är att då man kombinerar hängande och liggande 
konfektion förloras lastvolym eftersom den liggande konfektionen, backar och kartonger, 
transporteras i staplar och på pallar som har en höjd på ca 160 cm till 180 cm. På grund av 
denna höjd får det ej plats någon hängande konfektion ovanför. Dessa höjder är ej satta av 
Green Cargo utan av respektive kund då 180 cm är den högsta höjd som kan hanteras av per-
sonal utan att behöva använda hjälpmedel, se Figur 14. 

 

 
Figur 14. Stapling av backar i fyra- till femhöjder 
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Den lastvolym som finns ovanför den liggande konfektionen går alltså förlorad. På samma 
sätt går den lastvolym som finns under översta höjden av hängande förlorad om det inte pla-
ceras en stång med hängande direkt under den översta, se Figur 15.  
I vissa fall är dock staplarna lägre än 160-180 cm vilket medför att de kan placeras under den 
hängande konfektionen men i regel eftersträvas en höjd på fyra till fem backar per stapel. 

 

 
Figur 15. Hängande konfektion på stänger monterade i växelflak 

 
I det homogena fallet endast hängande fås en hög fyllandegrad eftersom godset då kan lastas 
mer effektivt. Det är alltså mixen av hängande och liggande konfektion som skapar problem. 
 
Ytterligare faktorer som försvårar effektivare utnyttjande av lastvolymen är att antal plagg 
som ryms på en stång varierar med storlek på plaggen. Under de kalla årstiderna, då plaggen 
är tjockare och större, måste samma antal plagg, jämfört med varmare årstider, fördelas på fler 
stänger. Det är alltså lättare att fylla upp ett flak under hösten, augusti till oktober, då vinter-
kläder säljs. Detta medför att en högre fyllnadsgrad uppnås under dessa månader, se  
Diagram 2. 
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Diagram 2. Volym och fyllnadsgrad för tågrelationer per månad 2005 
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Den i praktiken maximala fyllnadsgraden då liggande och hängande konfektion kombineras 
är 39 m3 vilket innebär att ca 19 % av lastkapaciteten förloras32. Omvänt kan man säga att 
kombinationen av liggande och hängande konfektion ger upphov till en 19-procentig ökning 
av den verkliga volymen, dvs. 1 m3 konfektion motsvarar 1,2 m3 lastad volym. 
 
Att beräkna fyllnadsgrader utifrån en lastkapacitet på 48 m3 skulle därför ej ge en korrekt bild 
av verkligheten eftersom en 100 procentig fyllnadsgrad då aldrig skulle kunna uppnås och 
därför ej tjäna som duglig referens. Men inte heller en lastkapacitet på 39 m3 är korrekt att 
använda eftersom en beräkning av den lastkapacitet som ej utnyttjas, dvs. den fria kapaciteten 
i m3, då skulle ge ett för lågt värde på grund av för lågt satt lastkapacitet. För att komma runt 
dessa problem kommer alla beräkningar gällande fyllnadsgrad att baseras på den teoretiskt 
maximala lastkapaciteten på 48 m3 men med en volymökning av den lastade volymen på 19 
%. Denna volym är i tabeller namngiven som effektiv volym. 

6.6 Beräkning av fri kapacitet 
Som beskrivet i stycke 7.2 lastas de backar som går i retur i samband med att leverans till bu-
tik sker. Butikerna kan stapla backarna till en maximal höjd av 180 cm motsvarande 12 st. 
backar men det är inte alltid butiken har ett sådant antal backar i retur att endast fulla 12-
staplar går att ordna. Detta innebär att även mindre staplar ordnas men förutsatt att chauffören 
i största möjliga mån omplacerar backar i växelflaket så att 12-staplar skapas för att utnyttja 
växelflakets lastvolym så effektivt som möjligt. Givet är dock att det inte alltid är möjligt för 
chauffören att ordna fulla 12-staplar och därför har antagandet att staplarnas höjd i snitt ligger 
på 10 backar motsvarade ca 160 cm gjorts. Den effektiva lastvolymen som en stapel upptar i 
ett växelflak är dock oberoende av stapelns höjd eftersom det ej kan placeras något ytterligare 
gods, förutom pallar, ovanpå.  
 
Lastvolym som upptas per stapel är alltså dess bottenarea gånger växelflakets höjd. Volymen 
av returerna, dvs. backarna, har därför beräknats utifrån den sammanlagda bottenarea de tar 
upp då de är staplade med 10 backar per stapel. Som ses i Tabell 1 stycke 6.2 anges returvo-
lymen som procent av utvolymen. Med hjälp av dessa procenttal kan alltså returvolymer be-
räknas för varje kund och därmed för varje flöde. För att beräkna den fria kapaciteten, F, i ett 
specifikt flöde har dess returvolym omvandlats till motsvarande antal 10-staplar vilkas sam-
manlagda bottenarea sedan har beräknats. Denna area har sedan subtraherats från växelflakens 
sammanlagda bottenarea och den slutgiltiga arean har sedan multiplicerats med höjden i ett 
växelflak. Funktionen för denna beräkning återfinns nedan. 
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32 Per Isacsson, intervju 2005-11-07 
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Genom att omvandla returvolymerna till area tar man hänsyn till vilken effektiv lastvolym de 
upptar och därmed hur mycket fri lastkapacitet det verkligen finns kvar i flödet, se Figur 16. 
 
 

 
Figur 16. Illustration av ledig bottenarea i växelflak 
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7 

7.1 

Precisering och motivering av analysområde 

Inriktning av analysen 
Kartläggningen, som är beskriven i stycke 6.1, omfattar alla flöden och deras respektive vo-
lymer, men de flöden som inrymmer tågtrafik kommer dessutom att ytterligare beskrivas med 
fyllnadsgrad. Anledningen till att man behöver fyllnadsgrader för att analysera vilka potentia-
ler som finns beror helt enkelt på att det beskriver vilken fri kapacitet som finns i flödena. De 
flöden som kommer att analyseras djupare för att identifiera potentialer är: 
 

− Göteborg – Umeå, 
− Göteborg – Sundsvall, 
− Göteborg – Gävle och 
− Göteborg – Stockholm 

7.1.1 Motivering av inriktning 
Nedan följer fyra punkter som motiverar valet att endast analysera de flöden som inkluderar 
transport med tåg. 
 

1. Data, så som volymer och antal växelflak per månad och slinga, för icke tågrelationer 
finns ej i Green Cargos datasystem. Detta innebär att en statistisk sammanställning av 
data för dessa relationer är mycket tidskrävande samt svår att verifiera.  

 
2. Ca 50 % av dessa relationer körs av annan speditör än Green Cargo. Det ligger därför 

inte i Green Cargos primära intresse att analysera dessa relationer. Dessutom debiteras 
Green Cargo ej enhetligt i de fall då en annan speditör utför transporten vilket medför 
att det är resurskrävande och svårt att beräkna slingors nyckeltal på ett sådant sätt att 
de går att jämföra. 

 
3. Möjligheterna att påverka och förändra dessa relationer är små, främst på grund av 

hårt bundna tidscheman vid distribution samt sämre möjligheter att öka transportvo-
lymen per fordon.  

 
4. Green Cargos flöden med bil körs med olika typer av lastbärare. Detta faktum gör det 

svårt att analysera resursutnyttjandet och vilka potentialer som ökade volymer skulle 
ha.  

7.1.2 Potentialer i dessa flöden 
Nedan listas de potentialer som har identifierats inom de angivna flödena. 

Öka Fashionetvolymer 
Genom det europeiskt samstyrda distributionsnätverket Fashionet finns potentialer i att öka 
volymerna in till Sverige. Green Cargo har ett avtal med Fashionet vilket innebär att alla Fa-
shionets sverige-volymer uteslutande körs av Green Cargo. Potentialen i ökade volymer ligger 
i, förutom ökad intäkt, att dessa kompletterar Green Cargos nuvarande kombinationen av 
hängande och liggande konfektion bra. En övervägande andel av volymerna inom Fashionet 
är hängande och inom Green Cargo konfektionssystem är andelen konfektion i huvudsak lig-
gande, i back eller pall. Ökade volymer från Fashionet skull medför att fyllnadsgraden skulle 
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höjas då det i de flesta flöden finns utrymme att fylla upp med hängande konfektion ovanför 
den liggande. För mer om problematiken runt kombinationen av liggande och hängande kon-
fektion se stycke 6.5.  

Samlastning 
Ett alternativ till att utöka systemet med volymer från Fashionet är att man söker volymer i 
helt andra produktsegment. Denna potential kan genomföras på två sätt; Antingen så samlas-
tar man produkter redan från början i Logistikcentra Väst eller så bryter man flödet för att 
fylla upp växelflaken med ytterligare varor. Det är givet att en lösning där man samlastar i 
logistikcentrat från början är mer gynnsam än om man är tvungen att bryta flöden, då detta 
medför direkta merkostnader. Vidare uppstår också praktiska problem om man bryter flödet 
med hänsyn till att flaken från början är lastade för distribution. Ett grundläggande krav för att 
kunna samlasta är att godset måste uppfylla kraven för samlastning med konfektion (se stycke 
5.4). Om man lyckas identifiera ett flöde som är kontracykliskt med konfektion, t.ex. sprit 
(som finns i Green Cargos logistikcenter i Jordbro), skapar detta högre fyllnadsgrader och ett 
jämnare flöde sett till volymerna. 

Utnyttja fri kapacitet i returflöden 
Alla lastbärare som går ut i systemet kommer att återvända tillbaks till respektive logistikcent-
ra. Systemet är alltså slutet och det innebär att man har möjlighet att använda sig av returflö-
det för att ta upp nya volymer. I dagsläget tas en del av lastkapaciteten i returflödet upp av 
plastbackar och pallar. För H&M, som har en andel backar på 80 % av totalvolymen i syste-
met, genereras en 40-procentig fyllnadsgrad i returflödet. KappAhl har emellertid bara en 35-
procentig fyllnadsgrad då andelen hängande konfektion är större. Fashionet har som tidigare 
nämnt en övervägande andel hängande gods vilket ej genererar några returvolymer. Desam 
har en stor andel kartonggods som inte genererar några direkta returvolymer. Det existerar 
således goda möjligheter att finna nya volymer som passar in i returflödet. Att fylla upp den 
lediga lastkapaciteten med varor som ska transporteras samma sträckor som returflödet är 
kanske det mest logiska, men det kan även finnas potentialer att hämta upp/ lasta av volymer 
vid en annan ort s.k. triangeltrafik.  

Paket-/Expressystem  
Med ett Paket-/Expressystem menas att man dagligen har möjlighet att leverera paket- eller 
expressförsändelser till olika kunder. Paketsystemet är tänkt att kunna fungera som ett kom-
plement till konfektionssystemet. Ett grundläggande krav på ett sådant system är att man kan 
garantera leveranser varje dag, och på grund av detta måste Green Cargo bygga ut konfek-
tionssystemet så att leverans sker med frekvensen 5 dagar per vecka. Förutom hög leverans-
frekvens är en förutsättning att det finns en stor mängd kunder och att deras volymer går att 
samlasta i startnoden av flödet då det är för kostsamt att stoppa flödet och lasta på små voly-
mer.  
 
Potentialerna är i Tabell 4 beskriva med för- och nackdelar samt vad de generellt skulle resul-
tera i. Den övre delen, ”Befintligt system” beskriver potentialer under förutsättningen att 
Green Cargos konfektionslogistik ser ut som den gör idag. Den undre delen ”Nytt system” 
beskriver emellertid potentialer med premissen att systemet är utbyggt och har större kapacitet 
än i dagsläget. 
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Tabell 4. Beskrivning av potentialer 
Befintligt system    
       

Potential Motivering Nackdel/Problem Resultat 

Fashionet 

o Gods inom Fashionet 
är övervägande häng-
ande vilket passar bra 
inom Green Cargos 
nuvarande kombina-
tion av hängande och 
liggande. 

o Godset kan lastas i 
Logistikcentra Väst ef-
tersom det ankommer 
till Sverige i Göteborgs 
hamn. Flödet behöver 
alltså ej stoppas för att 
lasta in godset. 

o Ökade distributions-
kostnader pga. ökat an-
tal stopp per slinga  

o Dyra leveranser pga. 
övervägande små kun-
der 

o Ökad fyllnadsgrad 

o Högre resursutnyttjande

Samlastning 

o Den outnyttjade kapa-
citeten är i vissa flöden 
är betydande  

o Nya kunder 

o I de fall då nya volymer 
som ska lastas i ej kan 
lastas i startnoden av 
flödet måste flödet 
stoppas vilket medför 
tidsförluster och är 
kostsamt. 

o Ökad fyllnadsgrad. 

o Högre resursutnyttjande 

o Möjlighet till konsolide-
ring av flöden 

Returer 

o Den outnyttjade kapa-
citeten i returflödena är 
betydande  

o Nya kunder 

o Eventuell tidsbrist för 
lastning av gods pga. 
tidspassning till trans-
port med tåg till Logis-
tikcentra Väst  

o Eventuellt behov av 
ytterligare växelflak. 

o Ökad fyllnadsgrad. 

o Högre resursutnyttjande

o Möjlighet till konsolide-
ring av flöden 

o  Bättre ekonomi i retur-
transporter 

 
Nytt system    
    
Potential Motivering Nackdel/Problem Resultat 

Express 

o Attrahera ny kund-
grupp 

o Ta marknadsandelar 

o Ökade distributions-
kostnader pga. ökat an-
tal stopp per slinga 

o Dyra leveranser pga. 
övervägande små kun-
der 

o Eventuellt lägre fyll-
nadsgrad pga. ökad le-
veransfrekvens 

o Ökad leveransfrekvens 
till nya och befintliga 
kunder 

7.1.3 Valda Potentialer för vidare analys 
Med Tabell 4 som underlag fördes diskussioner med projektets styrgrupp för att enas om de 
potentialer som ska analyseras mer djupgående. De potentialer som inte granskades vidare var 
”Fashionet” och ”Express”. Anledningen till att ”Fashionet” utlämnats beror på att denna po-
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tential blir strikt marknadsmässig. Det handlar enbart om att försöka finna nya kunder till Fa-
shionet-gods, vilket medför att det föll utanför ramarna för detta examensarbete. Gällande 
potentialen ”Express” togs beslut om att inte analysera denna vidare, dels på grund av att ge-
nomförandet av denna är relativt komplicerat samt att ökad lönsamhet kan vara svårt att påvi-
sa. Ytterligare en orsak för att inte genomföra ”Express” var att även denna potential skulle 
bli alltför inriktad mot marknad då man måste identifiera nya kunder. Det är även svårt att 
påvisa att ett sådant system skulle genera jämna flöden/volymer vilket är en förutsättning för 
att en expresstjänst överhuvudtaget ska vara lönsam i Green Cargos system. 
 
Således togs beslut om att en djupgående analys skulle fokusera på potentialerna  
 

− Samlastning 
− Returer 

 
Båda potentialerna bygger, som redan nämnts ovan, på ett system som idag är befintligt.  
Vidare så ansågs också dessa två vara de mest realiserbara. Förutsättningen för samlastning är 
att den måste ske i Logistikcentra Väst genom att nya produkter lagras där eller körs dit för att 
samlastas med konfektionen. På så sätt så undgår man att bryta flödet vilket skulle generera 
höga kostnader och stora tidsförluster. Förutsättningen för att utnyttja den fria kapaciteten i 
returflöden är att växelflaken ej blir försenade ned till Logistikcentra Väst eftersom de vid 
schemalagda tider måste finnas tillgängliga för att lastas för den ordinarie distributionen. I 
vissa flöden har dock möjligheter till s.k. triangeltrafik undersökts men även i dessa fall får 
växelflaken ej bli försenade.  
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8 

8.1 Inledning 

Analys – Samlastning 
I följande stycken beskrivs potentialen samlastning. Läsaren får vetskap om varför och var 
samlastning ska bedrivas samt vilken ledig kapacitet som finns i Logistikcentra Väst. 

Från och med årsskiftet 2005/2006 försvann Varner-gruppens volymer på grund av att samar-
betet mellan dem och Green Cargo upphörde. Tidigare har ca 43 % av de volymer som utgått 
från KappAhls lager i Mölndal samlastats med främst Varner-gruppens volymer från Logis-
tikcentra Väst. Denna samlastning utfördes genom att vissa av de växelflak som skulle till 
KappAhl först lastades med Varner-gruppens volymer i Logistikcentra Väst. Samlastning har 
endast skett för de relationer där distributionsslingans utformning gjort det möjligt att låta 
distributionsbilen leverera KappAhl- och Varnergods på samma tur. I Tabell 5 framgår vilka 
av de relationer som ingår i analysen där samlastning har skett samt hur stora volymer av 
Varner som har samlastats.  
 

Tabell 5. Relationer samt volymer för vilka samlastning har skett 
Varner   

    
Distributionsort m3/år 
Umeå 0 
Sundsvall 1 037 
Gävle 1 408 
Stockholm 2 391 
Totalt 4 836 m3

 
För relationerna ovan där samlastning har skett har fyllnadsgraderna påverkats negativt efter 
årsskiftet. Grunden till detta är att antalet växelflak ej minskade proportionerligt mot volymen 
som försvann. 
 
Data som har legat till grund för beräkningar av fyllnadsgrader är 2004 års volymer och stati-
stik över antal transporterade enheter från CargoNet samma år. Anledningen till att volymer 
och statistik för 2005 ej använts är att dessa data ej fanns tillgängliga då projektet startades. 
Data har dock korrigerats genom att alla Varner-volymer har tagits bort för att motsvara de 
volymer och antal enheter som idag är gällande. Även distributionsslingor har förändrats efter 
årsskiftet vilket också är korrigerat i data. Volymer och fyllnadsgrader som återfinns i rappor-
ten motsvarar alltså de som förväntas under 2006 och de är de som har använts i analysen för 
att utvärdera potentialer i samlastning för 2006.  
Som beskrivet i stycke 6.5 har den verkliga volymen ökats med 19 % för att motsvara den 
effektiva volym som tas upp i ett växelflak.  
Genomsnittliga fyllnadsgrader för varje månad för respektive relation återfinns i bilaga E. i 
Tabell 6 återfinns genomsnittliga fyllnadsgrader för de undersökta flödena. 
 
Tabell 6. Genomsnittliga fyllnadsgrader 
Relation Effektiv volym Antal växelflak m3 per växelflak Fyllnadsgrad 
Umeå 5 821 m3 153 st 38 m3 74 % 
Sundsvall 3 744 m3 127 st 29 m3 63 % 
Gävle 3 422 m3 241 st 14 m3 30 % 
Stockholm 23 450 m3 601 st 39 m3 81 % 
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8.2 

8.3 

Samlastningsmoment endast i Logistikcentra Väst 
Det finns en naturlig anledning till varför man ville se över möjligheterna att samlasta i Logis-
tikcentra Väst framför att bedriva samlastning på någon annan plats. Logistikcentra Väst är 
det enda lagret i Green Cargos system för konfektion som ligger inom företagets egen regi. 
Eftersom de andra lagerverksamheterna för konfektion drivs av andra aktörer så som Kap-
pAhl och H&M föreligger varken behov eller möjlighet att försöka genomföra samlastning i 
dessa. Däremot så finns det fler logistikcentra runt om i Sverige som Green Cargo använder 
för lagring och hantering av andra produkter. Skulle man finna en synergi mellan dessa pro-
dukter och konfektion skulle lagren kunna utnyttjas för samlastning. Denna möjlighet att ut-
nyttja andra logistikcentra innebär dock att man måste bryta flödet. Därför beslutades att en-
bart undersöka potentialerna för samlastning i Logistikcentra Väst. Nedan följer ett par moti-
veringar till varför så är fallet. 

Distributionslastat 
Redan i början av flödet, dvs. i Logistikcentra Väst, lastas växelflaken efter den slutliga dis-
tributionen till butik dvs. de olika kollina är lastade i den ordning de kommer att distribueras. 
Detta medför ett problem i hanteringen om man undervägs bryter flödet för att lasta in nya 
volymer. Eventuellt skulle man i ett sådant fall vara tvungen att lyfta ut stora delar av den 
redan lastade volymen, vilket både är kostsamt och tidskrävande.  

Kostnader för omlastning 
Oavsett om godset är lastat för distribution eller ej vill man i varje fall undvika att besöka fler 
terminaler då detta innebär att man måste bryta flödet vilket medför direkta merkostnader. 

Kapacitet i Logistikcentra Väst 
Efter årsskiftet 2005/2006 så är inte längre Varner-gruppen kund till Green Cargo. Det inne-
bär, om än kortsiktigt, att det har frigjorts stor kapacitet i form av lageryta i Logistikcentra 
Väst. 

Kapacitet i Logistikcentra Väst 
För att kunna bilda sig en uppfattning om huruvida det finns potential i att samlasta i något av 
flödena bör man, förutom kännedom om ledig kapacitet i flödena, också ha vetskap om vilken 
kapacitet Logistikcentra Väst har. Lagret som beskrivs mer utförligt i stycke 2.3.2 består av 
två segment, dels hantering av hängande konfektion och dels för liggande produkter. Logis-
tikcentra Väst har även kapacitet för att lagra pall i stellage. En sammanfattande tabell, Tabell 
7, över kapaciteten i Logistikcentra Väst finns nedan. 
 

Tabell 7. Kapacitet i Logistikcentra Väst 
Kapacitet i Logistikcentra Väst 
    
Hängande  66 000 plagg (crossdock)
Pallplatser 4 500 
Total lagringsyta 9 000 m2

Lossningskapacitet 6-8 TEU*/dag 
 * TEU betyder 20 fot standardcontainer 
 
I Logistikcentra Väst har man fastställt att fyllnadsgraden aldrig bör överstiga 87 % för att 
kunna bibehålla flexibilitet vid en hastig volymökning. Skulle lagret vara helt fullt och en 
kund önskar att ställa in mer volymer så kommer man hamna i en situation som leder till dub-
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belhantering av pallar, och därmed minskad effektivitet. Eftersom konfektion är starkt sä-
songsberoende så följer även fyllnadsgraden i Logistikcentra Väst detta mönster. Därför finns 
det inte någon anledning att presentera den lediga kapaciteten i lagret i dagsläget då den varie-
rar kraftigt med tiden. Nedan i Diagram 3 ses hur den årliga volymen är fördelad per månad. 

0%

2%
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6%

8%

10%

12%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Volymfördelning/månad i LC-Väst

 
Diagram 3. Månatlig volymfördelning i Logistikcentra Väst 

 
Diagrammet ovan visar också på svårigheten med samlastning utifrån Logistikcentra Väst. 
Hanteras enbart konfektion i lagret så resulterar det i en dubbelt så hög fyllnadsgrad i augusti 
relativt januari. Därför är det fördelaktigt att hitta en kontracyklisk produkt som passar in i 
variationsmönstret. I nuläget har dock Logistikcentra Väst stora möjligheter, på grund av bort-
fallet av Varner-gruppens volymer, att ta in nya volymer oavsett om det är konfektion eller en 
vara av annan typ.  

8.4 

8.5 

Lämpliga godstyper att samlasta 
Då KappAhl transporterar ca 70 % av volymerna i back finns det i växelflaken stora utrym-
men att fylla upp med hängande konfektion. Som beskrivet i stycke 6.5 kan backar endast 
staplas till en höjd av ca 160 cm till 195 cm vilket medför att utrymmet ovanför går förlorat 
om man ej kan hänga eller lägga något ovanför. Hängande konfektion eller en produkt som 
kan placeras ovanpå backarna skulle därför vara ett mycket bra komplement och därmed en 
fördelaktig produkt att samlasta tillsammans med KappAhls volymer. 
Även andra godstyper bör gå att samlasta med KappAhls gods då det enligt Diagram 3 ovan 
finns stor fri kapacitet. Förutsättningen är då att samlastningen sker vid Logistikcentra Väst 
innan det går ut till KappAhl Mölndal för att lasta. Anledningen är att distributionsschemat 
för KappAhls gods är mycket hårt styrt av de överenskomna leveranstiderna för respektive 
butik. Detta snäva schema omöjliggör simultan distribution av KappAhl-gods och annat gods. 
Därför måste det samlastande godset placeras längst in i växelflaken för att kunna distribueras 
sist och för att inte hindra utlastning av KappAhls gods. I stycke 5.4.1 beskrivs de geografiska 
egenskaperna, praktiska utgångspunkterna och yttre omständigheterna som krävs för att sam-
lastning ska vara möjlig. Dessa måste undersökas för att kunna avgöra om en produkt är 
lämplig att samlasta med KappAhl eller ej. 

Flöden med störst potential 
För att finna vilka flöden som vid samlastning erbjuder störst potentialer kommer fyllnads-
grad och dess inverkan på kubikmeterpriset samt huruvida det finns tillgänglig tid att distri-
buera ytterligare volymer att undersökas. 
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8.5.1 Fyllnadsgrad och kubikmeterpris 
Fyllnadsgraden har ej någon inverkan på kostnaden för dragningen eftersom den är fast, men 
har en direkt inverkan på kubikmeterpriset. Detta innebär att om fyllnadsgraden höjs så sänks 
kubikmeterpriset men kostnaden för dragningen förändras ej. Följden av detta förhållande är 
att potentialen växer ju mer fyllnadsgraden kan höjas med hjälp av samlastning och ju högre 
kostnaden för dragningen är relativt totalkostnaden. I Tabell 8 återfinns den procentuella an-
delen av kostnaderna för de huvudsakliga kostnadsdrivande momenten i distributionen till 
respektive ort. 
 
Tabell 8. Procentuell andel av kostnaderna för de olika momenten vid distribution till respektive ort 

Kostnad för distribution 
  
Ort Dragning Terminalhantering Distribution Div. Tillägg 
Umeå 49 % 2 % 31 % 18 % 
Sundsvall 37 % - 63 % - 
Gävle 48 % - 52 % - 
Stockholm 33 % 4 % 27 % 37 % 
 
Tabell 9 visar storleken av den fria kapaciteten på en årsbasis är för respektive flöde. 
 
Tabell 9. Fyllnadsgrader och fri kapacitet för respektive ort 

Fyllnadsgrader för respektive ort  
      

Ort Fyllnadsgrad Fri kapacitet (pallplatser) 
Umeå 74 % 1 095 
Sundsvall 63 % 1 259 
Gävle 30 % 3 202 

Stockholm 81 % 2 274 
 
Som ses i Tabell 8 och 9 tyder mycket på att flödet till Gävle erbjuder en hög potential med 
en fyllnadsgrad på 30 % och en kostnad för dragningen som utgör 48 % av totalkostnaden. 
För att visa hur kubikmeterpriset påverkas vid samlastning har i Tabell 10 dagens kubikme-
terpris beräknats om man antar att samlastning skulle ske och att fyllnadsgraden då skulle bli 
85 %. 
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Tabell 10. Förändring i kubikmeterpris vid höjning av fyllnadsgraden till 85 % 

Förändring i kubikmeterpris   
        

    
Kubikpris idag Kubikpris vid samlastning till  

fyllnadsgrad 85 % 
Umeå Totalt kubikpris 100% 73% 
Sundsvall Totalt kubikpris 100% 61% 
Gävle Totalt kubikpris 100% 29% 
Stockholm Totalt kubikpris 100% 89% 
 
Förändringen i det totala kubikmeterpriset i Tabell 10 anger endast vilken inverkan ett sänkt 
kubikmeterpris för dragningen har för effekt på det totala. Hur mycket det totala kubikmeter-
priset verkligen kommer att påverkas vid samlastning av nya volymer är tyvärr mycket svårt 
att beräkna innan man vet vilka produkter de nya volymerna utgörs av och hur distributionen 
av dem ser ut. Ökade volymer kommer att generera ökade kostnader för distributionen och 
eventuellt ökade kostnader för terminalhantering och diverse tillägg. Men vad man vet säkert 
är att kubikmeterpriset sjunker och Tabell 10 visar för vilka relationer det sjunker mest dvs. i 
vilka en samlastning har störst inverkan. 

8.5.2 Tillgänglig tid 
Det är dock inte bara fri kapacitet och kostnader som är avgörande för respektive relations 
potential, även om dessa två faktorer, framförallt fri kapacitet, är grundläggande. En under-
sökning av hur stort tidsutrymme det finns att distribuera ytterligare volymer på respektive 
relation har också genomförts. Om tiden för att distribuera ytterligare gods efter att den ordi-
narie distributionen är avslutad är för kort blir växelflaken försenade ned till Logistikcentra 
Väst. Förseningen ned till Logistikcentra Väst orsakas av att combiterminalerna har så kallade 
sista inlämningstider då växelflak senast kan lämnas in för att gå med ett specifikt tåg tillbaka 
till Göteborgs combiterminal. Hinner man inte lämna in växelflak efter distributionsrundan 
innan denna tid kommer växelflaket följaktligen bli försenat då ett senare tåg måste tas. För 
Logistikcentra Väst betyder detta att de växelflak som skulle lastas för att distribuera nya vo-
lymer ej finns på plats. Följden av detta är att man måste hyra eller köpa ytterligare växelflak. 
På grund av detta är det av vikt att redovisa hur mycket tillgänglig tid det finns i respektive 
distributionsslinga. Genomsnittligt antal lediga timmar efter avslutad distributionsslinga till 
sista inlämningstid återfinns i Tabell 11. En mer detaljerad tabell med dagar och exakta tider 
för de i tabellen nämnda områdena finns i bilaga C. 
 

Tabell 11. Lediga timmar, i snitt, efter avslutad distribution 
Ort Tid (timmar)
Umeå 3,7 
Sundsvall 6,8 
Gävle 5,5 
Stockholm 8,3 

 
Tiderna i tabellen är ungefärliga eftersom de först och främst är baserade på tider för distribu-
tionen till KappAhls butiker. I tillägg till KappAhl-butikerna ska åkeriet också leverera till 
H&M-, Desam- och Fashionet-butiker. I de fall någon av dessa butiker finns representerade 
på samma slinga som KappAhls butiker så är det geografiska avståndet mellan butikerna väl-
digt litet (exempelvis kan de ligga i samma köpcentrum). Man kan räkna med att varje butik 
upptar ca 15 minuter för leverans och avlastning. Det betyder att, med hänsyn till fördelning-
en av H&M-, Desam- och Fashionet-butiker i respektive slinga, en timmes påslag för respek-
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tive slinga ger en rättvis bild av verkligheten. Detta påslag är redan gjort i tabellen Tabell 11 
men de tider som visas i bilaga C är helt baserad på KappAhls distributionstider.  
I de fall där sista inlämningstiden för växelflaken inte tillåter att distributionstiden förlängs 
måste man ta ställning till huruvida den kostnad som ytterligare flak innebär är försvarbar mot 
de intäkter som de nya volymerna genererar. Denna typ av analys har dock ej genomförts då 
det kräver tillgång till kostnader och intäkter för de nya volymerna vilket naturligtvis ej fanns 
i skrivande stund. 

8.6 Diskussion 

8.7 Slutsats 

I detta stycke kommer olika faktorer som påverkar potentialen samlastning att diskuteras. Det 
är främst faktorer som inverkar eller försvårar genomförandet på ett mer praktiskt sätt som 
kommer tas upp. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att den kapacitet och potential som 
finns beskriven ovan för att genomföra samlastning från Logistikcentra Väst har beskrivits 
utifrån teoretiska grunder. Det innebär att praktiska detaljer i det här stadiet har utelämnats 
med anledning av att det är viktigare att först se vilka möjligheter som finns i systemet och 
därefter ta ställning till genomförbarheten av dem. 
Analysen visar på att det finns plats för ytterligare volymer i växelflaken men det innebär inte 
att man på ett enkelt sätt kan fylla upp dessa. Eftersom flaken till alla orterna utom Umeå, där 
det på plats sker samlastning med H&M, är lastade för distribution innebär det att nya kunder 
måste byggas in i distributionsslingan, eller lasta in de nya kundernas produkter först i flaket 
så att det inte hindrar eller försvårar konfektionsdistributionen. En ytterligare anledning till att 
man förmodligen måste leverera de samlastade produkterna efter den ordinarie distributionen 
är avslutad beror på tidsstyrningen från konfektionsbutikerna. Det är framförallt de stora ked-
jorna KappAhl och H&M som kräver extrema tidspassningar vilket innebär att det oftast inte 
finns något utrymme för en åkare att leverera andra produkter emellan klädesbutikerna.   
Det är alltså inte en självklarhet att en åkare kan leverera ytterligare produkter än dagens kon-
fektion trots att det i vissa fall finns mycket ledig tid. Denna tid är endast relevant då de nya 
produkterna kan distribueras efter ordinarie distribution. 
  
En faktor som försvårar planeringen av en samlastning på en längre horisont, 6-12 månader, 
är säsongsvariationerna beskrivna i stycke 6.3. Dessa variationer medför att fyllnadsgraden 
varierar kraftigt mellan månader med hög volym och månader med låg. Det är därför miss-
visande att som i Tabell 9 ange en fri kapacitet som baseras på ett årsgenomsnitt om man är 
intresserad att veta hur stor den fria kapaciteten är i en specifik månad, se bilaga D, 
Fyllnadsgrader. 

Utifrån de data som presenterats är relationen Göteborg – Gävle den som erbjuder störst po-
tential för samlastning då det finns stor fri kapacitet; 3 200 pallplatser eller 8 100 m3, och en 
genomsnittlig ledig tid på 5,5 timmar att distribuera ytterligare volymer. En samlastning som 
ökar fyllnadsgraden till 85 % på denna relation skulle minska kubikmeterpriset för dragningen 
med 71 %. Som nämnts ovan är det dock oklart hur det totala kubikmeterpriset skulle påver-
kas. 
Även relationen till Sundsvall erbjuder goda potentialer, dock ej lika betydande som för Gävle 
på grund av en lägre fri kapacitet; 3 200 pallplatser eller 8 100 m3. Den lediga tiden är dock 
avsevärd med 6,8 timmar i genomsnitt. En samlastning som ökar fyllnadsgraden till 85 % på 
denna relation skulle minska kubikmeterpriset för dragningen med 39 %. 
 
En höjning av fyllnadsgraden i relationen Göteborg – Stockholm skulle ej medföra signifikan-
ta skillnader i kubikmeterpriset för dragningen dock finns årligen ett utrymme på ca 5 700 m3 
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eller 2 300 pallplatser som idag ej är utnyttjat. Relationen är dock den som erbjuder mest le-
dig tid att distribuera ytterligare produkter då det i genomsnitt finns 8,3 timmar innan flaken 
måste avgå till Göteborg igen. 
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9 

9.1 

Analys – Returer 
De returvolymer som idag finns i konfektionsflödena utgörs av de backar som KappAhl och 
H&M använder sig av vid distributionen till butik. Denna returvolym är liten relativt returflö-
dets lastkapacitet och det är av den anledningen som Green Cargo har funnit det viktigt att 
utreda vilka potentialer returflödena erbjuder. Potentialerna kommer att analyseras utifrån fri 
kapacitet, tillgänglig tid och alternativa dragningar (triangeltrafik). 

Förklaring till analysbegrepp 
I detta stycke följer en sammanfattning till de begrepp som nämnts i stycket ovan, som kom-
mer att utgöra grunden till analysen av returer. 

9.1.1 Fri Kapacitet 
För att få en bild över hur stora potentialer det finns i systemet är det viktigt att veta hur stor 
kapaciteten i returflödet är. Det vill säga hur stort utrymmet är för lastning av nya produkter 
jämte returgodset. Kapaciteten kommer att redovisas i tabeller innehållande volymer, fyll-
nadsgrader och antal lediga pallplatser. 

9.1.2 Tillgänglig tid 
Även fast det i vissa fall finns stor fri kapacitet i returflödet så är det inte säkert att det finns 
tillräckligt med tid för att kunna möjliggöra lastning och distribution av nya produkter. Därför 
kommer en sammanställning av den lediga tiden att redogöras för vid respektive ort. 
Den tillgängliga tiden har delats upp i två delar: 
 

− Efter ordinarie distribution 
Dvs. tiden mellan sista leveransen och sista inlämning vid distributionsorten  

− Efter ankomst till Göteborgs Combiterminal 
Dvs. tiden mellan det att växelflaken kommit ned till Göteborgs Combiterminal och 
till att de måste vara vid Logistikcentra Väst för att lastas för ordinarie distribution 

9.1.3  Alternativ dragning 
Analysen kommer att för varje relation undersöka de två olika typerna av alternativa drag-
ningarna nedan för att samordna nya volymer i returflödet.  

Stanna på väg 
Efter avslutade distribution kommer de tomma växelflaken att, som idag, ställas på tåget för 
transport tillbaka till Logistikcentra Väst. Men flödet kommer att stoppas på vägen för att las-
ta på nya volymer. Detta upplägg kan utföras i två olika konfigurationer: 
 

− Då tåget stannas lastas tomma växelflak av och fyllda på. Det kommer alltså endast att 
ske en omlastning av växelflak, ej mellan växelflak och andra lastbärare 

− Då tåget stannar kommer växelflak att lyftas av och öppnas upp för att lasta in nya vo-
lymer. Växelflaken kommer sedan åter att lastas på tåget som fortsätter transporten 
ned till Logistikcentra Väst. Här kommer en omlastning mellan växelflak och andra 
lastbärare att ske 
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Triangel 
Detta upplägg skiljer sig ifrån de föregående då tåget ej har samma sträckning tillbaka till 
Logistikcentra Väst som det hade för distributionen. Tåget går till Logistikcentra Väst via en 
ytterligare terminal för att där lasta nya volymer. 
 
Dessa tre upplägg har för varje relation undersökts huruvida de är praktiskt genomförbara och 
om så vilken potential de erbjuder. 

9.1.4 Kostnader 
Det är omöjligt att förutspå vilka kostnader en eventuell terminalhantering och distribution 
leder till när nya produkter lastats i returtransporter. Därför beskriver denna analyspunkt en-
dast hur kostnaden för dragningen påverkas då en alternativ dragning kan utnyttjas.  

9.2 Umeå 

9.2.1 Fri Kapacitet 
I Tabell 12 redovisas den lediga kapaciteten som årligen ligger runt 2 100 pallplatser (ppl) 
eller 5 300 m3. I stycke 6.6 beskrivs de matematiska stegen för uträknandet av den fria kapaci-
teten. 
 
Tabell 12. Redovisning av den fria kapaciteten för Umeå 

Returvolym Växelflak Ledigt m3 % Antal ppl 
1 566 m3 153 st 5 293 m3 72 % 2 081 st 

9.2.2 Tillgänglig tid 

Efter ordinarie distribution 
Distributionen i Umeå består av två olika slingor, Norr respektive Söder. Båda slingorna läm-
nar sina växelflak till Umeå Combiterminal och måste göra så innan kl. 18.00 för att få med 
dem på tåget till Göteborgs Combiterminal. De två slingorna distribuerar umeåområdet enligt 
följande 
 

− Umeå Söder: Ersboda, Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå 
− Umeå Norr: Luleå och Piteå 

 
Efter den sista leveransen till butik distribueras eventuella Desam- och Fashionetvolymer. 
Umeå Söder innefattar fem KappAhl-butiker varav två i Umeå och en i vardera Ersboda, Örn-
sköldsvik och Skellefteå. Denna slinga innefattar även två Desam butiker i Umeå och Skellef-
teå samt en Fashionet-butik i Umeå. Umeå Norr är mindre än Söder och innefattar endast tre 
KappAhl-butiker varav två i Luleå och en i Piteå. Leveransschemat för Desam- och Fashio-
netbutiker är inte lika hårt styrt som i KappAhls fall och inte heller lika regelbundet utan kan 
variera från vecka till vecka. I Umeå distribueras H&M:s gods tillsammans med KappAhls 
genom samlastning. Leveranser till H&M-butiker sker samtidigt som eller i tät tidsföljd 
före/efter KappAhl-butiker vilket medför att man i Umeås fall kan utgå ifrån KappAhls leve-
ransschema för att beräkna den lediga tiden efter ordinarie distribution trots att H&M-butiker 
är representerade i båda slingorna. 
Distributionen till Desam- och Fashionet-butiker beräknas i genomsnitt ta ca 1 timma33. 

                                                 
33 Bernt Swahn, telefonintervju 2006-01-26 
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Trots att leveranser till dessa butiker ej är lika regelbundna som i KappAhls fall tas tidsåt-
gången för en eventuell distribution till dem med i beräkningarna för att kunna redovisa en 
garanterat ledig tid efter ordinarie distribution. 
 
I Tabell 13 ses ledig tid efter distribution inklusive leveranser till H&M-butiker och eventuel-
la leveranser till Desam- och Fashionetbutiker. Med ledig tid avses tiden mellan sista leverans 
och sista inlämning för respektive dag. Under denna tid används växelflaken ej och är därför 
tillgängliga för att användas för att samordna nya volymer. 
Röd- och blåmarkerat i tabellen visar de tider som tillämpas vid högsäsong respektive extre-
ma volymökningar. För mer utförlig data hänvisas läsaren till bilaga C. 
 

Tabell 13. Ledig tid efter distribution - Umeå 
  Ledig tid efter slinga  

Umeå Söder   
Ledig tid efter slinga  
Umeå Norr 

måndag 3,0 h   måndag 4,5 h 
tisdag 7,5 h   tisdag 4,5 h 
onsdag  3,5 h   onsdag  - 
torsdag 3,0 h   torsdag 4,5 h 
fredag 7,5 h   fredag 4,5 h 

Efter ankomst till Göteborg (ordinarie) 
Tåget ankommer Göteborg vid 16-tiden och växelflaken hämtas och körs till Logistikcentra 
Väst vid kl. 16.30. Dessa växelflak lastas dagen efter vid Logistikcentra Väst mellan kl. 09.00 
och kl. 10.00 för att åter sändas till Umeå för distribution. Den tid som finns för att hantera 
nya volymer är tiden mellan Göteborgs Combiterminals första utlämningstid, kl. 06.00, och 
då växelflaken måste vara vid Logistikcentra Väst för att lastas. Under ordinarie säsong finns 
det ca 3 timmar ledig tid, se Tabell 14 nedan. 
 

Tabell 14. Ledig tid i Göteborg - Umeå 
Umeå   
   
Dag Lasttid Ledig tid 
måndag - - 
tisdag 09:00 3,0 
onsdag 10:00 4,0 
torsdag 09:00 3,0 
fredag 09:00 3,0 

9.2.3 Alternativ dragning 

Stanna på väg 
Då all konfektion transporteras i växelflak som måste hanteras i combiterminaler för att kunna 
flyttas mellan transportsätt är det en förutsättning att det finns en combiterminal där flödet ska 
stoppas. Om så ej är fallet kan nya volymer ej lastas på. I Umeås fall har det vid analys av 
flödet visat sig att det ej finns några combiterminaler som skulle gå att utnyttja för att lasta 
nya volymer. Alternativet att stanna på väg faller därför bort för relationen Umeå – Göteborg. 
Det har även för de andra relationerna visat sig vara praktiskt omöjligt att stoppa det ordinarie 
returflödet för att lasta på volymer på grund av avsaknad av combiterminaler i anslutning till 
flödena. Detta alternativ har därför fallit bort från samtliga relationer. 
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Triangeltrafik 
Som tidigare nämnts i rapporten så har möjligheten att ta en alternativ väg tillbaka från distri-
butionsorten undersökts. Det handlar alltså om att utifrån gällande förutsättningar kunna iden-
tifiera en väg hem via en annan ort (till skillnad från ett rakt returflöde). Meningen var att 
kunna presentera minst en alternativ dragning i form av triangeltrafik per relation. Men det 
har vid analys av returflödena visat sig finnas alltför många begränsningar för att kunna ut-
nyttja triangeltrafik på alla orter. Den främsta och mest avgörande begränsningen är avsaknad 
av combiterminaler och tåg som förbinder dem. Kombinationen av dessa två nödvändigheter 
resulterade i att det enda triangelflödet som är genomförbart finns mellan Umeå-Stockholm-
Göteborg.  
Det resultat analysen gav var att istället för att åka direkt till Göteborg med tåg 42051 från 
Umeå finns möjligheten att åka via Stockholm med tåg 42911 för att där byta till tåg 42457 
mot Göteborg, se Figur 17. Det finns egentligen bara två motiv till att åka över Stockholm: 
 

1. Antingen har man efter distributionsslingan i Umeå lastat nya produkter som ska till 
Stockholm. 

2. Eller om finns det produkter i Stockholm som behöver transport till Göteborg. 
 

 
Figur 17. Bild över triangelflödet mellan Göteborg – Umeå – Stockholm 

Förklaring till alternativ 1 
Efter bilarna är färdiga med distributionen av konfektionen i Umeåområdet innehåller växel-
flaken en liten volym returgods och har därför stor fri kapacitet, se bilaga D. Bilarna kommer 
nu inom Umeåområdet att utnyttja den lediga tiden efter distribution för att samla upp nya 
produkter som med tåg ska transporteras till stockholmsområdet och distribueras. Efter distri-
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butionen i Stockholm transporteras flaken till Göteborg för att lasta av returgodset (plastback-
arna från konfektionen) och fyllas upp med ny konfektion som ska till Umeåområdet. 

Förklaring till alternativ 2 
Till skillnad från alternativ 1 samlas ej några nya volymer upp efter avslutad distribution i 
Umeå utan växelflaken transporteras direkt ner till Stockholm för att där hämta upp gods. 
Detta gods är då ägnat för distribution i Göteborg och sydvästra Sverige.  

Diskussion om alternativen 
Sannolikt är det första alternativet det mest tänkbara med tanke på det redan existerar ett re-
turflöde mellan Stockholm och Göteborg. Om fallet är så att man vill hämta nya produkter 
från Stockholm så är det bättre att utnyttja Stockholm/Göteborg-flödet eftersom det redan 
finns distributionsbilar ute i Stockholmsområdet. Trots detta faktum kan det eventuellt vara så 
att man har upphandlat så pass stora nya volymer i Stockholm att den fria kapaciteten i Umeås 
returflöde behövs i komplement till det ordinarie returflödet Stockholm – Göteborg. Om så är 
fallet finns det tidsmässigt goda möjligheter att få ned denna kapacitet till Stockholm från 
Umeå; Tåget från Umeå ankommer Stockholm kl. 09.07 och man har tillträde till flaken från 
kl. 09.45. Det medför att man har ca 10 timmar att utnyttja växelflaken innan de ska lämnas in 
kl. 20.00 för vidare transport mot Göteborg kl. 22:31. Denna tidsfrist gäller givetvis även för 
alternativ 2.  
Tidigaste utlämning i Göteborg är kl. 06:00 och i dagsläget påbörjas lastning av konfektion 
till Umeå vid kl. 09:00. Således kan det bli problem om man i Göteborg vill distribuera de nya 
volymerna direkt efter ankomst till Göteborg eftersom det endast är tre timmar tills växelfla-
ken måste vara vid Logistikcentra Väst. Skulle växelflaken bli försenade till lastningen skulle 
ytterligare flak behöva hyras in vilket inte är önskvärt. Det finns dock möjlighet att cross-
docka de nya volymerna i Logistikcentra Väst och på så sätt direkt frigöra växelflaken. Av 
denna anledning utgör en kort tid mellan första utlämning och schemalagd tid för lasting i 
realiteten ej ett stort problem. Tidsmässigt är alltså båda alternativen genomförbara och den 
årliga fria kapaciteten är ca 3 500 pallplatser. 

Kostnader för triangeltrafiken 
Det som avgör om det i slutändan är värt att nyttja det ovan beskrivna triangelflödet är givet-
vis kostnaderna och intäkterna. Tyvärr är det omöjligt att beskriva några kubikmeterpriser för 
relationen Umeå – Stockholm – Göteborg då det inte finns någon kännedom om hur mycket 
eller vilka produkter som kommer att fraktas i returflödet. Av samma skäl går det heller inte 
att beräkna vad en eventuell hanteringskostnad skulle bli för exempelvis omlastning och vilka 
distributionskostnaderna skulle bli. Däremot har en jämförelse av fasta kostnader för drag-
ningen genomförts för respektive sträckning, se Tabell 15. 
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Tabell 15. Kostnad för dragning per flak34

Relation kr/flak 
Göteborg – Umeå 100 % 
Umeå – Göteborg 100 % 
Umeå – Stockholm 78 % 
Göteborg – Stockholm 45 % 
Stockholm – Göteborg 45 % 

 
På grund av sekretess redovisas inte de faktiska kostnaderna utan endast relationerna mellan 
dem. Den ordinarie sträckningen mellan Göteborg och Umeå agerar som index, 100 %. Om 
man istället använder sig av tringeltrafiken kommer den nya vägen att kosta 23 % mer. Det 
innebär, om man enbart fokuserar på själva kostnaden för dragningen, att man måste öka in-
täkterna med 23 % per flak för att täcka den ökade kostnaden orsakad av omvägen via Stock-
holm.   

9.2.4 Slutsatser Umeå 
Returflödet från Umeå har på årsbasis en mycket stor ledig kapacitet motsvarande 2 081 pall-
platser eller 5 293 m3. Den lediga tiden efter ordinarie distribution ligger mellan 3,5 till 4,5 
timmar vilket bör vara tillräckligt för att samla in nya volymer och hinna tillbaka till Umeå 
Combiterminal innan sista inlämningstiden. Ett problem gällande norrland är dock de stora 
avstånd mellan orter och kunder vilket problematiserar samordningen av nya volymer. Tri-
angelflödet är som tidigare nämnt lämpligt i de fall då det antingen finns gods som ska till 
Stockholm eller om det finns gods från Stockholm som ej ryms i returflödet mellan Stock-
holm och Göteborg. I Stockholm finns det ca 10 timmar tillgodo för att distribuera eller lasta 
nya volymer vilket innebär att tiden ej kommer att vara ett problem. Det mest troliga är att 
nya volymer återfinns i stockholmsområdet och att Umeås kapacitet kan behövas som kom-
plement till returflödet mellan Stockholm och Göteborg. Ett specialfall av detta scenario har 
analyserats och återfinns i stycke 10. 

9.3 Sundsvall 

9.3.1 Fri kapacitet 
I Tabell 16 redovisas den lediga kapaciteten som årligen ligger runt 1 900 pallplatser eller  
5 000 m3. I stycke 6.6 beskrivs de matematiska stegen för uträknandet av den fria kapaciteten. 
 
Tabell 16. Redovisning av den fria kapaciteten för Sundsvall 

Returvolym Växelflak Ledigt m3 % Antal ppl 
923 m3 127 st 4 998 m3 82 % 1 965 st 

9.3.2 Tillgänglig tid 

Efter ordinarie distribution 
Vid kl. 06.30 kan de växelflak som kommit med tåget kl. 05.35 hämtas ut från Sundsvalls 
Combiterminal. Sundsvallsregionen distribueras av två slingor som är uppdelade enligt föl-
jande 
 

− Sundsvall 1: Birsta, Sundsvall och Sollefteå 

                                                 
34 Telefonintervju 060206, Christine Olsson, CargoNet 
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− Sundsvall 2: Östersund 
 
Efter den ordinarie slingans sista leverans distribueras eventuella Desam- och Fashionetvoly-
mer. I Sundsvall 1 finns det en Fashionet-butik i Sundsvall och tre Desam-butiker varav två i 
Sundsvall och en i Härnösand. Sundsvall 2 innefattar endast en Desam-butik. Distributionen 
till dessa butiker tar max en extra timma per slinga och är inte lika tidsbunden som KappAhls 
och inte heller lika regelbunden utan kan variera från vecka till vecka. Dessa butiker har dock 
en relativt låg leveransfrekvens och det är mindre troligt att samtliga av dem har leverans på 
samma dag. Men för att kunna ange en tid då växelflaken garanterat är lediga inkluderas 
eventuella leveranser till Desam- och Fashionetbutiker och tidsåtgången beräknas generellt till 
1 extra timma. På grund av avståndet mellan Sundsvalls Combiterminal och Östersund, ca 20 
mil en väg, hinner ej uthämtning och leverans till butik ske under samma dag vilket gör att 
ledtiden för Sundsvall 2 är två dagar jämfört med den andra slingan som har en dags ledtid. I 
Tabell 17 ses den lediga tiden efter avslutad distribution, dvs. tiden mellan sista leverans och 
sista inlämning för respektive dag. Under denna tid används växelflaken ej och är därför till-
gängliga för att användas för att samordna nya volymer. Tiderna inkluderar eventuella leve-
ranser till Desam- och fashionetbutiker. För utförligare data hänvisas läsaren till bilaga C. 
Rödmarkerat anger att dagen endast utnyttjas under högsäsong. 

 
Tabell 17. Ledig tid efter distribution – Sundsvall 

  Ledig tid efter slinga 
Sundsvall 1   

Ledig tid efter slinga 
Sundsvall 2 

måndag 4,5 h   måndag - 
tisdag 7,5 h   tisdag 8,5 h 
onsdag  4,5 h   onsdag  - 
torsdag 7,0 h   torsdag 8,5 h 
fredag -   fredag 8,5 h 

Efter ankomst till Göteborg 
Det finns två alternativa tåg från Sundsvall, ett kl. 15.54 och ett senare vid kl. 19.00. Dessa 
tåg ankommer Göteborgs Combiterminal kl. 00.55 respektive kl. 05.06 och som tidigare 
nämnts öppnar combiterminalen kl. 06.00. Eftersom växelflaken inte kan hämtas förrän kl. 
06.00 har det ingen betydelse vilket tåg som väljs. Vid ordinarie lastningstider lastas de runt 
kl. 13.00 för att vid kl. 20.33 åter köras upp till Sundsvall. Tabell 18 visar lastningstiderna i 
Logistikcentra Väst för de växelflak som ska upp till Sundsvall. Ledig tid anger antal timmar 
mellan Göteborgs Combiterminals första utlämningstid och då växelflaken ska vara på Logis-
tikcentra Väst för lastning. Rödmarkerat anger att dagen endast utnyttjas under högsäsong. 
 

Tabell 18. Ledig tid i Göteborg – Sundsvall 
Sundsvall  
      
Dag Lasttid Ledig tid
måndag 13:00 7,0 
tisdag 12:00 6,0 
onsdag 13:00 7,0 
torsdag - - 
fredag 13:00 7,0 

 
Som ses i tabellen finns det mellan sex och sju timmar ledig tid för alla dagar utom torsdag då 
någon lastning ej utförs. 
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9.3.3 Slutsatser Sundsvall 
Som ses i Tabell 18 så är det främst slingan Sundsvall 2 som har mycket ledig tid efter distri-
butionen men tyvärr har Östersund, som är den enda schemalagda leveranspunkten i denna 
slinga, endast två leveranser per vecka. Därtill hör att Östersund, som ovan nämnt, ligger ca 
20 mil väster om Sundsvalls Combiterminal. Trots att mycket ledig tid går till ren transport 
finns det ändå goda möjligheter att lasta nya volymer då man efter leverans har 8,5 timmar 
innan combiterminalen stänger. 
Slingan Sundsvall 1 levererar på måndagar och onsdagar till en KappAhl-butik i Sollefteå 
som ligger ca 12 mil norr Sundsvall. Den lediga tiden på måndagar och onsdagar efter distri-
butionen blir då 4,5 timmar exklusive transporttiden tillbaka till combiterminalen. På tisdagar 
och torsdagar har butiken i Sollefteå ej leverans vilket innebär att bilen efter leverans till Birs-
ta, som ligger någon mil utanför Sundsvalls centrum, har ca 7 timmar med utgångspunkt från 
Sundsvall att samordna nya volymer. Kontentan av jämförelsen mellan de två slingorna är att 
det i Sundsvall 2 finns störst möjligheter att lasta nya volymer för att fylla upp returflödet 
eftersom den täcker ett större geografiskt område, större ledig tid och högre leveransfrekvens. 
Skulle man finna lämpliga lastpunkter för nya volymer finns det dels stor fri kapacitet, 1 965 
pallplatser eller 4 998 m3, och stora tidsmarginaler för direkt distribution efter ankomst till 
Göteborgs Combiterminal. Växelflaken ska senast vara på Logistikcentra Väst kl. 12 respek-
tive 13, vilket betyder att det finns mellan 6 och 7 timmar efter först utlämningstiden vid Gö-
teborgs Combiterminal då de kan användas för distribution. Alternativt går det även att ta vo-
lymerna direkt till Logistikcentra Väst för att där crossdocka dem till nya lastbärare och på så 
sätt frigöra växelflaken. 

9.4 Gävle 

9.4.1 Fri Kapacitet 
I Tabell 19 redovisas den lediga kapaciteten som årligen ligger runt 4 300 pallplatser eller ca 
10 100 m3. I stycke 6.6 beskrivs de matematiska stegen för uträknandet av den fria kapacite-
ten. 
 
Tabell 19. Redovisning av den fria kapaciteten för Gävle 

Returvolym Växelflak Ledigt m3 % Antal ppl 
851 m3 241 st 10 128 m3 95 % 4 317 st 

9.4.2 Tillgänglig tid 

Efter ordinarie distribution 
Växelflaken ankommer Gävle Combiterminal kl. 02.40 och efter terminalens öppnande distri-
bueras de två slingor som Gävle med omnejd består av. Dessa två slingor alternerar varannan 
dag och respektive slinga distribuerar följande orter 
 

− Gävle 1: Söderhamn och Hudiksvall 
− Gävle 2: Gävle och Valbo 

 
Då slingan Gävle 1 avslutar sin ordinarie rutt i Hudiksvall finns det i genomsnitt ytterligare 
4,8 timmar att samla in nya volymer. I vissa fall ingår även en Desam-butik i denna slinga. 
Denna butik ligger i Bollnäs ca 4 mil väster om Söderhamn och får leverans efter den ordina-
rie distributionsslingan. I de fall då denna butik har leverans kör bilen från Hudiskvall till 
Bollnäs via Söderhamn. Denna extratur på ca 4 mil tar ungefär 50 minuter en väg inklusive 
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tid för leverans. Den tillgängliga tiden att samla in nya volymer sjunker då för Gävle 1 med ca 
1 timma vilket innebär att det återstår ca 3,8 timmar. 
Gävle 2-slingan som endast består av en KappAhl-butik i Gävle och en i Valbo har mycket 
kortare avstånd vilket ger en större tidsskillnad mellan sista leverans och sista inlämningstid. 
Även denna slinga består av eventuella leveranser till en Fashionet-butik i Gävle och två De-
sam-butiker varav en i Gävle och en i Valbo. Som tidigare beräknas en leverans ta ca 15 mi-
nuter vilket innebär att då dessa butiker ingår i slingan tar det ytterligare 45 minuter innan den 
ordinarie distributionen kan avslutas och nya volymer kan samordnas. Dessa butiker har dock 
en relativt låg leveransfrekvens och det är mindre troligt att samtliga av dem har leverans på 
samma dag. Trots detta tas tidsåtgången för en eventuell distribution till dem med i beräk-
ningarna för att kunna redovisa en garanterat ledig tid efter ordinarie distribution. 
 
Sista inlämningstiden på Gävle Combiterminal är kl. 16.00 måndag till torsdag och kl. 19.00 
fredag. För respektive slinga återfinns i Tabell 20 den lediga tiden efter distribution. För mer 
detaljerad data se bilaga C. Rödmarkerat i tabellerna visar de veckodagar då endast leverans 
sker under högsäsong och blåmarkering anger de dagar som endast körs vid extrema perioder 
under högsäsong vilket rör sig om någon vecka under året.  Dessa tider är, som ovan nämnt, 
inklusive en timmes eventuella leveranser till Desam- och Fashionet-butiker35. 
 

Tabell 20. Ledig tid efter distribution – Gävle 
 Ledig tid efter slinga 

Gävle 1  
Ledig tid efter slinga 
Gävle 2 

måndag 4,8 h  måndag 6,3 h 
tisdag 4,8 h  tisdag 6,3 h 
onsdag -  onsdag - 
torsdag 4,8 h  torsdag 6,3 h 
fredag -  fredag 9,3 h 

Efter ankomst till Göteborg 
Transporten från och till Gävle sker med samma tåg som trafikerar Sundsvall – Göteborg och 
det finns två avgångar att välja mellan; kl. 18.37 och kl. 22.17. Dessa tåg ankommer Göte-
borgs Combiterminal kl. 00.55  respektive kl. 05.06 och växelflaken kan tidigast hämtas kl. 
06.00. Tabell 21 visar lastningstid och ledig tid, dvs. antal timmar mellan första utlämningsti-
den och då växelflaken måste vara vid Logistikcentra Väst för att lastas, för respektive dag. 

                                                 
35 Bernt Swahn, telefonintervju 2006-01-24 
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Tabell 21. Ledig tid i Göteborgs – Gävle 

Gävle    
    
Dag Lasttid Ledig tid
måndag 11:00 5,0 
tisdag - - 
onsdag 11:00 5,0 
torsdag 10:00 4,0 
fredag 11:00 5,0 

9.4.3 Slutsats Gävle 
Både för Gävle 1 och Gävle 2 finns det alltså gott om tid att samordna och samla in volymer 
och transportera dem i det existerande returflödet, 4,8 respektive 6,3 timmar. I Göteborg kan 
det dock bli tidsbrist om de nya volymerna ska distribueras omgående men detta kan lösas 
genom crossdocking då denna möjlighet finns i Logistikcentra Väst. Kapacitetsmässigt finns 
det stora ytor/volymer att fylla då det årligen finns 4 317 pallplatser motsvarande 10 128 m3 
ledigt i flödet. 

9.5 Stockholm 

9.5.1 Fri Kapacitet 
I Tabell 22 redovisas den lediga kapaciteten som årligen ligger runt 8 100 pallplatser (ppl) 
eller ca 20 600 m3. I stycke 6.6 beskrivs de matematiska stegen för uträknandet av den fria 
kapaciteten. 
 
Tabell 22. Redovisning av den fria kapaciteten för Stockholm 

Returvolym Växelflak Ledigt m3 % Antal ppl 
6 484 m3 601 st 20  614 m3 71 % 8 110 st 

9.5.2 Tillgänglig tid 

Efter ordinarie distribution 
Stockholm består sammanlagt av fyra olika slingor 
 

− Stockholm City: Hötorget, Gallerian, Skärholmen, Sergel och Drottninggatan 
− Stockholm Norr: Barkarby, Uppsala (Gränby), Uppsala, Uppsala (Boländer), Arlan-

da, Jakobsberg, Kista och Stinsen 
− Stockholm Söder: Nacka, Sickla, Globen, Farsta, Huddinge, Tumba och Kungens 

Kurva 
− Stockholm Väst: Haninge, Tyresö, Norrtälje, Åkersberga, Täby, Vällingby och Solna 

 
Även i Stockholm distribueras Desam- och Fashionetgods efter den ordinarie distributionen 
och i likhet med tidigare relationer tar denna distribution ca en timme. Den lediga tiden efter 
distribution för slingorna varierar sinsemellan men utmärkande är att den överlag är väldigt 
stor, se Tabell 23. Rödmarkerat i tabellerna visar de veckodagar då endast leverans sker under 
högsäsong och blåmarkering anger de dagar som endast körs vid extrema perioder under hög-
säsong vilket rör sig om någon vecka under året. För mer utförlig data se bilaga C. Som ses i 
tabellen finns det mycket ledig tid med upp emot dryga 8 timmar inklusive eventuell distribu-
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tion av Desam- och Fashionetgods. Dessa tider bör borga för goda möjligheter att samordna 
nya volymer. 
 

Tabell 23. Ledig tid efter distribution – Stockholm 
  Ledig tid efter slinga 

Stockholm City   
Ledig tid efter slinga 
Stockholm Norr 

måndag 7,5 h   måndag 8,2 h 
tisdag 7,5 h   tisdag 8,2 h 
onsdag  7,5 h   onsdag  8,2 h 
torsdag 7,5 h   torsdag 8,2 h 
fredag 7,5 h   fredag 8,2 h 
          

  Ledig tid efter slinga 
Stockholm Söder   

Ledig tid efter slinga 
Stockholm Väst 

måndag 8,8 h   måndag 8,0 h 
tisdag 8,8 h   tisdag 9,8 h 
onsdag  -   onsdag  8,0 h 
torsdag 8,8 h   torsdag 8,0 h 
fredag 8,8 h   fredag 9,8 h 

Efter ankomst till Göteborgs Combiterminal 
Utlastningstiderna för stockholmsslingorna ligger ofta tidigt på morgonen/dagen vilket gör att 
det finns få timmar ledig tid med några få undantag. Som ses är det främst Stockholm Norr 
som har flest outnyttjade timmar i Göteborg. Men som tidigare nämnt är den lediga tiden ej av 
större vikt då möjligheten att crossdocka volymer i Logistikcentra Väst finns. Sammanfatt-
ningsvis kan dock sägas att som minst finns det endast 1 timmes ledig tid att hinna samordna 
nya volymer och som mest 6 timmar. 
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Tabell 24. Ledig tid i Göteborg – Stockholm 
Stockholm City       Stockholm Norr     
              
Dag Lasttid Ledig tid   Dag Lasttid Ledig tid 
måndag 09:00 3,0   måndag 12:00 6,0 
tisdag 10:00 4,0   tisdag 09:00 3,0 
onsdag 09.00 3,0   onsdag 11:00 5,0 
torsdag 07:00 1,0   torsdag 11:00 5,0 
fredag 09:00 3,0   fredag 08:00 2,0 
          
Stockholm Söder     Stockholm väst   
          
Dag Lasttid Ledig tid   Dag Lasttid Ledig tid 
måndag 07:00 1,0   måndag - - 
tisdag - -   tisdag 07:00 1,0 
onsdag 07:00 1,0   onsdag 10:00 4,0 
torsdag 08:00 2,0   torsdag - - 
fredag 11:00 5,0   fredag 10:00 4,0 

9.5.3 Slutsatser Stockholm 
Stockholm – Göteborg är det returflöde med störst potentialer vad gäller utnyttjandet av den 
lediga kapaciteten. Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta 
 

− Distribution av konfektion sker inom, ett per slinga, relativt litet område 
− Det finns stor ledig kapacitet 
− Det finns många lediga timmar efter den ordinarie distributionen 

 
Stockholms svaga punkt är att tiden för lastning vid Logistikcentra Väst ofta ligger tidigt på 
förmiddagen vilket gör att det kan bli knapp med tid om de nya volymerna ska distribueras 
direkt dvs. ej gå in i lagret för att distribueras senare. Denna svaga punkt kan dock enkelt 
överbyggas genom att det vid Logistikcentra Väst finns möjligheter till att crossdocka voly-
mer. Utnyttjar man denna möjlighet är transporttiden mellan Göteborgs Combiterminal och 
Logistikcentra Väst samt tidsåtgången för omlastning av gods till andra lastbärare de enda 
tidsliga parametrarna som sätter gränser. Den lediga kapaciteten i returflödet är årligen 8 110 
pallplatser motsvarande 20 614 m3. Men som tidigare beskrivet kan Umeås returflöde utnytt-
jas via den alternativa dragning beskriven i stycke 9.2.3. Detta förfarande skulle höja den årli-
ga kapaciteten till ca 10 200 pallplatser årligen. 
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10 

10.1 Upplägg 

Case 
I Green Cargos regi finns Logistikcentra Ost som ligger i Jordbro söder om Stockholm. I detta 
logistikcentra hanteras alkoholvaror för distribution till systembolagets samtliga butiker samt 
en del restauranger. Alkoholvarorna är förpackade i kartonger och lastas på pall i lagret innan 
distribution som i sköts av DHL i Stockholmsområdet och av Lagena i resten av landet. Man 
har inom Division Logistics uttryckt att man vill inleda en undersökning för att få vetskap om 
huruvida det är möjligt att lasta alkoholprodukter i det redan existerande returflödet för kon-
fektion mellan Stockholm-Göteborg. Som rapporten påvisar finns det svårigheter med att 
samlasta produkter i Göteborg för transport upp till Stockholm då dessa flak har en väldigt 
hög utnyttjandegrad. Däremot så finns det goda möjligheter, sett till ledig kapacitet, att lasta 
alkoholprodukterna som är tänkta för distribution i Göteborg eller till och med sydvästra Sve-
rige i returflödet från Stockholm. Efterfrågan av alkoholhaltiga drycker följer också ett efter-
frågemönster som är kontracykliskt med efterfrågan för vilket ytterligare talar för möjlighe-
terna att fylla returflödet med alkoholprodukter.  

I detta Case har möjligheten till ett upplägg med transport av alkoholvaror till Sveriges södra 
delar i konfektionens returflöde endast granskats på ytan. Syfte med denna undersökning är 
visa att möjligheten existerar, djupare studier av detta case hamnar nämligen utanför ramarna 
för detta examensarbete. I Tabell 25 finns en data över Logistikcentra Osts årsvolym fördelat 
per månad. 
 
Tabell 25. Volymer från Logistikcentra Ost 
  Kartonger/mån Antal pall Till Göteborg/Sydväst antal pall 
Jan 143 400 3 585 43 020 1 076 
Feb 143 400 3 585 43 020 1 076 
Mar 149 600 3 740 44 880 1 122 
Apr 186 400 4 660 55 920 1 398 
Maj 161 400 4 035 48 420 1 211 
Jun 192 200 4 805 57 660 1 442 
Jul 202 600 5 065 60 780 1 520 
Aug 156 000 3 900 46 800 1 170 
Sep 156 400 3 910 46 920 1 173 
Okt 169 800 4 245 50 940 1 274 
Nov 150 000 3 750 45 000 1 125 
Dec 188 800 4 720 56 640 1 416 
Totalt 2 000 000 krt 50 000 st 600 000 st 15 000 st 
 
Den högra kolumnen (Göteborg/Sydväst) är en grov uppskattning som anför att 30 % av Lo-
gistikcentra Osts volymer konsumeras i de Sydvästra delarna av Sverige. Att ta fram områ-
desspecifik efterfrågedata skulle vara väldigt resurskrävande och därför används detta över-
slag om 30 % för att genomföra analysen.36

Kapacitetsbehov 
För att få kännedom om huruvida man har plats att lasta in alkoholvarorna i flaken som ska i 
returflödet till Göteborg har en beräkning med avseende på ledig yta i flaken genomförts. 

                                                 
36 Pierre Nilsson, telefonintervju 2006-02-09 
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Denna lediga yta har omvandlat till antal lediga pallplatser i flaken och därifrån har överskot-
tet respektive underskottet på flak beräknats.  
 
Tabell 26. Tillgänglig kapacitet i returflöde från Stockholm 
Kapacitet från Stockholm         
  Alkoholgods Kapacitet Stockholm Skillnad mot kap 
  Till Göteborg/Sydväst antal pallar antal pallar antal pallar antal flak 
Jan 43 020 1 076 836 -240 -14 
Feb 43 020 1 076 888 -188 -11 
Mar 44 880 1 122 635 -487 -28 
Apr 55 920 1 398 572 -826 -46 
Maj 48 420 1 211 416 -795 -45 
Jun 57 660 1 442 438 -1004 -56 
Jul 60 780 1 520 743 -777 -44 
Aug 46 800 1 170 816 -354 -20 
Sep 46 920 1 173 937 -236 -14 
Okt 50 940 1 274 655 -619 -35 
Nov 45 000 1 125 685 -440 -25 
Dec 56 640 1 416 489 -927 -52 
Totalt 600 000 krt 15 000 st 8110 -6890 -383 
 
De röda siffrorna i tabellen visar att det finns ett underskott i kapaciteten och mer flak skulle 
behövas för att tillgodose behovet för transporter ner till sydvästra Sverige. För att frigöra mer 
kapacitet blir man tvungen till att investera i nya flak eller som beskrivet i stycke 9.2.3 utnytt-
ja den fria kapaciteten som finns i Umeås returflöde. Gör man en sammanslagning av den fria 
kapaciteten i returflödena Umeå – Göteborg och Stockholm – Göteborg blir resultatet enligt 
Tabell 27. 
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Tabell 27. Tillgänglig kapacitet (inklusive Umeå) i returflöde från Stockholm 
Kapacitet från Stockholm inkl. Umeåflak       
  Alkoholgods Kapacitet Stockholm + Umeå Skillnad mot kapacitet
  Till Göteborg/Sydväst  antal pallar antal pallar antal pallar  antal flak
Jan 43 020 1 076 1005 -71 -4 
Feb 43 020 1 076 1068 -8 -1 
Mar 44 880 1 122 813 -309 -18 
Apr 55 920 1 398 709 -689 -39 
Maj 48 420 1 211 539 -672 -38 
Jun 57 660 1 442 543 -899 -50 
Jul 60 780 1 520 942 -578 -33 
Aug 46 800 1 170 1022 -148 -9 
Sep 46 920 1 173 1148 -25 -2 
Okt 50 940 1 274 854 -420 -24 
Nov 45 000 1 125 900 -225 -13 
Dec 56 640 1 416 654 -762 -43 
Totalt 600 000 krt 15 000 st 10197 -4803 -267 

10.2 Slutsatser Case 
Som Tabell 26 och Tabell 27 visar är kapaciteten i samtliga månadern för liten för att täcka 
det totala behovet. Samtidigt bör man ta hänsyn till det faktum att en grov uppskattning av 
efterfrågan (30 % av Sveriges totala efterfråga) i sydvästra Sverige har gjorts. Det är alltså 
inte säkert att verkligheten ser ut på det sättet. Om Green Cargo beslutar sig för att i framtiden 
utnyttja denna möjlighet så är det mycket möjligt att området är mindre. Vill man till exempel 
enbart koncentrera transporten av alkoholvaror i returflödet till Göteborgsområdet kommer 
man helt säkert att kunna rymma dessa volymer i det ordinarie returflödet. Det vill säga att 
man kan exkludera kapaciteten från Umeå. 
 
Ytterligare något som måste beaktas är huruvida tiderna för distribution av varor från Jordbro 
stämmer överens med Green Cargos existerande tågflöde. Det positiva med flödet Stockholm 
– Göteborg är att det finns avgångar fem dagar i veckan vilket innebär att man har en bra an-
passningsförmåga efter de dagar som man måste distribuera alkoholvaror. Vill man däremot 
konsolidera flödet från Umeå med Stockholm – Göteborg flödet måste hänsyn tas till den 
transporten endast sker tre dagar i veckan. Här måste man alltså ha kunskap om hur stort ka-
pacitetsbehovet är för varje dag.  
Distributionen av produkterna från Jordbro efter ankomst till Göteborg ska också tillgodoses. 
Det finns en viss tid tillgänglig för att distribuera i Göteborgsområdet innan flaken åter måste 
vara vid Logistikcentra Väst för lastning. Ska man däremot genomföra distribution över ett 
större geografiskt område eller på tider som inte överensstämmer med de tidsluckor som finns 
i dagens system krävs det att produkterna placeras i lager. Möjligheten till crossdocking finns 
vid Logistikcentra Väst vilket kan lösa tidsbrister. 
Som synes så finns det många olika problem och sidor som bör beaktas för att kunna genom-
föra ett upplägg där produkter från Jordbro transporteras till Sydvästra Sverige. 
Däremot visar denna casebeskrivning att det finns en relativt stor del ledig kapacitet som kan 
utnyttjas för ändamålet. 
 

 67  



LiTH Sammanfattande resultat och avslutande diskussion 2006-04-04 
Green Cargo AB 

11 

11.1 Samlastning 

11.2 Returer 

Sammanfattande resultat och avslutande diskussion 
Detta stycke presenterar resultaten av analysen av de två potentialerna Samlastning och Re-
turer. Dessutom förs en diskussion runt de olika resultaten. Till sist återfinns resultat samt 
diskussion runt det case som analyserats. I det avslutande stycket återfinns rekommendationer 
för fortsatta studier. 

Syftet med analysen av potentialen Samlastning var att dels redovisa nyckeltal samt att utifrån 
dem klargöra vilket av de undersökta flödena som erbjöd den största potentialen. 
Samlastning innebär i praktiken att nya kunder ska vinnas och att deras gods ska samlastas 
med konfektionen. Resultatet av detta skulle vara en höjd fyllnadsgrad och ett lägre kubikme-
terpris i dragningen. Totalkostnaden för dragningen skulle ej förändras då principen för sam-
lastning förutsätter att antalet växelflak ej förändras. Totalkostnaden för hela distributionen, 
dvs. från Logistikcentra Väst till kund, kommer dock att stiga då kostnaderna för distributio-
nen med största sannolikhet kommer att öka eftersom ytterligare gods ska levereras. Eventuel-
la hanteringskostnader så som terminalhantering kan tillkomma vilka även de bidrar till en 
höjning av totalkostnaden.  
Sammanfattningsvis kan sägas att vid en lyckad samlastning kommer den totala kostnaden för 
leverans till kund att öka men att det totala kubikmeterpriset kommer att sjunka. 
 
Resultaten av analysen av potentialen Samlastning har påvisat följande: 
 

− Tillräcklig lagerkapacitet i Logistikcentra Väst finns för att höja fyllnadsgraden till 85 
% i samtliga undersökta flöden.  

− Störst potential för samlastning återfinns i flödet Göteborg-Gävle, med följande nyck-
eltal 

o Fyllnadsgrad: 30 % 
o Fri kapacitet: 3 200 pallplatser årligen 
o Ledig tid efter ordinarie distribution: 5-7 timmar 
o Kubikmeterpris i dragning: 48 % av totalkostnaden. 

 
Nya kunder ska alltså i första hand försöka värvas inom Gävleregionen då en ökning av fyll-
nadsgraden i Gävle-flödet har störst positiv verkan relativt de andra undersökta flödena. För 
att minimera ökningen av distributionskostnaden bör nya kunder sökas i närhet av de idag 
befintliga konfektionskunderna. Dock finns det som ovan visat mellan 5 till 7 timmar att dis-
tribuera ytterligare volymer varför nya kunder ej nödvändigtvis måste ligga nära konfektions-
kunder. 

Syftet med analysen av potentialen Returer var att redovisa den fria kapaciteten i respektive 
returflöde samt vilka alternativ det fanns att samla in nya volymer för att lasta i returflödet.  
I fri kapacitet inbegrips två egenskaper: 
 

− Kapaciteten är ej utnyttjad, den beskriver alltså hur stor lastkapaciteten är i returflödet. 
− Att utnyttja denna kapacitet i tåget är ”gratis” då returtransporten är betald av de kon-

fektionskunder som har returgods i det specifika flödet. 
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Hittar man gods som kan transporteras i returflödet behöver man alltså ej betala för att få detta 
transporterat till Göteborgs Combiterminal. 
De olika alternativen för att samla in nya volymer var följande 
 

− Stanna på väg 
− Triangel 

 
Se stycke 9.1.3 för förklaring av dessa alternativ. Det visade sig dock att det endast fanns en 
relation, Umeå – Göteborg, som erbjöd en alternativ dragning till Logistikcentra Väst. Detta 
flöde kan istället för att gå direkt till Göteborg istället gå via Stockholm. Motivet för att tåget 
ska ta detta triangelflöde är att det finns gods i Umeå som har kund i Stockholm. Man skulle 
även kunna tänka sig att triangelflödet skulle kunna utnyttjas i det fall då det finns gods i 
Stockholm som har kund i Göteborg. Det finns dock redan finns ett existerande returflöden 
denna sträckning, som dels är billigare per växelflak och som har större fri kapacitet, varför 
triangelflödet i detta fall saknar motiv. Att utnyttja tringelflödet resulterar i att kostnaden per 
växelflak ökar med 563 kr. Växelflaken blir ej försenade ned till Logistikcentra Väst vilket 
innebär att det ej skulle finns behov av att hyra in eller köpa ytterligare växelflak vid ett ut-
nyttjande av triangelflödet. 
 
Resultatet av analysen av potentialen Returer har påvisat följande: 
 

− Returflödet mellan Stockholm – Göteborg erbjuder störst fri kapacitet med 10 191 
pallplatser motsvarande 20 614 m3 årligen. 

− Mest tillgänglig tid efter ordinarie distribution återfinns i Stockholm med 7,5 till 9,8 
timmar. 

− Ovan nämnda flöde har även den högsta leveransfrekvensen med tre till fyra ordinarie 
leveranser per vecka. 

 
Det är alltså returflödet mellan Stockholm och Göteborg som erbjuder den största potentialen 
i utnyttjandet av returflödet. I det fall den fria kapaciteten i detta flöde ej är tillräckligt finns 
möjligheten att utnyttja det ovan beskrivna triangelflödet mellan Umeå och Göteborg via 
Stockholm. Detta flöde skulle öka kapaciteten mellan Stockholm och Göteborg med 2 081 
pallplatser till 10 191 pallplatser årligen. 

11.3 Case 
Här har möjligheten till ett upplägg med transport av alkoholvaror till Göteborg och sydvästra 
Sverige i konfektionens returflöde från Stockholm endast granskats på ytan. Syfte undersök-
ningen var att visa att möjligheten existerar sett till lastkapaciteten i returflödet samt att det 
tidsmässigt var möjligt att samordna ytterligare volymer. Fördelen med detta upplägg är att, 
som ovan i stycke 11.2 beskrivet, transporten från Årsta Combiterminal till Göteborgs Combi-
terminal redan är betald av konfektionskunderna KappAhl, H&M, Desam och Fashionet. 
Transporten med tåg, dvs. dragningen, skulle alltså kunna ske gratis sett mellan Göteborg och 
Stockholm. 
Som ovan nämnt i sista delen av stycke 11.2 har möjligheten att konsolidera returflödet från 
Stockholm med det från Umeå för att utöka lastkapaciteten undersökts. Denna konsolidering 
skulle öka kapaciteten mellan Stockholm och Göteborg med 2 081 pallplatser till 10 191 pall-
platser årligen. 
Analysen visade alltså att detta alternativ praktiskt sett är genomförbart men att det med den 
grova uppskattning av behovet uppstår kapacitetsbrist. 
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Tyvärr har det ej funnits tid att, inom examensarbetets ramar, genomföra en mer djupgående 
analys av detta case. Av den anledningen har en grov uppskattning av hur stora volymer som 
går till Göteborg och sydvästra Sverige gjorts. Uppskattningen är dock tilltagen i överkant för 
att säkerställa att kapaciteten i systemet är tillräcklig. 
Det är dock från Green Cargos sida mycket intressant att genomföra en kostnadsanalys för att 
visa huruvida detta transportalternativ är kostnadseffektivt jämfört med dagens distribution. 
Därför har ett projekt med detta syfte genfomförts och läsaren hänvisas till detta för vidare 
diskussion och slutsatser. För mer information ta kontakt med Jan Norlén Division Logistics. 

11.4 Rekommendationer för fortsatta studier 
De nyckeltal som presenterats i detta arbete bör användas som underlag vid konfiguration av 
de analyserade flödena. 
De fakta som tagits fram rörande det Case som beskrivs ovan bör ligga till grund för det pro-
jekt med syfte att undersöka kostnadseffektiviteten i utnyttjandet av den fria kapaciteten i re-
turflödet mellan Stockholm och Göteborg. 
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12 Ordlista 

Crossdock 
En metod för att sortera samt konsolidera inkommande gods i en terminal utan att lagring el-
ler plockning sker innan varorna transporteras vidare. 

Hubba 
Se crossdock. 

Intermodala transporter  
Samma lastbärare transporteras från avsändningsort till mottagare under användande av minst 
två olika transportsätt. 

Kombinerade transporter 
Se intermodala transporter 

Komplementära produkter 
Olika produktkategorier vars egenskaper är likartade vilket kan utnyttjas vid samlastning. För 
projektet handlar det om likartad efterfrågecykel. 

Kontracykliska produkter 
Olika produktkategorier som har icke motsvarande efterfrågevariationer 

Taravärde 
Totala egenvikten för emballaget eller förpackning. 

Validering 
Säkerställning av att de resultat som tas fram är rimliga. 

Verifiering 
Säkerställning att data som används är korrekt.  

Växelflak 
Avställbart flak speciellt anpassat för överföring mellan olika fordon 

Dragning 
Den del av transportsträckan som körs med tåg. 
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14 Bilagor 

A. Schematisk karta över flöden 
Nedan återfinns konfektionsflöden som har ursprung i Logistikcentra Väst och Eskilstuna. 
Blåa linjer representerar KappAhl, Varner-gruppen och övriga, de röda representerar H&M. 
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B.  Tabell över kunder och volymer för respektive ort 
På grund av sekretess har denna bilaga utelämnats i den offentliga versionen. 
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C.  Outnyttjad tid vid respektive område 
I tabellen nedan redovisas i högra kolumnen den tid som kan utnyttjas för att antingen distribuera produkter vid samlastningen eller för att samla 
in nya varor till returflödet. Dessa tider är baserade på KappAhl-butikernas leveransschema och för att få en bättre verklighetsförankring bör en 
timma läggas till på varje område. Detta för att respektive område har butiker tillhörande H&M, Desam och Fashionet. Första utlämning är tid-
punkten då flaket först kan hämtas vid combiterminalen. Första butik är tidpunkten då leverans till första butiken i slingan ska ske. Sista butik är 
tidpunkten för leverans till sista butik i slingan. Sista inlämning är tidpunkten då flaket måste vara tillbaka vid combiterminalen. Tidsskillnad är 
skillnaden mellan sista inlämning och sista butik. 
 
Sundsvall 1 - Lågsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 07:30 Birsta 12:00 Sollefteå 17:30 5,5 
tisdag 06:30 07:30 Birsta 09:00 Sundsvall 17:30 8,5 
onsdag  06:30 12:00 Sollefteå 12:00 Sollefteå 17:30 5,5 
torsdag 06:30 07:30 Birsta 09:00 Sundsvall 17:30 8,5 
fredag 06:30     17:30  
          
Sundsvall 1 - Högsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 07:30 Birsta 12:00 Sollefteå 17:30 5,5 
tisdag 06:30 07:30 Birsta 09:00 Sundsvall 17:30 8,5 
onsdag 06:30 07:30 Birsta 12:00 Sollefteå 17:30 5,5 
torsdag 06:30 07:30 Birsta 12:00 Sundsvall 17:30 5,5 
fredag 06:30     17:30  

 76  



LiTH Bilagor 2006-04-04 
Green Cargo AB 

 
Sundsvall 2 - Lågsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00     17:30  
tisdag 06:30 08:00 Östersund 08:00 Östersund 17:30 9,5 
onsdag  06:30     17:30  
torsdag 06:30 08:00 Östersund 08:00 Östersund 17:30 9,5 
fredag 06:30     17:30  
        
Sundsvall 2 - Högsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00     17:30  
tisdag 06:30 08:00 Östersund 08:00 Östersund 17:30 9,5 
onsdag 06:30     17:30  
torsdag 06:30 08:00 Östersund 08:00 Östersund 17:30 9,5 
fredag 06:30 08:00 Östersund 08:00 Östersund 17:30 9,5 
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Gävle 1 - Lågsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:30     16:00  
tisdag 06:00 09:30 Hudiksvall 10:15 Söderhamn 16:00 5,8 
onsdag 06:00     16:00  
torsdag 06:00 09:30 Hudiksvall 10:15 Söderhamn 16:00 5,8 
fredag      19:00  
                
Gävle 1 - Högsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:30 09:30 Hudiksvall 10:15 Söderhamn 16:00 5,8 
tisdag 06:00 09:30 Hudiksvall 10:15 Söderhamn 16:00 5,8 
onsdag  06:00     16:00  
torsdag 06:00 09:30 Hudiksvall 10:15 Söderhamn 16:00 5,8 
fredag      19:00  
                
Gävle 2- Lågsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:30     16:00  
tisdag 06:00 08:00 Gävle 08:45 Valbo 16:00 7,3 
onsdag  06:00     16:00  
torsdag 06:00 08:00 Gävle 08:45 Valbo 16:00 7,3 
fredag      19:00  
                
Gävle 2- Högsäsong             
  första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:30 08:00 Gävle 08:45 Valbo 16:00 7,3 
tisdag 06:00 08:00 Gävle 08:45 Valbo 16:00 7,3 
onsdag  06:00     16:00  
torsdag 06:00 08:00 Gävle 08:45 Valbo 16:00 7,3 
fredag  08:00 Gävle 08:45 Valbo 19:00 10,3 
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Umeå Söder - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 08:00 Umeå 14:00 Örnsköldsvik 18:00 4,0 
tisdag 12:00     18:00  
onsdag 12:00 13:00 Ersboda 13:30 Umeå 18:00 4,5 
torsdag 12:00 08:00 Umeå 14:00 Örnsköldsvik 18:00 4,0 
fredag 12:00     18:00  
        
Umeå Söder - Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 08:00 Umeå 14:00 Örnsköldsvik 18:00 4,0 
tisdag 12:00 08:00 Umeå 09:30 Skellefteå 18:00 8,5 
onsdag 12:00 10:00 Örnsköldsvik 13:30 Umeå 18:00 4,5 
torsdag 12:00 08:00 Umeå 14:00 Örnsköldsvik 18:00 4,0 
fredag 12:00 08:00 Umeå 09:30 Skellefteå 18:00 8,5 
        
Umeå Norr - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
tisdag 12:00     18:00  
onsdag 12:00     18:00  
torsdag 12:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
fredag 12:00     18:00  
        
Umeå Norr - Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 06:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
tisdag 12:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
onsdag 12:00     18:00  
torsdag 12:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
fredag 12:00 10:00 Luleå 12:30 Piteå 18:00 5,5 
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Stockholm City - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00     20:00  
tisdag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
onsdag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
torsdag 03:30     20:00  
fredag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
        
        
Stockholm City - Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
tisdag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
onsdag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
torsdag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
fredag 03:30 07:15 Drottningg. 11:30 Skärholmen 20:00 8,5 
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Stockholm Norr - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
tisdag 03:30     20:00  
onsdag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
torsdag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
fredag 03:30     20:00  
 
Stockholm Norr - Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
tisdag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
onsdag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
torsdag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
fredag 03:30 06:00 Barkarby 10:50 Stinsen 20:00 9,2 
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Stockholm Söder - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00     20:00  
tisdag 03:30 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
onsdag 03:30     20:00  
torsdag 03:30 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
fredag 03:30     20:00  
        
Stockholm Söder - 
 Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
tisdag 03:30 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
onsdag 03:30     20:00  
torsdag 03:30 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
fredag 03:30 07:00 Nacka 10:15 Kungens Kurva 20:00 9,8 
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Stockholm Väst - Lågsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 08:30 Haninge 11:00 Täby 20:00 9,0 
tisdag 03:30 08:00 Vällingby 09:15 Solna 20:00 10,8 
onsdag 03:30 08:30 Haninge 11:00 Täby 20:00 9,0 
torsdag 03:30 08:00 Vällingby 09:15 Solna 20:00 10,8 
fredag 03:30     20:00  
Stockholm Väst - Högsäsong       
 första utlämning första butik sista butik sista inlämning tidsskillnad 
måndag 05:00 08:30 Haninge 11:00 Täby 20:00 9,0 
tisdag 03:30 08:00 Vällingby 09:15 Solna 20:00 10,8 
onsdag 03:30 08:30 Haninge 11:00 Täby 20:00 9,0 
torsdag 03:30 08:30 Haninge 11:00 Täby 20:00 9,0 
fredag 03:30 08:00 Vällingby 09:15 Solna 20:00 10,8 
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D. Ledig Kapacitet vid Returflöden 

 
Stockholm                      
                        
månad fördelning retur volym antal 10stpl tot bottenarea stplr flak flakvolym tot bottenarea flak m2 ledigt antal ppl m3 ledigt % 
Januari 7,1 % 460 1290 283 m2 56 2688 1085 m2 802 m2 836 2126 79 % 
Februari 7,3 % 473 1326 290 m2 59 2832 1143 m2 852 m2 888 2259 80 % 
Mars 10,0 % 648 1817 398 m2 52 2496 1007 m2 609 m2 635 1615 65 % 
April 9,1 % 590 1653 362 m2 47 2256 910 m2 548 m2 572 1453 64 % 
Maj 8,0 % 519 1453 318 m2 37 1776 717 m2 398 m2 416 1056 59 % 
Juni 6,0 % 389 1090 239 m2 34 1632 659 m2 420 m2 438 1113 68 % 
Juli 7,9 % 512 1435 314 m2 53 2544 1027 m2 712 m2 743 1888 74 % 
Augusti 11,0 % 713 1998 438 m2 63 3024 1220 m2 783 m2 816 2074 69 % 
September 10,5 % 681 1908 418 m2 68 3264 1317 m2 899 m2 937 2383 73 % 
Oktober 10,5 % 681 1908 418 m2 54 2592 1046 m2 628 m2 655 1665 64 % 
November 8,8 % 571 1599 350 m2 52 2496 1007 m2 657 m2 685 1741 70 % 
December 3,8 % 246 691 151 m2 32 1536 620 m2 469 m2 489 1242 81 % 
Total: 100,0 % 6484 18168 3979 m2 601 29136 11758 m2 7779 m2 8110 20614 71 % 

 84  



LiTH Bilagor 2006-04-04 
Green Cargo AB 

 
Gävle                       
                        
månad fördelning retur volym antal 10stpl tot bottenarea stplr flak flakvolym tot bottenarea flak m2 ledigt antal ppl m3 ledigt % 
Januari 7,1 % 60 170 37 m2 22 1056 426 m2 389 m2 406 1031 98 % 
Februari 7,3 % 62 175 38 m2 19 912 368 m2 330 m2 344 874 96 % 
Mars 10,0 % 85 239 52 m2 19 912 368 m2 316 m2 329 837 92 % 
April 9,1 % 77 217 48 m2 20 960 387 m2 340 m2 355 901 94 % 
Maj 8,0 % 68 191 42 m2 15 720 291 m2 249 m2 260 659 92 % 
Juni 6,0 % 51 144 32 m2 15 720 291 m2 259 m2 270 686 95 % 
Juli 7,9 % 67 189 41 m2 22 1056 426 m2 385 m2 401 1020 97 % 
Augusti 11,0 % 94 263 58 m2 22 1056 426 m2 369 m2 384 977 92 % 
September 10,5 % 89 251 55 m2 25 1200 484 m2 429 m2 448 1138 95 % 
Oktober 10,5 % 89 251 55 m2 21 1008 407 m2 352 m2 367 932 92 % 
November 8,8 % 75 210 46 m2 24 1152 465 m2 419 m2 437 1110 96 % 
December 3,8 % 32 91 20 m2 17 816 329 m2 309 m2 323 820 100 % 
Total: 100,0 % 851 2391 524 m2 241 11568 4668 m2 4145 m2 4324 m2 10983 95 % 
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Umeå                       
                        
månad fördelning retur volym antal 10stpl tot bottenarea stplr flak flakvolym tot bottenarea flak m2 ledigt antal ppl m3 ledigt % 
Januari 7,1 % 111 312 68 m2 12 571 230 m2 162 m2 169 430 75 % 
Februari 7,3 % 114 321 70 m2 13 601 243 m2 172 m2 180 457 76 % 
Mars 10,0 % 157 439 96 m2 14 661 267 m2 171 m2 178 452 68 % 
April 9,1 % 143 400 88 m2 11 541 218 m2 131 m2 137 346 64 % 
Maj 8,0 % 125 351 77 m2 10 481 194 m2 117 m2 123 311 65 % 
Juni 6,0 % 94 264 58 m2 8 391 158 m2 100 m2 105 265 68 % 
Juli 7,9 % 124 347 76 m2 14 661 267 m2 191 m2 199 506 76 % 
Augusti 11,0 % 172 483 106 m2 16 751 303 m2 197 m2 206 523 70 % 
September 10,5 % 164 461 101 m2 16 751 303 m2 202 m2 211 536 71 % 
Oktober 10,5 % 164 461 101 m2 15 721 291 m2 190 m2 199 504 70 % 
November 8,8 % 138 387 85 m2 15 721 291 m2 206 m2 215 547 76 % 
December 3,8 % 60 167 37 m2 10 481 194 m2 157 m2 165 417 87 % 
Total: 100,0 % 1566 4393 962 m2 153 7334 2960 m2 1997 m2 2087 m2 5293 72 % 
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Sundsvall                       
                        
månad fördelning retur volym antal 10stpl tot bottenarea stplr flak flakvolym tot bottenarea flak m2 ledigt antal ppl m3 ledigt % 
Januari 7,1 % 66 184 40 m2 11 513 207 m2 167 m2 174 442 86 % 
Februari 7,3 % 67 189 41 m2 11 513 207 m2 166 m2 173 439 86 % 
Mars 10,0 % 92 259 57 m2 11 513 207 m2 150 m2 157 398 78 % 
April 9,1 % 84 236 52 m2 9 440 177 m2 126 m2 131 333 76 % 
Maj 8,0 % 74 207 45 m2 7 330 133 m2 88 m2 92 232 70 % 
Juni 6,0 % 55 156 34 m2 7 330 133 m2 99 m2 103 262 79 % 
Juli 7,9 % 73 205 45 m2 11 549 222 m2 177 m2 185 469 85 % 
Augusti 11,0 % 102 285 62 m2 14 659 266 m2 204 m2 213 540 82 % 
September 10,5 % 97 272 60 m2 13 623 251 m2 192 m2 200 508 82 % 
Oktober 10,5 % 97 272 60 m2 13 623 251 m2 192 m2 200 508 82 % 
November 8,8 % 81 228 50 m2 14 659 266 m2 216 m2 226 573 87 % 
December 3,8 % 35 99 22 m2 7 330 133 m2 111 m2 116 295 90 % 
Total: 100,0 % 923 2592 568 m2 127 6080 2454 m2 1886 m2 1965 4998 82 % 
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E. Fyllnadsgrader 
 
relation total volym antal enheter  
Göteborg - Umeå 5 821 153  
       

  månad Andel av total volym effektiv volym enheter volym enheter fyllnadsgrad

  Januari 7,1 % 413 12 609 67,8% 
  Februari 7,3 % 425 13 641 66,3% 
  Mars 10,0% 582 14 705 82,5% 
  April 9,1 % 530 11 577 91,8% 
  Maj 8,0 % 466 10 513 90,8% 
  Juni 6,0 % 349 8 417 83,8% 
  Juli 7,9 % 460 14 705 65,2% 
  Augusti 11,0% 640 16 802 79,9% 
  September 10,5% 611 16 802 76,3% 
  Oktober 10,5% 611 15 769 79,4% 
  November 8,8 % 512 15 769 66,6% 
  December 3,8 % 221 10 513 43,1% 
   Totalt  5 821 m3 153 st 7 823 m3 74 % 
 
relation total volym antal enheter  
Göteborg - Sundsvall 3 744 127  
       

  månad Andel av total volym effektiv volym enheter volym enheter fyllnadsgrad

  Januari 7,1 % 266 11 513 51,8% 
  Februari 7,3 % 273 11 513 53,3% 
  Mars 10,0% 374 11 513 73,0% 
  April 9,1 % 341 9 440 77,5% 
  Maj 8,0 % 300 7 330 90,9% 
  Juni 6,0 % 225 7 330 68,1% 
  Juli 7,9 % 296 11 549 53,8% 
  Augusti 11,0% 412 14 659 62,5% 
  September 10,5% 393 13 623 63,1% 
  Oktober 10,5% 393 13 623 63,1% 
  November 8,8 % 329 14 659 50,0% 
  December 3,8 % 142 7 330 43,2% 
   Totalt  3 744 m3 127 st 6 080 m3 63 % 
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relation total volym antal enheter  
Göteborg - Gävle 3 422 241  
       

  månad Andel av total volym effektiv volym enheter volym enheter fyllnadsgrad

  Januari 7,1 % 243 22 1 056 23,0% 
  Februari 7,3 % 250 19 912 27,4% 
  Mars 10,0 % 342 19 912 37,5% 
  April 9,1 % 311 20 960 32,4% 
  Maj 8,0 % 274 15 720 38,0% 
  Juni 6,0 % 205 15 720 28,5% 
  Juli 7,9 % 270 22 1 056 25,6% 
  Augusti 11,0 % 376 22 1 056 35,6% 
  September 10,5 % 359 25 1 200 29,9% 
  Oktober 10,5 % 359 21 1 008 35,6% 
  November 8,8 % 301 24 1 152 26,1% 
  December 3,8 % 130 17 816 15,9% 
   Totalt  3 422 m3 241 st 11 568 m3 30 % 
 
Relation Total volym Antal enheter  
Göteborg - Stockholm 23 450 601  
       

  månad Andel av total volym effektiv volym enheter volym enheter fyllnadsgrad

  Januari 7,1 % 1 665 56 2 688 61,9% 
  Februari 7,3 % 1 712 59 2 832 60,4% 
  Mars 10,0 % 2 345 52 2 496 94,0% 
  April 9,1 % 2 134 47 2 256 94,6% 
  Maj 8,0 % 1 876 37 1 776 105,6% 
  Juni 6,0 % 1 407 34 1 632 86,2% 
  Juli 7,9 % 1 853 53 2 544 72,8% 
  Augusti 11,0 % 2 580 63 3 024 85,3% 
  September 10,5 % 2 462 68 3 264 75,4% 
  Oktober 10,5 % 2 462 54 2 592 95,0% 
  November 8,8 % 2 064 52 2 496 82,7% 
  December 3,8 % 891 32 1 536 58,0% 
   Totalt  23 450 m3  601 st 28 848 m3 81 % 
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F. Säsongsvariationer 
På grund av sekretess har denna bilaga utelämnats i den offentliga versionen. 
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