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Planering av flerterminalsystem

Martin Embretsen, Micael Johansson

Konkurrenssituationen på den svenska transportmarknaden är i dag hård. Det är därför viktigt för en ny
aktör att bygga upp ett transportsystem som är bättre än sina konkurrenters. Under hösten 2005 startade
OnRoad sin satsning på den svenska inrikesmarknaden. Satsningen är ett samarbete mellan tio företag
inom transportbranschen och syftar i att skapa ett nätverk för inrikes lastbilstransporter. 

Syftet med det här arbetet var att planera linjetrafiken mellan hubbarna i detta nätverk. Nätverket består
av 19 hubbar från Malmö i söder till Luleå i norr. Ett krav på linjetrafiken i nätverket var att gods skulle
kunna transporteras mellan alla terminaler. Detta betydde inte att det skulle finnas direktlinjer mellan
alla terminaler. Det gavs alltså möjligheter till att transportera gods via flera terminaler innan det nådde
sin slutdestination. 

I arbetets referensram beskrevs den bakomliggande teorin som finns inom området. Denna teori låg
sedan som bakgrund för vårt fortsatta arbete. Vårt arbete bestod i att skapa tidtabeller för linjetrafiken
mellan terminalerna. För att kunna göra detta var vi tvungna att kartlägga alla förutsättningar som fanns
för planeringen av dessa tidtabeller. Vi tog först fram de fysiska förutsättningarna som till stor del avgör
vilka transporttider det finns i nätet. OnRoad bidrog med de mål, krav och den övrig information som de
hade för det här projektet. Detta var bland annat tidskrav, terminalinformation och uppgifter om vilka
åkerier som ansvarade för vilka linjer i nätverket.

Utifrån dessa förutsättningar skapades sedan tidtabeller för linjetrafiken i nätverket. En tidtabell för varje
terminal togs fram med undantag för Karlshamn som skickar sitt gods via Ljungby. Det stora problemet
med att skapa dessa tabeller var att lösa de längre rutterna. De stora avstånden i Sverige ledde till långa
transportider och blev därför en begränsning i transportnätverket. 

De resultat vi kom fram till är en blandning av flera typer av rutter. Direktlinjer har planerats in mellan

terminal,lastbilstransport,linjetrafik,tidtabell
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Sammanfattning

Konkurrenssituationen på den svenska transportmarknaden är i dag hård. Det är därför viktigt
för en ny aktör att bygga upp ett transportsystem som är bättre än sina konkurrenters. Under
hösten 2005 startade OnRoad sin satsning på den svenska inrikesmarknaden. Satsningen är ett
samarbete mellan tio företag inom transportbranschen och syftar i att skapa ett nätverk för
inrikes lastbilstransporter.

Syftet med det här arbetet var att planera linjetrafiken mellan hubbarna i detta nätverk.
Nätverket består av 19 hubbar från Malmö i söder till Luleå i norr. Ett krav på linjetrafiken i
nätverket var att gods skulle kunna transporteras mellan alla terminaler. Detta betydde inte att
det skulle finnas direktlinjer mellan alla terminaler. Det gavs alltså möjligheter till att
transportera gods via flera terminaler innan det nådde sin slutdestination.

I arbetets referensram beskrevs den bakomliggande teorin som finns inom området. Denna
teori låg sedan som bakgrund för vårt fortsatta arbete. Vårt arbete bestod i att skapa tidtabeller
för linjetrafiken mellan terminalerna. För att kunna göra detta var vi tvungna att kartlägga alla
förutsättningar som fanns för planeringen av dessa tidtabeller. Vi tog först fram de fysiska
förutsättningarna som till stor del avgör vilka transporttider det finns i nätet. OnRoad bidrog
med de mål, krav och den övrig information som de hade för det här projektet. Detta var bland
annat tidskrav, terminalinformation och uppgifter om vilka åkerier som ansvarade för vilka
linjer i nätverket.

Utifrån dessa förutsättningar skapades sedan tidtabeller för linjetrafiken i nätverket. En
tidtabell för varje terminal togs fram med undantag för Karlshamn som skickar sitt gods via
Ljungby. Det stora problemet med att skapa dessa tabeller var att lösa de längre rutterna. De
stora avstånden i Sverige ledde till långa transportider och blev därför en begränsning i
transportnätverket.

De resultat vi kom fram till är en blandning av flera typer av rutter. Direktlinjer har planerats
in mellan de stora städerna där det är troligt att det kommer finnas stora godsflöden. Vi har
även vissa rutter som körs tur och retur då avstånden mellan terminalerna gav utrymme till
detta. Rutter med flera stopp har i vissa fall planerats in för att genom samlastning få upp
utnyttjandegraden i lastbilarna. Gods som ska fraktas till terminaler norr om Sundsvall har vi
valt att frakta via Stockholm eller via Sundsvall. Detta val är baserat delvis på
rekommendation från OnRoad och delvis eftersom vi även själva tycker att det är den bästa
lösningen.

För att OnRoad ska kunna bli konkurrenskraftiga måste deras kunder bli nöjda och därigenom
ge företaget ett bra rykte. Det är därför väldigt viktigt att transporttiderna som kunderna har
blivit lovade kan hållas. I de tidtabeller som har tagits fram finns det en tidsbuffert i
transportiderna för att inte transporterna ska bli försenade. Vi anser att denna buffert leder till
att kunderna får sitt gods i tid om OnRoad väljer att använda sig av de rutter som har tagits
fram.

Det finns enligt oss flera förslag till vidarearbete utifrån detta arbete. Det vore framförallt
intressant att analysera linjetrafiken i nätverket när den så småningom är i full drift.
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Abstract

The current competition on the Swedish transportation market is tough. It is therefore
important for a new actor to build a system which is better than their competitors. OnRoad
begun their venture on the Swedish national market in the autumn of 2005. The venture is a
co-operation between ten companies which all are in the transportation business. The goal
with the co-operation is to create a network for national transportation by trailers.

The aim with this report is to plan the regular traffic between the hubs in the network. The
network consists of 19 hubs from Malmö in the south to Luleå in the north. One demand on
the regular traffic is that the goods shall be able to be transported between every hub. This
does not mean that it should be one direct route between every hub. In other words, it is
possible to transport the goods via several terminals before it reaches its final destination.

In our frame of references we described the theories, explaining this area. These theories were
then the background material to our work. Our work consisted of creating timetables for the
regular traffic between the terminals. To be able to do so, we had to map out all the conditions
for this specific task. First we mapped the physical conditions, which has a major impact on
the time of transportation. OnRoad gave us the demands and goals they had and other
important information regarding this project. The information was for instance time demands,
information about the terminals and which haulage contractor who owned a specific route.

With these conditions we created timetables for the regular traffic in the network. One
timetable for each terminal were created except for Karlshamn which sends its goods via
Ljungby. The major problem with the timetables was to solve the longer routes. The long
distances in Sweden led to long time for transportation and therefore became a restriction in
the transportation network. .

The result we got is a mixture of different types of routes. We have planned direct routes
between the major cities because we expect bigger flow of goods there. Some routes are
roundtrips because the distance allows it. Routes with several stops have been planned to
make better use of the trailers. Goods bound to terminals north of Sundsvall have been
planned to go via Sundsvall or Stockholm. This choice has been made because OnRoad
recommended it and because we thought it was the best solution.

If OnRoad are to be competitive their costumers have to be satisfied and in that way give
them good reputation. It is therefore very important that they keep their promises, like the
timetables for instance. We have a buffer time in our timetables because we do not want the
transports to be delayed. If OnRoad choose to use our routes, we are convinced that the
customers will get their goods in time thanks to the buffer time. There are several proposals of
further work we could do out of this project. It would be very interesting to analyse the
network when it is fully operational.
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1 Inledning

Detta kapitel beskriver bakgrunden till vårt arbete samt en problembeskrivning av uppgiften.

Vidare fastställs arbetets syfte, frågeställningar tas upp och till sist beskrivs de avgränsningar

vi har gjort.

1.1 Bakgrund

Kuehne+Nagel var under hösten 2005 med och startade ett nät för inrikestransporter i Sverige.
Nätet består av 19 hubbar spridda inom Sveriges gränser. Alla dessa hubbar har ansvaret för
ett visst geografiskt område. En hubb ska alltså både samla in gods och distribuera ut gods i
sitt område. Dessutom ska varje hubb i idealfallet ha en direkt relation till alla andra hubbar.
Kuehne+Nagel samarbetar med ett antal åkerier i Sverige för att driva detta nätverk. Tanken
är att Kuehne+Nagel ska kunna låta dessa åkerier köra ut deras gods i Sverige. Företaget har
alltså inga egna lastbilar utan tillför endast godsvolymer till nätverket. Nätverket ska även
vara snabbt för att det ska vara konkurrenskraftigt, kunderna ska kunna få sitt gods levererat
inom helst en dag men inom maximalt två dagar.

Ett nytt bolag bildades i och med starten av det nya inrikesnätet. Bolaget går under namnet
OnRoad och består av 10 företag. Företagen som ingår i OnRoad är AA-bolagen,
Alltransport, Ekdahls åkeri, Gävleborgs Transport Service, Ljungby Fjärrtransport,
Kuehne+Nagel, Närkefrakt, Skellefteå Lastbilsstation, LBC Frakt Värmland och Västberga
åkeri. Målet med OnRoad är att bli en marknadsledande transportör på den svenska
inrikesmarknaden.

OnRoad erbjuder sex produkter som kunden kan ta del av. De sex produkterna är Skicka,
Skynda, Ila, Spara, Lagra och Försäkra. Skicka är den normala tjänsten att använda då kunden
vill ha sitt gods transporterat. Om leverans beställs innan klockan 11:00 kommer godset att
levereras nästkommande dag. Endagstrafiken gäller från Skåne upp till Medelpad, vid längre
transporter levereras godset inom två dagar. Tjänsten Skicka innefattar paket, stycke- och
partigods. Vid behov av snabbare leveranser ska kunden kunna använda sig av tjänsterna
Skynda eller Ila. Skynda garanterar distribution innan klockan 12:00 nästkommande dag. Ila
är den snabbaste transporttjänsten och garanterar distribution innan klockan 08:00
nästkommande dag. Dessa två tjänster ska kunna användas nerifrån Skåne upp till Medelpad.
Båda dessa tjänster innefattar paket, stycke- och partigods. Tjänsten Spara erbjuder
mellanlagring av gods. Vill kunden ha sitt gods lagrat under en längre tid kan den använda sig
av tjänsten Lagra. OnRoad erbjuder även en tjänst för försäkring av gods under dess transport.
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1.2 Problembeskrivning

Eftersom det handlar om ett helt nytt nät som har startats finns det inget direkt underlag för
vilka godsflöden det kommer att finnas i nätet. Det finns alltså ingen historisk data att
använda sig av för att analysera godsflöden. Detta medför att det är svårt att förutse vilken typ
av transporter det kommer att krävas i transportnätverket. Med typ av transport menas det
vilken frekvens som efterfrågas, vilka volymer och vikter det rör sig om samt vilken
fördelning det kommer att finnas mellan olika godstyper.

Det nya transportnätverket innefattar hårda krav vad gäller transporttider. De tjänster som
erbjuds har olika tidsgarantier beroende på hur bråttom kunden har att få sitt gods
transporterat. För att kunna konkurrera med andra transportörer på marknaden blir det viktigt
att tidsgarantierna kan hållas. Linjetrafiken i nätverket måste därför utformas på ett sätt som
gör att satta tidsgarantier inte bryts. Eftersom Sverige är ett avlångt land tar det långt tid att
färdas från söder till norr eller tvärtom. De långa avstånden medför att kundkraven på
transporttider blir ett av de största problemen vid planeringen av linjetrafiken mellan nätets
hubbar.

För att transporterna ska bli lönsamma är det viktigt att fyllnadsgraden i lastbilarna är hög vid
dessa transporter. Det kan bli oekonomiskt att köra halvfulla lastbilar på de svenska vägarna.
För att få upp fyllnadsgraden i lastbilarna kan det komma att krävas samlastning av gods. Det
är inte troligt att det kommer att finnas direktlinjer mellan alla hubbar i nätet eftersom
godsvolymerna inte kommer att vara tillräckligt stora på vissa länkar. I vissa fall kan det alltså
krävas att gods transporteras via andra hubbar innan det når fram till sin slutdestination.
Genom att transportera gods via andra hubbar ges det möjlighet till samlastning och på det
sättet kan OnRoad få upp fyllnadsgraden i lastbilarna.

1.3 Syfte

Arbetet syftar i att planera linjetrafiken i ett transportnätverk för inrikestransporter i Sverige.
Genom att analysera transportider mellan olika hubbar vill vi ta fram vad som krävs för att
hålla de tidsgarantier kunderna får när de beställer en transport med OnRoad. Vi vill även
utvärdera vilka linjer som kommer att kunna ha direkttrafik och vilka som behöver
transporteras via andra hubbar.
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1.4 Frågeställningar

De frågeställningar vi avser att svara på i denna rapport följer nedan.

• Vilka transporttider rör det sig om mellan de olika hubbarna?
• Hur ska linjetrafiken mellan hubbarna utformas för att OnRoad ska kunna hålla kraven på

transporttider?
• Mellan vilka hubbar kommer det att krävas direktlinjer?
• Vilka förutsättningar till samlastning kommer det att finnas i hubbarna?

1.5 Avgränsningar

Det nätverk som OnRoad startade den 1 november 2005 består av flera olika typer av
logistiska moment. Det handlar dels om inhämtning av gods till terminal och distribuering av
gods från terminal. Den tredje typen av transport det handlar om är trafiken mellan
terminalerna och det är denna trafik vi valt att koncentrera vårt arbete på. Det är alltså
linjetrafiken mellan hubbarna i nätverket detta arbete berör. Denna avgränsning har vi gjort
för att inte göra arbetet för stort och för att istället kunna koncentrera oss på en del i nätverket.

En annan avgränsning som gjorts handlar om själva transporten. Vi har inte tagit upp vilka
olika typer av lastbilar som kan vara lämpliga att använda i linjetrafiken. Rapporten tar inte
upp vilka typer av lastbärare som kan komma att krävas. Det görs alltså ingen detaljerad
granskning av hur själva transporten ska utföras.
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2 Metod

Detta kapitel beskriver den metod vi har använt oss av för att utföra detta arbete. Först tar vi

upp den litteraturstudie som gjorts inom området. Denna litteraturstudie ligger sedan som

referensram till hela vårt arbete. Därefter beskrivs den metod som har använts för att planera

linjetrafiken i det transportnätverk som arbetet berör.

2.1 Litteraturstudie

Vi startade vårt arbete med att göra en litteraturstudie inom området. Denna studie ligger
sedan som referensram för den senare delen av rapporten. Den teori som finns inom området
är ganska begränsad och mycket av det som skrivits de senaste åren refererar till boken
Logistikens Grunder [3] som är skriven av Kenth Lumsden. Även detta arbete har baserats
mycket på denna bok. Detta för att skapa en referensram till arbetet. Det finns även andra
böcker som beskriver detta område och de övriga böcker som har använts är Logistik – Läran

om effektiva flöden [4] och Transportlogistik [5].

Vissa forskningsrapporter från de senaste åren har också granskats och används i vår
litteraturstudie. Dessa rapporter handlar till stor del om utvecklingen inom transportområdet
och om hur framtidens kan tänkas se ut. Vi har även tagit del av vissa statistiska rapporter
som utförts på uppdrag av SIKA.

När det gäller lastbilstransporter finns det lagar och regelverk för hur dessa ska utföras. Det vi
har tittat på är körtidsregler för lastbilschaufförer. Dessa regler är viktiga eftersom de
påverkar transporttiderna i det transportnätverk som har skapats. Informationen hämtades ur
åkerihandboken från 2005 [6].

2.2 Tillvägagångssätt

Vår uppgift som beskrivits tidigare var att planera linjetrafik mellan olika hubbar i ett
transportnätverk. Det första vi behövde göra var att ta reda på vilka förutsättningar det fanns
för en sådan linjetrafik. Eftersom Sverige är ett avlångt land blir de geografiska
förutsättningarna väldigt viktiga. Genom att kartlägga avstånden mellan alla hubbar i
nätverket kunde en ungefärlig transporttid dem emellan tas fram. Dessa transporttider kan inte
anses vara exakta eftersom faktorer som övrig trafik, väglag med mera inverkar på körtiderna.

Bolaget OnRoad är ett samarbete mellan tio stycken företag. Detta får en inverkan på våra
förutsättningar eftersom de olika åkerierna har tilldelats rättigheterna att köra vissa linjer.
Information om de 19 hubbarna är också en faktor som påverkar vår planering. Det finns även
andra förutsättningar som påverkar planeringen av linjetrafiken. Det är till exempel viktigt att
ta hänsyn till de regler som finns för lastbilschaufförerna. Olika typer av omlastningstider och
av- och pålastningstider kommer också att påverka linjetrafiken. Mer om dessa förutsättningar
kommer att beskrivas närmare senare i rapporten.
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Det viktigaste med dessa transporter är att kunderna får fram sitt gods i tid. Att klara av de
tidskrav som kunderna har blir därför en viktig förutsättning för att OnRoad ska kunna
konkurera med andra transportföretag. När linjetrafiken planerades var dessa tidskrav en
grundsten för upplägget av transporterna.

Projektets mål, skapa ett nätverk för OnRoad, innebar att vi behövde hjälpmedel för att få
fram tider, avstånd och kartor. Detta skulle vara enkelt med ett vanligt program, exempelvis
Microsoft Autoroute. Önskemål från handledaren på företaget och att vi själva ville få en bra
överblick har lett till att vi skapat egna hjälpmedel. Programmen som använts är:

ArcMap – Användes för att skapa en karta där vi enkelt kunde se de olika hubbarna och de
geografiska områden de ansvarar för. Vi kunde även lägga in det vägnät som är
aktuellt vid transporterna.

Excel –   Användes för att skapa en avståndstabell. Den har sedan utökats med en
funktion där användaren kan ange hastighet för att få fram körtider mellan
städerna. Avstånden som anges i Excel kommer från Shells hemsida där vi
använt oss av deras funktion för ruttplanering (ViaMichelin) [11]. Mer om dessa
tabeller kommer senare i rapporten. Excel användes även när våra tidtabeller
skapades.

Efter det att alla förutsättningar hade kartlagts skapades tidtabeller för trafiken mellan
hubbarna. När dessa tabeller skapades gjordes det först och främst utifrån den referensram
som hade tagits fram. Detta eftersom denna ram beskriver alla aspekter av ett
transportnätverk. Vi fick även anvisningar och rekommendationer från vår handledare på
OnRoad.

Eftersom det inte fanns någon information om godsflödena i nätverket blev denna rapport till
stor del en analys av vilka möjligheter det fanns för linjetrafiken i nätverket. Resultatet av
rapporten är alltså inga fasta fakta på hur linjetrafiken borde skötas.
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3 Referensram

I denna del tar vi upp den bakomliggande teori som finns inom området. Referensramen

används sedan som grund i rapportens senare delar. Vi försöker spegla alla de faktorer som

kan tänkas påverka planering av linjetrafik i ett transportnätverk.

3.1 Begrepp och definitioner

För att få en bättre bild av vad det innebär att skapa ett transportnätverk börjar vi med att
beskriva begrepp och definitioner inom området. Det handlar dels om vilka bitar ett sådant nät
kan vara uppbyggt av men även om olika faktorers inverkan på nätet. Denna del syftar i att
beskriva vanliga termer och klargöra vissa begrepp inom området.

3.1.1 Tredjepartslogistik

Ett tredjepartslogistikföretag erbjuder olika typer av logistiska tjänster. De kan vara tjänster
som lagring, transport eller distribution. Det är alltså en tredje part som utför en tjänst mellan
företag ett och två. Anledningen till att företag vänder sig till TPL-företag kan vara att de har
större kunskap inom området och har bättre förutsättningar att skapa effektiva lösningar. De
bättre förutsättningarna beror till exempel på att de genom flera kunder kan skapa ett större
och jämnare godsflöde.

Efterfrågan på logistiktjänster ökar hela tiden och det krävs också större krav på dessa
tjänster. I artikeln TPL- vem gör vad skriver författaren att syftet med TPL-företagens
verksamhet är att skapa ett värde för kunden. Författaren skriver att genom en större
erfarenhet och en bred kundkrets kan ett TPL-företag skapa effektivare leveranser jämfört
med vad de enskilda kunderna skulle kunna göra själva. [1]

I rapporten Tredjepartslogistik i svensk industri skriver författaren Peter Rosèn att tillväxten
på TPL-marknaden är stark och det finns inga tecken på att utvecklingen kommer att avta.
Rapporten delar in tredjepartslogistiken i två typer vilka benämns som traditionell natur och
innovativ karaktär. Den traditionella typen innebär att tjänsten är en kopia av det arbete som
företaget tidigare utförde själv. Med innovativ karaktär menas att TPL-företaget arbetar aktivt
för att utveckla och förbättra den logistikfunktion de har tagit över. [2]

Rapporten tar upp ett antal motiv till varför ett företag vänder sig till en tredjepartslogistiker.
Dessa motiv är [2]:

• Att minska användandet av egna resurser vilket leder till ökad effektivitet och ett minskat
risktagande

• Att minska logistikkostnaderna
• Att kunna erbjuda sina kunder en bättre service i form av leveranstider och

leveransprecision
• Att de vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet
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Det finns även motiv till varför inte ett företag vill köpa in logistiktjänster. De motiv vi tycker
är viktigast är:

• Att kontrollen minskar och beroendet ökat
• Risk för en försämrad kundkontakt
• Svårt att se kostnadsmässiga fördelar
• Att företaget är nöjda med sina egna logistiklösningar

Författaren ger även två råd till ett TPL-företag för att de skall lyckas med sin verksamhet.
Dessa råd är [2]:

• Att begränsa komplexiteten i tjänsten i början och att utveckla den efterhand
• Att till en början fokusera på leveransservice istället för kostnadsbesparingar.

Kostnadsbesparingarna kommer senare när samarbetet är mer utvecklat.

Många av de slutsatser som görs i Peter Rosèns rapport grundar sig på den enkätundersökning
han har gjort inom området.

En nackdel med tredjepartlogistik kan vara att kundföretaget blir extremt beroende av
transportföretaget. Den tjänst som transportören utför är ofta unik och komplicerad vilket gör
att det kan vara svårt för kunden att byta leverantör. Detta gör att företaget blir låst vid en
transportör. [3]

3.1.2 Nätverksstruktur

Ett transportnätverk kan beskrivas som ett nät av noder och länkar. Noderna eller hubbarna i
nätverket kan vara terminaler, lager eller liknande. Länkarna motsvarar vägarna i ett
transportnätverk för lastbilar. All förflyttning av gods sker på dessa länkar. Att förflytta gods
mellan de olika noderna kräver olika tidsåtgång beroende på länkarnas längd. Varje länk kan
då tilldelas en generell tid, denna tid kallas cykeltid. [3]

Figur 1. Nätverksstruktur.

C

Nod

Länk

C          Cykeltid
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Cykeltiden kan delas upp i två olika moment som kallas länktid och nodtid. Länktiden står för
den tid det tar att utföra själva transporten. Nodtiden står för den tid det tar att hantera godset i
noderna. Det finns även något som kalls den passiva nodtiden som är den tid godset ligger i
lager vid en nod. [3]

När gods skall skickas från en hubb till en annan passerar den ofta ett antal andra hubbar på
vägen. Detta gör att det uppstår transportkanaler i nätverket. I en sådan kanal skapas
mellanlagring och flera hanteringsmoment uppstår. Det är då möjligt att beräkna cykeltiden
för hela transportkanalen. [3]

Figur 2. Transportkanal i nätverk.

Cykeltiden skulle givetvis bli minimal om det finns en direktlänk mellan varje hubb. I de
flesta transportnätverk finns det inte tillräckligt stora godsflöden för att skapa direktlänkar
mellan alla hubbar. Det blir alltså oekonomiskt att köra med halvtomma lastbilar för att kunna
minimera cykeltiderna.

3.1.3 Terminaler

Ett transportnätverk är normalt uppbyggt av ett antal terminaler. Direkttransporter från
leverantör till kund förekommer sällan utan godset går oftast genom en eller flera terminaler.
Terminalerna blir därför viktiga för att skapa effektiva transporter. En terminal skall kunna
utföra en rad olika funktioner som inverkar på transporten. Dessa funktioner är [3].

• Samlastning
• Överföring
• Samordning
• Sortering
• Satsning
• Sekvensering
• Kommersialisering
• Lagring

Transportkanal
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Till en terminal samlas gods in från omgivningen. Detta gods måste därefter samlastas i
terminalen för att sedan skickas vidare direkt till kund eller till en annan terminal.
Samlastningen i terminalen måste anpassas till vilken typ av fordon som godset ska fraktas
med. Det kan handla om vilken typ av lastbil som ska användas vid transporten. Det sker
alltså en överföring i terminalen. Gods överförs från ett fordon till ett annat. Det kan till
exempel vara en överföring från en lastbil till ett fartyg eller från en lastbil till en annan
lastbil. En terminal måste därför utformas efter vilka typer av överföringar som sker vid den.
[3]

Samordning i terminalen är en viktig faktor för att skapa ett effektivt flöde. Ankomst- och
avgångstider måste vara väl planerade för att förhindra fördröjning i terminalen och för att
balansera in- och utflödet. Olika typer av sortering uppstår i en terminal. Gods som inhämtats
i omgivningen måste sedan sorteras i terminalen utifrån vilken slutdestination det har. Denna
sortering krävs för att godset sedan ska kunna lastas in i rätt fordon för fortsatt transport. Det
uppstår alltså en typ av destinationssortering. Denna typ av sortering kan även kallas satsning.
[3]

Med sekvensering menas att godset sorteras i en ordning som är anpassad till mottagarens
behov. Gods med hårda tidskrav kan därför läggas först i sekvensen. Kommersialisering
innebär att gods måste iordningställas innan det skickas ut till kund. En terminal kan också få
en typ av lagringsfunktion. Det kan vara en mellanlagring som uppstår då godset väntar på att
skickas vidare. Det kan också vara en långtidslagring om det av någon anledning har
efterfrågats av kunden. [3]

I ett nätverk av terminaler krävs en avancerad planering för att kunna skapa effektiva flöden i
nätverket. Ankomst- och avgångstiderna i terminalerna måste anpassas och samordnas för
hela nätverket. En kund kan till exempel ha beställt gods från olika delar av Sverige. Det kan
då vara viktigt att allt gods anländer hos kunden vid samma tidpunkt trots att det har färdats
genom olika terminaler under transporternas gång. [3]

3.1.4 Konsolidering av transporter

Transportkostnaden är beroende av utnyttjandegraden, dvs. i hur hög grad fordonet utnyttjas
för transporter och hur dess lastutrymme är fyllt med gods. En transportör som utför
leveranser åt flera olika företag är beroende av en effektiv samlastning för att kunna hålla
uppe utnyttjandegraden och minimera transportkostnaderna.

Konsolidering kan utföras på ett antal alternativa sätt [4]:

• Leverans till lager
• Fasta leveransdagar
• Brytpunktsdistribution och navsystem
• Mjölkrundor
• Samdistribution
• Balanserade flöden

Genom att mellanlagra gods kan partistorlekarna göras större vilket gör att fyllnadsgraderna i
lastbilarna ökar. Mellanlagring medför dock att den totala transporttiden för godset kan bli
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längre. Det blir alltså en balansgång mellan att hålla ner transportiderna och att försöka få hög
utnyttjandegrad i sina fordon. Vinsten vid konsolideringen måste även vägas mot de
lagerhållningskostnader som uppstår. [4]

Vid fasta leveranstider uppstår en liknande situation som vid lagring av gods. Gods som
kommer in till en terminal får då ligga och vänta till den utsatta avgångstiden och kan då
samlastas med övrigt gods som kommit in och ska till samma destination. Skillnaden i det här
fallet är att leveransprecisionen blir mycket bättre. De fasta avgångstiderna gör att de
inblandade parterna kan veta när leveranser avgår och ankommer. Avgångstiderna kan då
sättas efter kundernas krav på ankomsttider. [4]

En brytpunkt eller ett nav består av en terminal där det ges möjlighet till mellanlagring,
sortering och omlastning. Genom att skapa stora flöden mellan dessa terminaler kan det bli
enklare att fylla sina fordon med gods och därmed få mer effektiva transporter. En viktig del
för ett transportföretag blir då uppbyggnaden av denna nätstruktur av terminaler. Varje
terminal tilldelas ansvaret för ett visst geografiskt område. Terminalen ska då både samla in
gods och leverera ut gods i detta område. [4]

Ett annat sätt att utföra konsolidering är att använda sig av mjölkrundor. Med en mjölkrunda
menas att fordonet som levererar eller hämtar in gods gör flera stopp under sin transportrunda.
Genom att ta upp gods på flera ställen längs vägen kan fordonet fyllas på efterhand. Det kan
vara svårt att mäta fyllnadsgraden vid mjölkrundor eftersom den varierar under resans gång.
Det finns idag ett flertal avancerade ruttplaneringsverktyg för att utföra den här typen av
transporter. [4]

Med samdistribution menas att gods som skall distribueras till samma område samlastas i ett
fordon. Detta är alltså i stort sett samma sak som alternativet med mjölkrundor. [4]

Vi tycker att den viktigaste faktorn för att kunna få effektiv konsolidering är att balansera sina
transportflöden. Om inflödet till ett område är större än utflödet från detta område skapas en
obalans. Denna obalans kan medföra att fordon får åka tomma tillbaka från detta område.
Dessa tomma hemresor gör att fyllnadsgraden för hela transportuppdraget sjunker drastiskt.
Obalanser i flöden är vanligt i storstadsområden. Inflödet till en storstad är oftast mycket
större än utflöden från staden.

När det gäller konsolidering av transporter har en tredjepartslogistiker en stor fördel i
jämförelse med det enskilda företag. Tredjepartslogistikern kan genom ett flertal kunder skapa
jämnare, större och mer balanserade flöden eftersom de kan samlasta sitt gods effektivare.

Möjligheten till konsolidering beror på vilken typ av gods det rör sig om. De fem olika
godstyperna är lättgods, paketgods, styckegods, partigods och hellast [3]:

• Lättgods (<1 kg): Den lättaste typen av gods, brukar även benämnas som brev.

• Paketgods (1-100 kg): Fyller del av lastbärare, omlastning och ytterliggare hantering kan
behövas. Varuvärdet är ofta högt för denna typ av gods.
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• Styckegods (100-1000 kg): Gods av varierande storlek och typ. Omlastning mellan
lastbärare kan behövas. Den relativa transportkostnaden är vanligtvis större för denna typ
av gods än för hellaster och partigods.

• Partigods (1-5 ton): Större kvantiteter av gods i enhetligt slag. Sändningsstorleken är
tillräckligt stor för att kunna lasta godset på någon form av lastbärare.

• Hellast: Enhetligt gods som kan fylla hela fordon eller lastbärare. Detta innebär att godset
inte behöver lastas om någonstans i transportkedjan.

Samlastning är en avgörande faktor för ett företag som transporterar paket, stycke- och
partigods [5]. Om godset kan samlastas på ett effektivt sätt blir fyllnadsgraden i lastbilen hög
vilket leder till att kostnaden per transporterat kilo blir lägre.

Utnyttjandet av lastkapaciteten brukar benämnas fyllnadsgrad. Detta mått mäts som utnyttjad
andel av den totala vikten, volymen eller ytan. Det är alltså viktigt att veta vilken typ av
fyllnadsgrad som menas när jämförelser ska göras. Fyllnadsgraden mätt i vikt är oftast låg i
jämförelse med fyllnadsgraden i volym. Det är alltså volymen som begränsar hur mycket det
går att lasta i de flesta fall. [4]

De olika typerna av gods ställer även olika krav på informationshantering. Det kan t.ex.
krävas mer tid för identifiering av gods om det är av typen paketgods eller styckegods. [3]

3.1.5 Obalanser i flöden

Ett problem som kan uppstå i ett transportnätverk är att det uppstår obalanser i mellan olika
hubbar. En lastbil som kör fullastad till en hubb kan då gå tom tillbaka om det inte finns något
godsflöde i motsatt riktning. Att köra tomma lastbilar i ena riktningen är inte ekonomiskt
eftersom utnyttjandegraden i lastbilen halveras [4]. Ett sätt att definiera obalansen mellan två
hubbar är att beräkna länkens flödesbalans. Flödesbalansen kan mätas i volym, vikt eller
antalet lastbärare. Denna balans beräknas som godsflöde in minus godsflöde ut och balans
råder då differensen är noll. Det finns även andra sätt att räkna på balanser i olika länkar.
Flödesskevheten(FS) är ett relativt mått som beräknas enligt formeln nedan [5]:

inut

inut

GG

GG
FS

+

−
=   G = volym, vikt eller antal lastbärare

Då balans i flödet råder är flödesskevheten noll. De beräkningsmetoder som beskrivits ovan
handlar om obalanser i länkar mellan hubbar. Det går även att beräkna balansen i en nod
genom följande formler [5]:
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Dessa mått kan avgöra om en nod är en källa eller en sänka. En nod är en källa om utgående
flöde är större än ingående flöde och således en sänka om förhållandet är tvärtom. Balanser
kan även beräknas för olika typer av gods för att få en mer detaljerad bild av godsflödena i ett
nätverk.

Ett problem som kan uppstå är att det transporteras olika typer av gods i olika riktningar i
nätverket. Det kan medföra att olika typer av lastbärare måste användas vilket leder till att
obalansen i lastbärare blir stor. En avgörande faktor för att minska obalanser blir alltså om
samma lastbärare kan användas i båda riktningarna och om samma hanteringsteknik kan
användas för båda godstyperna. [5]

Det är knappast möjligt att skapa ett transportnätverk utan några obalanser. Det går dock att
skapa förutsättningar för att minimera olika typer av obalanser. Det kan exempelvis handla
om att vända sig till rätt typ av kunder. Är det transporterande företaget medvetna om att det
finns en obalans i en länk är det lämpligt att försöka satsa på kunder som efterfrågar
transporter i den riktningen där godsflödet är svagt.

3.2 Fysisk distribution

Nätverk för distribution är i stor utsträckning uppbyggda av direkta relationer. Det vill säga att
en producent skickar sin vara direkt till konsumenten. Detta leder till dåligt resursutnyttjande
eftersom det blir många transportrelationer. Dessutom blir det låga frekvenser om volymerna
är små. Problem uppstår då för transportören eftersom kunderna kräver frekventa avgångar.
Transportören kan inte få sina halvfulla bilar lönsamma. En lösning på detta problem är att
skapa ett nätverk. I detta nätverk kan mindre lastbilar lämna sitt gods vid en terminal för att
sedan samlastas i en större bil. För att möta kundernas behov finns det vanligtvis flera olika
lösningar hos transportföretagen. De kan ha direktleveranser till ett högre pris eller någon
form av nätverk. Nedan kommer olika lösningar presenteras och illustreras för att ge en bild
av hur ett transportföretag kan bygga upp sina transporter och reducera antalet lastbilar.
Tanken är att en lastbil används för varje relation. [3]

3.2.1 Direktleverans

Direktleveranser ger snabba men resurskrävande transporter. Om det finns m stycken
tillverkare och c  stycken kunder blir antalet relationer cmR ∗= . Detta leder till lågt
resursutnyttjande, stort behov av fordon och låga frekvenser. Även om det finns stor frihet att
anpassa transporterna så väger nackdelarna tyngre. [3]
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Figur 3. Direktleveranser mellan leverantör och kund.

Skulle ett företag använda sig av direktleveranser som i figur 3 krävs det tolv lastbilar för att
klara distributionen.

3.2.2 Flerterminalsystem

Ett vanligt terminalsystem i styckegodssammanhang är flerterminalsystem. Detta system är
väl lämpat då det finns många små sändningar som ska transporteras långa sträckor. Systemet
är uppbyggt på så vis att varje terminal tilldelas ett geografiskt område där den lokala
terminalen ansvarar för inhämtning och distribution. Terminalen får då två funktioner. Den
första funktionen är att fungera som knutpunkt för fjärrtransporter och den andra är att vara en
koppling mellan fjärrtransporterna och den lokala inhämtningen/distributionen. Parti- och
styckegodstransportsystem har denna typ av terminalfunktion. Denna typ av transportsystem
är det dominerande för hela Europa. [5]

I de flesta fall passerar godset två terminaler i systemet. Detta innebär terminalkostnader i
båda terminalerna samt hanteringstid som påverkar den totala transporttiden. Om en terminal
saknar direktlinjer med alla andra terminaler måste godset hanteras i tre till fyra terminaler.
Detta leder till ökade kostnader, längre transporttid och ökad skaderisk på godset. [5]

Om alla terminaler ska ha direktkontakt med varandra eller inte beror på hur många
terminaler nätverket består av. Finns det 120 terminaler i nätverket innebär det att nätverket
får 7000 relationer vilket är för mycket. En planerare får då göra en avvägning och bestämma
vilka som ska ha direktkontakt och vilka som inte ska ha det. [5]

För att få det totala antalet relationer måste även kunder och producenter räknas med. Antalet
relationer i ett flerterminalsystem är ctmR +∗= , där t  är antalet terminaler. Ett nätverk kan
se ut som i figur 4. T1 och T2 är de tidskrav som finns för de olika terminalerna. [5]
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Figur 4. Leveranser med terminalsystem.

Notera att det även kan tillkomma relationer mellan terminalerna. Mer om detta kommer att
beskrivas i kapitlet om navkoncept. Med användandet av terminaler reduceras antalet lastbilar
till tio stycken.

Nationellt fungerar transportsystemet i princip på följande sätt; fjärrfordon anländer på
efternatten eller morgonen till mottagande terminal. De mindre sändningarna – styckegodset –
lossas i terminalen. De större sändningarna – partigodset – direktdistribuerar fjärrfordonet
under förmiddagens timmar. Efter detta börjar direkthämtning och lastning av nytt partigods.
Styckegodset som fjärrfordonen har lossat vid terminalen sorteras och distribueras av
lokalfordon under förmiddagen. Under eftermiddagen vidtager inhämtning av styckegods till
terminalen för sortering och vidaretransport med fjärrfordon. Fjärrfordonen anländer mot
slutet av eftermiddagen till terminalen för att kompletteringslasta det terminalbehandlade
godset som lokalfordonen har inhämtat. Av detta följer att lokalbilar endast kan distribuera
och inhämta gods mellan fjärrfordonens ankomst- och avgångstider, normalt ett intervall på
8-10 timmar. [5]

3.2.3 Brytpunktsdistribution

Brytpunktsdistribution innebär att gods som ska till samma eller närliggande område
samlastas i en punkt för att sedan brytas isär i en annan. Detta leder till att fjärrfordonen får en
högre fyllnadsgrad och kan ha mer frekventa avgångar. Följden av en sådan typ av
distribution blir att transportföretaget kan få en högre service mot kund. För att
brytpunktsdistribution ska införas, krävs det att den sammanlagda mängden gods är av sådan
storlek att företaget kan ha den leveransfrekvens som de önskar med väl fyllda fordon. [3]

T1 T2
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Figur 5. Brytpunktsdistribution.

Brytpunkterna kan finnas var som helst i ett nätverk där det lämpar sig. Det kan leda till att ett
flerterminalnätverk får detta utseende. Transportören väljer att samlasta två tillverkares gods
för den mer långväga transporten till två nära belägna kunder. [3]

Figur 6. Brytpunktsdistribution med samlastning.

Med hjälp av samlastning reduceras antalet lastbilar till nio stycken. Sista steget för att
utveckla nätverket är att införa slingor.

3.2.4 Slingor

I kapitlet 3.2.3 figur 6 används nio lastbilar i nätverket. Med hjälp av slingor kan antalet
lastbilar reduceras ytterligare. Slingor är en enkel form av ruttplanering som kan användas för
både inhämtning och distribution. Val av slinga kan vara att uppfylla ett kriterium, exempelvis
att optimera lastbilens lastkapacitet. Metoden ger inte på något sätt en optimal ruttplanering
men den är snabb och enkel. Som figur 7 visar, har nu antalet lastbilar i nätverket reducerats
till endast fem stycken. [3]
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Figur 7. Brytpunktsdistribution med slingor.

3.2.5 Navkoncept

Transportörer vill kunna erbjuda så bra service som möjligt samtidigt som de utnyttjar sina
resurser väl. Producenter och kunder vill gärna ha direktkontakt med varandra. För att lösa
detta kan alla transporter gå genom ett centralt nav. Till detta nav kan flera sändningar
anlända och samlastas. Detta för att transportören ska kunna fylla sina fordon och samtidigt ha
frekventa avgångar. Navkonceptet kan byggas ut hur långt som helst eftersom det inte gör
någon skillnad på distributionspunkterna, det vill säga producenter, kunder eller terminaler.
Detta innebär bland annat att relationerna kan gå åt båda håll i nätverket. Kunder kan skicka i
retur eller så kan två företag byta produkter med varandra. Dessutom kan ett nav vara målet
för andra nav i nätverket och då skapas ett flerterminalsnätverk. Ett litet exempel kan ses i
figur 8. [3]

Figur 8. Navnätverk.

3.2.6 Hierarkiska flerterminalsnätverk

Ett nätverk av denna typ är uppbyggt av ett antal lokala terminaler som ansvarar för
inhämtning och distribution. Från de lokala terminalerna körs godset till en central terminal
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för omlastning och vidare transport. Det positiva med denna typ av system är att det skapas en
närhet till kunderna samt ett koncentrerat jämnt flöde med de lokala terminalerna. Dessutom
blir det hög fyllnadsgrad och frekventa avgångar från de få centrala terminalerna. [3]

Figur 9. Hierarkiskt flerterminalsnätverk.

3.2.7 Fördelar med ett navsystem

I ett navsystem erhålls vanligtvis en jämn trafik på de trafikerade relationerna. Samtidigt blir
utnyttjandet av transportmedel och lastbärare högt. Detta ger möjligheter att transportera
mindre flöden med hög frekvens och hög utnyttjandegrad. Möjligheterna uppstår eftersom
fordonen som transporterar gods mellan olika nav förses med gods från hela regionen som det
lokala navet ansvarar för. Navet kan även vara en knutpunkt för kombitrafik. Det blir då
enkelt att kombinera exempelvis växelflak i olika fordonskombinationer. Transportföretagen
kan då hålla nere transporttiden och hålla uppe frekvensen samtidigt som de når rätt
godsmottagare. Systemet blir även flexibelt eftersom det ger möjligheten att kunna
transportera mycket varierande mängder gods utan förseningar. [3]

3.2.8 Planering av ett flerterminalssystem

Den planering som avses illustreras för ett lastbilsbaserat inrikes transportföretag, är den
planering som fastställer transportföretagets transportsystem, inklusive design, resursåtgång
och funktionssätt. [5]

Indata till arbetet erhålls på följande sätt [5]:

• Utgångsstatistiken är historiska data om godsflödet som kommer från företagets centrala
databaser som bland annat innehåller fraktsedelsuppgifter som transporterade sändningar.

• Statistikmaterialet har rensats från eventuella störningar, exempelvis större
engångstransporter.

• Hänsyn tas till kommande kända marknadsförändringar.
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Med ovanstående indata kan följande beräknas [5]:

• Genomsnittsvärden per dag för exempelvis en månads godsflöde avseende godsmängd
och antal sändningar.

• Godsflödet till och från det område som avses.

• Bestämda viktgränser för vad som räknas som styckegods.

Nästa steg i planeringen är att ta reda på de olika begränsningar som kan finnas. För
fjärrtransporterna är det kapaciteten och tiden. Exempelvis kan ett fordon på 24 meter ta cirka
30 ton gods. Restriktionen med avseende på tiden blir även en restriktionen gällande
avståndet. Det är oftast endast en restriktion som blir gällande eftersom ett hårt styrt
tidsschema kan leda till att fordonen inte kan lastas fulla. Åkerierna hinner helt enkelt inte
samla in så pass mycket gods inom ett snävt tidsfönster. [5]

3.3 Regelverk för lastbilstransporter

De regler vi är intresserade av i vårt arbete är de som påverkar transporttiden. Alltså vilka
körtidsregler det finns för chaufförerna. Körtiden räknas som den tid föraren kör lastbilen
samt de naturliga stopp som sker vid trafiksignaler och liknande. Lämnar föraren ratten räknas
detta som uppehåll i körningen. För att uppehållet ska räknas som rast måste det vara i minst
15 minuter. [6]

Ett körpass får vara max 4 timmar och 30 minuter innan föraren måste ta rast. Rasten måste
vara i minst 45 minuter innan föraren får påbörja ytterligare ett körpass. Rasten kan delas upp
under körpasset men varje enskild rast måste vara minst 15 minuter. Körtiden under ett dygn
får max vara nio timmar vilket innebär två stycken körpass. Körtiden under ett dygn får
förlängas till 10 timmar två gånger per vecka. Föraren får köra max 56 timmar per vecka
vilket innebär 6 pass med maximal daglig körtid. [6]

Under en 24-timmarsperiod måste föraren vila minst 11 timmar. Denna vilotid får förkortas
till 9 timmar tre gånger per vecka. Denna dygnsvila kan ske i lastbilen om den är utrustad med
sovbrits. Om två förare används vid transporten måste var och en ha en oavbruten vilotid på
minst 8 timmar under en 30-timmarsperiod. Vila får inte tillbringas i rullande fordon vilket
innebär att den ena föraren inte kan vila när den andre kör. [6]
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3.4 Marknad och framtida utveckling

I denna del försöker vi ta upp vad som krävs för att bli konkurrenskraftig inom
transportbranschen. Vi har även tittat på hur utvecklingen kan komma att se ut under de
närmaste åren.

3.4.1 Kundkrav

Enligt Kenth Lumsdens rapport ”Flaskhalsar i ett transportsammanhang” påverkas kundens
val av transportör av ett antal faktorer. Dessa faktorer är [7]:

• Godsets egenskaper
• Distans/ Transportrelation
• Volym
• Sändningsstorlek
• Frekvens/ Transporttid
• Rättidighet
• Känslighet för skador
• Behov av lastbärare
• Miljöaspekter
• Flexibilitet
• Service över tiden
• Kostnad per enhet

En viktig aspekt för ett transporterande företag blir då att anpassa sina tranporter till sina
kunder. Flera av de faktorer som listats ovan kan stå i motsatsförhållande till varandra. Det
kan till exempel vara svårt att erbjuda hög frekvens och kort transporttid till en låg kostnad
per enhet. Att känna till sina kunders behov blir därför en avgörande faktor i konkurrensen
med andra transportörer. Mer om dessa faktorer kommer senare i denna del då begreppet
transportkvalitet definieras.

Lumsdens rapport tar även upp faktorer som upplevs som flaskhalsar i ett transportsystem. De
faktorer som rapporten tar upp är behov av högre frekvens, kostnadseffektivitet och kvalitet i
transporter med högvärdigt gods. Högre frekvens leder till fler transporter och det blir svårare
att få hög fyllnadsgrad i lastbilarna. En låg fyllnadsgrad innebär en hög kostnad per enhet och
således dyra transporter. [7]

Eftersom konkurrensen på den svenska inrikesmarknaden för transporter hela tiden ökar blir
det allt viktigare att tillgodose kundernas krav. I en förstudie utförd åt SIKA och Sveriges
Transportförbund har författarna analyserat godstransportområdet ur ett statistiskt perspektiv
[8].

Rapporten tar bland annat upp vilka krav kunden ställer på sina leverantörer. Det som
framförallt efterfrågas är olika typer av information. Realtidsinformation samt historik är de
två typer som är mest eftertraktade. Med realtidsinformation vill kunden kunna följa sitt gods
och försäkra sig om att det anländer vid utsatt tid. Detta kan ske genom olika typer av ”track
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and trace applikationer”. Track står för att följa gods i realtid och trace står för att kunna se
var gods har varit [9].

Rapporten tar upp två olika typer av historiska data som kunden först och främst är intresserad
av. Dessa data är [8]:

• Statistik över flöden på en aggregerad nivå för att kunna analysera trender,
säsongsförändringar och liknande.

• Olika typer av kostnader som kostnad/kilo, kostnad/order, kostnad/volym etc.

Kostnadsinformation kan kunden använda för att jämföra olika transportörer och sedan välja
den billigaste. Det ska dock påpekas att det inte är enbart kostnaden som spelar in när en kund
väljer en transportör. Företagen vill även kunna analysera sina transportkostnader på en
aggregerad nivå. De vill alltså kunna se hur kostnaderna skiljer sig för transporterna till sina
olika kunder. Även kostnadsinformation för olika typer av gods kan vara intressant för
företagen.

Det är lätt att inse att informationsmängderna i många fall kan bli väldigt stora. Det blir därför
viktigt att kunna hantera denna information på ett bra sätt. Kunden är troligtvis inte
intresserad av all information som samlas in och det blir därför viktigt att anpassa
informationsöverföringen till kunden efter vad denne önskar. Att utforma kundanpassade
lösningar kan bli en avgörande faktor i konkurrensen om kunderna.

Informationsinsamling är även en viktig del för det transporterande företaget. Data om
exempelvis fyllnadsgrader, körtider eller bränsleförbrukning kan vara viktiga för att hela tiden
kunna effektivisera sina transporter.

I Logistikens grunder definierar författaren Kenth Lumsden begreppet transportkvalitet. Han
tar då upp ett antal viktiga aspekter vid ett transportuppdrag. Dessa aspekter är [3]:

Frekvens: Antalet avgångar per tidsenhet vilket påverkar lagernivåerna hos
kunden.

Transporttid: Tiden är en viktig aspekt då marknaden kräver allt snabbare
transporter. Vid transporter med färskt gods, som matvaror, kan
inkurans uppstå vid långa transporttider.

Regularitet: Förmågan att hålla planerat tidschema. Detta gäller både för avresa
och ankomst.

Godskomfort: Skydd mot yttre påverkan under transporten. Det kan gälla stötar,
fukt, kemisk påverkan med mera.

Transportsäkerhet: Skydd mot stöld, svinn med mera.

Kontrollerbarhet: Kunden vill kunna hålla koll på sitt gods under transportens gång.
Detta kan ske med olika typer av ”track- and trace-system”.
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Flexibilitet: Transportörens anpassningsförmåga till förändringar. Förändringar
kan gälla godsvolymer, godstyper med mera.

Frikopplingsförmåga: Om transporten kan genomföras med minskad insats av
avsändaren/mottagaren ökar transportens frikopplingsförmåga.
Hanteringen vid avsändaren och mottagaren bör alltså kunna
utföras av transportören.

Expansionsförmåga: Transportsystemets förmåga att ta över andra delar av
transportkedjan. Alltså att utföra andra typer av tjänster än bara
själva transporten.

Vissa av dessa dimensioner har givetvis större betydelse än andra. Under senare år har
tillförlitligheten fått en allt större betydelse samtidigt som transportens pris har minskat i
betydelse [3]. En aspekt som inte har tagits upp bland dessa dimensioner är miljöpåverkan. Vi
tror att denna påverkan kommer att få en allt viktigare del vid benämningen av
transportkvalitet i framtiden.

3.4.2 Utveckling inom transportbranschen

Efterfrågan på transporter med lastbil kommer att öka fram till år 2025 och därefter väntas
efterfrågekurvan jämnas ut. Behovet av mer avancerade logistiklösningar väntas dock att
fortsätta att öka även efter år 2025. De allt högre miljö- och prestandakraven på lastbilar gör
att fordonsflottan kommer förnyas snabbare med tiden. Detta gör att de fasta
fordonskostnaderna ökar vilken i sin tur kan leda till att transportören måste ta mer betalt för
sina transporter. Kraven på en mer differentierad fordonsflotta kan också komma att öka.
Detta eftersom transportfrekvenserna ökar vilket leder till att variationerna i godsstorlekarna
kommer blir större. [10]

De högre miljökraven medför att åkerinäringen måste kunna visa resultat på att deras utsläpp
minskar. Det är framförallt koldioxidutsläppen som måste minska i och med att kraven på
dessa utsläpp ökar. Detta kan till exempel ske genom att minska bränsleförbrukningen genom
val av olja, sparsam körning eller effektivare motorer. En annan orsak till att hålla nere
bränsleförbrukningen är att priset på bränsle har ökat kraftig under den senaste tiden och det
finns inga tecken på att den utvecklingen kommer att vända. [10]

Från och med den 1 maj 2004 utökades medlemsantalet i EU med tio nya länder. Detta leder
till en större EU-marknad och en hårdare konkurrens på transportmarknaden. Den svenska
inrikesmarknaden påverkas också eftersom utländska åkeriföretag kan utföra inrikestrafik i
Sverige. Cabotage∗ kommer dock inte att tillåtas under de första åren för vissa av de nya
länderna. [10]

                                                          
∗ Cabotage betyder att ett åkeri utför inrikestransporter i ett annat land än det de har sitt fäste i.
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4. Förutsättningar

I detta kapitel tar vi upp vilka förutsättningar som fanns att utgå ifrån. Vi börjar med att

beskriva de fysiska förutsättningar för att sedan komma in på vilka förutsättningar som

OnRoad har gett oss för att skapa nätverkets linjetrafik. Till sist tar vi upp de tidskrav som

finns i de transporttjänster OnRoad erbjuder sina kunder.

4.1 Geografiska förutsättningar

Den mest styrande förutsättningen är avstånden i nätverket. Långa avstånd ger en svårare
planering eftersom hänsyn måste tas till det regelverk som finns för yrkeschaufförer. Ett fast
mål som OnRoad har är att en leverans från Malmö ska vara framme i Sundsvall
nästkommande dag. Detta kan inte en chaufför klara på egen hand. Dessutom ger de olika
tjänsterna, Ila, Skynda och Skicka, en extra dimension till planeringen. Mer om dessa tjänster
senare.

För att få en bra bild av alla avstånd mellan hubbarna skapades en tabell med dessa avstånd.
Denna tabell kan ses i bilaga 2. Utifrån denna tabell beräknades sedan körtiderna mellan
hubbarna. Tabellen med körtider kan ses i bilaga 3. När körtiderna beräknades använde vi oss
av medelhastigheten 65 kilometer i timmen på alla sträckor.

Nätverket består av 19 stycken terminaler från Malmö i söder till Luleå i norr. Varje terminal
ansvarar för ett visst geografiskt område. Terminalen ansvarar då för distribuering och
inhämtning i detta område. Områdena är uppdelade efter olika postnummer.

För att få en tydlig bild av nätverket skapades en karta med nätverkets hubbar. I kartan
markeras även de olika postnummerområden som de olika terminalerna ansvarar för. I flera
områden finns det flera terminaler. I dessa områden har terminalerna ett gemensamt ansvar
för distribuering och inhämtning. I kartan är även Visby på Gotland utmärkt. Visby är ingen
hubb i nätverket men är ändå utmärkt för att visa att det sker transporter dit. Transporterna till
Gotland går från Stockholm via färja från Nynäshamn. Kartan kan ses på nästa sida.
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Figur 10. Karta över nätverkets hubbar.
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4.2 Nätverkets terminaler

Terminalerna som ingår i nätverket samt information om deras öppettider kan ses i tabell 1.

Terminal Öppettider
Malmö Dygnet runt
Karlshamn 07:00 – 17:00
Ljungby 07:00 – 20:00
Göteborg 07:00 – 20:00
Jönköping 07:00 – 17:00
Vara 07:00 – 17:00
Norrköping 07:00 – 20:00
Stockholm Dygnet runt
Karlstad 07:00 – 17:00
Örebro 07:00 – 17:00
Eskilstuna 07:00 – 17:00
Borlänge 07:00 – 17:00
Gävle 07:00 – 17:00
Sundsvall 07:00 – 17:00
Östersund 07:00 – 17:00
Örnsköldsvik 07:00 – 17:00
Umeå 07:00 – 17:00
Skellefteå 07:00 – 17:00
Luleå 07:00 – 17:00

Tabell 1. Terminalernas öppettider.

I alla terminaler finns det nattfack. Nattfack är ett utrymme på terminalen som chauffören har
tillgång till även när terminalen i övrigt är stängd. Med hjälp av en kod eller nyckel kan
chauffören då lämna och/eller ta upp gods i nattfacket.

Terminalerna ska ha en relation med varandra, antingen en direkt relation eller en
sammansatt. Vilket åkeri som ska köra de olika sträckorna fick vi samlade i ett Excel-blad av
vår handledare på företaget. Linjerätterna kan ses i bilaga 1. Linjerätterna som egentligen
borde göra planeringen enklare har även givit en motsatt effekt. Ett åkeri kan nämligen ha
rätten att köra Malmö – Sundsvall men inte Sundsvall – Malmö. Detta har lett till svårigheter
med att få bort tomtransporter.

4.3 Terminalhantering

I ett stort transportnätverk är det nästan ett måste med terminalhantering. Speciellt om det ska
vara fasta och frekventa avgångar. En längre sträcka har säkerligen inte godsvolym nog för att
det ska vara lönsamt att ha två eller tre avgångar per dag. Samlastning är då ett alternativ för
att få upp volymerna. Tiderna vid terminalerna för samlastning måste då tas med i
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beräkningarna. Dessutom måste det planeras så att de berörda fordonen kommer till
terminalen vid samma tidpunkt.

4.4 Tidskrav

OnRoad erbjuder sina kunder några olika typer av tjänster beroende på hur snabbt kunden vill
ha sitt gods levererat. Med tjänsten Skicka lovar OnRoad sina kunder att godset ska vara
framme nästkommande dag om beställningen är gjord innan klockan 10:00. Med den lite
snabbare tjänsten Skynda ska godset levereras innan klockan 12:00 nästkommande dag. Den
snabbaste tjänsten Ila lovar leverans innan klockan 08:00 nästkommande dag.

Varje terminal ansvarar för distributionen och inhämtningen i ett visst område. Normalt sett
kör lastbilar ut gods på förmiddagen och hämtar in gods på eftermiddagen. Det gods som
hämtas in på eftermiddagen ska i de flesta fall skickas vidare med den linjetrafiken som går
från terminalen. Detta gör att det är lämpligt att lägga avgångarna för linjetrafiken efter att
inhämtningen av gods är slutförd.

För att gods ska kunna distribueras på förmiddagen måste det ha anlänt till terminalen innan
klockan 06:00 . Detta är uppgifter som erhållits från vår handledare på OnRoad. Då
linjetrafiken är framme vid terminalerna innan klockan 06:00 kan tidskraven i tjänsterna
Skicka och Skynda uppfyllas. Tjänsten Ila kräver dock att godset levereras innan klockan
08:00 vilket gör att det kan uppstå problem vid denna tjänst. Det finns inte någon uttalad
metod från OnRoad för att lösa kraven från tjänsten Ila. Detta problem kommer istället lösas
från gång till gång.
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5 Planering av linjetrafik

I detta kapitel beskrivs först hur vi har tänkt när tidtabellerna för linjetrafiken skapades.

Sedan beskrivs en av våra tidtabeller närmare för att visa vilket upplägg som valts för

tabellerna. Vi tar även upp hur olika typer av obalanser kommer att påverka linjetrafiken i

nätverket. Till sist tar vi upp de olika rutternas körtider.

5.1 Godsflöden i nätverket

För att kunna göra en fullgod planering av linjetrafiken skulle vi behövt information om vilka
godsflöden som finns i nätverket. Eftersom detta transportnätverk drog igång under vårt
pågående arbete har vi inte kunnat använda oss av någon sådan information. Vi har därför
endast kunnat göra vissa antaganden om vilka flöden som kan komma att finnas i nätverket.

Det är troligt att de största flödena kommer att finnas mellan de tre storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö. Vi har därför valt att ha direktlinjer mellan dessa städer. Med
direktlinje menas att en lastbil kör från exempelvis Malmö till Göteborg utan att stanna för av-
eller pålastning någonstans där emellan. Vi har även försökt att lägga in direktlinjer från de
stora städerna och upp till Sundsvall. Detta har gjorts för att mycket av det gods som ska norr
om Sundsvall kommer att gå genom terminalen i Sundsvall. Därmed tror vi att godsflödena
upp till Sundsvall kommer att bli stora.

Det normala när det gäller större städer är att inflödet till staden är mycket större än utflödet
från staden. Denna information har vi fått från vår handledare på OnRoad. Detta gör att det
kan vara lämpligare att ha direktlinjer in till en stad som Stockholm. Ut från Stockholm
däremot kan det vara lämpligt att försöka samlasta gods och köra till flera andra städer på den
rutten. Denna samlastning kan komma att krävas för att kunna hålla uppe utnyttjandegraden i
lastbilen. Detta fenomen har vi försökt anpassa linjetrafiken efter.

Det är troligt att det på vissa linjer kommer att finnas så pass stort godsflöde att det behövs
flera avgångar per dag. Vi har valt att lägga in endast en avgång per linje. Detta eftersom det
var orimligt för oss att gissa oss till vilka linjer som kräver flera avgångar per dag. Vi tycker
att antalet avgångar måste anpassas allteftersom linjetrafiken har kommit igång i full drift.

5.2 Upplägg för tidtabell

I detta kapitel redovisas hur vi har tänkt när tidtabellerna skapades.

5.2.1 Avgångs- och ankomsttider

Det viktigaste vi hade att tänka på när avgångstiderna skulle bestämmas var att godset skulle
hinna fram inom de tidsramar som finns. Tjänsterna Skicka och Skynda kräver båda leverans
nästkommande dag. Skicka ska levereras innan dagens slut och Skynda ska levereras innan
klockan 12:00. Distribueringen från terminalerna sker normalt på förmiddagen. Detta betyder
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att godset som går med linjetrafiken måste ha anlänt till terminalen innan denna distribuering
har startat. Enligt vår handledare ska godset anlända innan klockan 06:00 för att hinna med
förmiddagsdistributionen. Vi var därför tvungna att anpassa ankomsttiderna efter dessa
tidskrav.

OnRoad erbjuder sina kunder en specialtjänst som heter Ila. Denna tjänst lovar leverans innan
klockan 08:00 nästkommande dag. Det kan då bli problem att få fram detta gods om
linjetrafiken anländer klockan 06:00. Det finns inte några direkta riktlinjer från OnRoads sida
hur tjänsten Ila ska lösas. Enligt oss finns det två alternativ för att utföra denna tjänst. Det
första alternativet är att låta dessa leveranser utföras skilt från övrig linjetrafik. Då kan
OnRoad använda sig av mindre budbilar för att leverera godset innan klocka 08:00. Det andra
alternativet är att godset går med den vanliga linjetrafiken. Det kan då finnas en möjlighet för
lastbilen som kör linjetrafiken att distribuera godset innan 08:00. Annars kan godset köras ut
direkt från terminalen med en budbil när det anländer på morgonen.

Inhämtningen av gods till terminalerna sker normalt på eftermiddagen. Detta påverkar vår
planering eftersom linjetrafikens avgångar bör ligga efter det att gods har hämtats in till
terminalen. Detta är dock inte möjligt för alla linjer eftersom vissa transporttider kräver
tidigare avgångar för att nå fram innan klockan 06:00 nästkommande dag. Sträckan Malmö-
Sundsvall är en sådan linje. Den långa transporttiden på denna sträcka gör att avgångstiden
måste läggas klockan 13:00. Det gods som ska levereras från Malmö till Sundsvall måste
alltså hämtas in innan klockan 13:00. I vår tidtabell finns det flera exempel på långa sträckor
där avgångstiden är lagd tidigt. Mer information om tidtabellerna kommer senare.

När vi har planerat avgångs och ankomsttider har det även tagits hänsyn till vilka öppettider
terminalerna har. Terminaler som stänger klockan 17:00 bör inte ha avgångar efter detta
klockslag. Detta eftersom personal på terminalen ska kunna hjälpa chaufförerna med
pålastningen av gods på lastbilarna. Vi tycker alltså att det var olämpligt att lägga avgångar
efter det att terminalen har stängt. Eftersom alla terminaler har nattfack är det inga problem att
lasta av gods vid terminalerna då de är stängda.

5.2.2 Sammansättning av rutter

För att sätta samman rutter använde vi oss av linjerätterna för att se var de inblandade
åkerierna ska köra någonstans. Detta ger direkt en bild av vad som är möjligt och inte. Sex
rutter var bestämda från början, direktlinjerna mellan de tre stora städerna Stockholm,
Göteborg och Malmö.

De resterande rutterna fick vi dock fundera över själva. Till vår hjälp hade vi det som nämnts i
föregående stycke och ledning från vår examinator Thore Hagman. Vi har eftersträvat att
hålla oss till ett stopp per rutt. Det vill säga att mellan två städer får lastbilen stanna vid en
annan terminal längs vägen. I enstaka fall har vi dock frångått denna målsättning. Det
förekommer olika lösningar på rutterna. Vi har satt samman direktlinjer, slingor, transporter
som går tur och retur och lösningar med samlastning.

För att skapa slingor användes linjerätterna som vägvisare. Ett åkeri som äger rätten mellan
flera städer kan således låta lastbilen köra mellan flera städer under samma dag för att sedan
återkomma till hemstaden. Detta använde vi för att sätta samman slingan
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Norrköping – Stockholm – Eskilstuna – Norrköping.

I vår tidtabell finns ett antal kolumner. Den första kolumnen är tid för avgång. De följande
kolumnerna är tider när lastbilen är i eller lämnar den aktuella staden. Om lastbilen ska vidare
efter stoppet är tiden den tid då lastbilen lämnar terminalen. Är terminalen den sista
destinationen på rutten anger tiden den tid då lastbilen ankommer till terminalen. Den näst
sista kolumnen anger vilket åkeri som kör sträckan. Den sista kolumnen är den totala körtiden
för rutten.

Norrköping Stockholm Åkeri Körtid

18:00(8 20:30 ALL 05:57

Stockholm Eskilstuna Norrköping Åkeri Körtid

21:15(8 23:32(1 01:12 ALL 05:57

Tabell 2. Upplägget av tidtabellerna.

Siffran 1 innebär att det har lagts till 30 minuter för omlastning och siffran 8 betyder att rutten
ska köras tur och retur.

I denna slinga avgår en lastbil från Alltransport i Norrköping 18.00 mot Stockholm. Den är
framme 20.30 och då påbörjas terminalverksamheten samtidigt som chauffören tar sin rast på
45 minuter. Lastbil kan sedan avgå 21.15 för att efter ett stopp i Eskilstuna fortsätta hem till
Norrköping.

Ett annat användbart verktyg vid sammansättning av rutter var att se vilka körtider det är
mellan terminalerna. Tiderna ger också en bild av möjligheterna i nätverket. Exempelvis
måste rutten Malmö – Sundsvall vara en direktlinje eftersom den sträckan tar lång tid att köra.
Det finns inget utrymme för att den lastbilen ska kunna stanna i andra städer.

Med hjälp av körtiderna kunde vi även skapa rutter som går tur och retur. De sträckor som tog
maximalt fyra och en halv timme att köra kunde gå tur och retur. Detta gör att ruttens totala
körtid blir max nio timmar. Nio timmar är, enligt de körtidsregler som finns, den maximalt
tillåtna körtiden för en chaufför under ett dygn. Chauffören får vid två tillfällen per vecka
utöka denna körtiden till tio timmar vilket vi utnyttjar vid några av våra rutter. Ett exempel på
en rutt som körs tur och retur är sträckan Göteborg – Ljungby.

Ljungby Göteborg

16:00(8 19:10 FJ 06:20

Göteborg Ljungby

19:55(8 23:05 FJ 06:20

Tabell 3.  Tur- och returtransporter.

En lastbil från Ljungby Fjärrtransport avgår 16.00 från Ljungby. I Göteborg stannar den i 45
minuter för omlastning medan chauffören tar rast. Terminalen i Göteborg stänger 20.00 så
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lastbilen hinner lastas och komma iväg innan stängningsdags. Väl tillbaka i Ljungby kan den
lämna av godset i ett nattfack.

Det svåraste med detta moment var att vi inte vet vilka godsvolymer som finns i nätverket.
Därför att vi fått lov att anta hur det kan se ut. Ett exempel är rutten
Eskilstuna – Jönköping – Ljungby – (Karlshamn). Här har vi antagit att volymerna ut från
Eskilstuna inte är särskilt stora och därför kan samlastas.

Eskilstuna Jönköping Ljungby

17:00 21:40(1 19:07(2 FJ 05:52

Tabell 4.  Samlastning.

Siffran 2 innebär att en rast på 45 minuter har lagts till. För en närmare beskrivning av
siffernoteringarna i tabellerna se bilaga 4.

Lösningar som denna har använts i flera fall. Som synes står Karlshamn inom parantes vilket
innebär att den inte syns i tidtabellen. Detta leder oss in på en annan förutsättning vi hade
inför sammansättningen.

Allt gods som ska till eller från Karlshamn ska för tillfället gå genom Ljungby. Detta innebär
att lastbilen från Eskilstuna även har gods med till Karlshamn. Det har alltså inte skapats
någon enskild tidtabell för Karlshamn. Allt gods som de övriga terminalerna ska skicka till
Karlshamn får planeras in i transporterna till Ljungby.

En annan förutsättning vi fick angående sammansättningen av rutter påverkar transporterna
till och från de nordligaste terminalerna. Allt gods som ska till eller från Norrland slussas
genom antingen Stockholm eller Sundsvall. Dessa förutsättningar för Karlshamn och
Norrland har vi alltså fått ifrån OnRoad.

Gods som ska levereras norr om Sundsvall är så kallad dag 2 leveranser. Med dag 2
leveranser menas att leverans måste ske inom två dagar från att kunden har gjort en
beställning. Det är alltså inte lika hårda tidskrav på transporter norr om Sundsvall. Vi har valt
att skicka gods som skall norr om Sundsvall via terminalen i Stockholm eller via terminalen i
Sundsvall. Detta val gjordes enligt OnRoads anvisningar som beskrivits ovan. Vi tycker även
själva att det är bäst att lösa dessa transporter på det här sättet. Lösningen är lämplig eftersom
det går att nå de nordligaste terminalerna inom en dag från Sundsvall och Stockholm. Godset
transporteras då med den vanliga linjetrafiken till Stockholm och Sundsvall. Stockholm och
Sundsvall blir därmed nav mot Norrland. Dessa terminaler samlar upp gods från flera andra
terminaler för att sedan sprida det vidare till flera terminaler. Det gör att det inte kommer vara
några problem att leverera till eller från Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå
inom två dagar.
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5.2.3 Transporttider

Tidigare har körtider beskrivits, det vill säga den tiden en chaufför kör lastbilen. För att skapa
tidtabeller behövs dock hela transporttiden. Förutom körtid tillkommer raster och i vissa fall
terminalverksamhet.

För att beskriva skillnaden i körtid och transporttid kan rutten från Malmö till Örebro
betraktas. Denna rutt kan ses i tabell 5.

Malmö Norrköping Örebro

18:00 02:16(1,2 04:04 E 08:49

Tabell 5.  Transporttid och körtid.

Den totala körtiden, som kan ses till höger i tabellen, är 8 timmar och 49 minuter. Den totala
transporttiden däremot är 10 timmar och 4 minuter. Detta beror på att chauffören har en rast
på 45 minuter och att det sker en avlastning i Norrköping som tar 30 minuter. Vi har valt att
inte räkna med tiden för pålastning i Malmö samt tiden för avlastning i Örebro i den totala
transporttiden. Transporttiden är alltså den tid det tar från det att lastbilen avgår från sin
utgångsterminal tills det att den ankommer vid sin slutterminal.

Körtiderna togs fram genom att anta en medelhastighet mellan två städer. Vi satte
medelhastigheten till 65 km/h. Detta är väl lågt vilket vi är medvetna om. Samtidigt ville vi
skapa en buffert för verksamheten som sker vid terminaler såsom avlastningar, pålastningar
och omlastningar. Denna buffert är också för de variationer som blir i körtiderna på grund av
faktorer som väder och övrig trafik på vägarna.

Omlastningar var ett bekymmer när vi skulle planera eftersom de kan ta olika lång tid
beroende på typ av gods och hur godset är paketerat. Till exempel kan avlastning ske fortare
om godset står på pall än om det inte gör det. Förfarandet med omlastningar kan ta en kvart
eller någon timme. Därför har vi valt att planera in en halvtimme extra vid varje omlastning.
Denna halvtimme tillsammans med vår buffert i körtiderna bör ge en bra uppskattning av
transporttiden.

5.2.4 Våra tidtabeller

Vi kommer nu att beskriva tidtabellen för en terminal lite närmare. Detta för att på ett tydligt
sätt beskriva hur våra tabeller är uppbyggda. Alla tidtabeller kan ses i bilaga 4. Som vi
tidigare nämnt har det inte gjorts någon tidtabell för Karlshamn eftersom allt detta gods
transporteras via Ljungby.

Den tidtabell vi tänkte beskriva lite närmare är den för terminalen i Vara. De flesta rutterna
utifrån Vara körs av AA-bolagen. Detta på grund av att detta åkeri har sitt säte i Vara. Rutten
till Sundsvall är lite speciell eftersom den kommer ifrån Göteborg. Det utgår alltså en lastbil
från Göteborg som sedan passerar Vara och tar upp gods där. Lastbilen kör sedan vidare upp
till Sundsvall. En sådan rutt har lagts in eftersom vi tror att godsvolymer från Vara till
Sundsvall är ganska små. Genom att samlasta med gods från Göteborg kan utnyttjandegraden
i lastbilen stiga och det totala antalet rutter minskas. Alla rutter från Vara kan ses i tabell 6.
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Vara

Avgång Åkeri Körtid
Göteborg

17:00 18:29 AA 01:29
Jönköping Norrköping

14:30(8 16:37(1 19:11 AA 08:22

Örebro Eskilstuna
17:00 20:24(1 21:47 AA 04:17

Borlänge Gävle
17:00 23:38(1,2 01:20 GTS 07:05

Sundsvall
18:29 05:42(3 kommer från Göteborg AA/GTS 11:12(5

Karlstad
16:00(8 19:08 AA/NF 06:16

Ljungby Malmö
17:00 20:51(1 00:26(2 AA 06:11

Stockholm
17:00 23:45(2 AA 06:00

Tabell 6. Tidtabell för terminalen i Vara.

Förteckning över noteringar

1 30 minuters omlastning

2 45 minuter rast inräknat

3 Två raster á 45 minuter

4 Kräver 10-timmarspass

5 Förarbyte krävs

6 Bara ta upp gods

7 Ta upp och lämna

8 Körs tur & retur

Tabell 7. Förteckning över siffernoteringar i tidtabellen.

Längst till vänster finns avgångstiderna för varje rutt. Dessa är anpassade till terminalens
öppettider. För de längre sträckorna är avgångstiden anpassad efter de tidskrav som finns,
exempelvis att transporten ska vara framme innan klockan 06:00 nästkommande dag. De tre
följande kolumnerna är som synes i tur och ordning de städer som rutten passerar. Det är
mycket sällan en tredje stad är inblandad.

Till höger om tiderna kan det stå en eller flera upphöjda siffror. Denna förteckning kan ses
under tidtabellen. Denna siffra förklarar vad som händer vid det aktuella stoppet eller under
resans gång. Exempelvis kan rasterna ske varsomhelst längs vägen.

De två sista kolumnerna anger vilket åkeri som kör rutten och den totala körtiden. Har
avgångstiden en upphöjd åtta till höger är den totala körtiden tiden det tar att köra tur och
retur. Rutten Vara – Karlstad tar alltså 06.10 att köra tur och retur.
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5.3 Obalanser i nätverket

När avstånden mellan hubbarna i nätverket inte är för stora ges det möjligheter till att ha en
tur- och returtrafik mellan hubbarna. Denna typ av trafik kan vara praktisk eftersom både
lastbilen och chauffören kommer, vid slutet av skiftet, tillbaka till samma plats där de startade
dagen. Med tur- och returtrafik menas att en lastbil först kör gods från hubb A till hubb B. När
godset har lastats av i hubb B lastas nytt gods på och detta gods körs sedan tillbaks till hubb
A. Det skapas alltså två direktlinjer som täcks av en lastbil.

Problemet med den här typen av trafik är att det kan finnas obalanser i godsvolymerna mellan
hubbarna. Lastbilen kan vara fullastad i ena riktningen men halvfull i andra riktningen. Om så
är fallet sjunker fyllnadsgraden för hela tur- och returtransporten och lönsamheten på rutten
minskar. Det blir därför viktig att analysera balanserna i dessa tur- och returtransporter om de
tas i drift.

5.3.1 Obalanser i antalet relationer

I dagsläget är volymerna i nätverket okända. Däremot är det känt att stora städer som
Stockholm, Göteborg och Malmö har större in- än utflöden. Detta leder till att dessa städer får
fler ingående relationer än utgående. I bilaga 5 visas de tabeller som skapats för
att tydliggöra obalanserna. Tabellerna i denna bilaga visar hur många rutter som har sin
slutdestination vid terminalen samt hur många rutter som utgår från terminalen. De största
obalanserna som kan utläsas ur dessa tabeller finns i Örebro och Vara. Vid dessa terminaler är
antalet avgångar dubbelt så stort som antalet ankomster. Ett problem finns även i Umeå där
två lastbilar avgår per dag men ingen ankommer. Det finns alltså ingen rutt som har sin
slutdestination i Umeå. I övrigt är antalet avgångar och ankomster ganska jämt fördelade.

Obalanser uppstår eftersom det är en naturlig obalans i godsvolymerna. Storstäderna har
större behov av inkommande transporter. Städer som har en direkt relation med Stockholm,
Göteborg och Malmö har inte samma relation på vägen tillbaka.

Hur nätverkets relationer har satts samman har med våra förutsättningar att göra. Åkerier äger
linjerätter och ska därmed få köra vissa sträckor och detta har vi tagit hänsyn till.

5.3.2 Obalanser i lastbilsflöden

Eftersom det är obalans i godsflödena blir det även obalans i lastbilsflödena. Ett exempel är
att två städer har egna relationer med Stockholm, medan en lastbil tar gods till båda dessa
städer från Stockholm. Detta har försökt lösas genom att låta en del gods som ska till Norrland
passera Stockholm för omlastning. Därigenom ökas antalet lastbilar ut från staden.

Sett till antalet relationer uppstår problem i exempelvis Stockholm och Borlänge. I Stockholm
skulle det bli ont om parkeringsplatser eftersom det ska komma in tre lastbilar mer än det går
ut. Motsatta problemet finns i Borlänge som måste få två extra lastbilar till sig varje dag.
Problemen uppstår förutsatt att varje relation körs av endast en lastbil. Detta leder till att det
blir en del tomtransporter. En lösning kan vara att köra upp två tomma lastbilar från
Stockholm till Borlänge. Detta blir dock inte lönsamt.
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Ett tänkbart scenario är annars att en relation kräver mer än en lastbil. Relationen säger inget
om godsvolym. Stockholm som har 13 inkommande relationer kanske behöver en extra lastbil
på tre av sina utgående relationer. Om så vore fallet är problemet löst, 13 lastbilar in och 13
lastbilar ut.

5.4 Körtider

I vår referensram tidigare i rapporten har reglerna för chaufförernas körtider tagits upp. Ett
körpass får inte vara längre än 9 timmar och en rast på 45 minuter måste finnas inlagd i detta
pass. Denna körtid får förlängas till 10 timmar två gånger per vecka. I våra tidtabeller har de
flesta rutterna en körtid som är kortare än 9 timmar. De finns 5 rutter som har en körtid mellan
9 och 10 timmar. Dessa rutter kräver alltså ett körpass som är förlängt till 10 timmar.

På grund av de långa avstånden i Sverige är en del rutter så pass långa att körtiden överstiger
10 timmar. I våra tidtabeller är det 11 rutter som har en körtid som är längre än 10 timmar.
Den längsta rutterna är de mellan Malmö och Sundsvall som tar cirka 15 timmar. Dessa rutter
kan alltså inte köras av en chaufför. Flera av dessa långa rutter har en körtid som ligger
mellan 10 och 11 timmar. Eftersom den medelhastighet vi har räknat med är medvetet låg är
det möjligt att dessa rutter i verkligheten inte tar mer än 10 timmar. För de övriga rutterna där
körtiden garanterat överstiger 10 timmar måste lösningar hittas för varje fall. Ett alternativ är
att ha två chaufförer på dessa turer och då låta dem dela på körningen. Det finns ett annat
alternativ som kallas för spetsbyte. Ett spetsbyte fungerar så att två chaufförer kör från olika
håll och möts på vägen för att byta fordon och/eller gods med varandra. Chaufförerna kör
sedan tillbaka till sina respektive avgångsorter. För att få en bättre bild av hur ett spetsbyte
skulle kunna fungera kan figur 11 betraktas.

Figur 11. Spetsbyte på rutten mellan Malmö och Sundsvall.

Som figur 11 visar skulle rutten mellan Malmö och Sundsvall kunna ske med ett spetsbyte. En
chaufför kör mellan Malmö och Borlänge med gods som ska till Sundsvall. En annan chaufför
kör från Sundsvall till Borlänge för att hämta upp godset i Borlänge och köra tillbaks till
Sundsvall. På det här sättet transporteras godset från Malmö till Sundsvall inom 15 timmar

Sundsvall

Borlänge

Malmö

10 timmar

5 timmar
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utan att någon chaufför kör längre än 10 timmar. För att denna lösning ska bli effektiv bör det
finnas gods att transportera mellan Sundsvall och Borlänge för att inte denna sträcka ska köras
med en tom lastbil. Det bör även finnas ett annat transportuppdrag för chauffören som lämnar
av godset i Borlänge. Denna chaufför bör alltså nästkommande dag kunna transportera gods
från Borlänge och söderut för att inte behöva ta sig tillbaks till Malmö med en tom lastbil.

Ovanstående exempel visar att det krävs avancerad planering för att ett spetsbyte ska bli
effektivt. Vi har i våra tidtabeller inte planerat in några spetsbyten. Enligt vår handledare på
OnRoad har de inga planer på att använda sig av spetsbyten i sina transporter. Vi ville dock ta
upp detta exempel för att visa hur ett spetsbyte skulle kunna gå till i OnRoads nätverk.

Det är alltså troligt att de längsta rutterna kommer att köras med två chaufförer. Det är dock
många olika åkerier inblandade vilket gör att det troligen kommer att finnas flera olika
lösningar.
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6 Slutsatser och diskussion

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi har kommit fram till i vårt arbete. Vidare diskuteras

olika delar av arbete och vi försöker redovisa våra tankegångar. Till sist ges några förslag

till fortsatt arbete utifrån detta projekt.

6.1 Slutsatser

Vår uppgift var att planera linjetrafiken i OnRoads nya inrikesnät för lastbilstransporter.
Eftersom detta nät var helt nytt fanns det inga historiska data att arbeta med. Detta gjorde att
vår planering inte grundade sig på någon historik som till exempel godsflöden, typ av gods
eller kända obalanser. Utgångspunkten var istället de förutsättningar som beskrevs tidigare i
rapporten och planera linjetrafiken utifrån dessa.

6.1.1 Tidtabellerna

Det viktigaste vid planeringen av tidtabellerna var att godset skulle vara framme vid
terminalerna innan klockan 06:00. Detta eftersom OnRoads olika transporttjänster lovade att
leverera kundernas gods inom vissa tidsramar. I våra tabeller anländer allt gods innan klockan
06:00 till terminalerna. Den senaste ankomsttiden finns vid Ljungbys terminal där godset från
Sundsvall anländer klockan 05:57. Vid de flesta övriga terminaler finns en större tidsbuffert
och de flesta transporterna anländer till terminalerna någon gång under natten. Det är endast
vid de längre transporterna som tidsbufferten i vissa fall är liten.

Varje terminal har ansvar för ett visst område där gods skall distribueras och hämtas in.
Linjetrafiken ska sedan transportera detta gods mellan de olika terminalerna. Eftersom
inhämtning av gods i normala fall sker på eftermiddagen är det mest lämpligt att lägga
linjetrafikens avgångar efter att denna inhämtning är färdig. Därför har de flesta avgångar från
terminalerna lagts efter klockan 17:00. Vissa undantag gjordes då transporttiderna var för
långa och därför krävde en tidigare avgång än klockan 17:00. Detta gäller till exempel rutten
från Malmö till Sundsvall där avgångstiden är satt till klockan 13:00. Detta blir då ett
specialfall och inhämtningen av det gods som ska från Malmöområdet till Sundsvallsområdet
måste ske innan klockan 13:00. Det finns flera sådana specialfall där avgångstiden för
linjetrafiken är lagd innan klockan 17:00 för att rutterna har lång transporttid.

I övrigt är tabellerna planerade efter vilka åkerier som äger rättigheten att transportera mellan
terminalerna. Detta gav utrymme till att planera in rutter där lastbilen passerar fler än en
terminal. Alltså att ett åkeri kör från en terminal och lämnar av gods vid nästa för att sedan
köra vidare till en tredje. Ett exempel på en sådan rutt är den från Jönköping till Stockholm
som går via Norrköping. Eftersom AA-bolagen äger både rutten Jönköping-Norrköping och
rutten Jönköping-Stockholm passar det bra att köra rutten Jönköping-Norrköping-Stockholm.
Denna typen av rutter är vanligt förekommande i våra tabeller. Vi tycker att det är nödvändigt
för OnRoad att ha vissa rutter med flera stopp. Detta eftersom det är troligt att det blir
oekonomiskt att ha direktlinjer mellan alla terminaler.
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De exempel som har beskrivits ovan är endast en liten del av de rutter har planerats in i våra
tidtabeller. I bilaga 4 kan ni ta del av alla fullständiga tidtabeller.

6.1.2 Tranporter norr om Sundsvall

Allt gods som ska transporteras norr om Sundsvall går antingen via terminalen i Stockholm
eller via terminalen i Sundsvall. Detta gör att de nordligaste terminalerna då kan nås inom 9
timmar från dessa två terminaler. Detta är lämpligt eftersom en lastbilschaufförs körpass inte
får överstiga 9 timmar. Från Stockholm nås Östersund och Örnsköldsvik inom denna tidsram.
Från Sundsvall nås Umeå, Skellefteå och Luleå inom 9 timmar. Även det gods som ska
transporteras söderut från de nordligaste terminalerna går genom Sundsvall och Stockholm.
Detta gods är dag 2 gods vilket gör att det har två dagar på sig att komma fram. Detta gör att
godset har en dag på sig att transporteras till antingen Sundsvall eller Stockholm. Därifrån kan
godset sedan transporteras med det övriga dag 1 godset för att då hinna fram inom två dagar.
För att se hur dessa transporter fungerar kan figur 12 betraktas.

Figur 12. Transport mellan Luleå och Örebro.

Godset från Luleå transporteras först från Luleå till Sundsvall under dag ett. Under dag två
samlastas sedan godset med annat gods som ska från Sundsvall till Örebro. Godset är till slut
framme i Örebro under dag två. Det finns även vissa möjligheter till att transportera gods från
de nordligaste terminalerna inom en dag om det skulle vara bråttom med en transport. För att
visa hur detta skull kunna gå till kan exemplet i figur 13 betraktas.

Figur 13. Transport mellan Luleå och Göteborg inom en dag.

Luleå

Sundsvall

Örebro

1 Dag

1 Dag

Umeå

Sundsvall

Göteborg

Avgång 12:00

Avgång 16:30

Ankomst 05:42
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För att Umeå ska kunna nå Göteborg inom nästkommande dag måste avgången mellan Umeå
och Sundsvall ligga senast klockan 12:00. Detta eftersom det tar cirka fyra timmar att köra
denna sträcka. Det behövs även lite tid för omlastningen vid terminalen i Sundsvall.
Avgången från Sundsvall är lagd till klockan 16:30 vilket gör att godset är framme i Göteborg
innan klockan 06:00 nästa morgon. Sådana specialfall kan skapas från alla de nordligaste
terminalerna om det skulle behövas. Det som krävs är att godset hinner anlända till terminalen
i Sundsvall eller terminalen i Stockholm innan linjetrafiken avgår från dessa städer.

6.1.3 Terminalerna i nätverket

Terminalernas öppettider hade en stor inverkan på vår planering. För att lastbilschauffören ska
kunna få hjälp med av- och pålastning av lastbilen krävs det att terminalen är öppen. Alla
terminaler har nattfack vilket gör att det är möjligt att lasta av eller ta upp gods även om
terminalen är stängd. Lastbilschauffören får då göra detta själv. Det är alltså troligt att det går
snabbare att lasta av en lastbil om terminalen är öppen. Vi har försökt att ta hänsyn till
terminalernas öppettider även om det var svårt eftersom linjetrafiken går under kvällar och
nätter samtidigt som de flesta terminaler stänger klockan 17:00. Vi har försökt att planera så
att ett stopp som innebär både av- och pålastning sker då terminalen är öppen. Detta för att
inte dessa stopp ska dra ut på tiden.

I och med att terminalerna i Sundsvall och Stockholm kommer att ta hand om gods som ska
till eller ifrån Norrland kommer det att ställas hårda krav på dessa terminaler. Terminalen i
Stockholm är i dagsläget öppen dygnet runt vilket gör att omlastningar kan ske 24 timmar om
dygnet. I Sundsvall är terminalen endast öppen under dagstid vilket kan bli ett problem då
terminalen kommer ha ett stort in- och utflöde.  Det är alltså möjligt att terminalen i Sundsvall
behöver utöka sina öppettider för att kunna ta hand om det stora antalet omlastningar som
kommer ske i denna terminal.

Tabellerna i bilaga 5 visar hur många lastbilar som ankommer samt avgår till och från en
terminal. Ur dessa tabeller går det även att utläsa hur stor terminalverksamhet som kommer att
krävas vid terminalerna. Den största verksamheten finns i Sundsvall som har 15 ankomster
och 12 avgångar per dag. Detta beror, som vi tidigare tagit upp, på att gods destinerat för
Norrland skickas via denna terminal. Andra terminaler med ett stort antal avgångar och
ankomster är Malmö, Göteborg, Stockholm och Ljungby.  Det krävs minst av terminalerna
norr om Sundsvall eftersom dessa skickar sitt gods via Sundsvall och Stockholm.

Hur stor terminalverksamhet som krävs kan dock inte enbart utläsas av antal ankomster och
antal avgångar. Detta eftersom flera rutter stannar vid olika terminaler på vägen till
slutdestinationen. Det gör att det uppstår terminalhantering vid dessa stopp. Dessa stopp finns
inte med i tabellerna i bilaga 5. För att tydliggöra all verksamhet vid terminalerna har tabell 8
tagits fram.
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Avgångar Ankomster Omlastningar Totalt
Malmö 10 11 0 21
Ljungby 8 10 2 20
Göteborg 9 12 0 21
Jönköping 8 5 8 21
Vara 8 4 8 20
Norrköping 8 6 4 18
Karlstad 8 10 1 19
Örebro 6 3 9 18
Eskilstuna 6 5 7 18
Stockholm 11 13 0 24
Borlänge 7 4 9 20
Gävle 6 6 7 19
Sundsvall 12 15 0 27
Östersund 2 2 0 4
Örnsköldsvik 2 2 3 7
Skellefteå 1 1 3 5
Umeå 2 0 4 6
Luleå 2 3 0 5

Tabell 8. Tabell över terminalhändelser.

Som synes i tabell 8 är terminalaktiviteterna ganska jämt fördelade över hubbarna från
Sundsvall och söderut. De terminaler med ett litet antal avgångar och ankomster har ett stort
antal omlastningar vilket gör att det totala antalet aktiviteter blir ganska jämt fördelat.
Kolumnen omlastningar innefattar både avlastningar, pålastningar och de fall då gods både
lastas av och på. Våra tidtabeller innehåller ett stort antal avlastningar. Dessa avlastningar
sker oftast på kvällstid eller under natten. Det medför att de flesta terminalerna är stängda när
dessa avlastningar sker. Godset lastas då av i nattfack och ingen personal på terminalen är
inblandad. Det uppstår dock arbete för terminalpersonalen på morgonen när de ska ta hand om
godset och föra det vidare i transportkedjan.

6.1.4 Obalanser i nätverket

Vi är väl medvetna om att det inte går att skapa ett transportnätverk utan obalanser.
Godsflöden varierar i storlek mellan olika delar av landet och det kan vi inte göra någonting
åt. Det vi har försökt göra är att planera linjetrafiken på ett sätt som minskar obalanserna i
nätverket. Vi tror att de största obalanserna kommer att finnas mellan in- och utflödet till
Stockholm. Flödet ut ifrån Stockholm är normalt litet i motsats till flödet in som normalt är
stort. Detta har vi försökt att motverka genom transportera Norrlandsgods via terminalen i
Stockholm. De transporter som går från södra Sverige till Stockholm tar då med gods som ska
till Norrland. I Stockholm samlastas detta gods och det skapas då ett utflöde från Stockholm
mot Norrland.

Ett annat sätt att undvika att köra halvfulla lastbilar ifrån Stockholm är att passera flera
terminaler vid transporterna från Stockholm. För att beskriva detta närmare kommer vi ta ett
exempel från våra tidtabeller. Exemplet är en rutt som startar i Örebro och till sist hamnar i
Karlstad. Rutten kan ses i figuren 14.
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Figur 14. Rutt från Örebro till Karlstad.

Rutten som ses ovan går alltså Örebro - Eskilstuna - Stockholm - Eskilstuna - Örebro -
Karlstad. För att kunna fylla lastbilen på vägen från Stockholm lastas gods till tre stycken
terminaler. På det här sättet kan fyllnadsgraden ökas på transporter från Stockholm där
godsflödet normalt är litet.

Den planering som gjorts grundar sig inte i någon historisk data om godflöden eftersom någon
sådan inte finns. Det gör att de faktiska obalanserna är svåra att veta någonting om. Det vi har
tagit fram är förslag till hur eventuella obalanser kan minskas.

6.2 Diskussion

Det är möjligt att våra tabeller kan komma att behöva ändras när nätverket är i full drift.
Anpassningar av avgångstider kommer att behövas och tidtabellerna kan komma att vara i
ständig förändring. Det vi menar är att de transporttider som använts inte behöver vara exakta.
Transporttider varierar också från gång till gång beroende på faktorer som väder, typ av last
och trafiktäthet på vägarna. Vi anser att med vår buffert i körtiderna är det ingen risk att
transporterna blir försenade om inte någon typ av oväntad händelse inträffar under
transportens gång.

Omlastningstiden vid en terminal kan variera mycket beroende på vilken typ av gods det
handlar om. Det var därför omöjligt att bestämma några exakta omlastningstider. Vår
handledare föreslog att vi skulle kunna mäta omlastningstider i en av terminalerna i systemet.
Vi hade ett tag planer på att göra detta i terminalen i Norrköping. Dessa planer lades ner då vi
insåg att det inte skulle gå att få fram några användbara data ur detta eftersom OnRoads
linjetrafik ännu inte var igång i någon större utsträckning. Vi skulle då ha fått mäta på andra
typer av transporter och inte kunnat veta om dessa omlastningstider kunde ligga som grund
för planeringen av linjetrafiken.

Vi har i vår planering räknat med en genomsnittlig omlastningstid/avlastningstid på 30
minuter. Denna tid kan tyckas vara kort men enligt oss måste omlastningarna/avlastningarna
ske fort för att kunna hålla nere den totala transporttiden. OnRoad bör alltså sträva efter att
lastbilarna paketeras på ett sätt som underlättar avlastning, pålastning eller omlastning. Detta
kan låta självklart men det kan bli en mycket viktig faktor för att kunna klara av kundernas
tidskrav.

Karlstad

Eskilstuna

Örebro

Stockholm
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Som tidigare beskrivits består OnRoad av ett antal åkerier samt Kuehne+Nagel. Det är viktig
att tänka på att dessa åkerier även kör annat gods än det som transporteras i OnRoads nätverk.
De har alltså fler kunder än de som kommer till OnRoad. Detta kan vara till fördel för
OnRoad då det ger möjlighet till samlastning av OnRoads gods och de inblandade åkeriernas
egna gods. Det är också möjligt att det kan minska olika former av obalanser i nätverket. En
obalans som kan förekomma är att ett åkeri kör en transport från en stad till en annan åt
OnRoad. När denna transport är utförd finns det ingen ytterliggare uppgift för lastbilen från
OnRoads sida. Det gör att den skulle behöva köras tillbaka tom. Det kan då vara möjligt att
åkeriet har en kund som vill ha en transport från den staden där lastbilen befinner sig. Detta
kanske inte sker varje gång men varje gång det går att lösa på det sättet minskas obalansen
och en tomtransport försvinner.

I de tidtabeller som har tagits fram finns det ett antal längre rutter där körtiderna är längre än
10 timmar. Kapitel 5 tar upp ett par exempel på hur dessa transporter kan lösas. Vi har dock
valt att inte fördjupa oss allt för mycket i hur dessa längre rutter ska köras eftersom det är
åkeriernas ansvar. Åkerierna har alltså frihet att använda sina egna lösningar och vi anser att
deras kunskaper inom området är större än våra egna. Därför har vi endast beskrivit några
alternativ till lösningar på en grundläggande nivå.

Konkurrenssituationen på den svenska transportmarknaden är hård och det är därför viktigt
för OnRoad att få en bra start på deras projekt. Kundernas första kontakt med OnRoad
kommer ligga till grund för vilken relation som skapas dem emellan. Det är alltså av stor vikt
att OnRoad klarar av de transportuppdrag de tar i början utan några anmärkningar från
kunderna. Enligt vår handledare på företaget kommer trafiken i systemet börja på en låg nivå.
När OnRoad sedan ser att det fungerar kommer mer gods att läggas in i systemet. Vi tycker att
det är ett bra sätt att inleda på därför att risken att få missnöjda kunder i början minskas.
Besvikna kunder i projektets start leder till ett dåligt rykte och chanserna till att locka nya
kunder minskar. I vår referensram togs det upp ett antal faktorer som ett
tredjepartslogistikföretag bör tänka på när de utformar sina tjänster. Det var framförallt viktigt
att begränsa komplexiteten i tjänsten samt att fokusera på leveransservice istället för
kostnadsbesparingar. Vi tycker att OnRoads tankegångar stämmer bra överens med teorin i
den litteratur vi har läst.

Syftet med rapporten var att planera linjetrafiken för OnRoads lastbilstrafik i Sverige. Om
OnRoad  använder sig av de tidtabeller vi har arbetat fram kommer alla hubbar på ett eller
annat sätt att ha kontakt med alla de övriga hubbarna. Detta gör att en eventuell kund kan få
sitt gods transporterat vart som helst i hela landet oavsett var han befinner sig. Tidtabellerna
uppfyller också de tidskrav som finns på systemet vilket gör att kunderna kan få sitt gods
levererat i tid. Att OnRoad kan hålla sina utlovade transporttider anser vi vara den viktigaste
faktorn för att de ska lyckas med sin satsning.
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6.3 Förslag till fortsatt arbete

Vi anser att det finns flera möjligheter till vidarearbete utifrån detta arbete. Det mest
intressanta enligt oss skulle vara att analysera godsflödena i nätverket. Detta skulle behöva
ske när trafiken i nätverket har kommit igång fullt ut. Godsflödena är intressanta eftersom de
avgör vilka transporter som efterfrågas i transportnätverket. Det går då att analysera hur
frekventa avgångar som krävs och hur många lastbilar det går åt för att klara av
transportefterfrågan.

Det borde också vara möjligt att analysera vilka obalanser det finns i nätverket och vad dessa
obalanser beror av. Det skulle även vara möjligt att titta på vilka hubbar det är lämpligt att ha
direktlinjer emellan. En del av de rutter som har tagits fram kanske behöver delas upp och
köras som direktlinjer om godsflöden är tillräckligt stora.

En närmare analys av avgångs- och ankomsttider i nätverket vore också intressant att ta upp i
ett fortsatt arbete. Det är möjligt att tiderna i vår tidtabell måste anpassas på ett sätt så att de
stämmer överens med verkligheten. Vissa avgångstider kanske kan flyttas fram något om det
finns utrymme för detta.

En annan aspekt som vore intressant att analysera är lönsamheten i nätverket. En del är att
titta på vad som krävs för att en linje ska vara lönsam. Alltså att analysera vilka intäkter som
ges vid olika nivåer av godflöden. Genom en sådan analys skulle OnRoad kunna få veta vilka
linjer som ger dem vinster och vilka linjer som kostar dem pengar.

En annan ekonomisk analys som skulle kunna göras är titta på lönsamheten för olika typer av
gods. Det skulle då gå att skilja på partigods, styckegods, paketgods och hellaster.
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Bilaga 1 - Linjerätter

Malmö Karlshamn Ljungby Göteborg Jönköping Vara Norrköping Karlstad Örebro Eskilstuna

Malmö E E E E AA/E E E E E

Karlshamn E FJ FJ FJ AA FJ FJ FJ FJ

Ljungby FJ/E FJ FJ FJ AA FJ FJ FJ FJ

Göteborg E FJ FJ AA AA AA AA/LBC AA AA

Jönköping E FJ FJ AA AA AA LBC/NF AA AA

Vara AA AA/FJ AA AA AA AA AA/NF AA AA

Norrköping E FJ FJ AA AA AA NF NF ALL

Karlstad LBC/E LBC/E LBC/NF LBC/E LBC/E/NF LBC LBC/NF LBC/NF LBC/NF

Örebro E FJ FJ AA NF AA NF NF NF

Eskilstuna E FJ FJ AA FJ AA ALL NF NF

Stockholm E FJ FJ AA AA AA ALL NF NF NF

Borlänge E E FJ GTS FJ/GTS GTS/AA ALL LBC/GTS GTS/NF/E GTS/NF

Gävle E FJ FJ GTS/AA FJ GTS/AA ALL LBC/GTS GTS GTS/NF/E

Sundsvall E FJ FJ/E GTS/AA FJ GTS/AA SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Östersund E E/FJ E/FJ GTS SL/AA GTS SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Örnsköldsvik E E/FJ E/FJ GTS SL/AA GTS SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Skellefteå E E/FJ E/FJ GTS SL/AA GTS SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Umeå E E/FJ E/FJ SL SL/AA GTS SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Luleå E E/FJ E/FJ GTS SL/AA GTS SL/ALL SL/LBC SL/NF SL/E

Stockholm Borlänge Gävle Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå

Malmö E E E E E E E E E

Karlshamn FJ E/FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ

Ljungby FJ E FJ/E FJ/E FJ FJ FJ FJ FJ

Göteborg AA GTS GTS AA/GTS AA AA AA AA AA

Jönköping AA FJ/GTS AA/GTS AA/GTS FJ FJ FJ FJ FJ

Vara AA GTS GTS GTS GTS GTS GTS GTS GTS

Norrköping ALL ALL/GTS ALL/GTS ALL/GTS SL/ALL SL/ALL SL/ALL SL/ALL SL/ALL

Karlstad LBC/NF LBC/GTS LBC/GTS LBC/GTS SL/LBC SL/LBC SL/LBC SL/LBC SL/LBC

Örebro NF GTS GTS NF/GTS SL/NF SL/NF SL/NF SL/NF SL/NF

Eskilstuna E/NF GTS GTS/E E SL/E SL/E SL/E SL/E SL/E

Stockholm GTS GTS FJ SL SL SL SL SL

Borlänge GTS GTS GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS

Gävle GTS GTS GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS SL/GTS

Sundsvall SL GTS SL SL SL SL SL SL

Östersund SL SL/GTS SL/GTS SL SL SL SL SL

Örnsköldsvik SL SL/GTS SL SL SL SL SL SL

Skellefteå SL SL/GTS SL SL SL SL SL SL

Umeå SL SL/GTS SL SL SL SL SL SL

Luleå SL SL/GTS SL/GTS SL SL SL SL SL

Förteckning över åkerierna

AA AA-bolagen LBC LBC Frakt Värmland
ALL Alltransport NF Närkefrakt
E Ekdahls Åkeri SL Skellefteå Lastbilsstation
FJ Ljungby Fjärrtransport
GTS Gävleborgs Transportservice
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Bilaga 2 - Avståndstabell

Malmö Karlshamn Ljungby Göteborg Jönköping Vara Norrköping Karlstad Örebro Eskilstuna

Malmö 152 184 271 292 365 456 534 496 560

Karlshamn 152 149 318 226 334 390 560 430 494

Ljungby 184 149 206 110 218 275 354 315 378

Göteborg 271 318 206 147 96 311 265 283 373

Jönköping 292 226 110 147 105 167 241 207 271

Vara 365 334 218 96 105 278 202 189 280

Norrköping 456 390 275 311 167 278 235 117 108

Karlstad 534 560 354 265 241 202 235 111 202

Örebro 496 430 315 283 207 189 117 111 90

Eskilstuna 560 494 378 373 271 280 108 202 90

Stockholm 615 548 433 470 326 391 163 313 201 116

Borlänge 658 620 476 444 367 350 282 221 161 178

Gävle 783 717 601 520 494 427 331 349 237 189

Sundsvall 988 922 807 726 699 632 536 554 442 394

Östersund 1178 1140 996 801 746 707 725 564 580 583

Örnsköldsvik 1142 1076 960 879 853 786 690 708 596 548

Skellefteå 1387 1320 1205 1124 1097 1030 934 952 840 792

Luleå 1516 1450 1335 1254 1227 1160 1064 1082 970 922

Umeå 1252 1214 1070 1106 961 894 799 815 705 656

Stockholm Borlänge Gävle Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Skellefteå Luleå Umeå

Malmö 615 658 783 988 1178 1142 1387 1516 1252

Karlshamn 548 620 717 922 1140 1076 1320 1450 1214

Ljungby 433 476 601 807 996 960 1205 1335 1070

Göteborg 470 444 520 726 801 879 1124 1254 1106

Jönköping 326 367 494 699 746 853 1097 1227 961

Vara 391 350 427 632 707 786 1030 1160 894

Norrköping 163 282 331 536 725 690 934 1064 799

Karlstad 313 221 349 554 564 708 952 1082 815

Örebro 201 161 237 442 580 596 840 970 705

Eskilstuna 116 178 189 394 583 548 792 922 656

Stockholm 216 174 379 568 533 777 907 624

Borlänge 216 111 317 422 470 715 845 578

Gävle 174 111 210 400 364 609 738 473

Sundsvall 379 317 210 189 154 399 529 264

Östersund 568 422 400 189 262 463 604 368

Örnsköldsvik 533 470 364 154 262 245 375 109

Skellefteå 777 715 609 399 463 245 131 136

Luleå 907 845 738 529 604 375 131 266

Umeå 624 578 473 264 368 109 136 266
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Bilaga 3 - Körtider

Malmö Karlshamn Ljungby Göteborg Jönköping Vara Norrköping Karlstad Örebro Eskilstuna

Malmö 02:20:18 02:49:51 04:10:09 04:29:32 05:36:55 07:00:55 08:12:55 07:37:51 08:36:55

Karlshamn 02:20:18 02:17:32 04:53:32 03:28:37 05:08:18 06:00:00 08:36:55 06:36:55 07:36:00

Ljungby 02:49:51 02:17:32 03:10:09 01:41:32 03:21:14 04:13:51 05:26:46 04:50:46 05:48:55

Göteborg 04:10:09 04:53:32 03:10:09 02:15:42 01:28:37 04:47:05 04:04:37 04:21:14 05:44:18

Jönköping 04:29:32 03:28:37 01:41:32 02:15:42 01:36:55 02:34:09 03:42:28 03:11:05 04:10:09

Vara 05:36:55 05:08:18 03:21:14 01:28:37 01:36:55 04:16:37 03:06:28 02:54:28 04:18:28

Norrköping 07:00:55 06:00:00 04:13:51 04:47:05 02:34:09 04:16:37 03:36:55 01:48:00 01:39:42

Karlstad 08:12:55 08:36:55 05:26:46 04:04:37 03:42:28 03:06:28 03:36:55 01:42:28 03:06:28

Örebro 07:37:51 06:36:55 04:50:46 04:21:14 03:11:05 02:54:28 01:48:00 01:42:28 01:23:05

Eskilstuna 08:36:55 07:36:00 05:48:55 05:44:18 04:10:09 04:18:28 01:39:42 03:06:28 01:23:05

Stockholm 09:27:42 08:25:51 06:39:42 07:13:51 05:00:55 06:00:55 02:30:28 04:48:55 03:05:32 01:47:05

Borlänge 10:07:23 09:32:18 07:19:23 06:49:51 05:38:46 05:23:05 04:20:18 03:24:00 02:28:37 02:44:18

Gävle 12:02:46 11:01:51 09:14:46 08:00:00 07:36:00 06:34:09 05:05:32 05:22:09 03:38:46 02:54:28

Sundsvall 15:12:00 14:11:05 12:24:55 11:10:09 10:45:14 09:43:23 08:14:46 08:31:23 06:48:00 06:03:42

Östersund 18:07:23 17:32:18 15:19:23 12:19:23 11:28:37 10:52:37 11:09:14 08:40:37 08:55:23 08:58:09

Örnsköldsvik 17:34:09 16:33:14 14:46:09 13:31:23 13:07:23 12:05:32 10:36:55 10:53:32 09:10:09 08:25:51

Skellefteå 21:20:18 20:18:28 18:32:18 17:17:32 16:52:37 15:50:46 14:22:09 14:38:46 12:55:23 12:11:05

Luleå 23:19:23 22:18:28 20:32:18 19:17:32 18:52:37 17:50:46 16:22:09 16:38:46 14:55:23 14:11:05

Umeå 19:15:42 18:40:37 16:27:42 17:00:55 14:47:05 13:45:14 12:17:32 12:32:18 10:50:46 10:05:32

Stockholm Borlänge Gävle Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Skellefteå Luleå Umeå

Malmö 09:27:42 10:07:23 12:02:46 15:12:00 18:07:23 17:34:09 21:20:18 23:19:23 19:15:42

Karlshamn 08:25:51 09:32:18 11:01:51 14:11:05 17:32:18 16:33:14 20:18:28 22:18:28 18:40:37

Ljungby 06:39:42 07:19:23 09:14:46 12:24:55 15:19:23 14:46:09 18:32:18 20:32:18 16:27:42

Göteborg 07:13:51 06:49:51 08:00:00 11:10:09 12:19:23 13:31:23 17:17:32 19:17:32 17:00:55

Jönköping 05:00:55 05:38:46 07:36:00 10:45:14 11:28:37 13:07:23 16:52:37 18:52:37 14:47:05

Vara 06:00:55 05:23:05 06:34:09 09:43:23 10:52:37 12:05:32 15:50:46 17:50:46 13:45:14

Norrköping 02:30:28 04:20:18 05:05:32 08:14:46 11:09:14 10:36:55 14:22:09 16:22:09 12:17:32

Karlstad 04:48:55 03:24:00 05:22:09 08:31:23 08:40:37 10:53:32 14:38:46 16:38:46 12:32:18

Örebro 03:05:32 02:28:37 03:38:46 06:48:00 08:55:23 09:10:09 12:55:23 14:55:23 10:50:46

Eskilstuna 01:47:05 02:44:18 02:54:28 06:03:42 08:58:09 08:25:51 12:11:05 14:11:05 10:05:32

Stockholm 03:19:23 02:40:37 05:49:51 08:44:18 08:12:00 11:57:14 13:57:14 09:36:00

Borlänge 03:19:23 01:42:28 04:52:37 06:29:32 07:13:51 11:00:00 13:00:00 08:53:32

Gävle 02:40:37 01:42:28 03:13:51 06:09:14 05:36:00 09:22:09 11:21:14 07:16:37

Sundsvall 05:49:51 04:52:37 03:13:51 02:54:28 02:22:09 06:08:18 08:08:18 04:03:42

Östersund 08:44:18 06:29:32 06:09:14 02:54:28 04:01:51 07:07:23 09:17:32 05:39:42

Örnsköldsvik 08:12:00 07:13:51 05:36:00 02:22:09 04:01:51 03:46:09 05:46:09 01:40:37

Skellefteå 11:57:14 11:00:00 09:22:09 06:08:18 07:07:23 03:46:09 02:00:55 02:05:32

Luleå 13:57:14 13:00:00 11:21:14 08:08:18 09:17:32 05:46:09 02:00:55 04:05:32

Umeå 09:36:00 08:53:32 07:16:37 04:03:42 05:39:42 01:40:37 02:05:32 04:05:32
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Bilaga 4 – Tidtabeller

Förteckning över åkerierna

AA AA-bolagen LBC LBC Frakt Värmland
ALL Alltransport NF Närkefrakt
E Ekdahls Åkeri SL Skellefteå Lastbilsstation
FJ Ljungby Fjärrtransport
GTS Gävleborgs Transportservice

Förteckning över noteringar i tidtabellerna

1 30 minuters omlastning

2 45 minuter rast inräknat

3 Två raster á 45 minuter

4 Kräver 10-timmarspass

5 Förarbyte krävs

6 Bara ta upp gods

7 Ta upp och lämna gods

8 Körs tur och retur

Malmö

Avgång Åkeri Körtid
Sundsvall

13:00 05:42(3 E 15:12(5

Göteborg
22:55(8 03:05 E 08:20

Norrköping Örebro
18:00 02:16(1,2 04:04 E 08:49

Eskilstuna
18:00 03:22(2 E 08:37

Ljungby Vara
16:00 19:20(1,6 23:26(2 AA 06:11

Ljungby
16:30(8 19:20 E 05:40

Borlänge Gävle
16:00 04:07(3 05:49 E 11:49(5

Karlstad
18:00 02:58(2 E 08:13

Jönköping
22:15(8 02:45 E 09:00

Stockholm
18:00 04:12(2 E 09:27(4
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Ljungby

Avgång Åkeri Körtid (h)
Jönköping Örebro Karlstad

18:00 20:10(1 00:36(1,2 02:18 FJ 06:33

Göteborg
16:00(8 19:10 FJ 06:20

Borlänge Gävle
18:00 02:35(1,2 04:17 E 09:02

Vara
18:50 22:56(2 Kommer från malmö AA 03:20

Malmö
19:50(1,8 23:25(2 E 05:40

Stockholm
18:00 01:25(2 FJ 06:40

Norrköping Eskilstuna
18:00 22:44(1 01:09 FJ 05:54

Sundsvall
16:00 05:55(3 FJ 12:25(5

Göteborg

Avgång Åkeri Körtid
Örebro Eskilstuna

18:00 22:53(1 01:01(2 AA 05:46
Vara Jönköping

20:25(8 22:25(1 00:05 AA 06:20

Borlänge Gävle
18:00 02:05(1,2 03:47 GTS 08:32

Ljungby
19:55(8 23:05 FJ 06:20

Karlstad
19:50(8 23:55 LBC 08:10

Vara Sundsvall
16:30 18:59(1,6 05:42(3 AA/GTS 11:12(5

Malmö
18:00(8 22:10 E 08:20

Stockholm
18:00 01:59(2 AA 07:59

Norrköping
20:15(8 00:45 AA 09:00
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Jönköping

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

17:00(8 21:30 E 04:30

Ljungby
20:04 21:46 Kommer från Norrköping FJ 04:16

Vara Göteborg
16:00(8 18:10(1 19:40 AA 06:20

Norrköping Stockholm
17:00 20:00(1 23:15(2 AA 05:00

Eskilstuna Örebro
17:00 21:40(1 23:45(2 AA 05:30

Gävle Sundsvall
17:00 01:50(1,2 05:04 GTS 10:49(5

Borlänge
Gods transporteras via Gävle GTS
Karlstad

21:27(8 01:09 LBC 03:42

Vara

Avgång Åkeri Körtid
Göteborg

17:00 18:29 AA 01:29
Jönköping Norrköping

14:30(8 16:37(1 19:11 AA 08:22
Örebro Eskilstuna

17:00 20:24(1 21:47 AA 04:17
Borlänge Gävle

17:00 23:38(1,2 01:20 GTS 07:05
Sundsvall

18:29 05:42(3 Kommer från Göteborg AA/GTS 11:12(5

Karlstad
16:00(8 19:08 AA/NF 06:16

Ljungby Malmö
17:00 20:51(1 00:26(2 AA 06:11

Stockholm
17:00 23:45(2 AA 06:00
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Norrköping

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

18:00 01:45(2 E 07:00

Jönköping Ljungby
17:00 20:04(1,6 21:46 FJ 04:16

Jönköping Vara
19:56(8 23:00(1 00:37 AA 08:22

Örebro Karlstad
19:45(8 21:33(1 23:15 NF 07:00

Eskilstuna Borlänge
18:00 20:10(1 22:55 ALL 04:25

Gävle Sundsvall
20:00 02:20(1,2 05:30 ALL 08:15

Stockholm
18:00(8 20:30 ALL 05:57

Göteborg
15:00(8 19:30 AA 09:00

Karlstad

Avgång Åkeri Körtid
Vara

19:53(8 23:01 AA/NF 06:16
Malmö

17:00 01:58(2 E 08:13

Ljungby
17:00 23:12(2 LBC 05:27

Eskilstuna Stockholm
17:00 20:36(1,7 23:08(2 NF 04:53

Örebro Norrköping
15:00(8 17:12(1 19:00 NF 03:30

Borlänge Gävle Sundsvall
17:00 20:54(1 23:51(1,2 03:05 LBC 08:20

Jönköping
17:00(8 20:42 LBC 03:42

Göteborg
15:00(8 19:05 LBC 08:10
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Örebro

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

17:00 01:25(2 E 07:40

Ljungby
17:00 22:35(2 FJ 04:50

Vara Göteborg
17:00 20:30(1 22:00 AA 04:30

Norrköping Jönköping
17:00 19:20(1 21:20 NF 03:20

Borlänge Gävle Sundsvall
17:00 20:00(1 22:10(1 02:50(2 GTS 07:25

Eskilstuna Stockholm
17:00(8 18:50(1 20:40 NF 07:50

Karlstad
18:53 20:35 Kommer från Eskilstuna NF 03:05

Eskilstuna

Avgång Åkeri Körtider
Vara Göteborg

17:00 21:47(1 00:01(2 AA 05:46
Malmö

17:00 02:22(2 E 08:37
Jönköping Ljungby

17:00 21:40(1 19:07(2 FJ 05:52

Gävle Sundsvall
17:00 20:24(1 00:23(2 E/GTS 06:08

Örebro Karlstad
17:00 18:53(1 20:35 NF 03:05

Stockholm
20:06 22:38 Kommer från Karlstad NF 04:53

Borlänge
21:47(8 00:31 GTS 06:46

Norrköping
23:32(8 01:12 Kommer från Stockholm ALL 05:57
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Stockholm

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

17:00 03:10(2 E 09:25(4

Ljungby
17:00 00:25(2 FJ 06:40

Göteborg
17:00 01:00(2 AA 07:15

Jönköping Vara
17:00 23:15(1,2 00:45 AA 06:30

Eskilstuna Örebro Karlstad
21:25(8 23:45(1 01:35(1 03:05 NF 07:50

Eskilstuna Norrköping
21:15(8 23:32(1,6 01:12 ALL 05:57

Gävle
22:56(8 01:36 GTS 07:21

Sundsvall
17:00 23:35(2 FJ 05:50

Borlänge
21:04(8 00:23 GTS 06:38

Östersund
17:00 02:30(2 SL 08:45

Örnsköldsvik
17:00 01:57(2 SL 08:12

Borlänge

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

17:42 05:19(3 Kommer från Gävle E 11:49(5

Stockholm
17:00(8 20:19 GTS 06:38

Ljungby
17:00 01:04(2 FJ 07:19

Karlstad Jönköping
17:00 20:54(1 01:21(2 GTS 07:06

Vara Göteborg
17:00 23:38(1,2 01:07 GTS 06:52

Örebro Eskilstuna
17:00(8 20:09(1 21:32 GTS 06:46

Gävle Sundsvall
22:45(8 00:57(1 04:11 GTS 09:52(4

Gävle Norrköping
17:00 19:12(1,6 01:02(2 ALL 06:47
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Gävle

Avgång Åkeri Körtid (h)
Jönköping Ljungby

17:00 01:51(1,2 03:32 FJ 09:17(4

Vara Göteborg
17:00 00:49(1,2 02:18 GTS/AA 08:03

Borlänge Örebro Karlstad
17:00 19:12(1 22:11(1 00:38(2 GTS 05:53

Eskilstuna Stockholm
17:00(8 20:24(1 22:11 GTS 05:55

Sundsvall
17:00(8 20:14 GTS 06:28

Borlänge Malmö
16:00 18:12(1 05:49(3 E 11:49(5

Norrköping
18:42 00:32(2 Kommer från Borlänge ALL 06:47

Sundsvall

Avgång Åkeri Körtid (h)
Malmö

13:00 05:42(3 E 15:12(5

Jönköping Ljungby
15:30 04:45(1,3 05:57 FJ 12:27(5

Vara Göteborg
16:30 03:58(1,3 05:42 AA/GTS 11:12(5

Stockholm
17:00 00:10(2 SL 05:55

Borlänge Örebro
17:00 23:07(1,2,6 01:35 GTS 07:20

Eskilstuna Norrköping
17:00 00:19(1,2 01:59 SL 07:44

Karlstad
17:00 02:16(2 LBC 08:31

Gävle
20:59(8 00:13 GTS 06:28

Borlänge
17:00(8 21:53 GTS 09:52(4

Östersund
17:00(8 19:54 SL 05:48

Örnsköldsvik Luleå
17:00 19:52(1 02:23(2 SL 08:08

Umeå Skellefteå
17:00 21:33(1 00:24(2 SL 06:09
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Östersund

Avgång Åkeri Körtid (h)
Sundsvall

20:39(8 23:34 SL 05:48

Stockholm Skickas vidare söderut
17:00 02:30(2 SL 08:45

Örnsköldsvik

Avgång Åkeri Körtid (h)
Sundsvall

17:00 19:22 Kommer från Umeå SL 02:22
Stockholm Skickas vidare söderut

17:00 01:57(2 SL 08:12
Umeå Skellefteå Luleå

17:00 19:11(1 21:17(1 00:03(2 SL 05:48

Skellefteå

Avgång Åkeri Körtid (h)
Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Skickas vidare söderut

17:00 19:36(1 21:17(1 00:24(2 SL 06:09
Luleå

19:36 21:07 Kommer från Umeå SL 04:07

Umeå

Avgång Åkeri Körtid (h)
Örnsköldsvik Sundsvall Skickas vidare söderut

17:00 19:11(1,7 21:33 SL 04:03
Skellefteå Luleå

17:00 19:36(1,7 21:07 SL 04:07

Luleå

Avgång Åkeri Körtid (h)
Sundsvall Skickas vidare söderut

17:00 01:53(2 SL 08:08

Skellefteå Umeå Örnsköldsvik
17:00 19:01(1 21:07(1 23:33(2 SL 05:48
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Bilaga 5 – Balanser i antalet relationer

Terminal Malmö Ljungby Göteborg Jönköping Vara
Åkeri In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut

E 10 9 1 2 1 1 1 1
AA 1 1 1 7 5 1 3 4 7
FJ 8 5 1 1 1
NF 1
LBC 1 1 1 1 1
ALL
SL
GTS 2 1 1 2 1
Totalt 11 10 10 8 12 9 5 8 4 8

Terminal Norrköping Karlstad Örebro Eskilstuna Stockholm
Åkeri In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut

E 1 1 1 1 1 1 2 1 1
AA 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2
FJ 1 1 1 1 1 1 2
NF 1 1 3 2 2 1 2 1
LBC 3 4
ALL 2 3 1 1
SL 1 3 2
GTS 1 1 1 1 1 2 2
Totalt 6 8 10 8 3 6 5 6 13 11

Terminal Borlänge Gävle Sundsvall Östersund Örnsköldsvik
Åkeri In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut

E 2 1 2 1
AA 1 1
FJ 1 1 2 1
NF
LBC 1 1
ALL 1 1 1
SL 4 5 2 2 2 2
GTS 3 5 4 4 4 3
Totalt 4 7 6 6 15 12 2 2 2 2
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Terminal Skellefteå Umeå Luleå
Åkeri In Ut In Ut In Ut

E
AA
FJ
NF
LBC
ALL
SL 1 1 2 3 2
GTS
Totalt 1 1 0 2 3 2

Förteckning över åkerierna

AA AA-bolagen LBC LBC Frakt Värmland
ALL Alltransport NF Närkefrakt
E Ekdahls Åkeri SL Skellefteå Lastbilsstation
FJ Ljungby Fjärrtransport
GTS Gävleborgs Transportservice


