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Erik Winter

OKQ8 AB tillverkar och säljer petroleumprodukter och är en av de större aktörerna på den svenska
marknaden. Syftet med detta examensarbete är att analysera om kostnaderna för transporterna av
smörjolja, som idag anses vara för höga, kan effektiviseras. Samtidigt med detta analyseras vad en
minskning av den nuvarande transportkapaciteten kommer att innebära för dagens kunder. Idag
använder OKQ8 inget datorstöd för att planera transporterna.

I examensarbetet kommer transporterna att analyseras med en ruttplaneringsmodell. En stor del av
examensarbetet ägnas åt att försöka skapa en matematisk modell av frågeställningen som modellerar
OKQ8as nuvarande transportproblem. En modell som efterliknar dagens transportupplägg hos OKQ8
har implementerats. För att generera data i form av rutter som denna typ av problem kräver, utvecklades
ett program i Java. Utifrån beskrivningen av dessa rutter har en optimeringsmodell tagits fram.
Resultatet från denna modell är ett optimalt användande av rutterna. 

Den skapade modellen möjliggör en analys hur transporterna bör utföras och av vad som händer om
OKQ8 t.ex. väljer att minska sin kapacitet med en lastbil och släp. Brister i modellen, både i hur stora
datamängder som det konstruerade programmet kan hantera och faktorer som utelämnats ur modellen,
gör dock att resultaten från modellanalysen är svåra att föra tillbaka till OKQ8as verkliga problem.
Dessa brister gör att modellen behöver utvecklas vidare för att kunna vara till hjälp för att svara på
OKQ8as ursprungliga frågeställningar.
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Sammanfattning 
OKQ8 AB tillverkar och säljer petroleumprodukter och är en av de större aktörerna på den 
svenska marknaden. Syftet med detta examensarbete är att analysera om kostnaderna för 
transporterna av smörjolja, som idag anses vara för höga, kan effektiviseras. Samtidigt med 
detta analyseras vad en minskning av den nuvarande transportkapaciteten kommer att 
innebära för dagens kunder. Idag använder OKQ8 inget datorstöd för att planera 
transporterna. 
 
I examensarbetet kommer transporterna att analyseras med en ruttplaneringsmodell. En stor 
del av examensarbetet ägnas åt att försöka skapa en matematisk modell av frågeställningen 
som modellerar OKQ8as nuvarande transportproblem. En modell som efterliknar dagens 
transportupplägg hos OKQ8 har implementerats. För att generera data i form av rutter som 
denna typ av problem kräver, utvecklades ett program i Java. Utifrån beskrivningen av dessa 
rutter har en optimeringsmodell tagits fram. Resultatet från denna modell är ett optimalt 
användande av rutterna.  
 
Den skapade modellen möjliggör en analys hur transporterna bör utföras och av vad som 
händer om OKQ8 t.ex. väljer att minska sin kapacitet med en lastbil och släp. Brister i 
modellen, både i hur stora datamängder som det konstruerade programmet kan hantera och 
faktorer som utelämnats ur modellen, gör dock att resultaten från modellanalysen är svåra att 
föra tillbaka till OKQ8as verkliga problem. Dessa brister gör att modellen behöver utvecklas 
vidare för att kunna vara till hjälp för att svara på OKQ8as ursprungliga frågeställningar. 
 



Abstract 
OKQ8 produces and sells petroleum products and is one of the largest companies on the 
Swedish market. The goal of this thesis is to analyze if the transportation of the lubricant oil, 
which today is considered very costly, can be carried out more efficient. Simultaneously, we 
would like to investigate what effect a downsizing in transport capacity would have for the 
present customers. Today OKQ8 don't use any computer support when planning their 
lubricant transports studied in the thesis. 
  
In the thesis the transports will be analyzed with a route planning model. 
A major part of the thesis consists of describing the creation of a mathematical model of the 
OKQ8 transport problem. A model which is comparable to today's transport solution at OKQ8 
has been implemented. To generate data in the format of transport routes, which the model 
requires, a Java program has been developed. From the description of these routes, an 
optimization model has been created. The result from this model is an optimal use of the 
routes. 
  
The created model makes it possible to analyze how the transports should be carried out and 
that would happen if for example OKQ8 decided to downsize their transport capacity with 
one truck and one trailer. Shortcomings in the model, both in how large data sets the Java 
program can handle and factors that we have left out in the model, makes it difficult to 
transfer the results from the model back to real problem of OKQ8. These shortcomings make 
it necessary to further develop the model to be able to answer the initial question of OKQ8. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av min civilingenjörsutbildning med inriktning 
kommunikation och transportsystem vid Linköpings tekniska högskola.  
 
Examensarbetet har varit mycket lärorik och jag vill rikta ett varmt tack till alla som har gett 
sitt stöd och hjälpt till under arbetets gång. Jag börjar med att tacka OKQ8 som gett mig 
möjligheten att utföra mitt examensarbete hos dem. Det har varit väldigt intressant att få 
omsätta sina kunskaper i praktiken och alla på företaget som jag kommit i kontakt med har 
varit mycket hjälpsamma. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Clas Rydergren och Henrik Andersson 
som båda har varit till stor hjälp under arbetets gång. Och sist tack till min opponent och min 
familj som alltid funnits och finns där för mig. 
 
Stockholm, september 2005. 
 
Erik Winter 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras rapportens bakgrund och syfte. Även den ansats som används för 
att lösa rapportens syfte presenteras. I slutet av kapitlet kommer en läsanvisning till rapporten 
att ges.  

1.1 Bakgrund 
OKQ8 AB tillverkar och säljer petroleumprodukter och är en av de större aktörerna på den 
svenska marknaden. Direktmarknadsdivision är den avdelning inom OKQ8 som bland annat 
säljer och utvecklar smörjoljor för fordon, motorer och maskiner och är en av de större 
aktörerna på den svenska smörjmedelsmarknaden.  
 
För att i ett längre perspektiv kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft på 
smörjmedelsmarknaden anser OKQ8 att det krävs en minskning av deras transportkostnader 
då dessa i sig utgör den enskilt största kostnadsposten inom smörjmedelsverksamheten. 
OKQ8 kör idag bulktransporterna av smörjolja med egna lastbilar. Tillverkningen och 
lastning av lastbilarna sker vid egen fabrik på Loudden i Stockholm. Bulkvaror distribueras 
direkt till kund från fabriken på Loudden.  
 
För bulktransporterna finns inget datorbaserat hjälpmedel för last/ruttplanering och ingen 
återkoppling där kostnad per leverans beräknas eller simuleras. Kapaciteten i den nuvarande 
lastbilsflottan med tre lastbilar och tre släp anses kunna utnyttjas betydligt effektivare än vad 
den gör idag – OKQ8 egna beräkningar tyder på att fyllandsgraden idag ligger mellan 40-50 
% och teoretiskt anser OKQ8 att två bilar med släp bör vara tillräckligt. Samtidigt är 
marknadens krav på leveranssäkerhet och kort leveranstid mycket stora och enligt OKQ8 en 
av deras starka sidor. Detta gör att de inte utan vidare är villiga att minska 
transportkapaciteten. Som en möjlig besparing vill nu OKQ8 veta vad effekten blir om de 
minskar sin transportkapacitet och använder sig av två lastbilar och släp och hur detta 
påverkar leveransservicen. 

1.2 Syfte 
Syftet är att utreda vilka effekter som en minskning av ett fordon och släp kommer att få samt 
att utredda om en effektivisering av nuvarande smörjoljetransporter är möjligt. Detta för att 
förhoppningsvis kunna rådgöra OKQ8 om de kan minska sin transportkapacitet och hur detta 
kommer att påverka deras leveranser till kund, men också undersöka om det finns en eller 
flera alternativa transportlösningar som är effektivare än nuvarande lösning. 

1.3 Ansats 
Ansatsen i detta examensarbete är att OKQ8s frågeställning kan lösas som ett 
ruttplaneringsproblem med hjälp av nätverksoptimering, där kunderna representerar noder och 
vägarna presenteras av bågar mellan kunderna. Först skapas en modell som i högsta möjliga 
mån ska likna den verklighet och de parametrar som finns när OKQ8 idag ruttplanerar sina 
smörjoljatransporter. Denna modell ska användas till att generera utdata i form av rutter som 
sedan ska optimeras. Detta kommer förhoppningsvis leda till att mer effektiva 
transportlösningar än dagens hittas. Denna ansats bestämdes i början av arbetet i samråd med 
handledare. 
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1.4 Läsanvisning 
I andra kapitlet presenteras företaget OKQ8 kortfattat och smörjoljeavdelningen mer ingående 
samt ger en nulägesbeskrivning av dagens bulktransporter och transportplanering. I tredje 
kapitlet ges en genomgång av den litteratur och teori som beskriver effektiviseringar och 
optimering av transporter som relevanta för rapporten. I nästkommande kapitel bryts syftet i 
rapporten ner i mer specifika frågeställningar. Femte kapitlet behandlar den kartläggning som 
gjordes angående smörjoljeavdelningens bulktransporter. Kapitel sex behandlar det program 
som implementerades för att hitta tillåtna rutter och som genererar indata till 
ruttplaneringsproblemet. I kapitel sju jämförs resultatet från modellen med nuläget. Sista 
kapitlet består av slutkommentarer och reflektioner. 
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2 Nulägesbeskrivning av OKQ8 
I detta kapitel ges en översiktlig presentation av OKQ8 och en mer detaljerad beskrivning av 
smörjoljaavdelningen och hur de idag utför sin ruttplanering.  

2.1 Företagsbeskrivning OKQ8 
Referenser i detta kapitel är OKQ8s årsredovisning samt interjuver med anställda på 
smöroljaavdelningen samt Petrolia. 
 
OKQ8 AB är Sveriges största företag inom petroleumbranschen med en marknadsandel på 30 
%. Företaget OKQ8 bildades den 1 januari 1999 efter sammanslagning av OK och Q8 och 
blev då största aktören på den svenska marknaden. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare 
som äger hälften vardera av aktierna. Den ena är OK-ekonomiskförening, den största av 
Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av sina medlemmar vilka är 1,3 miljoner svenska 
bilister. Den andra är Kuwait Petroleum International, som är ett statligt kuwaitiskt oljebolag. 
Förutom OK ekonomisk förening finns det ytterligare sex OK-föreningar i Sverige. 
 
Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm, men företaget har verksamhet i många andra 
svenska städer. OKQ8 har cirka 1000 bensinmackar som är sprida över hela Sverige och 
omsättningen ligger på över 13 miljarder kronor. Antal anställda exklusive personal på 
bensinmackarna är ca 400. 
 
OKQ8 är uppdelat i två divisioner, detaljhandels– och direktmarknadsdivisionen samt 
stödfunktionerna VDD (Varuförsörjning Depå Distribution), Personal, Finans och IT. 
Detaljhandelsdivisionen ansvarar för företagets egna stationer och direktmarknadsdivisionen 
förser kunder som köper större mängder drivmedel och olja. Smörjoljeavdelningen ligger 
under direktmarknadsdivisionen och härstammar mestadels från Q8. 
 
Petrolia är ett dotterbolag till OKQ8 som producerar smörjolja och kemprodukter för OKQ8s 
räkning samt lagerhåller dessa även produkter. Företaget bildades efter hopslagningen mellan 
OK och Q8. OKs dåvarande smörjoljaproduktion låg på Kvarnholmen men efter 
hopslagningen lades denna anläggning ner och materialen flyttades till Loudden, där Q8 
produktionsanläggning var förlagd. På Loudden produceras kemprodukter och smörjolja för 
OKQ8 räkning både som bulk och emballerat gods. 

2.2 Smörjmedelsavdelningen 
Smörjoljeavdelningen på OKQ8 har 18 anställda och har ansvar för allt som rör smörjolja 
vilket innefattar support, försäljning och utveckling. Avdelningen ligger i Stockholm, men 
säljare finns även i övriga landet. Avdelningen omsätter ca 180 miljoner kronor årligen. 

2.2.1 Produktion och lager 
Gemensamt för smörjmedel är att de alla består av basolja där det tillsatts ämnen – s.k. 
additiv. Basoljorna tillverkas av speciella råoljor och oftast vid speciella raffinaderier vars 
enda uppgift är produktion av basolja. Additiverna är kemiska substanser som tillsätts 
basoljorna i noggrant avvägda proportioner för att anpassa smörjmedlets egenskaper till 
användningsområdet. Ett smörjmedel skall inte bara smörja och motverka friktion. Det skall 
också lösa upp smuts och andra föroreningar som kan orsaka allvarliga problem i maskiner i 
form av onormalt slitage och korrosionsskador. Den skall också kyla motorns inre delar samt 
täta motorns inre läckage. Bakom dagens moderna motoroljor ligger omfattande forsknings- 
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och provningsarbete som avgör vilken typ och mängd av basoljor och additiver som skall ingå 
i den färdiga smörjoljan. Basoljan blandas med additiverna på Loudden i en s.k. blender och 
de färdiga produkterna blir olika smörjoljor. Smörjoljor med stor åtgång lagras i större 
kvantiteter på Loudden för slippa tillverkning varje gång en kund beställer en sådan olja. 
Oljor med mindre åtgång tillverkas mot kundorder, där tillverkningstiden varierar beroende på 
vilken olja som ska tillverkas. Totalt kan ett hundratal olika kvaliteter på smörjolja tillverkas, 
det stora antalet kvaliteter beror på de bredda användningsområdet för smörjolja och att olika 
applikationer kräver olika oljor, exempelvis finns växellådsoljor, axeloljor, hydrauloljor, 
formoljor, marinsmöroljor och många andra oljor som täcker vitt skilda områden. 

2.2.2 Kunder 
OKQ8s smörjoljekunder är spridda över hela Sverige och ingen direkt geografisk tyngdpunkt 
finns förutom storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Kunderna är bilverkstäder, 
serviceverkstäder för lastbilar, tillverkare av tunga fordon och industrier. Kundstocken är 
relativt konstant och ändras endast med några procent varje år. Således föreligger goda 
kundkontakter. OKQ8 säljer även bulk till återförsäljare, som förmedlar försäljningen till 
slutkund men ej transporten, denna sköter OKQ8. 

2.2.3 Konkurrenter 
OKQ8 huvudsakliga konkurrenter på den svenska marknaden är Statoil, Mobil, Castrol/BP 
och Shell. Det som utmärker OKQ8 mot övriga aktörer på marknaden är den höga 
leveransservicen för bulkvaror. 

2.2.4 System och processer 
Det nuvarande affärssystemet som smörjoljeavdelningen använder heter LARRY och sköter 
flertalet uppgifter som exempelvis fakturering, order och transportadministration. LARRY 
utvecklades och implementerades i slutet av 70-talet och är byggt kring en databas från 
Oracle. Systemet är föråldrat och behöver enligt OKQ8 bytas ut. En implementering av 
Microsofts ERP Axapta pågår och ska vara avslutad i mars -05. Detta innebär en stor 
förbättring när det gäller användarvänlighet men är också en stabil modern plattform som är 
skalbar. Tidigare har COOP och OKQ8 delat lager i Bro och även delat lagersystem. Med 
Axapta får smörjoljeavdelningen ett eget lagersystem vilket gör att de blir mindre beroende av 
COOP. Axapta stöder också streckkodshantering vilket LARRY ej gör. 
 
När en beställning läggs på smörjolja går ca 90 % av kunderna genom smörjoljeavdelningens 
kundtjänst och de resterande 10 % går genom säljarna på avdelningen, vanligtvis tas ordern 
emot genom telefonsamtal eller fax. När en order är bearbetad och inlagd i affärssystemet 
skickas information till Loudden där den skrivs ut i form av en leveransnota och tas omhand 
av en transportplanerare. 

2.3 Transporter av smörjolja 
Transport av smörjolja fungerar i stort sett som vilken annan bulktransport som helst. 
Smörjolja är inte brandfarligt och slipper därmed några av de restriktioner som andra 
petroleumtransporter lyder under, exempelvis bensintransporter. Dock är de flesta smörjoljor 
skadliga för naturen vilket gör att det finns krav på viss utbildning av chauffören som 
transporterar smörjolja. Lejda transporter till åkare/speditörer förekommer idag inte och 
smörjoljaavdelningen anser att egna transporter för närvarande är den bästa lösningen 
kostnadsmässigt. Påfyllnad av lastbilarna och släpen sker på Loudden då OKQ8 saknar 
depåer för smörjolja i övriga landet. Således utgår alla transporter från Loudden. 
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2.3.1 Fordon 
Idag utförs transporterna av smörjolja hos OKQ8 med 3 lastbilar och släp, lastkapacitet och 
antal fack för varje lastbil och släp är enligt följande: 
 
Tabell 2.3: Fackindelning och volym på lastbilarna 
 Antal fack Volym per fack (m3) Total volym (m3) 
Bil1 5 2,7+3,7+4,7+4,7+3,7 19,5 
Bil2 4 5+3+3+3 14 
Bil3 4 5+3+5+3 16 
    
Släp1 7 3,2+4,2+5,2+3,2+4,2+5,2+4,3 29,5 
Släp2 7 3+3+4+4+4+4+5 27 
Släp3 3 3,2+4,2+5,2+3,2+4,2+5,2+4,3 29,5 

 
Det karaktäristiska för smörjoljabilar mot andra fordon som distribuerar petroleumprodukter 
är att dessa har filteranordningar som tillåter att oljan kan filtreras vid lossning hos kund, detta 
pga. att visa kunder kräver olja med låg partikelhalt i sin produktion. Bilarna kan även lasta 
olika oljor i varje enskilt fack vilket inte är vanligt förekommande för andra fordon som 
transporterar petroleumprodukter. De olika kvaliteterna kan inte blandas vilket leder till att 
varje oljekvalitet tar ett eget fack på lastbilen eller på släpet i anspråk. 

2.3.2 Dokumentation av transporter 
Körrapporter är färdiga formulär som fylls i av chauffören efter varje arbetsdag och beskriver 
transporter och aktiviteter under dagen. Innan chauffören påbörjar en rutt får han alla 
leveransnotor till de kunder som ingår i rutten, och när han sedan lossar oljan hos kund finns 
det en skrivare i lastbilen kopplad till pumpens räkneverk som skriver exakt lossad mängd på 
leveransnotan. Vid leverans skriver beställaren under leveransnotan efter lossning vilket gör 
att den också fungerar som kvittens. Föraren lämnar sedan in de underskrivna leveransnotorna 
till administrativ personal på Loudden vid dagens slut och dessa arkiveras, även 
körrapporterna sparas och fungerar som löneunderlag för chaufförerna. 
 
Körrapporterna innehåller information om: 

• Allmän information: Datum, nummer på lastbil och släp och namn på chaufför. 
• Tider: När dagen börjar och slutar, tider för raster och tider för lossning. 
• Kunder: Vilka kunder som har besökts, lossad volym, kundnummer, spillvolym. 
• Mätarinställning: Vägmätarinställning vid dagens början och slut. 
• Aktiviteter: Alla aktiviteter som lossning, lastning, sköljning av tankar, tvättning av 

lastbil och liknande. 
 
Leveransnotor innehåller information om: 

• Kundinformation: Adress, telefonnummer, kontaktperson, önskemål om leverans vid 
en viss tid. 

• Volym och kvalitet: Exakt levererad volym och oljekvalitet, temperaturer och övrig 
information om smörjoljan. 

• Datum: Leveransdatum, datum då lastbilen lastades och datum då beställningen kom 
till OKQ8. 

• Kvittens från kund som bekräftar leverans. 
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2.4 Ruttplanering av smörjoljatransporter 
Idag ansvarar inte smörjoljeavdelningen för ruttplaneringen av transporterna. Denna funktion 
är lejd till en person på Petrolia som ansvarar för detta. Denna person är även produktionschef 
för smörjolja och är stationerad på Loudden. Hans produktionsansvar gör att han kan 
synkronisera produktion med beställningar av oljor som inte lagerhålls. Idag sker planering av 
distributionen med ”handpåläggningsmetoden” allt eftersom order kommer till Loudden från 
kundtjänst eller säljare. En drivande faktor idag är att upprätthålla en hög kundservice och 
snabba leveranser även om kunden aviserar ett behov bara några dagar innan önskad leverans. 
Detta bidrar till att det blir svårt att hålla en hög fyllningsgrad i fordonen. 

2.4.1 Operativ ruttplanering 
Den person på Petrolia som planerar de dagliga transporterna ansvarar för lastning och ger 
kördirektiv till chaufförerna. Planeringen av leveranserna bygger på stor erfarenhet, kunskap 
om hur kunderna vanligtvis beställer samt bra kundrelationer som gör att det ibland finns 
utrymme för speciallösningar.  
 
Tabell 2.4: Saker som tas hänsyn till vid dagens transportplanering. 

1. Rullande planering 
När personalen på kundservice verkställer en order från kund skickas informationen till 
Loudden och en leveransnota skrivs ut. Informationen kontrolleras och sätts in i 
nuvarande planering. Framförhållningen på planeringen är endast några få dagar. 
2. Stora kunder styr 
Planeringen styrs mycket av några kunder som har frekventa leveranser, stora volymer 
och ställer höga krav på snäva tidsfönster. Eftersom dessa transporter inte går att påverka i 
någon större utsträckning byggs ofta rutterna efter dessa kunder och andra kunder får ofta 
anpassa sig efter detta. 
3. Leveransönskemål 
På leveransnotorna står om kunden önskar något speciellt leveransdatum, eller något annat 
önskemål. Då planeraren vet med vilken frekvens de stora kunderna beställer och vet när 
dessa vill ha leverans tar han hänsyn till detta vid den övriga planeringen. Även 
småkunder kan önska leverans inom snäva tidsfönster, men det tas inte lika stor hänsyn till 
detta som för de stora kunderna. 
4. Önskad oljekvalitet 
På leveransnotan står även vilket kvalitet kunden önskar, vilket också påverkar nuvarande 
planering eftersom det påverkar lastningen av bilen. 
5. Önskad volym 
Hänsyn måste tas till volym kunden önskar. Detta påverkar hur många fack på lastbilen 
som tas upp av en kund och hur många kunder som kan besökas på en rutt. 
6. Leveransplatsens fysiska beskaffenhet 
På vissa leveransplatser kan chauffören inte lossa olja från släpet pga. utrymmesbrist, och 
då måste kundens olja lastas i dragbilen. Planeraren vet hos vilka kunder detta är ett 
problem. 
7. I depån på fredag 
Med ett program avsett för att planera rutter för privatbilister undersöker planeraren hur 
många kunder som chauffören kan besöka innan lastbilen måste återvända till depån. 
Främst för att lastbilen ska vara hemma i depån på fredag. 
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8. Sälja in tomvolym 
Om en kund beställer en volym som inte fyller ett helt fack försöker planeraren att sälja 
det utrymme som finns kvar i tanken till en annan kund som han vet efterfrågar samma 
olja. 
9. Kundservice och snabba leveranser är prioriterat 
Ibland kan kunder beställa leveranser med väldigt kort varsel. Detta brukar tillgodoses så 
gott det går av planeraren. 
10. Leverans 5 dagar efter beställning 
I den mån det är möjligt försöker man leverera 5 dagar efter ordern är lagd. Detta är en 
riktlinje och inget som OKQ8 garanterar. 
11. Kundens öppettider 
Vissa kunder kan mottaga leverans dygnet runt eftersom lossningsplatsen inte ligger i 
inhägnat område. Hos andra kunder går det bara att leverera på kontorstid eftersom 
lossningsplatsen endast är tillgänglig då. 
12. Påminna kunden 
Idag finns mycket kunskap hos planeraren om hur olika kunder brukar beställa olja, och 
om inte någon beställning har inkommit kan han ringa och fråga om det finns ett behov 
hos kunden eller inte. 
13. Ställtider 
En viss ställtid förekommer vid lossning av olja hos kund; en fast tid för att exempelvis 
dra slangar, få kvittens från kund och en rörlig tid som beror av mängd lossad volym. Det 
tar även tid att fylla lastbilen och släpet i depån på Loudden. 

 
Planeraren ska efter ovanstående hänsynstagande försöka planera transporterna så att dessa 
största möjliga mån svarar mot kundernas krav, men också så att transporterna svarar mot 
OKQ8 krav på effektivitet i form av lönsamhet. Detta är delvis ett motsatsförhållande där 
båda parter oftast måste mötas halvvägs. Som ses ovan i tabellen finns det många aspekter att 
beakta när ruttplaneringen sker. 
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3 Referensram 
I detta kapitel behandlas de teorier som är används i rapporten. Först ges en kort beskrivning 
av den frågeställning som denna rapport avhandlar och de teorier som blir relevanta att 
studera för rapporten. Slutligen presenteras teorierna. 

3.1 Problemdiskussion 
Denna rapport avhandlar vilka effekter som en minskning av transportkapaciteten med ett 
fordon och släp kommer att få för OKQ8 bulkdistribution av smörjolja. Rapporten ska även 
utreda om en effektivisering av nuvarande transporter är möjlig. 
 
För att svara på frågorna ovan finns behov att inhämta teori angående vad en minskning av 
transportkapaciteten kan innebära samt teori angående effektivisering av transporter. 
 
Utgångspunkten i teoriinläsningen har varit att först generellt se vad som kan göras för att 
effektivisera transporter för att sedan titta på mer specifika metoder. Ansatsen i denna rapport 
är att OKQ8s problem kan lösas som ett ruttplaneringsproblem med matematiska hjälpmedel, 
mer precist nätverksoptimering och därför kommer optimeringsteori att vara en stor del av 
referensramen. Genom att använda inläst teori och kartlägga OKQ8s transporter skapas en 
modell som är så lik verkligheten som möjligt. Ruttplaneringsproblem kan vara mycket 
komplext till sin natur och är ofta svårlöst. Därför är det viktigt att använda rätt metod när 
denna typ av problem ska lösas. 
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3.2 Matematiskt synsätt på transporter och ruttplanering 

3.2.1 Allmänt om modellering och optimering 
Enligt Lundgren et al (2001) arbetar man enligt en speciell metod när man ska lösa och 
implementera optimeringsmodeller. Författarna talar om en optimeringsprocess som 
inkluderar ett antal olika moment. Först fastställs det verkliga problemet och sedan 
identifieras optimeringsproblemet. Efter detta formuleras problemet matematiskt i en 
optimeringsmodell. Sedan ska optimeringsmodellen lösas med en lösningsmetod som 
genererar en lösning av det förenklade problemet. Som sista moment utvärderas lösningen 
och implementeras eventuellt i verkligheten. Om resultatet inte är tillfredsställande måste 
eventuellt omformning av optimeringsmodellen ske och en ny lösning måste genereras. 
 

Verkligt problem 

Förenklat problem 

Optimeringsmodell 

Lösning 

 
 

Identifiering, avgränsningar, 
förenklingar 

 
 
 
 
 
 

 

Verifiering 
och 

validering Formulering 

 
 
 

Lösningsmetod  
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementering av 
lösning i verkligheten 

 
 
 
 
 
Figur 3-2a: Arbetsmall vid arbete med optimeringsprocessen (Lundgren et al 2001) 
 
Det verkliga problemet är den problemställning som ska analyseras och ofta är det nödvändigt 
att förenkla denna problemställning så att komplexitet och detaljnivå blir rimlig. En hög 
detaljnivå gör att modellen bättre stämmer överens med verkligheten, men gör att den kan bli 
svårlöst eller olöslig i den meningen att beräkningstiden blir för stor. Därför är det viktigt att 
identifiera parametrar som är mest relevanta för modellen, dessa måste även kunna uttryckas 
kvantitativt då detta är en förutsättning för ett analyserbart resultat. Summan av detta blir det 
som kallas förenklat problem. Nästa steg är att formulera det förenklade problemet 
matematiskt i en optimeringsmodell, även här kan förenklingar behövas, målet är att 
formulera en modell som beskriver verkligheten bra och har en lösningstid som inte är för 
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lång. Formuleringen av optimeringsmodellen bestäms även av vilken indata som finns 
tillgänglig eller är möjlig att samla in. När man ska formulera sin modell matematiskt används 
ofta något modelleringsspråk som har ett syntax vilket underlättar den matematiska 
beskrivningen av problemet. Modelleringsspråket samordnar modellen med indatafiler och 
ger en utdatafil med de resultat användaren bestämmer. 
 
Efter detta bestäms en lösningsmetod som används för att lösa problemet. Ofta används 
kommersiella programvaror till detta, men om optimeringsmodellen är komplicerad kan det 
krävas egenutvecklade programvaror som är speciellt utformade för att lösa det specifika 
problemet. Det sista steget är att lösningen utvärderas och omformas så att den kan ligga till 
grund för ett beslut. I detta ingår även validering och verifiering där det säkerställs att lösning 
är korrekt, till detta kommer också känslighetsanalyser på lösningen. När ovanstående är klart 
har vi fått resultat från optimeringsprocessen. 

3.2.2 Optimeringsmetoder 
Lundgren et al (2001) tar upp två huvudtyper av optimeringsmetoder: 
 
• Optimerande metod – Denna metod hittar alltid en optimallösning till den modell som 

definierats. Det går även att verifiera att man funnit optimum. 
• Heuristisk metod – Denna metod är en icke optimerande metod, dock hittar metoden 

lösningar som oftast ligger nära optimum, men det går sällan att skatta hur mycket 
lösningen avviker från optimum. Heuristiker kan vara enkla tumregler eller bygga på 
mycket avancerade beräkningar.  

 
Valet av optimeringsmetod beror av storlek och komplexitet på modell och vilken 
noggrannhet som resultat ska uppvisa.  

3.2.3 Struktur 
Generellt kan ett optimeringsproblem formuleras matematisk som (Lundgren et al, 2001) 
 
 min (f x  )
 då x  ; i =1, … ,m (g ) ib≤
 
där är målfunktionen och x ≤ b är bivillkoren. Dessa två beror av variabeln f (g )
 x =  och konstanterna ,… , . Där de senaste är givna konstanter. Den lösning 
som minimerar x  benämns optimallösning och betecknas med x

T
nxx ),...,( 1 1b mb

(f ) *. 
 
Vissa generellt formulerade optimeringsproblem har en struktur som gör att de naturligt kan 
beskrivas som ett nätverk uppbyggt av noder och bågar/länkar. Bågarna/länkarna beskriver 
fysikiskt flöde av resurser eller gods. Noderna är punkter där flödet kan stoppas, lagras, säljas 
eller bearbetas. Exempelvis på ett problem som kan beskrivas som ett nätverk är när en bil ska 
färdas från en punkt till en annan, varje nod representerar en knytpunkt varifrån man kan nå 
nya knytpunkter. Bågarna är vägar associerade med kostnad som kan bero av exempelvis 
längd, svårframkomlighet eller vägtullar. Modellen ska nu hitta den billigaste vägen genom 
nätverket. 
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Nod 

Båge/Länk

Figur 3-2b: Nätverksstruktur 
 
Enligt Lundgren et al (2001) kan man dela upp ovanstående generella formulering i tre olika 
grupper beroende på hur x ) och x ser ut. (f (g )
 
Tabell 3.2: Linjära problem, icke-linjära problem samt heltalsproblem 

Grupp  Problemets karaktär 
Linjära problem - Funktionerna x  och x ) är linjära funktioner. (f ) (g
  - Alla variabler är kontinuerliga, x nR∈  
 
Icke-linjära problem - En av funktionerna x  och x ) är en ickelinjär funktion. (f ) (g
  - Alla variabler är kontinuerliga, x nR∈ . 
 
Heltalsproblem - Om en av variablerna är definierad som en diskret variabel.  
  - x  området är en diskret mängd. },...,3,2,1,0{ n∈
 
Linjära problem har den egenskapen att det tillåtna lösningsområdet är linjärt vilket ger att 
optimallösningen alltid finns i en hörnpunkt i det området som begränsas av bivillkoren. Detta 
gör att dessa problem är förhållandevis lätta att lösa. Det finns metoder som löser 
linjärproblem till optimalitet. 

3.3 Heltalsproblem   
Heltalsproblem saknar helt kontinuerliga variabler och det finns inga generella metoder som 
finner en optimallösning till ett givet problem. Ett heltalsproblem består av diskreta variabler 
och optimeringsmodellen är uppbyggd kring detta. Generellt är heltalsproblem mycket 
svårlösta. Mängden tillåtna lösningar är en diskret mängd som beskriver ett ändligt antal 
lösningar, detta ger att man i teorin kan rada upp alla tillåtna lösningar och beräkna dess 
målfunktionsvärde och sedan ta den bästa lösningen. Rent praktiskt är detta inte möjligt då 
lösningstiden växer exponentiellt med antal variabler. För heltalsproblem finns det ingen 
generell metod som kan lösa alla sorters problem utan man får ofta använda någon speciell 
struktur eller egenskap hos problemet (Lundgren et al, 2001). Ett allmänt heltalsproblem med 
n variabler och m bivillkor kan formuleras som: 

min   ∑
=

=
n

j
jj xcz

1

 

 då  i = 1,…,m   ,
1

ij

n

j
ij bxa =∑

=

 
 ,   j = 1,…,n {heltalx j ∈ }
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Ruttplaneringsproblem är heltalsproblem och formar en egen problemkategori. Nedan 
beskrivs några olika typer av ruttplaneringsproblem. 
 

3.3.1 Handelsresandeproblemet – TSP 
Handelsresandeproblemet är ett klassiskt och välstuderat ruttplaneringsproblem. Detta beror 
av att TSP ofta används som en del när man löser större optimeringsproblem, samt att det är 
lätt att formulera men blir mer svårlöst ju fler variabler som ingår i problemet. Problemet 
formuleras enligt (Lundgren et al 2003): 
 
En handelsresande ska besöka n städer. Varje stad ska besöka exakt en gång och 
handelsresanden skall bestämma en tur som startar i hemstaden, besöker alla städer, och 
sedan återkommer till hemstaden. Målet är att minimera åksträckan. 
 
Idag kan stora problem lösas till optimalitet, dock kan detta orsaka orimligt långa 
lösningstider för praktiska problem. Detta har lett till att ett stort antal heuristiker (icke 
optimerande algoritmer) har utvecklats för denna typ av problem. 
 

3.3.2 Ruttplaneringsproblemet – VRP (vehicle routing problem) 
Ett ruttplaneringsproblem definieras som problemet att finna den effektivaste 
distributionsplan som är möjlig för att försörja ett antal kunder i ett område. Distributionen 
sker från en depå med fordon som kör specifika rutter. Rutter börjar i depån och slutar i 
depån. Rutter ska läggas så att alla kunders efterfrågan uppfylls utan att fordonets 
lastkapacitet överskrids (Lundgren et al 1993). Rutter kan sedan sättas samman till längre 
turer som beskriver flera rutter som utförs av samma fordon. 
 

 
Figur 3-2c: Ruttplaneringsexempel med fyra rutter. 
 
Det som eftersträvas med en effektiv distributionsplan är att minimera de resurser som gör att 
kunden får sina varor, vanligtvis får körsträckan representera denna resurs. Således önskas de 
rutter som ger den minsta körsträckan. 
 
Enligt Lumsden (1998, sid 583) och Lundgren et al (1993) görs flera antaganden och 
förenklingar när det gäller ett ruttplaneringsproblem: 
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• Det antas att vi har alla avstånd mellan samtliga kunder och mellan kunderna och depån. 

Denna information ska finnas samlad in en avståndstabell. Istället för en avståndstabell 
kan man använda en kostnadstabell som beskriver kostnader istället för avstånd. 

• Ett bestämt antal fordon med en specifik lastkapacitet finns till vårt förfogande. 
Lastkapaciteten är definierad som en storhet, exempelvis volym. 

• Efterfrågan hos kunderna är känd och uttrycks i den fördefinierade storheten. 
 
Sammanfattningsvis med ovanstående restriktioner kan ruttplaneringsproblemet formuleras 
enligt: 
 
Minimera den totala körsträckan för samtliga använda fordon under begränsningarna: 
 

- Alla kunders efterfrågan ska tillfredsställas. 
- Fordonens lastkapacitet får ej överskridas. 
- Samtliga rutter ska starta och sluta vid depån. 
- Varje fordon kör högst en rutt. 
- Varje kund besöks av ett fordon som levererar hela kundens efterfrågan.  

 
Det finns inte bara målfunktioner som ska minimerar resultatet utan även de som ska 
maximera resultatet. Nedan ges exempel på detta: 
 
Tabell 3.3a: Exempel på målfunktioner 
Målfunktioner som minimerar Målfunktioner som maximerar 
Total körsträcka eller total tid Utlevererad mängd varor 
Antal rutter Antal besökta kunder 
Antal fordon Fyllnadsgraden i fordonen 
Tidsbeläggning på fordonen Kundprioritering 
Utleveranstid till vissa eller alla kunder 
 
Lundgren et al (2003) och Lundgren et al (1993) beskriver utvidgningar som finns av det 
klassiska ruttplaneringsproblemet. Exempelvis kan kapaciteten hos fordonen vara olika, besök 
hos kunder måste ske inom vissa tidsfönster t.ex. beroende på öppettider eller 
lossningsplatsens beskaffenhet, det kan finnas krav på att kunderna ska besökas i en viss 
ordning, varje fordon kan köra mer än en rutt och andra tidskrävande aktiviteter än 
transporttiden måste tas hänsyn till, dessa kan vara tiden för lossning och lastning hos kund. 
 
Att generera alla tillåtna rutter för ett VRP är svårt då det ofta finns ett mycket stort antal 
tillåtna rutter när ett sådant problem ska lösas. Hur man angriper detta problem tas upp senare. 

3.3.3 Inventory routing problem 
Ett inventory routing problem (IRP) påminner mycket om ett VRP, men innehåller utöver 
ruttplanering även parametern lagring av en produkt hos kund och leverantör. Ett IRP löser 
problemet att förse ett antal kunder, n, med en produkt från en depå under en tidsperiod T. 
Kunderna konsumerar produkten i en takt ki och kan lagerhålla produkten till en nivå ni. M 
antal likadana lastbilar med kapacitet Q finns tillgängliga för att utföra transporten av 
produkten. Målet är att minimera transportkostnaden och lagerkostnaden under tidsperioden 
utan att kunderna lager blir tomma. IRP finns väl beskriven i litteratur och i artiklar bla. 
Bremel et al (1995) och Ribeiro et al (2003). Denna rapport kommer inte att ta hänsyn till 
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lagernivåer hos OKQ8 och kunderna, dock kommer parametern tidsperiod att användas när 
OKQ8s smörjoljatransporter modelleras. 

3.3.4 Matematiska ruttplaneringsmodeller 
Nedan visas en modell för att lösa ett VRP om de tillåtna rutterna finns tillgängliga. Detta 
görs i ett examensarbete av Holm och Larsson (2003) som utreder olika metoder att optimera 
virkestransporter. De har fått tillgång till indata som exempelvis innefattar tillåtna rutter, 
information om förbrukning och tillgång och antalet fordon. Då alla rutter är givna måste inte 
dessa skapas utifrån eventuella restriktioner, utan restriktionerna tas hänsyn till i den 
optimeringsmodell som skapas för att lösa problemet. Dock måste kostnaderna för varje rutt 
räknas fram innan en optimering kan ske. Till skillnad från ett uppdelningsproblem som 
består av få enkla bivillkor består denna modell av fler sammansatta bivillkor. En sådan 
modell kan se enligt följande: 
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Parametrar: 
Nt = antalet fordon 
Ns = antalet depåer 
Nd = antal kunder 
Mi = antalet tillåtna rutter för fordon i 
Sk = tillgång i punkten k 
Dp = efterfrågan i punkten p 
Aijk = kvantitet lastad i punkt k av fordon i som använder rutt j 
Bijp = kvantitet levererad i punkt p av fordon i som använder rutt j 
Cij = kostnaden för rutt j som används av fordon i 
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Målet är att minimera den totala kostnaden för transporterna. Bivillkor (1) garanterar att varje 
fordon bara kör en rutt. (2) garanterar att lastad kvantitet inte överstiger tillgången. (3) 
garanterar att efterfrågan tillgodoses. 
 
Uppdelningsproblem 
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Ett ruttplaneringsproblem kan även lösas som ett uppdelningsproblem om alla tillåtna rutter 
finna tillgängliga. Således måste alla rutter genereras innan ett VRP kan lösas på detta sätt. 
En generell formulering av ett uppdelningsproblem kan definieras enligt följande, antag att m 
stycken kunder ska förses med varor och att det finns n tillåtna rutter som utför detta. 
 
Följande beteckningar införs 
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Modell: 
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(1) är målfunktionen som ska minimera den kostnad som är kopplad till att alla kunder 
besöks. (2) är de bivillkor som garanterar att alla kunder tas med i lösningen. 
(3) säger om ett visst alternativt används och att alla rutter gås igenom. 
 
När ett ruttplaneringsproblem ska lösas som ett uppdelningsproblem samlas alla tillåtna rutter 
i matrisen a som beskriver vilka kunder som besöks på varje rutt. Varje rutt representeras av 
en kolumn och varje rad representeras av en kund. En etta i matrisen säger att en viss kund 
ingår i en viss rutt. Exempelvis ingår kund 2,3,4 i rutt sju. 
 
Tabell 3.3b: Matris som beskriver rutter  
Exempel hur en matris a kan se ut: 
Rutt  1 2 3 4 5 6 7 
Kund 1: 1 0 0 1 0 1 0 
 2: 0 1 0 1 0 0 1 
 3: 0 0 1 0 0 0 1 
 4: 0 0 0 0 1 0 1 
 5: 0 0 0 0 1 1 0 

Det måste även finnas en kostnad som är associerad med varje rutt som oftast avser 
körsträcka, varje position i kostnadsmatrisen är kopplad till motsvarande position i matrisen 
med rutter. Exempelvis har rutt nummer fyra en kostnad på 45.  
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Tabell 3.3c: Kostnadsvektor 
Exempel på hur vektor c kan se ut. 
Rutt 1: 10 
 2: 20 
 3: 30 
 4: 45 
 5: 60 
 6: 50 
 7: 55 

Uppdelningsproblemet kommer här att välja rutterna sex och sju som täcker alla kunder till 
minsta kostnad.  Rutterna ett, två, tre och fem skulle också vara en lösning, men till en större 
kostnad.  

3.3.5 Lösbarhet och algoritmer för ruttplaneringsproblemet 
Det är ofta svårt att lösa stora heltalsproblem och således även ruttplaneringsproblem. Ett 
fordon besöker ofta flera kunder på en rutt vilket gör att antal möjliga rutter, r, ökar som en 
funktion av antalet kunder, k, som ingår. Den första kunden kan väljas på k olika sätt, nästa på 
k-1 sätt, nästkommande på k-2 olika sätt och vidare. Enligt detta blir antalet möjliga 
kombinationer av rutter: 
 
r = k! 
 
Om ett företag under en vecka har 30 kunder att besöka blir antalet kombinationer 30! ≈ 1032. 
En dator idag kan beräkna målfunktionsvärdet för en kombination på 10-9 sek och då skulle 
uträkningen av alla möjliga kombinationer ta ungefär 8,4*1014 år. På grund av detta används 
ofta heuristiker vid ruttplanering. 

3.4 Heuristiker 
För att lösa praktiska ruttplaneringsproblem är det oftast nödvändigt att använda någon form 
av heuristik för att lösningstiden ska bli rimlig. Olika heuristiker fungerar mycket olika, men 
generellt måste datorstöd användas för ett bra resultat ska kunna erhållas.  
Det finns många olika heuristiker att applicera på ruttplaneringsproblemet, vilka som ska 
användas bestäms av problemets karaktär. Lundgren et al (2003) och Lundgren et al (1993) 
tar upp bla. upp följande heuristiker: 

3.4.1 Svepmetoden 
Svepmetoden är en enkel heuristik som ser till att inte rutter korsar varandra, detta ordnas 
genom att man börjar vid depån och sveper medsols utifrån depån sett. När en kund påträffas, 
kontrolleras om dennes behov kan tillgodoses av fordonet eller att inte maximalkörtid 
överskrids, om rutten avbryts så avslutas rutten och en ny svepning startas från den punkt där 
den förra avlutades Lumsden (1998, sid 585) 
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Figur 3-4: Svepmetoden 

3.4.2 Clark & Wright 
I denna metod tilldelas varje kund ett fordon, denna lösning är till en början otillåten. Sedan 
slås kunder ihop parvis så att fler och fler ingår i samma rutt och de fordon som blir övertaliga 
tas bort efterhand. Vilka kunder som slås ihop beror på där den största kostnadsbesparingen 
sker, kostnadsbesparingen räknas fram genom att jämföra kostnaden från depån till varje kund 
och kostnaden mellan kunderna. Ofta är det effektivare att lastbilen åker från depån och förser 
flera kunder under en rutt än bara en kund. Sammanslagningen av kunder sker så länge inte 
fordonets lastkapacitet överskrids. C&W metoden garanterar inte att en tillåten lösning hittas. 

3.4.3 Kolumngenerering 
Kolumngenerering fungerar genom att generera rutter som startar i depån, besöker en eller 
fler kunder som sen återvänder till depån. Dock skapas inte alla tillåtna rutter utan en 
begränsad mängd tillåtna rutter skapas och sedan undersöks till vilken kostnad alla kunder 
kan besökas då man använder de generade rutterna, detta löses genom att använda en 
trädsökningsalgoritm. Denna lösning ger vidare ett mått på kostnaden att besöka alla kunder. 
Sedan upprepas proceduren och nya rutter genereras och undersöks tills en optimal lösnings 
hittas.  

3.5 Indata till ruttplaneringsproblem 
Data nödvändig för att lösa ett ruttplaneringproblem är enligt Lundgren et al (1993) 
kostnadsdata, efterfrågedata och data om distributionssystemet. Kostnadsdata och geografiska 
data används för att räkna fram den kostnad som är associerad med transportsträcka vilket gör 
det viktigt att ha tillgång till korrekt geografisk data. Denna post kopplas även till kostnader i 
samband med löner, rörliga och fasta kostnader som tas upp under data om transportmedel. 
Efterfrågedata innehåller all information om kunderna, efterfrågad leveransmängd, 
leveranstidspunkt etc. Data om transportmedel innehåller sammansättning av fordonsflotta 
och fordonstyper. Även kostnader som fordonskostnader och chaufförslöner ingår under 
denna rubrik. 

Depå 

X

X
X

Rutt 1 Restriktion uppfylld, t.ex. 
fylld lastkapacitet eller 
maximal körtid. 

X
X Rutt 2
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3.5.1 Geografiska data 
Företag som ruttplanerar använder ofta tryckta kartor och/eller digitaliserade kartor för att 
exempelvis kunna uppskatta avstånd och lägga upp rutter. Den viktigaste informationen är 
produktionsenheternas placering, var lagren är placerade, kundernas placering och områdets 
transportvägar (Lundgren et al, 1993). Det finns inga regler hur precis de geografiska data ska 
vara definierade, men ett krav är att den går att presentera i en dator. Det finns två sätt att 
representera avståndsdata, antingen med koordinatmetoden eller med en vägdatabas. 
 
Koordinatmetoden 
Information om kunders placering är vanligtvis åtkomlig i form av en kundadress. 
Kundadressen kan alltid översättas till koordinater i form av ett talpar (x, y) som entydigt 
anger en position på en karta. När en ny kund tillkommer måste dennes adress läggas till i 
kundregistret och kundens position ska bestämmas. Ett problem kan vara att kunddata 
förändras ofta och detta kan leda till att kundregistret inte är aktuellt då det kan ta mycket tid 
och innebära stora kostnader att hålla kunddata aktuell. 
Att beräkna det euklidiska avståndet mellan två punkter är relativt enkelt, anta att vi har 
punkterna (x1, y1) och (x2, y2) så beräknas avståndet mellan dessa med formeln: 
 
Formel 1: Avstånd = 2

12
2

12 )()( yyxx −+−  
 
Detta kallas linjeavstånd och betecknas med LA och är fågelvägen mellan två punkter. 
Fördelen med denna teknik är avstånd lätt kan räknas fram från koordinatparen om dessa 
finns tillgängliga. Den ger ofta rimliga resultat och kan lätt tolkas. Detta avstånd är såklart 
inte samma som det verkligt avstånd som betecknas VA.  
 
En bättre skattning av VA fås med hjälp av en omräkningsfaktor OF, enligt VA≈OF*LA. OF 
bestäms med regressionsanalys genom att ta ett antal punkter i det aktuella området och 
bestämmer VA och LA mellan några av dessa, resultatet generaliseras och leder i normala fall 
till att OF ligger inom intervallet 1,1 – 1,3. 
 
En annan metod är att använda formeln: 
 
Formel 2: Avstånd =  ( ) ( )( ) 78,1/178,1

12
78,1

12*15,1 yyxx −+−
Denna formel fungerar som ett mellanting mellan att gå längs hypotenusan och att gå längs 
kateterna i en triangel, multiplicerat med OF faktorn 1,15.  Det finns undersökningar som 
visar att denna formel ger en bra skattning av VA (Lundgren et al, 1993) 
 
Vägdatabaser 
Den mest detaljerade och omfattande vägdatabasen i dag är NVDB (Nationella vägdatabasen) 
där det finns information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar. Denna drivs av 
Vägverket med Lantmäteriet, Svenska kommunförbundet och skogsnäringen. NVDB 
använder sig inte av koordinater när avstånd ska beräknas. Vägarna represtenteras av bågar 
och vägkorsningar med hjälp av knutpunkter. En sträcka mellan två punkter beräknas genom 
att en sekvens av bågar och knutpunkter följs. Följande information finns tillgänglig om bågar 
och knutpunkter: 
 
Bågar 
– Vägnamn 
– Vägtyp 
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– Längd 
– Orientering enkelriktad eller dubbelriktad 
– Lutning på vägavsnitt 
– Begränsningar 
– Till vilka knutpunkter bågarna ansluter 
 
Knutpunkt 
– Namn på korsning 
– Koordinater 
– Postnummer 
– Begränsningar 
 
Om vägdatabasen är uppdaterad med det verkliga vägnätet och informationen är tillräckligt 
noggrann kan de avstånd som krävs vid ruttplanering räknas fram från denna. En vägdatabas 
kräver inledningsvis mycket arbete och även så vid uppdateringar vid exempelvis nya vägar 
eller större vägarbeten. 
 
Arbetet med att lägga upp vägdatabaser är som nämnts tidigare mycket omfattande och görs 
ofta på nationell nivå av myndigheterna. Användare får sen köpa en licens som ger tillgång 
till vägdatabasen. 

3.5.2 Efterfrågedata 
När kundernas geografiska placering är fastställd måste det fastställas vilken vara och vilken 
kvantitet kunden önskar. Ibland är det inte möjligt att fastställa exakt leveransmängd som 
kunden önskar eller så visar sig beställd volym vara felaktig. Också leveransfrekvens och krav 
på tidsfönster från kunden måste tas i beaktning. Även tiden för varje kundbesök är en viktig 
parameter som måste tas hänsyn till, tiden beror av leveransmängd, när leveransen sker, 
fordonstypen och leveransplatsens beskaffenhet.  

3.5.3 Data om transportmedel 
I detta stycke förutsätter vi att transportmedlet är lastbilar. Den data om transportmedel som 
behövs vid ruttplanering är antalet lastbilar som finns tillgängliga vid varje depå, bilens 
lastkapacitet inklusive släp, genomsnittshastighet samt antal skift bilen körs per dygn. För 
kortare rutter måste skiftens längd vara fastslagen och vid längre rutter måste det bestämmas 
hur ofta chauffören ska ha pauser. 
 
Kapaciteten kan vara angiven i vikt eller volym, eventuellt båda. För de flesta produkter är 
volymen viktigast. Volymkapaciteten beror på hur väl varorna packas vid lastningen, och om 
varorna är emballerade med standardförpackningar. Vissa bilar transporterar varor 
oemballerade i separata tankar, exempelvis olika smörjoljakvaliteter. De olika kvaliteterna får 
inte blandas och de skiljs åt i de olika tankarna på lastbilarna. 

3.5.4 Kostnadsdata 
Målet med ruttplaneringen är i de flesta fall att minimera den totala transportkostnaden. Detta 
utgår från att kostnaden för att transportera en vara till en punkt är känd. Denna kostnad kan 
vara svår att skatta då den beror av flera faktorer. Det går att formulera målsättningen som att 
minimera den totala körsträckan. Detta förutsätter att man bortser från fasta kostnader och 
samma fordonstyper används. Det finns även metoder som minimerar antalet fordon som 
används eller en kombination av inhyrda fordon och egna fordon. 
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I denna rapport kommer tid att användas som kostnad för att utföra transporter. Den tid som 
används kommer vara tid för att utföra transporter samt tid för lossning och lastning av lastbil 
och släp. 
 
Canen och Nelio (1994) tar i en artikel upp ett exempel rörande användningen av VRP för ett 
företag i detaljhandeln. Företaget i artikeln önskade reducera körsträcka och antalet fordon 
som användes vid distributionen. De restriktioner som fanns var följande: hänsyn till 
önskemål om besök en viss dag vid en viss tid, en rutt skulle kunna ändras om kunden 
ändrade sitt tidsfönster, kunderna skulle indelas i likvärda zoner och antalet besökta kunder 
per dag och zon skulle vara så stort som möjligt.  
 
Följande information samlades in: 
 

1. Kapacitet för varje fordon. 
2. Efterfrågan för varje kund. 
3. Krav på tidsfönster från varje kund. 
4. Körtid mellan en kund och den nästa. 
5. Lossningstid hos kund. 
6. Tid som spenderas i depå. 
7. Total körsträcka under en dag. 
8. Avgångstid från depån. 

 
Dessa data stämmer väl överens med de som Lundgren et al (1993) nämner som viktiga då ett 
VRP ska lösas. Det som skiljer i fallet ovan är att även information om total körsträcka under 
en dag användes.  

3.6 Metod att lösa OKQ8s ruttplaneringsproblem 
I denna rapport kommer en variant av kolumngenerering att användas för att lösa OKQ8s 
planeringsproblem. Dock kommer inte en begränsad mängd rutter att skapas utan alla tillåtna 
rutter kommer att skapas. För att begränsa antalet rutter kommer många av de restriktioner 
som nämnts ovan att tas hänsyn till när rutterna genereras. Ett program kommer att skapas 
som ska generera rutterna. När rutterna sedan finns tillgängliga är det enkelt att välja ut de 
rutter som till lägst kostnad besöker alla kunder. Denna metod valdes då den kan lösa ett VRP 
till optimum och är relativt enkel att implementera i en modell. 
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4 Presentation av OKQ8s ruttplaneringsproblem 
I detta kapitel kommer rapportens syfte brytas ner och rapportens uppgift att specificeras.  

4.1 Studerade transporter 
Denna rapport redogör för OKQ8s bulktransporter av smörjolja i Sverige. Systemet sträcker 
sig från lastning av fordonen på Loudden, transport till kund, lossning hos kund och återfärd 
till Loudden. Dessa transporter sker över hela Sverige.  

4.2 Analysmodell 
Figur 4-1 är en övergripande analysmodell som beskriver arbetsgången i rapporten. För att 
kunna uppfylla rapportens syfte kommer först en kartläggning av nuvarande transporter och 
kunder att göras. Den information som blir aktuell att införskaffa är den som framgår av 
avsnitt 3.3. Efter att transporterna är kartlagda är det nödvändigt skapa en modell som 
beskriver nuvarande transportupplägg, detta för att möjliggöra en utredning om nuvarande 
transporter går att optimera. Modellen ska så långt som möjligt stämma överens med 
verkligheten till den grad det är möjligt och generera tillåtna rutter. Resultatet kommer 
användas som indata i en optimeringsmodell som kommer att finna de billigaste tillåtna 
rutterna. Resultatet kommer slutligen att jämföras med nuvarande transportlösning och från 
detta kommer slutsatser att presenteras. 
 

Kartläggning 
och 

faktainsamling 

Nuvarande 
transportupplägg 

Modellering och 
programmering 

Slutsatser 
Jämföra resultat 

med nuläge 

Resultat från 
modellering av 

olika veckor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-2: Analysmodell  
 
Ansatsen är att använda sig av optimering och att modellera nuvarande transportupplägg och 
se om befintliga transporter kunde ha utförts annorlunda. Denna modell skall ge svar på om 
det är möjligt att utföra transporterna med två lastbilar och släp samt även ge ett svar på om 
en effektivisering av transportupplägget är möjlig. Innan modelleringen påbörjades behövdes 
en kartläggning av nuvarande transportupplägg. Efter detta skulle data från nuvarande 
transportupplägg användas till modelleringen. 
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4.2.1 Begrepp och definitioner 
I fortsättingen när transporter nämns menas då bulktransporter av smörjolja utförda av OKQ8 
smörjoljeavdelningen och som sker till kunder i Sverige. När OKQ8 nämns avses 
smörjoljeavdelningen på OKQ8. Ordet kund beskriver en punkt med en viss geografisk 
placering som efterfrågar en viss mängd smörjolja av en viss kvalitet. Det kan också finnas ett 
krav att besöka punkten vid en viss tidpunkt och andra restriktioner kan förekomma. En 
tillåten rutt förser ett antal kunder med smörjolja utifrån de villkor som dessa kunder ställer. 
Kundernas totala efterfrågan kommer således inte att överskrida lastbilens maxkapacitet, inte 
heller kommer körsträckan mellan kunderna att överstiga den sträcka en lastbil maximalt kan 
färdas på en vecka. Alla kunders tidsfönster kommer att tillgodoses och alla andra krav som 
ställs kommer också att uppfyllas i en tillåten rutt. En otillåten rutt klarar inte att uppfylla 
något eller någon av de krav som nämndes ovan. Körsträckan mellan kunderna som ingår var 
eventuellt för lång eller så klarade inte lastbilen att leverera den sammanslagna mängden 
smörjolja som kunderna efterfrågar. 

4.2.2 Avgränsningar 
OKQ8 har angett några begränsningar som ska tas hänsyn till när dagens transporter 
modelleras. Dessa aktiviteter var möjliga när 3 lastbilar användes men kommer att lösas på 
annat sätt om 2 lastbilar och släp används. Det finns tre större aktiviteter som definieras 
nedan: 
 

• Hämtning av basolja i Belgien, idag hämtats basolja i Belgien från OKQ8s egna 
raffinaderi och körts till Sverige med smörjoljaavdelningens egna bilar. Om 
kapaciteten minskas med en lastbil och släp kommer denna hämtning att lösas på 
annat sätt. 

• Transporter till norrland, i princip alla transporter norr om Gävle kommer att läggas 
ut på åkare och inte hanteras av de egna lastbilarna om det sker en minskning av en 
lastbil och släp. 

• Transport av kemprodukter, idag finns det utrymme för transport av råvaror som 
användes för tillverkning av kemprodukter som lacknafta, spolarvätska och 
tändvätska. Denna produktion sker på Loudden. Om transportkapaciteten minskas 
med en lastbil och släp kommer transporterna av kemråvaror inte att utföras av de två 
kvarvarande lastbilarna utan en annan lösning måste utarbetas för dessa transporter.  

4.3 Studerad tidsperiod 
Initialt ska det bestämmas hur lång tidsperiod som ska kartläggas av OKQ8 
smörjoljatransporter. Val av tidsperiod beror av tillgänglig information och om den valda 
tidsperioden är representativ för alla transporter under ett år. En längre tidsrymd ger en mer 
generell översikt och en kortare tidsrymd ger en mer detaljerad översikt. Det finns både för- 
och nackdelar med båda tidsrymderna. 

4.4 Faktainsamling och kartläggning av nuvarande transporter  
I avsnitt 3.3 nämns den information som är nödvändig då ett ruttplaneringsproblem ska lösas. 
Denna information måste införskaffas för att OKQ8 ruttplaneringsproblem ska kunna 
modelleras och lösas. Dessutom är denna information nödvändig för att få en kartläggning 
och överblick av nuvarande distributionslösning.   
 
I avsnitt 3.3.1 nämns att produktionsplatsen och kundernas placering är nödvändigt att veta 
för att kunna lösa ruttplaneringsproblemet. Således måste det bestämmas vilken metod som 
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ska användas när det gäller att fastställa det geografiska läget för OKQ8 kunder. Detta leder 
till att följande frågor måste besvaras: 

- Ska koordinatmetoden eller vägdatabaser användas? 
- Hus ska kundernas geografiska läge fastställas? 

 
Efterfrågedata är nästa punkt och tas upp i avsnitt 3.3.2. Olika kunder efterfrågar olika 
kvantiteter, olika kvaliteter och leveranser vid olika tider. Kvantiteten beskrivs i m3 och 
kvaliteterna med den beteckning som OKQ8 använder. Visa kunder önskar även leverans 
inom ett snävt tidsfönster vilket påverkar transporterna. Följande frågor ska besvaras: 

- Vilken kvantitet efterfrågar kunden? 
- Vilken smörjoljakvalitet efterfrågar kunden? 
- Har kunden något tidsfönster på transporten? 
- Tid för lossning hos kund? 
- Finns det fysiska faktorer hos kund som begränsar lossning? 
- Vilka fysiska aktiviteter förekommer under lossning? 

 
Sista punkten är från avsnitt 3.3.3. Lastbärarens egenskaper påverkas i stor utsträckning 
transporterna hos OKQ8, dessa egenskaper är antal fack på släp och bil, fackens storlek och 
maxlast. Dessa faktorer påverkar hur många kunder som kan inkluderas under en rutt. 

- Hur många fack finns på varje lastbil och släp? 
- Vilken volym har dessa fack? 
- Vilken maxlast har lastbilarna? 
- Maximal körtid per dygn? 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att kartläggningen kommer att svara på vilka kunder som ingår 
i det studerade systemet, typ av lastbärare, vilka volymer som transporteras samt 
leveransvillkor. 

4.5 Tillgång till indata 
I avsnitt 3.3 beskrivs den indata som behövs för att lösa ett ruttplaneringsproblem. Ingen av 
den information som behövdes kunde på ett lätt plockas ut från OKQ8 affärssystem. 
Informationen fanns heller inte samlad från en källa, utan information från körrapporter och 
leveransnotor fick överföras till Excel förhand. För exempel på denna information, se bilaga 
2. 
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4.6 Nerbrytning av OKQ8s ruttplaneringsproblem 
OKQ8 har i snitt 30 kunder per vecka under den studerade tidsperioden och om alla tillåtna 
rutter skulle genereras skulle inte problemet vara lösbart. Därför måste de restriktioner som 
listades i avsnitt 2.4.1 användas för att minska problemets storlek. Dock går det inte att 
använda alla dessa restriktioner då vissa blir mycket svåra att modellera, utan bara de 
restriktionerna som ansågs viktigast för att kunna lösa ruttplaneringsproblemet togs med.  
 
I avsnitt 2.4.1 beskrivs parametrar som tas hänsyn till vid dagens ruttplanering. Nedan listas 
de förenklingar som kommer att göras av OKQ8 ruttplaneringsproblem när det modelleras. 
 
Tabell 4.6: Jämförelse mellan teoretiska begränsningar och verkliga begränsningar hos OKQ8 
Verkliga restriktioner Restriktioner som tas med och de som 

inte tas med. 
1. Rullande planering  Nej, befintliga veckor under den studerade 

tidsperioden kommer att användas till 
modellen. 

2. Stora kunder styr  Ja, de stora kundernas tidsfönster måste tas 
med när ruttplaneringen modelleras.  

3. Leveransönskemål  Nej, tidsfönster för småkunder kommer ej 
att tas med. 

4. Önskad oljekvalitet  Nej, alla kunder har samma oljekvalitet i 
modellen.  

5. Önskad volym  Ja, den levererade volym kommer att tas 
hänsyn till i modellen. 

6. Leveransplatsen fysiska beskaffenhet  Nej, modellen kommer inte ta hänsyn till 
detta. 

7. I depån på fredag  Ja, lastbilarna kommer att ha en maximal 
körtid som inte får överskridas.  

8. Sälja in tomvolym  Nej, detta kommer inte tas med i modellen.

9. Kundservice och snabba leveranser är 
prioriterat 

 Nej 

10. Leverans 5 dagar efter beställning  Nej, detta kommer inte tas med i modellen.

11. Kundens öppettider  Nej, detta kommer inte tas med i modellen.

12. Påminna kunden  Nej, detta kommer inte tas med i modellen.

13. Ställtider  Ja, ställtider kommer att användas i 
modellen. 

 
Som ses ovan försvinner många faktorer när verkligheten ska modelleras vilket beror på den 
stora svårighet att modellera vissa av dessa begränsningar när modellen ska programmeras. 
En faktor som inte tas med, men som antagligen skulle påverka mest är ”önskad oljekvalitet”. 
Om denna faktor togs med skulle det vara möjligt att undersöka hur kundernas beställningar 
påverkade lastningen av lastbilen och släpet, vilket antagligen skulle ytterligare begränsa 
antalet tillåtna rutter. 

 30



4.7 Matematisk modell av OKQ8 ruttplaneringsproblem 
I figuren nedan ges en lättöverskådlig bild av ett förenklat ruttplaneringsproblem av den typen 
som OKQ8 ställs inför. Systemets uppgift är att uppfylla det transportbehov som uppkommer 
mellan OKQ8 och OKQ8s kunder när dessa lägger en beställning och ska få beställd mängd 
levererad. Cirklarna i figuren betecknar kunder. 
 
 

Depå 
Loudden 

1 

4 

3

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Önskad rutt enligt planeraren 
  Resulterande rutt efter tagen hänsyn till kund 
Figur 4-5a: Exempel på hur OKQ8s transportproblem kan se ut. 
 
Figuren visar hur olika rutter bestäms utifrån olika transportbehov och krav från kunden. I den 
önskade rutten har kund 1, 2, 3 och 4 ett behov som ska tillgodoses, alltså kommer det att 
uppstå ett transportbehov mellan kunderna och depån. Förutsatt att lastbilen har tillräcklig 
kapacitet att förse alla kunder med smörjolja är det möjligt att besöka kunderna i tur och 
ordning och sedan återvända till depån. Denna ruttsträckning är att föredra för OKQ8 då den 
ofta brukar vara den mest effektiva med aspekt på körsträcka. Men exempelvis kan kund 3 
ställa krav att få leverans inom en viss tid vilket gör att den kunden måste besökas först av de 
kunder som ingår i rutten. Detta görs att en längre sträcka måste tillryggaläggas för att 
tillgodose kundens krav, vilket innebär en längre körsträcka och en öka tidsåtgång för att 
uppfylla transporten. Illustreras i den resulterande rutten.  
 
Redan inledningsvis bestämdes att OKQ8 nuvarande transportlösning skulle modelleras som 
ett ruttplaneringsproblem. Även den lösningsmetod som skulle användas bestämdes tidigt och 
därför kommer alternativa lösningsmetoder inte att diskuteras vidare.   
 
Som nämnts i avsnitt 3.1.4 ökar antalet tillåtna lösningar i ett ruttplaneringsproblem 
exponentiellt med antalet kunder som ska besökas. Nedan ges en bild av hur många tillåtna 
rutter som är möjliga med 4 kunder och en depå. Antalet möjliga rutter är då teoretiskt 4! som 
är 24 rutter där alla kunder besöks. Men om man räknar med alla möjliga rutter blir antalet 64 
eftersom det efter varje nivå är möjligt att återvända till depån. Exempelvis depå – kund1 – 
depå eller depå – kund1 – kund2 – depå. Antal rutter växer således mycket snabbt när antal 
kunder ökar. 

 31



 
 
 
 
 
                  Nivå 1 
 
 
 
 
 
                          Nivå 2 

Depå 

Kund4 Kund3Kund2 Kund1 

 
Kund2 

 
 
 
                            Nivå 3 
 

Kund3 

 
 
 
                               Nivå 4 
 Kund4 
 
Figur 4-5b: Trädstruktur hos ruttplaneringsproblemet 
 
Det ben som är längs till vänster beskriver rutten depå – kund1 – kund2 – kund3 – kund4 – 
depå. Kan också skrivas 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 0. Om denna rutt är tillåten är även rutterna 0-1-0, 
0 – 1 – 2 – 0 och 0 – 1 – 2 – 3 – 0 tillåtna. Förhoppningen är att de restriktioner som finns i 
modellen ska begränsa antalet tillåtna rutter. När modellen implementeras är detta en 
nödvändighet om problemet ska bli hanterbart. 
 
Problemet som nu uppstår är att modellera ovanstående i ett program som ska hitta alla 
tillåtna rutter genom att gå igenom det träd som spänner upp alla möjliga rutter och skära bort 
de rutter som inte är tillåtna enligt de restriktioner som listats i avsnitt 4.5. 

4.8 Rutter till turer 
När modellen har genererat de tillåtna rutterna så kommer ingen av rutterna att inkludera alla 
kunder som finns tillgängliga. Av detta följer att rutterna behöver sättas ihop till längre turer 
som motsvarar den totala körtiden som är tillåten under en vecka. På detta sätt kommer 
turerna bättre att återspegla de transportaktiviteter som pågår en vecka. En tur kan exempelvis 
besöka kunder enligt följande ordning 0 – 1 – 2 – 4 – 0 – 3 – 5 – 0.  

4.9 Optimering av rutter från modellen 
När modellen har hittat alla tillåtna rutter för en vecka måste de rutter eller rutten som förser 
alla kunder till lägst kostnad hittas. Detta görs genom att bygga en optimeringsmodell i 
AMPL som behandlar utdata från modelleringen och hittar den rutt eller de rutter som till 
lägst kostnad möter alla kunders efterfrågan. Modellen måste kunna ta hänsyn till att endast 
två lastbilar får användas, därför införs ett bivillkor som gör det möjligt att bestämma antalet 
lastbilar som är tillåtet att använda. Problemet med att optimala rutter löses som ett 
uppdelningsproblem, modellen som löser rapportens problem visas nedan: 
 
Följande beteckningar införs: 
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m är antalet kunder och n är antalet rutter. 

 33



5 Kartläggning av OKQ8s smöroljatransporter  
I detta kapitel presenteras den data som samlades in för att lösa OKQ8s 
ruttplaneringsproblem. 
För att få ett brett underlag till kartläggningen bestämdes att 4 månaders körrapporter skulle 
överföras till Excel och att dessa månader skulle kompletteras med information från 
leveransnotorna för att få oljekvalitet och datumet för fyllnad av lastbil och eventuellt 
tidsfönster från kunden. Den tidsperiod som valdes var från 2004-01 till 2004-05 
 
Att manuellt skriva in informationen från körrapporter och leveransnotor tog mer tid än vad 
som först var tänkt och tog mycket tid från det övriga arbetet. Dock var denna information 
viktig för ha ett brett underlag till modellen och för att få en överblick av OKQ8s transporter. 

5.1 Presentation av insamlad data 
I detta avsnitt kommer den data som sammanställts från den studerade tidsperioden att 
presenteras. Förhoppningsvis ger denna framställning en överblick av hur OKQ8s transporter 
ser ut och var kunderna ligger samt hur dessa uppträder som beställare. Den data som 
presentationen bygger på är: datum när kunden besöktes, ort, levererad volym, oljekvalitet, 
orderdatum, kundkrav på tidsfönster och när lastbilen och släpet lastades vid Loudden. 

5.1.1 Kunder 
Det totala antalet kunder under den studerade tidsperioden är 100 stycken och antalet 
leveranspunkter 110 stycken, detta beror på att en kund kan finnas i flera olika städer. Dock 
finns det stora skillnader mellan kunderna angående efterfrågan, leveransfrekvens och krav på 
transporterna vilket gör det svårt att beskriva kundstrukturen. Som tidigare nämnts är OKQ8 
kunder spridda över hela Sverige med tyngdpunkt på storstadsregionerna och på ett fåtal orter 
där kunder finns som har en stor förbrukning av smörjolja. 
 
För att få en känsla för kundernas geografiska placering och vilka regioner som har störst 
förbrukning användes GIS för att visualisera detta. De städer och regioner där förbrukningen 
är som störst framträder tydligt på kartan. Det stora antalet övriga kunder ger insikt om hur 
många leveranspunkter som OKQ8 förser med smörjolja och vilken geografisk spridning 
dessa har. 
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Bild 7.1: Geografisk placering av OKQ8 smörjoljakunder. 
 
De tio största kunderna står för ca 65 % av levererad volym. Av dessa tio är det sex som har 
verksamhet i en stad och resterande fyra har verksamhet i flera städer. Generellt efterfrågar de 
första sex stora volymer smörjolja regelbundet och de andra fyra medelstora volymer mer 
oregelbundet. De kunder som innebär problem är det resterande 35 % som många gånger 
beställer små volymer enligt ett oregelbundet mönster. 
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Tabell 5.1a: OKQ8s 10 största kunder jämfört med övriga. 
Kund5 2,20% 
Kund1 2,30% 
Kund2 2,60% 
Kund6 5,50% 
Kund7 5,70% 
Kund3 6,10% 
Kund8 6,30% 
Kund4 6,50% 
Kund9 9,80% 
Kund10 18,60% 
Övriga 34,30% 

5.1.2 Tidsfönster 
Undre den studerade perioden är det 33 kunder som önskar tidsfönster för sina leveransen vid 
153 olika tillfällen, där det totala antalet leveranser är 479. Bland dessa kunder är det 6 
storkunder som OKQ8 måste ta hänsyn till och göra sitt absolut bästa för att tillgodose, dessa 
storkunder står för 106 tillfällen då krav på tidsfönster ställs. De 27 resterande kunderna får 
sina tidsfönster uppfyllda så gott det går, dock aldrig på bekostnad av de sex stora. Dessa 
resterande kunder är ofta småkunder som har dålig kontroll på förbrukning och hur mycket 
volym som återstår i deras tank. Dessa småkunder har ingen automatiskt pejling som varnar 
när nivåerna är låga i tanken och måste därför ofta kontrollera nivåerna visuellt, vilket de ofta 
glömmer att göra. Detta innebär att de ibland riskerar att få slut på smörjolja och vill då ofta 
ha leveransen med mycket kort varsel. 
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5.1.3 Oljekvaliteter  
Antalet olika kvaliteter på smörjolja levererade under den studerade tidsperioden är 44 
stycken. Som nämnts i nulägesbeskrivningen kan OKQ8 leverera ett mycket stort antal 
kvaliteter av smörjolja för att tillgodose olika behov hos sina kunder. De tio mest levererade 
kvaliteterna står för ca 73 % av den totala konsumtionen och den mest efterfrågade oljan står 
för ca 21 % av totalt levererad mängd, det finns dock kvaliteter som bara levereras en eller ett 
fåtal gånger under den studerade tidsperioden. Antalet kvaliteter som efterfrågas av en eller 
två kunder är 19 stycken, och ofta efterfrågas då små volymer. Dessa leveranser av små 
volymer försvårar transportplaneringen då dessa tar ett helt fack på lastbilen i anspråk och 
bidrar till minskad fyllnadsgrad. 
 
Tabell 5.1b: De 10 mest säljande oljorna jämfört med övriga. 
Olja1 2,53% 
Olja2 2,76% 
Olja3 3,45% 
Olja4 4,48% 
Olja5 5,69% 
Olja6 5,75% 
Olja7 8,45% 
Olja8 9,77% 
Olja9 9,83% 
Olja10 20,75% 
Övriga 26,55% 

5.1.4 Leveransvolymer 
Totalt levererad volym av smörjolja under den studerade tidsperioden är 1740 m3. Att leverera 
små volymer har också blivit en av nischerna för OKQ8. Många av kunderna kan inte heller 
ta emot större volymer vid varje leveranstillfälle då deras tankkapacitet är en begränsning och 
deras begränsade förbrukning gör att de inte kan investera i en större tank. Nedan visas hur 
volymintervallet varierar med antalet kunder. Vid 180 leveranser av de totalt 479 beställer 
kunderna volymer i intervallet 0,5 m3 till 2 m3. Denna volym stämmer dåligt med den 
fackstorlek som finns på lastbilen och släpet och bidrar till att minska fyllnadsgraden. 
Medelleveransvolym per kund är 3,63 m3, men om de 5 största kunderna tas bort blir siffran 
1,98 m3. 
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Diagram 5.1.3: Leveransvolym för OKQ8 kunder. 
 
Leveransvolymen påverkar i stor utsträckning distributionslösningen. Om kunderna som 
beställer småkvantiteter beställer en kvalitet som ingen annan kund på rutten behöver gör det 
att ett fack på lastbilen tas upp endast av denna kund. Det minsta facket är 2,7 m3 och om 
kunden beställer 1,5 m3 och ingen annan kund efterfrågar samma oljekvalitet under samma 
rutt kommer fyllnadsgraden för det enskilda facket bli 55 %. Om det är många kunder som 
beställer små volymer av olika oljor på samma rutt blir därför inte fyllnadsgraden för lastbilen 
och släpet speciellt hög (den ligger idag på 60 %) vilket inte är tillfredsställande ur 
effektivitetssynpunkt. 

5.2 Typisk vecka 
Under kartläggningen upptäcktes att veckorna skiljde sig mycket åt när det gällde antalet 
kunder och deras volymer. Om då bara enskilda veckor skulle undersökas skulle resultaten bli 
mycket olika mellan de olika veckorna. En eventuell effektivisering skulle kunna hittas för 
varje enskild vecka, men att se om det långsiktigt var möjligt att lösa transporterna med två 
lastbilar och två släp skulle vara svårt att uttala sig om. För att få en bättre uppfattning om två 
lastbilar och två släp kunde lösa transporterna i framtiden skapades en veckas distribution 
som bygger på indata från den studerade tidsperioden, denna vecka byggde på medelvärden 
från hela den studerade tidsperioden. Efter att ha behandlat indata från den studerade 
tidsperioden såg medelveckan ut enligt följande: 
 
Antal leveranser under en vecka: 30 stycken 
Leveranspunkter under en vecka: 25 stycken 
Total volym under en vecka: 110 m3

 
Volymintervall under en vecka: 7,5 kunder med volymen 0-1,5 m3

4 kunder med volymen 1,5-2 m3

3,3 kunder med volymen 2-2,5 m3

3,4 kunder med volymen 2,5-3 m3

4 kunder med volymen 3-4 m3

2,2 kunder med volymen 4-5 m3

4 kunder med volymen 6-10 m3

2,6 kunder med volymen 10-20 m3
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Tidsfönster: 7 av kunderna har fasta tidsfönster vilket innebär 
leverans en specifik dag. 

 
Många av kunderna ligger runt de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
De största kunderna finns representerade i den typiska veckan eftersom de får leveranser varje 
vecka vid fasta tidpunkter. Andra större kunder som exempelvis får leveranser 15 veckor av 
de studerade 17 har också tagits med, dessa kunder är inte så många till antalet men påverkar 
ändock med sina stora volymer. När dessa kunders volymer har räknats fram har jag använt 
deras medelvärde av den totalt levererade volymen. Resterande kunder har valts 
slumpmässigt, dock så att de ska representera kundstrukturen. Exempelvis om alla 
slumpmässigt valda kunder legat i Stockholm eller Göteborg har några av dessa byts ut mot 
andra kunder i övriga landet.  
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6 Modell av smörjoljedistribution hos OKQ8 
I detta kapitel presenteras den modell och de parametrar som användes för att hitta tillåtna 
rutter. Även en validering av modellen ingår. 

6.1 Parametrar och indata i modellen 
För att implementera modellen som beskriver OKQ8s smörjoljedistribution användes 
programspråket JAVA. De parametrar som programmet använder och som påverkar antalet 
tillåtna rutter är inlagda direkt i koden och kommer från avsnittet 4.5 som beskriver vilka 
begränsningar som tagits med jämfört med de som verkligheten sätter. Programmet 
undersöker utifrån parametrarna och indata vilka rutter som är tillåtna. 
Då körsträcka under en vecka varierar med antalet kunder och andra faktorer som exempelvis 
trafiksituation räknades körsträckan om till tid och en gräns sätts vid vilken tid som maximalt 
får köras under en vecka. Tiden räknas i minuter. 
I modellen tas hänsyn till följande parametrar som listas i tabell 6.2. Även de värden som 
används i modellen ges. 
 
Tabell 6.1: Parametrar som används i modelleringen. 
Max körtid för en rutt  För att efterlikna verkligheten får en 

rutt maximalt sträcka sig över fyra 
dagar, 2160 minuter. 

Max körtid för en vecka Chaufförerna tar alltid ut maximal 
övertid således blir en arbetsvecka i 
snitt 45 timmar, 2700 minuter. 

Lastbilens maxkapacitet Då lastbilen och släpet modelleras 
som en enhet är den totala volymen 
som kan lastas 38,5 m3

Tid att lossa hos kund som beror av levererad volym Varje m3 som lossas tar 5 minuter i 
medeltal. 

Ställtid i anslutning till lossning hos kund En fast ställtid på 30 minuter används 
per kund. Denna tid innefattar 
lokalisering av tanken, dragning av 
slangar och andra aktiviteter runt 
lossningen.  

Max antal besökta kunder under en rutt, vilket beror 
av antal fack 

En stor kund kan ta flera fack i 
besittning vilket gör att antalet kunder 
som ytterligare kan besökas minskas. 
Denna siffra anpassas från vecka till 
vecka. 

Tid att lasta lastbil vid flera rutter under vecka När lastbilen lastas på Loudden är 
tidsåtgången för detta cirka 300 
minuter. 

Hänsyn till tidsfönster De olika kunderna har olika 
tidsfönster som uttrycks i minuter. 

Indata till modellen läses in från en textfil. Varje kund har en egen rad och filen har följande 
struktur, för exempel på indatafil se bilaga 2. 
 
Kundnr; x-koordinat; y-koordinat; beställd volym; tidsfönster; oljekvalitet. 
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6.2 Beskrivning av programmet  
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de program som hittar tillåtna rutter i ett nätverk (se 
avsnitt 4.6 för ett sådant nätverk) med hänsyn taget till de begränsningar som finns. Koden i 
sin helhet finns i bilaga 4. 
 
 

 
 
 

Nästa del av programmet rensar bland rutter och tar bort 
dubbletter. Exempelvis är rutterna 0-2-1-0 och 0-1-2-0 
lika och en av dessa kan tas bort. 

Den första delen av programmet genererar alla de rutter 
som tillåtna under de begränsningar som finns. 
Resultatet blir rutter och kostnaden för varje rutt, 
exempel på en rutt är 0-1-3-2-0.  

Efterföljande del sätter ihop rutter till turer som bättre 
beskriver transporterna under tidsperioden en vecka. 
Exempel på en tur är 0-3-0-2-1-0, även kostnaderna för 
turerna räknas fram.

Sista delen av programmet anpassar turerna och 
kostnader och skriver ut dessa på filer som kan 
användas i optimeringsmodellen. 
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6.3 Validering av körtider 
Då modellen använder sig av fågelavståndet mellan två kunder ansågs det viktigt att jämföra 
om detta någorlunda stämde överens med den tid som skulle bli resultatet om vägnätet 
användes istället. För att få en uppfattning om tidsåtgång vid användandet av vägnätet, 
användes programmet Map Point från Microsoft. Programmet innehåller en enkel funktion för 
körplanering som räknar ut den tid det tar att köra mellan två punkter. Nedan jämförs tider 
från Map Point med de från modellen.  

6.3.1 Inställningar i Map Point 
Den viktigaste parametern är den tillåtna hastigheten för lastbilen på olika vägtyper, nedan 
redovisas inställningarna för dessa hastigheter som gjordes i programmet, dessa är det enligt 
lag föreskrivna hastighetsbegränsningarna: 
 
Tabell 6.3: Hastighetsinställningar i Map Point 
Motorväg 80 km/h 
Motorvägled 80 km/h 
Riksväg 65 km/h 
Mindre väg 55 km/h 
Stad 30 km/h 

 
Inställningarna för körpassen var att de började vid kl. 07:00 och slutade kl. 18:00 varje dag. 
Vidare användes inställningen som försöker hitta kortast körtid för hela rutten. Nedan jämförs 
exempelveckornas körtid med den körtid som Map Point angav. I modellen räknas en ställtid 
för varje kund. Nedan redovisas två olika veckor, och några tillåtna rutter som genererats. 

6.3.2 Resultat av validering 
Rutter beskriver i vilken ordning som kunderna besöks, 0 är depån på Loudden.  
Tid Map Point är den tid det tar köra rutten med de inställningar som definierats ovan samt 
ställtid. Tid modell är den kostnad som modellen räknat fram för rutten med de begränsningar 
som nämnts i avsnitt 4.5. Differensen är den skillnad som är mellan tiden i Map Point och den 
tid som modellen räknar fram. 
Vecka 9 
Rutter 
 

[0, 9, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 0] 
 

[0, 2, 6, 8, 0, 9, 0] 
 

[0, 1, 2, 8, 7, 9, 0] 
 

Tid Map Point 2160 min 2066 min 1346 min 
Tid modell 2317 min 2209 min 1392 min 
Differens 157 min 143 min 46 min 

 
Kunder vecka 9 
Stad Kund nr Volym 
Nyköping 1 1,999 
Nyköping 2 4,945 
Billesholm 3 1,187 
Billesholm 4 0,495 
Malmö 5 2,703 
Malmö 6 0,802 
Trelleborg 7 0,507 
Lönsboda 8 1 
Asarum 9 0,457 
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Vecka 14 
Rutter [0, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 0] 

 
[0, 7, 8, 0, 4, 0, 1, 0] 
 

Tid Map Point 1295 min 1730 min 
Tid modell 1372 min 1924 min 
Differans 77 min 194 min 

 
Kunder vecka 14 
Stad Kund nr Volym 
Arvika 1 6,047 
Arvika 2 3,911 
Hisingsbacka 3 1,227 
Tuve 4 9,71 
Eskilstuna 5 1,393 
Eskilstuna 6 2,063 
Södertälje 7 6,404 
Södertälje 8 3,939 
Tyresö 9 2,949 
 

6.3.3 Kommentar  
Som ses ovan tenderar modellen att ha en högre total tid för rutten än vad som Map Point 
räknade fram, i medeltal avviker modellen med cirka två timmar. Detta visar att modellen 
approximativt återspeglar verklighetens körtider. Tiderna från Map Point skulle kunna 
användas som indata i modellen istället för att använda den avståndsformel som användes för 
att räkna fram tider. Dock finns ett skäl att inte använda Map Point för att räkna fram tiderna 
för de olika rutterna, det är att varje rutt tar förhållandevis lång tid att lägga in i Map Point och 
med 50 000 rutter skulle detta ta för lång tid. Den medelhastighet som används i modellen är 
65 km/h.  
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7 Resultat från modellering 
För att undersöka vilken effekt en minskning av ett fordon och släp kommer att ha för OKQ8 
måste en jämförelse göras mellan dagens distributionsupplägg och det resultat som modellen 
ger. 

7.1 Modellering av vecka 12 med opåverkad indata  
Den första strategin var att ta slumpvisa veckor från den studerade tidsperioden och modellera 
dessa veckor, antalet kunder i de veckor som valdes låg mellan 25-40 stycken. Nedan visas 
resultatet från modellering av vecka tolv och de olika parameterinställningar som användes 
vid varje körning. Detaljerad information om vecka tolv finns i bilaga tre. Tabellerna nedan 
visar hur antalet rutter växer med antalet kunder, och de visar även också hur många kunder 
som maximalt kunde inkluderas innan minnet tog slut. Varje omgång har samma antal dagar 
för maximal ruttlängd vid varje körning då denna parameter är den som mest sällan ändras.  
 
Omgång ett: Körningar med 4 dagars maximal ruttlängd 
 
Tabell 7.1a: 4 dagar och 10 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 10 kunder per 
rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 2185 110 576 
9 17629 350 1597 
10 48598 645 4730 
Optimallösning för 10 kunder: 
3020 minuter och turerna 0-10-5-8-4-7-9-0  0-2-1-0-6-3-0 

 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 8 kunder per rutt. 
Samma resultat som i fallet maxtid 4 dagar och maximalt 10 kunder per rutt. 
 
Tabell 7.1b: 4 dagar och 6 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 6 kunder per rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 1937 109 575 
9 9461 328 1567 
11 31414 923 5711 
12 46494 1469 6737 
Optimallösning för 10 kunder samma som ovan. 

 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 4 kunder per rutt. 
Samma resultat som i fallet maxtid 4 dagar och maximalt 6 kunder per rutt. 
 
Omgång två: Körningar med 3 dagars maximal ruttlängd 
 
Tabell 7.1c: 3 dagar 10 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 10 kunder per 
rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 1165 110 576 
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9 6799 350 1597 
11 21319 1004 5845 
12 24444 1377 6592 
Optimallösning för 10 kunder samma som ovan. 

 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 8 kunder per rutt. 
Samma resultat som i fallet maxtid 3 dagar och maximalt 8 kunder per rutt. 
 
 Tabell 7.1d: 3 dagar och 6 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 6 kunder per rutt 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
9 5097 328 1567 
11 12731 849 5585 
12 15124 1163 6256 
13 24256 1737 10469 
Optimallösning för 10 kunder samma som ovan. 

 
Tabell 7.1e: 3 dagar och 4 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 4 kunder per rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 243 63 454 
9 545 129 970 
11 986 231 3044 
13 1577 375 5153 
15 2588 573 12721 
17 3568 827 14113 
19 4858 1150 16288 
21 6625 1552 20326 
25 11370 2616 104776 
Optimallösning för 10 kunder: 
3600 minuter och turerna 0-3-0-5-8-6-0 och 0-7-9-4-0-2-1-10-0 
 
Ingen optimallösning för 25 kunder erhölls. 

7.1.1 Jämförelse och diskussion modellering ett 
Som ses ovan var det bara en uppsättning parametrar där alla kunder inkluderades. I de 
resterande körningarna blev antalet tillåtna rutter för stort för att alla kunder skulle kunna 
inkluderas, detta berodde på minnesbrist på den datorn som användes för att köra modellen.  
Från första omgången fås att en minskning av antalet kunder under en rutt gör att fler kunder 
kan inkluderas i modellen och att antalet tillåtna rutter växer med en tiopotens för varje två 
kunder som tillkommer. Det ger även att antalet kunder per rutt måste minskas i flera steg för 
att minskningen ska utgöra någon skillnad angående antalet kunder som kan inkluderas. 
Från andra omgången ges att en minskning av maximalt tillåten tid för en rutt (från 4 dagar i 
första omgången till 3 dagar i andra omgången) gör att antalet kunder som kan inkluderas 
ökar, antalet tillåtna rutter ökar inte heller lika snabbt som i första omgången. Vid maximalt 
sex kunder per rutt kunde tretton kunder inkluderas i modellen, men när antalet kunder som 
maximalt får inkluderas per rutt minskas till fyra fås en stor förändring i antalet kunder som 
inkluderas. I denna körning kan alla 25 kunder inkluderas.  
Nedan visas de rutter som blir resultat från de olika körningarna. Sträcken i figurerna ger en 
uppfattningen hur rutterna ser ut och i vilken ordning kunderna besöks. 
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Bild 7.1a Optimallösning 3020 minuter Bild 7.1b Optimallösning 3600 minuter 
 
De rutter som var resultatet från de 
körningar som inkluderade 10 kunder 
och hade optimallösningen 3020 
minuter.  
 

De rutter som var resultatet från den körning 
som inkluderade 10 kunder och hade 
optimallösningen 3600 minuter. 
 

Som ses påverkas inte optimallösningen för 10 kunder i första omgången innan antal kunder 
per rutt begränsas till maximalt 4 stycken, då en sämre lösning erhölls. Detta visar på att den 
körning i andra omgången som inkluderade alla kunder men som har begränsningen maximalt 
4 kunder per rutt inte heller kommer att vara optimal. Flertalet parameterinställningar 

påverkar således inte optimallösningen men 
har tagits med för att ge uppfattning om hur 
antalet kunder som kan inkluderas varierar med 
de olika inställningarna 
 
På bilden till vänster är de transporter som 
utfördes vecka 12 illustrerade. En lastbil 
levererar till alla kunder i Skåne och återvänder 
sedan till Stockholm, denna rutt tar två dagar 
att utföra, denna lastbil utför resten av veckan 
hämtning av basolja i Belgien. Mer intressant 
är de rutter som går i mellersta Sverige som 
utförs av de två resterande lastbilarna där det 
finns likheter med de rutter som efter 
optimeringen skulle vara optimala. Som ses på 
bilden var inte alla kunder inkluderade när 
modellen kördes jämfört med den verkliga 
vecka 12 men det bör ändock ge en uppfattning 
om hur modellen klarar att efterspegla 
verkligheten. Tidsåtgången för de                 

Bild 7.1c Verkliga transporter v12 verkliga transporterna utförda av de två 
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lastbilar som inte levererar till Skåne var cirka 5,5 dagar, 3000 minuter tillsammans för båda 
lastbilarna. Modellen ligger således relativt nära den verkliga tidsåtgången, dock kommer 
tidsåtgången att öka om fler kunder tillkommer i form av lossningstid och ställtid. En 
justering av modellen kan således vara nödvändig om den helt ska stämma med de verkliga 
transporterna. 

7.1.2 Slutsatser modellering ett 
För att kunna inkludera alla kunder måste fler begränsningar införas. Den 
parameteruppsättning där det var möjligt att inkludera alla kunder lider en stor brist, tre dagars 
maximal ruttlängd är en siffra som väl stämmer överens med de verkliga transporterna som 
OKQ8 idag utför, men att endast besöka fyra kunder på varje rutt återseglar inte alls de 
verkliga transporterna och gör att rutterna inte alls efterliknar de verkliga transporterna. Detta 
beror på den tidsåtgång när lastbilen återvänder till depån efter att bara levererat till fyra 
kunder. Den totala tiden för att utföra alla transporter med dessa överskrider stort den tid som 
de tre lastbilar i nuläget behöver för att förse alla kunder med smörjolja. Detta visar sig även 
när en optimering sker av körningen med maximalt 4 kunder per rutt som resulterar i en sämre 
optimallösning än då 10 kunder per rutt tillåts. 
 
Både de genererade rutterna och de verkliga rutterna korsar på några ställen varandra, detta 
beror på de tidsfönster som vissa kunder har. Detta kan eventuellt tvinga lastbilen att inte köra 
en optimal rutt. 
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7.2 Modellering av vecka 12 med hopslagna kunder 
Då första strategin inte fungerade att modellera vecka 12 med alla kunder förenklades denna 
vecka för att minska antalet leveranspunkter. Detta gjordes genom att slå samman volymer 
hos kunder inom samma geografiska område. Detta resulterade i att antalet leveranspunkter 
minskade från 25 till 18. Sammanslagningen skede så att kunder inom samma stad eller i 
stadens direkta närhet slogs ihop. I vecka tolv är det följande kunder som slagits samman: 
 
De två kunderna i Mjölby slås samman, kunden i Hisingsbacka och Tuve slås samman, 
samman görs med kunderna i Arvika, Tomelilla, Malmö och Eslöv.  
 
Omgång tre: Körningar med 4 dagars maximal ruttlängd 
 
Tabell 7.2a: 4 dagar 10 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 10 kunder per 
rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 2398 108 699 
9 21012 340 4167 
10 49428 619 6059 
Optimallösning för 10 kunder: 
2966 minuter och turerna 0-7-6-5-10-3-9-0-4-0 och 0-1-0-8-0-2-0 

 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 8 kunder per rutt. 
Samma resultat som i fallet maxtid 4 dagar och maximalt 10 kunder per rutt 
 
Tabell 7.2b: 4 dagar 6 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 6 kunder per rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 1939 106 697 
9 9281 308 4096 
10 17514 522 5848 
11 30974 811 9198 
12 49235 1314 11581 

 
Tabell 7.2c: 4 dagar och 5 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 4 dagar samt maximalt 5 kunder per rutt. 
 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 884 93 671 
9 2866 235 3750 
11 7293 518 7643 
13 14092 1037 11465 
15 25249 1865 15284 
17 39390 3065 28375 
Optimallösning för 10 kunder 
3024 minuter 0, 1, 5, 10, 7, 0, 4, 0 0, 8, 0, 2, 9, 3, 6, 0 
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Omgång fyra: Körningar med 3 dagars maximal ruttlängd 
 
Tabell 7.2d: 3 dagar och 10 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 10 kunder per 
rutt. 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 1184 108 699 
9 6536 340 4167 
11 28986 1021 9755 
13 37783 1914 14527 

 
Tabell 7.2e: 3 dagar och 8 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 8 kunder per rutt 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 1184 108 699 
9 6536 340 4167 
11 28986 1021 9755 
13 37783 1914 14527 

 
Tabell 7.2f: 3 dagar och 6 kunder. 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 6 kunder per rutt 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
9 4640 308 4096 
11 14126 811 9198 
13 21067 1572 13664 
15 25202 2317 17250 

 
Tabell 7.2g: 3 dagar och 5 kunder 
Parametrar: maximal tid för en rutt 3 dagar samt maximalt 5 kunder per rutt 
Antal kunder Rutter innan borttagning Efter borttagning Antal turer 
7 664 93 671 
9 2136 235 3750 
11 4882 518 7643 
13 7859 958 11119 
15 10243 1445 13796 
17 15088 2158 25126 
18 21663 2845 63969 
Optimallösning för 10 kunder 
2718 minuter och turerna 0, 8, 0, 2, 10, 5, 6, 0 0, 7, 3, 9, 0, 1, 4, 0 
Optimallösning för 18 kunder 
5554 minuter vilket inte är en tillåten lösning då bara 4320 minuter finns 
tillgängligt. (två lastbilar som kör 2160 minuter varje vecka) 
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7.2.1 Jämförelse och diskussion modellering två 
Även när antalet leveranspunkter minskades var det bara en uppsättning parametrar som 
inkluderade alla kunder. Att begränsa det maximala antalet kunder per rutt ökar även här 
antalet kunder som kan inkluderas. Tredje omgången liknar till stora delar första omgången 
siffermässigt med undantaget att med maximalt 5 kunder per rutt ökar antalet inkluderade 
kunder. Fjärde omgången liknar andra omgången men klarar att inkludera alla kunder med 
maximalt fem kunder per rutt, antagligen beror detta på att antal leveranspunkter är mindre 
vilket gör att det möjliga antalet rutter är mindre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7.2 Optimallösning 2966 minuter Bild 7.2 Optimallösning 2718 minuter 
 
De rutter som var resultatet från de 
körningar som inkluderade 10 kunder 
och hade optimallösningen 2966 
minuter. 
De rutter som var resultatet från de körningar 
som inkluderade 10 kunder och hade 
optimallösningen 2718 minuter. 
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7.2.2 Slutsatser modellering två 
Den körning som klarade att inkludera alla kunder lider fortfarande av bristen att 
parameteruppsättningen inte återspeglar de verkliga transporterna, då främst med att för få 
kunder per rutt tillåts, detta inse även när man ser optimallösning för detta alternativ. Även 
här korsar visa rutter varandra och även här beror detta på att visa kunder har tidsfönster som 
måste tillgodoses. 



7.3 Modellering av medelvecka med hopslagna kunder 
Nästa försök att modellera OKQ8s ruttplaneringsproblem gjordes med den medelvecka som 
nämnts i avsnitt 5.2. Tanken var att denna vecka med sammanslagna kunder skulle ge ett 
mindre antal leveranspunkter och då skulle vara möjlig att lösa för alla kunder som ingick i 
veckan. Antalet leverans punkter var 25 stycken, men för att använda modellen fick inte 
antalet leveranspunkter överstiga 13 stycken, detta för att kunna inkludera 8 kunder per rutt. 
Kunder som hade korta geografiska avstånd mellan sig slogs ihop till en kund som hade den 
totala efterfrågan från alla ingående kunder. En svårighet med denna strategi var att bestämma 
vilka kunder som skulle slås ihop, exempelvis skulle alla kunder i Stockholm och Göteborg 
med omnejd kunna ses som en kund men detta skulle ta bort mycket transporttid som skulle 
ha gått åt dessa storstadsregioner, ett annat problem var att avgöra ett minsta avstånd som 
skulle avgöra vilka kunder som skulle slås ihop. Ett ytterligare problem som uppkommer vid 
hopslagning av kunder är om en kund bland de hopslagna har ett tidsfönster som ska 
uppfyllas, denna kund måste då exkluderas från de sammanslagna, då annars alla kunder i 
området skulle få samma tidsfönster vilket de i verkligheten inte har. Detta räckte dock inte 
för att få ner antalet kunder till nivå som fungerade för modellen. Kunder var för utsprida rent 
geografisk vilket gjorde att det inte gick slå ihop så många kunder att leveranspunkterna blev 
13 eller mindre. För att visualisera detta visa två olika veckor nedan. För samtliga kartor 
nedan gäller att kunder i samma stad har slagits samman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7.3 Leveranspunkter vecka 9  Bild 7.3 Leveranspunkter medelvecka 
 
Som ses på kartan för vecka 9 är det svårt att avgöra vilka kunder som ska slås samman. 
Medelveckan bygger på alla den indata som finns tillgänglig. Antalet leveranspunkter är 21 
stycken. Att slå samma dessa till 13 stycken och att då fortfarande inneha en representativ bild 
en veckas transporter ansågs inte möjligt. 
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8 Slutsatser och kommentarer 
I detta kapitel sammanfattas de resultat som framkommit i rapporten vars syfte var att under 
söka om en effektivisering var möjligt av OKQ8 smörjoljatransporter. 

8.1 Modelleringens resultat 
Då inte modellen klarade att generera alla tillåtna rutter för en veckas leveranser pga. av 
minnesbrist, gick det inte heller att undersöka om en optimering av dessa rutter var möjlig. 
Inte heller vid en kraftig förenkling av indata gick det att få alla tillåtna rutter för alla kunder 
under en vecka. Även om en förenkling tillsammans med ändrade parametrar tillät att alla 
rutter genererades resulterade detta i rutter som inte på ett bra sätt återseglade de verkliga 
transporterna. Förhoppningen innan körningen var att alla kunder skulle kunna inkluderas, 
och eventuellt kan en utveckling av modellen innebära att alla kunder kan inkluderas. 

8.2 OKQ8s transportsituation påverkar 
Många av OKQ8s kunder efterfrågar små volymer och har en stort geografisk spriding, vilket 
gör transportplaneringen besvärlig. Modellen inkluderade alla kunder när en begränsning 
sattes att maximalt 4 kunder fick besökas under en rutt. I praktiken måste lastbilen på en rutt 
som sträcker sig över tre dagar leverera 35 m3 smörjolja vilket brukar innebära två till tre 
stora leveranser och leveranser till mindre kunder längs vägen. 

8.3 Generella slutsatser 
Utan specifika resultat är det svårt att uttala sig om vilka effekter en minskning av en lastbil 
med släp kommer att innebära för OKQ8 och det går inte heller att säga om effektivisering av 
distributionsupplägget är möjlig. Om OKQ8 väljer att minska sin kapacitet med en lastbil och 
släp kommer med största sannolikhet leveransservicen att bibehållas för de kunder med 
frekventa leveranser och försämras för de kunderna som beställer små volymer mer sällan. 

8.4 Fortsatt arbete 
För att öka lösbarheten för modellen och minska antalet tillåtna rutter skull följande strategier 
kunna användas. Första strategin skulle vara att öka antalet restriktioner genom att inkludera 
möjligheten att alla kunder beställer olika oljekvaliteter och att låta detta påverka. Det skulle 
även vara nödvändigt att koppla detta till antalet fack och deras volymer. 
 
En annan strategi att använda vore att ge flera kunder tidsfönster som måste uppfyllas. Detta 
skulle med all säkert begränsa antalet tillåtna rutter. Dock måste denna metod användas med 
lite eftertanke, kunder med en lång körsträcka från depån måste få rimliga tidsfönster som gör 
att lastbilen har en rimlig chans att nå fram innan tidsfönstren upphör att gälla. 
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10 Bilagor 
 

10.1  Bilaga 1 – Exempel på indatafil. Bygger på data från vecka 12 
2004. 

 
levnr x-koord y-koord volym tidsfönster olja 
1 0 0 0 5000 0 
2 166543 109307 3.707 5000 1 
3 166543 109307 12.424 5000 2 
25 134375 -143371 11.189 1400 11 
4 357050 174322 2.284 5000 3 
5 361576 130710 2.627 5000 3 
10 307461 -42269 4.915 2200 6 
6 357595 166931 13.558 1000 4 
12 417050 174322 4.834 2200 4 
13 357595 166931 7.54 2400 4 
9 22316 11721 3.6 2200 5 
15 187018 344814 3.203 5000 2 
16 244628 417275 1.503 5000 4 
11 307461 -42269 3.823 2200 7 
7 320691 149405 1.537 5000 3 
8 259692 124618 1.123 5000 3 
17 244628 417275 1.503 5000 8 
18 303383 410112 0.96 5000 4 
19 303383 410112 2.503 5000 3 
20 283737 384100 1.697 5000 3 
21 283737 384100 0.307 5000 8 
22 291490 350562 0.993 5000 9 
23 318333 360462 0.497 5000 8 
24 24183 -60255 2.395 2400 10 
14 138279 347622 1.372 5000 2 
26 -14892 918 3.055 5000 12 
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10.2  Bilaga 2 – Exempel på sammanställd data från körrapporter 
och leveransnotor. 

 
Datum Kund Ort Volym(m3) Olja 
2004-01-19 Kund1 Sollentuna 1,495 X 
2004-01-19 Kund2 Kungenskurva 3,022 X 
2004-01-20 Kund3 Hisingsbacka 0,553 X 
2004-01-20 Kund4 Hisingsbacka 2,067 X 
2004-01-20 Kund5 Tuve 11,206 X 
2004-01-20 Kund6 Ängelholm 2,352 X 
2004-01-20 Kund7 Ängelholm 0,87 X 
2004-01-20 Kund8 Malmö 2,123 X 

 
Orderdatum Tidsfönster Bil lastad 
2004-01-08   2004-01-19 
2004-01-08   2004-01-19 
2004-01-08   2004-01-19 
2003-12-09 2004-01-23 2004-01-19 
2004-01-15 2004-01-20 2004-01-19 
2004-01-16   2004-01-19 
2004-01-16   2004-01-19 
2004-01-14   2004-01-19 
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10.3  Bilaga 3 – Vecka 12. 
 
Kund Ort Volym(m3) Olja Tidsfönster 
X Mjölby 3,707 X   
X Mjölby 12,424 X   
X Falun 11,189 X 2004-03-17 
X Hisingsbacka 2,284 X   
X Stenungsund 2,627 X   
X Arvika 4,915 X 2004-03-18 
X Tuve 13,558 X 2004-03-16 
X Borås 4,834 X 2004-03-18 
X Tuve 7,54 X 2004-03-19 
X Södertälje 3,6 X 2004-03-18 
X Assarum 3,203 X   
X Tomelilla 1,503 X   
X Arvika 3,823 X 2004-03-18 
X Alingsås 1,537 X   
X Falköping 1,123 X   
X Tomelilla 1,503 X   
X Malmö 0,96 X   
X Malmö 2,503 X   
X Eslöv 1,697 X   
X Eslöv 0,307 X   
X Klippan 0,993 X   
X Helsingborg 0,497 X   
X Uppsala 2,395 X   
X Karlskrona 1,372 X   
X SaltsjöBoo 3,055 X   

 
 



10.4  Bilaga 4 – Kod. 
 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
class delivery { 

double x; 
 double y; 
 double demand; 
 int tidsfonster; 
 int oljetyp; 
 String namn; 
 } 
 
class node { 
 double length; 
 double oil; 
 Vector predecessors; 
 node() { 
  this.predecessors = new Vector(); 
  } 
 } 
 
class lastbil { 
  
 double fack1l = 2.7; 
 double fack2l = 3.7; 
 double fack3l = 4.7; 
 double fack4l = 4.7; 
 double fack5l = 3.7; 
  
 double fack1s = 3.2; 
 double fack2s = 4.2; 
 double fack3s = 5.2; 
 double fack4s = 3.2; 
 double fack5s = 4.2; 
 double fack6s = 5.2; 



 double fack7s = 4.3; 
} 
 
public class tillexjobb { 
 
 // Diverse konstanter 
 double distans_konstant = 1.15/1080; // Används i funktionerna Distance 
 double langd_dag = 2160; // Den längd som en lastbil kan köra innan den måste tillbaka till depån 
 double langd_vecka = 2700; // Den längd som en lastbil hinner köra under en vecka 
 double kapacitet = 38; // Lastbilskapaciteten 
 double tid_att_lossa_konstant = 5; // En kubikmeter olja tar 5 min att lossa 
 double fast_tid_att_lossa = 30; 
 double tid_for_lastning = 300; // Den tid det tar vid depån 
 int max_besok_per_tur = 5; 
 double straff_konstant_tidsfönster = 1.5; 
   
 double Distance(delivery d1, delivery d2)  
 { 
  double av = Math.pow(Math.abs(d1.x - d2.x), 1.78d) + Math.pow(Math.abs(d1.y - d2.y), 1.78d); 
  double distance = Math.pow(av, 0.5617d)*distans_konstant; 
  return distance;  
    
 } 
  
 double Distance(delivery d1)  
 { 
  double av = Math.pow(Math.abs(d1.x), 1.78d) + Math.pow(Math.abs(d1.y), 1.78d); 
  double distance = Math.pow(av, 0.5617d)*distans_konstant; 
  return distance;  
       
 } 
  
 boolean checkDepot(node N)  
 { 
  Integer depot = new Integer(0); 
  return ((boolean) N.predecessors.lastElement().equals(depot) && N.predecessors.size() > 1); 
 } 
  
 boolean checkLength(node N) 
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 { 
  return ((double) N.length <= langd_dag); 
 } 
   
 boolean checkDeliveries(node N) 
 { 
  return ((int) N.predecessors.size() <= max_besok_per_tur); 
 } 
 
 boolean checkWeek(node N) 
 { 
  return ((double) N.length <= langd_vecka); 
 } 
 
 boolean checkOil(node N) 
 { 
  return ((double) N.oil <= kapacitet); 
 } 
 
 boolean contain(node N, node C) 
 { 
  for (int j = 0; j < N.predecessors.size()-1; j++) { 
   if (C.predecessors.contains((Integer) (N.predecessors.elementAt(j)))) { 
    return true; 
    } 
   } 
  return false; 
 } 
 
 Vector importDeliveries(String filename) { 
  String thisLine; 
  Vector deliveries = new Vector(); 
  try { 
   FileInputStream fin =  new FileInputStream(filename); 
   BufferedReader myInput = new BufferedReader (new InputStreamReader(fin)); 
   while ((thisLine = myInput.readLine()) != null) { 
    thisLine.trim(); // Tar bort mellanslag i början och slutet av strängen 
    String newLine = thisLine.trim(); 
    int position = newLine.indexOf(' ',0); 
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    String namn = newLine.substring(0, position); // Läser in namnet 
    newLine = newLine.substring(position); 
    newLine = newLine.trim(); 
    position = newLine.indexOf(' ',0); 
    String X = newLine.substring(0, position); // Läser in x-koordinat 
    double x = Double.parseDouble(X); 
    newLine = newLine.substring(position); 
    newLine = newLine.trim(); 
    position = newLine.indexOf(' ',0); 
    String Y = newLine.substring(0, position); // Läser in y-koordinat 
    double y = Double.parseDouble(Y); 
    newLine = newLine.substring(position); 
    newLine = newLine.trim(); 
    position = newLine.indexOf(' ',0); 
    String Demand = newLine.substring(0, position); 
    double demand = Double.parseDouble(Demand); // Läser in efterfrågan 
    newLine = newLine.substring(position); 
    newLine = newLine.trim(); 
    position = newLine.indexOf(' ',0); 
    String Tidsfonster = newLine.substring(0, position); 
    int tidsfonster = Integer.parseInt(Tidsfonster); 
    newLine = newLine.substring(position); 
    newLine = newLine.trim(); 
    int oljetyp = Integer.parseInt(newLine); 
         
     delivery del = new delivery(); 
     del.x = x; 
     del.y = y; 
     del.demand = demand; 
     del.namn = namn; 
     del.oljetyp = oljetyp; 
     del.tidsfonster = tidsfonster; 
     deliveries.addElement(del); 
      } 
    } 
   catch (Exception e) { 
    System.err.println("File input error"); 
    } 
   return deliveries; 
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  }  
 
 public tillexjobb() throws IOException{ 
  BufferedReader antalkunder = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
  System.out.println("Write number of costumers:     "); System.out.flush(); 
  String S = antalkunder.readLine(); 
  final int kund = Integer.parseInt(S);   
    
    
  Vector deliveries = new Vector(); 
 
   //initdeliveries(deliveries); 
   deliveries = importDeliveries("/fil.txt"); // Läser in leveranser från fil 
 
   // The vector "list" keeps track of the tree traversal 
   Vector list = new Vector(); 
   // In the vector "routes" leaf-nodes are stored the the depot is reached 
   // Each leaf-node's vector of predecessors define the route found 
   Vector routes = new Vector(); 
 
   // Initialize and add the route node to the "list"/tree. 
   node root = new node(); 
  
   list.addElement(root); 
 
   // Init a "current" node 
   node currentnode; 
   int current = 0; 
 
   // Start the tree traversal 
   while (current < list.size()) { 
    currentnode = (node) list.elementAt(current); 
 
    for (int i = 0; i <= kund; i++) { 
 
     if (!((currentnode.predecessors).contains(new Integer(i)))) { // Leveransen är ej tidigare 
besökt 
     node temp = new node(); // Skapa en ny nod 
     temp.predecessors = (Vector) (currentnode.predecessors).clone(); // Kopiera föregångarna 
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     delivery tempDel = (delivery) deliveries.elementAt(i); 
 
   
     if (temp.predecessors.size() == 0) { // Första besöket 
     temp.length = (double) Distance(tempDel);  
     } 
     if (currentnode.predecessors.size() > 0) { // Ej första besöket 
     Integer position = (Integer) currentnode.predecessors.lastElement(); 
     // Beräknar avståndet mellan två leveranser 
     double avstand = Distance(tempDel, (delivery) deliveries.elementAt(position.intValue())); 
     temp.length = currentnode.length + avstand;  
     } 
 
     double efterfragan = (double) tempDel.demand; 
 
     double tid_att_lossa = (double) efterfragan * tid_att_lossa_konstant + fast_tid_att_lossa; 
 
     temp.length = temp.length + tid_att_lossa; // OMRÄKNING MELLAN TID OCH 
STRÄCKAN OCH KUBIK 
 
     temp.oil = currentnode.oil + efterfragan; // Sammanlagd efterfrågan 
   
     temp.predecessors.addElement(new Integer(i)); 
           
           
  /* 
  Nu har vi skapat en ny nod temp och fyllt den med 
  - Total körsträcka (om den läggs till sist i rutten) 
  - Total efterfrågan (om den läggs till sist i rutten) 
  - Efterföljare 
  Vad vi kan göra nu är att skapa funktioner som kolla om det är möjligt 
  att lägga till den sist i listan. Ju fler kollar desto kortare lista,vilket är bra. 
  */ 
      
  if ((boolean) checkLength(temp) && checkOil(temp) && checkDeliveries(temp) && ((delivery) (deliveries.elementAt(i))).tidsfonster > 
temp.length) { 
   if ((boolean) checkDepot(temp)) { 
    routes.addElement(temp); 
    } else { 
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    list.addElement(temp); 
     } 
    } 
    } 
   } 
   // Prepare to traverse the next node in the tree 
   current++; 
  } 
 System.out.println("Number of routes before cut: " + routes.size()); 
 
  for (int i = 0; i < routes.size(); i++) { 
   for (int j = i + 1; j < routes.size(); j++) { 
   // containsAll returnerar true om alla element i lista A finns i lista B 
   if (((node) (routes.elementAt(i))).predecessors. 
   containsAll(((node) (routes.elementAt(j))).predecessors) && 
   ((node) (routes.elementAt(j))).predecessors. 
   containsAll(((node) (routes.elementAt(i))).predecessors)) { 
   // Givet att rutterna besöker samma leveranser, välj vilken som ska vara kvar 
   // Här har jag tittat på längden av rutten och behållit den kortare. För att inte 
   // råka på problem vid borttagningen kopierar jag rutt j till plats i om j är den 
   // kortare rutten och tar sedan bort rutt j.  
   if (((node) routes.elementAt(i)).length > ((node) routes.elementAt(j)).length) { 
    routes.set(i,routes.elementAt(j)); 
    } 
     routes.removeElementAt(j); 
     j--; 
    } 
   } 
  } 
     
 
  System.out.println("Number of routes after cut: " + routes.size()); 
 
  // Nu har vi en lista med unika rutter och kan börja att sätta ihop dem till hela veckorutter. 
  // I tours hamnar alla färdiga rutter 
  Vector tours = new Vector(); 
 
  list.clear(); 
  root.predecessors.addElement(new Integer(0)); // Alla rutter börjar med 0 
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  list.addElement(root); 
 
  int no_children = 0; 
    
  while (!list.isEmpty()) { 
   currentnode = (node) list.firstElement(); // Plocka första elementet i listan 
   no_children = 0; 
   for (int i = 0; i < routes.size(); i++) { 
   if (!contain((node) routes.elementAt(i),currentnode)) { // Ingen av leveranserna är besökt tidigare 
    node temp = new node(); // Skapa en ny nod 
    temp.predecessors = (Vector) (currentnode.predecessors).clone(); 
    temp.predecessors.addAll(((node) routes.elementAt(i)).predecessors); 
    temp.length = currentnode.length + ((node) routes.elementAt(i)).length + tid_for_lastning; 
    if (checkWeek(temp)) { // Kollar totala tiden, om ok läggs noden till i listan 
    list.addElement(temp); 
     no_children++; 
      } 
     } 
    } 
       
       
       
  // Om noden inte har några barn anses den vara okej. Här kan det behövas ett antal extra kollar 
  // exempelvis mot tidfönster och liknande. 
  if (no_children == 0) { 
   tours.addElement(currentnode); 
    } 
   list.remove(0); 
  } 
    
  //kollar om turerna uppfyller tidsfönsterkrav 
  node currentnode2 = new node(); 
  for(int i = 0; i < tours.size(); i++) 
   { 
      
   currentnode2 = (node) tours.elementAt(i); 
   currentnode2.length = 0; 
   int storlekpre = ((node) (tours.elementAt(i))).predecessors.size(); 
      

 65 



    for(int j = 1; j < (storlekpre); j++) 
   { 
      
       
  Integer position = (Integer) currentnode2.predecessors.elementAt(j-1); 
  Integer position2 = (Integer) currentnode2.predecessors.elementAt(j); 
         
  double avstand = Distance((delivery) deliveries.elementAt(position2.intValue()), (delivery) deliveries.elementAt(position.intValue())); 
  currentnode2.length = currentnode2.length + avstand;  
       
  delivery tempDel2 = (delivery) deliveries.elementAt(position2.intValue()); 
     
  double efterfragan = (double) tempDel2.demand; 
 
  double tid_att_lossa = (double) efterfragan * tid_att_lossa_konstant + fast_tid_att_lossa; 
 
  currentnode2.length = currentnode2.length + tid_att_lossa; 
          
         
  if (currentnode2.length > tempDel2.tidsfonster){ 
        
  ((node) (tours.elementAt(i))).length = ((node) (tours.elementAt(i))).length+(straff_konstant_tidsfönster*(currentnode2.length-
tempDel2.tidsfonster)); 
       } 
       
    } 
   } 
        
     
     
   //skapar en 2-dim matris som sätter ett när en kund besöks och noll annars.   
      
   int[][] rutter2  = new int[kund*2][tours.size()]; 
 
   for (int i = 0; i<tours.size(); i++){ 
    for (int j=1; j<kund*2-1; j++){ 
    if  (((node) (tours.elementAt(i))).predecessors.contains(new Integer(j))) { 
     int etta = 1; 
     rutter2[j][i] = etta;  

 66 



     } 
    } 
   } 
          
   
   System.out.println("Number of feasible tours: " + tours.size()); 
   PrintWriter cost = new PrintWriter(new FileWriter("utdatakostnad.txt"));  
   for (int i = 0; i < tours.size(); i++) { 
    cost.println(+(i+1)+" "+((node) (tours.elementAt(i))).length); 
   }   
    
        
   PrintWriter rutter = new PrintWriter(new FileWriter("utdatamatris .dat"));  
   for (int i = 0; i < tours.size(); i++) { 
    rutter.println(); 
      
   rutter.print(+(i+1)+" "); 
   //rutter.print("1  "); 
   //rutter.print("0  "); 
   for (int j=1; j<kund+1; j++){ 
   rutter.print(+rutter2[j][i]); 
   rutter.print(" "); 
     } 
    } 
     
   PrintWriter rutt = new PrintWriter(new FileWriter("rutter.dat"));  
   for (int i = 0; i < tours.size(); i++) { 
   rutt.println(+(i+1)+" "+((node) (tours.elementAt(i))).predecessors); 
   }    
   
   rutter.close(); 
   cost.close(); 
   rutt.close(); 
  } 
 
  public static void main(String[] args)throws IOException { 
    tillexjobb x = new tillexjobb(); 
 } 
} 
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