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Sammanfattning 
Den kommunala enhet som ansvarar för internposten inom Norrköpings kommun är 
Tekniska kontoret. Tekniska kontoret har lagt ut uppdraget på entreprenad till en extern 
part vilken både planerar och distribuerar posten.  
 
Inom Norrköpings kommun skall internposten distribueras under tre 
distributionstillfällen per dag, fem dagar i veckan. Post distribueras vid samtliga 
distributionstillfällen bortsett från måndag och fredag morgon. Distributionen för varje 
distributionstillfälle är unikt och det är inte alltid samma enheter som skall besökas. 
Problemet som löses i denna studie grundar sig i ett ruttplaneringsproblem (VRP), ett 
VRP för varje distributionstillfälle. Då avtalet mellan entreprenören och Tekniska 
kontoret säger att två bilar skall användas vid distributionen delas varje 
distributionstillfälle upp i två grupper. Metoden Cluster-first, route second möjliggör att 
ruttplaneringsproblemet delas upp i flera separata handelsresandeproblem. Då varje 
distributionstillfälle delas upp i två separata grupper har 26 unika 
handelsresandeproblem skapats.  
 
För att lösa handelsresandeproblemen skapades ett program i Visual Basic. Programmet 
löser handelsresandeproblemet med hjälp av närmaste-granne-heuristiken och på så sätt 
tas besöksordningen för de kommunala enheterna fram.  
 
Närmaste-granne-heuristiken är en enkel heuristik som inte garanterar en optimal 
lösning, vilket betyder att det kan finnas bättre lösningar. För att utvärdera den lösning 
som tagits fram med hjälp av programmet jämfördes den med den nuvarande lösningen. 
Vid denna jämförelse visade det sig att den nya lösningen var sämre än dagsläget. Med 
anledning av detta gjordes manuella förändringar på lösningen. Efter de manuella 
förändringarna genererades ett bättre resultat. Jämfört med turerna som körs idag 
minskade den körda sträckan med tre procent vid användning av den alternativa 
lösningen. De manuella förändringarna gjorde även att tidsåtgången minskade med 
drygt tre procent. Den föreslagna lösningen uppfyller även alla de tidskrav som ställs på 
distributionen, något som dagens lösning inte gör.  
 
De slutsatser som kan dras av arbetet är att det finns förbättringsmöjligheter inom 
området. Detta visar sig då implementeringen av en enkel heuristik kan förbättra 
lösningen. Den nya lösningen sparar två timmar i veckan, vilket motsvarar ungefär 100 
besparade timmar om året. Detta är en avsevärd förbättring. 
 
Vid fortsatta studier av detta problem bör en förbättringsheuristik implementeras för att 
undersöka om det går att förbättra lösningen ytterligare. Det går även att göra en 
grundligare undersökning gällande hur många leveranser respektive enhet verkligen 
behöver och på så sätt förbättra lösningen. 
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Abstract 
The unit that is responsible for the internal postal service in the municipality of 
Norrköping is Tekniska kontoret. This unit has outsourced this task to an external part 
which is responsible for both the planning and distribution of the post.  
  
In the municipality of Norrköping the internal post is distributed during three occasions 
per day and five days a week. The post is distributed during all occasions aside from 
Monday and Friday mornings. The distribution is unique for each occasion due to the 
fact that there are different units that requires the service. The problem that has been 
solved in this study is classified as a Vehicle routing problem, one for each occasion. 
The contract between the entrepreneur and Tekniska kontoret states that two cars should 
be used for the distribution of the internal post and because of this, each occasion are 
divided into two separate groups. Cluster-first, route second is a method that enables 
that the vehicle routing problem can be divided into several separate traveling salesman 
problems. Since each occasion has been divided into two separate groups, 26 unique 
traveling salesman problems has been solved.  
 
A program was created so that these traveling salesman problems could be solved. The 
program will give the user a sequence in which the units are supposed to be visited. The 
program is created in Visual Basic and solves the traveling salesman problem according 
to the Nearest-Neighbour-Heuristic.     
 
The Nearest-Neighbour-Heuristic is a simple heuristic for solving the traveling 
salesman problem. This heuristic does not guarantee an optimal solution for the problem 
which means that there could be a better solution for the problem. To evaluate the 
solution a comparison between the routes that are used today and the routes that was 
created through the program was done. This comparison indicated that the new solution 
was worse than the solution that is used today. Because of this some manual changes 
where done to improve the solution. After the manual changes were made a new 
solution was presented with a result better than the current solution. The total distance 
for all routes was reduced with three percent. The total time was as well reduced, by 
approximately three percent. Unlike the routes that are used today, all the demands on 
time is satisfied with the suggested solution. 
 
The conclusions that can be made from this study is that there are possible ways to 
improve the internal postal service. The reason for this is that the solution can be 
improved just by using a simple heuristic. The new solution reduces the time for 
distribution by two hours per week which is approximately 100 hours per year. This is a 
considerable improvement.    
 
In further studies on this problem an improvement heuristic could be implemented to 
investigate if it is possible to improve the solution even more. Another thing that can be 
studied deeper is the data including the number of times that the units are supposed to 
be visited. Changes in this data might lead to more improvements on the solution.        
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Förord 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag från Tekniska kontoret. Examensarbetet är 
utfört på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet i Norrköping. Utbildningen 
som studenterna studerat är Samhällets logistik och detta examensarbete motsvarar 16 
högskolepoäng. 
 
Vi vill tacka Tekniska kontoret i Norrköpings kommun som gav oss möjligheten att 
utföra detta examensarbete. Ett stort tack till all personal för trevligt bemötande, för att 
de alltid var tillgängliga och varit till stor hjälp under hela examensarbetet. Särskilt tack 
till Anna Lewander, vår handledare på Tekniska kontoret. 
 
Vi vill även tacka vår handledare på Linköpings universitet Carl Henrik Häll som varit 
ett stort stöd under examensarbetet och hjälpt oss att förbättra kvaliteten på både resultat 
och rapport. Slutligen vill vi även tacka vår examinator Stefan Engevall för den 
utmaning han gav oss.  
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1  Inledning 
Detta kapitel innehåller en introduktion till rapporten. Vad som utförts och varför detta 
arbete utfördes är frågor som besvaras.  
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1.1 Bakgrund 
För att det skall vara möjligt att bedriva en verksamhet vid en kommunal enhet krävs att 
post levereras till den enheten samt att post på något sätt även transporteras därifrån. 
Inom Norrköpings kommunala enheter används begreppet internpost. Internpost är all 
post som distribueras till (ingående internpost) och från (utgående internpost) de 
kommunala enheterna. Kommunstyrelsen i Norrköping har beställt planering, 
genomförande samt styrning av internposten från Tekniska kontoret i Norrköping.  
 
En sorteringsterminal för internpost är belägen i källaren på Tekniska kontoret i 
Norrköping. Till denna terminal kommer post för sortering för att sedan distribueras ut 
till respektive enhet. 
 
I dagsläget har Tekniska kontoret lagt ut planering och distribution av internposten på 
entreprenad hos en extern part. Entreprenören sköter all planering samt distribution av 
internposten. Sorteringen sköts dock av personal på Tekniska kontoret. 
 
Enligt det upphandlade avtalet för internpost framgår att minst 20 av stoppställena skall 
besökas utan negativ inverkan på miljön. Detta innebär till exempel att viss distribution 
skall ske med hjälp av att distributören antingen går till enheterna eller vid vissa fall 
använder cykel. Vid distribution av posten kan fordon så som cykel, moped, bil samt 
mindre lastbil användas. Vilket fordon som används beror på sträckan mellan 
sorteringsterminalen och den kommunala enheten samt mängden post som skall 
distribueras. 

1.2 Problembeskrivning 
Under 2018 löper avtalet mellan entreprenören och Tekniska kontoret gällande 
internposten ut och Tekniska kontoret vill nu se över möjligheten att ta över hela 
posthanteringen i egen regi. Detta skulle innebära att de själva planerar samt utför 
distributionen och för att kunna lösa denna uppgift krävs kunskap inom logistik och 
ruttplanering. 
 
En av anledningarna till att Tekniska kontoret vill ta över distributionen av internpost i 
egen regi är för att få en ökad kontroll över systemet. Ökad kontroll leder till minskad 
risk för brister inom kommunikationen, då färre parter involveras. Tekniska kontoret 
upplever även att det finns potentiella förbättringsmöjligheter gällande rutterna som 
entreprenören tagit fram idag och vill därför ta fram nya rutter för att se om eventuella 
förbättringar kan utföras. 
 
Huvudfokus för detta examensarbete är att planera, tidsätta samt visualisera rutter för 
distribution av internposten och genom detta leverera ett förslag på hur distributionen av 
post kan utföras i framtiden. 
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1.3 Mål 
Målet med detta arbete är att skapa och implementera en heuristisk lösningsmetod som 
kan användas av Tekniska kontoret vid optimering av distributionsrutterna för 
internpost mellan de kommunala enheterna i Norrköping.  

1.4 Syfte 
Syftet med att utföra detta arbete är att ge Tekniska kontoret en metod för framtagandet 
av rutter så att de skall kunna sköta ruttplaneringen för internposten i egen regi och 
därmed inte längre vara beroende av en extern part. 

1.5 Frågeställningar 
Detta examensarbete skall besvara följande frågeställningar: 

 Hur planeras samt distribueras internposten inom Norrköpings kommun i 
dagsläget?  Hur förändras rutterna vid användning av en heuristisk lösningsmetod?  Hur bör rutter för distribution av internpost inom Norrköpings kommun 
konstrueras?  Vilka färdmedel kan och bör används vid distribution av post för att säkerställa 
att det ställda miljökravet uppfylls? 

1.6 Avgränsningar 
Inom detta arbete har vissa avgränsningar gjorts för att förenkla problemet. Den 
ruttplanering som utförts baseras på de leveranser som sker i dagsläget. Får en enhet i 
dagsläget post på måndagar så kommer den även att få det i den framtagna lösningen. 
Vid vilket distributionstillfälle respektive enhet får leverans presenteras i Bilaga 1. 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är att tjänsten ”Boken kommer”, som presenteras 
i kapitel 6.4, inte ingår inom ramarna för detta arbete. Avgränsningen görs trots att 
denna tjänst i praktiken sker i samband med distributionen av post.    
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1.7 System och systemgränser 
Det system som skall undersökas består av transporterna från Tekniska kontoret till de 
kommunala enheterna. Som illustreras i Figur 1 så levereras internposten till det 
Tekniska kontoret. Internposten sorteras sedan hos Tekniska kontoret innan den 
transporteras vidare ut till samtliga kommunala enheter. 

 
Figur 1- Studerat system. 
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1.8 Disposition 
I kapitel 2 presenteras den vetenskapliga metodteorin som ligger bakom de metoder 
som används i arbetet. Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av 
tillvägagångssättet för detta arbete, relaterat till metodteorin. I kapitel 4 inkluderas en 
teoretisk referensram för områdena logistik och ruttplanering. I kapitel 4 presenteras 
även tidigare utförda studier. I kapitel 5 presenteras den verksamhet åt vilken 
examensarbetet utförs. Kapitel 6 innehåller en djupgående beskrivning av nuläget. Här 
beskrivs de förutsättningar som finns för internposten inom Norrköpings kommun 
tillsammans med entreprenörens lösning. I kapitel 7 presenteras resultatet för detta 
arbete. Resultatet delas upp i tre delar: Gruppering per distributionstillfälle, innan 
manuella förändringar och efter manuella förändringar. I kapitel 8 analyseras det 
resultat som presenterades i kapitel 7. I kapitel 9 förs en diskussion gällande resultatet 
och hur bra lösningen är. I kapitel 9 diskuteras även andra möjliga lösningar för 
problemet tillsammans med de etiska och samhälleliga aspekterna. I kapitel 10 
presenteras de slutsatser som dragits med hjälp av detta arbete tillsammans med de 
rekommendationer som ges till Tekniska kontoret. 
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2 Vetenskaplig metodteori 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga teorin som ligger bakom de metoder som 
använts under arbetet.  
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2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en kritisk granskning av annan litteratur inom det studerade 
ämnesområdet. Litteraturstudie utförs för att få förståelse om problemområdet, för att 
undersöka vad som tidigare gjorts och för att få kännedom om hur andra löst problemet. 
En väl utförd litteraturstudie samlar information om ett specifikt ämne från flera olika 
källor. Detta för att få kunskap från flera olika perspektiv. (Hart, 1998) 
 
Ett sätt att utföra en litteraturstudie på är den så kallade traditionella litteraturstudien 
(Traditional literature review). Den valda litteraturen sammanfattas och en slutsats dras 
kopplad till det aktuella ämnet. Metoden är fördelaktig då en större mängd litteratur 
samlats in som sedan sammanfattas och sammanställs. Syftet är att ge läsaren en 
omfattande och mångsidig kunskap inom det aktuella ämnesområdet. (Jesson m.fl., 
2011) Vid en systematisk litteraturstudie (Systematic literature review) är 
ämnesområdet mer definierat och därmed inte lika brett som vid den traditionella 
litteraturstudien. Tydliga och strikta kriterier används för att identifiera, granska och 
sammanställa litteratur. (Cronin m.fl., 2008) 
 
Litteraturstudien kan vara väldigt tidskrävande då en sökning kan generera ett stort antal 
träffar. Fördelaktigt är därför att försöka utgå från problemets syfte och utifrån detta 
välja ett mindre och mer specifikt ämnesområde. Efter att ett ämne valts kan centrala 
begrepp tas fram som sedan kan användas som sökord. En bra idé är även att använda 
synonymer eller ordets engelska motsvarighet. När litteratur tagits fram kan ytterligare 
litteratur hittas genom att undersöka litteraturförteckningen i den framtagna litteraturen 
och se vad författarna refererat till. (Patel och Davidson, 2011) 

2.2 Datainsamling av sekundär data 
Vid planering av en undersökning bör det utföras en granskning av vad som tidigare 
studerats inom området. Det kan vara så att viss data som kan komma att vara relevant 
redan finns insamlad, dessa data kallas då sekundär data. (Dahmström, 2011) Data från 
tidigare studier och undersökningar sparas ofta i olika databaser och genom tillgång till 
dessa kan sekundär data nyttjas. I och med att datainsamling är ett omfattande arbete 
anses det fördelaktigt att använda sig av sekundär data då detta kan minska användandet 
av resurser. (Bryman, 2011) En risk med att använda sekundär data är att det sker 
förändringar på det studerade område som gör den tidigare insamlade data inaktuell.  

2.3 Datainsamling av primär data 
Insamling av data kan i huvudsak göras med hjälp av två olika metoder, kvantitativ och 
kvalitativ. Med den kvantitativa metoden utförs mätningar när data skall samlas in och 
sammanfattas i statistisk form. Analysmetoder används sedan för att analysera 
statistiken. (Patel och Davidson, 2011) En kvantitativ metod kan användas vid 
utförandet av en enkätundersökning. De kvantitativa metoderna skall i huvudsak 
användas då det är viktigt att sätta värden på data som fås ut av undersökningen. 
(Eliasson, 2013) En kvalitativ metod innebär att en omfattande undersökning görs på 
det studerade objektet, vilket kan göras genom att hålla intervjuer (Bryman, 1997). 
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Vid insamling av data kan ett strukturerat frågeformulär användas vilket betyder att 
relevanta frågor skrivs upp. Dessa kan antingen vara öppna eller slutna, de slutna 
frågorna är vanliga inom de kvantitativa metoderna och innebär att respondenten har 
förvalda svarsalternativ att välja mellan. (Eliasson, 2013) De öppna frågorna används 
med fördel inom de kvalitativa metoderna. (Bryman, 1997) Det finns både för- och 
nackdelar med att använda dessa typer av frågor. En nackdel med slutna frågor är att 
respondenten i vissa fall inte kan ge det svar hen egentligen vill. Efter utförd insamling 
sammanställs informationen för att den senare skall kunna användas vid analys av 
problemet.  

2.3.1 Intervju 

Intervjuer har blivit allt vanligare och fått en mer betydande roll vid forskningsstudier. 
En intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att 
frågorna samt svarsalternativen är förutbestämda medan en ostrukturerad intervju är 
mer öppen och respondenten har större frihet när hen svarar på frågorna. (Dalen, 2015). 
Nackdelen med en strukturerad intervju är att respondenten påverkas och inte fritt kan 
svara på frågan då hen endast kan svara med de förutbestämda svarsalternativen (Trost, 
2010). 
 
Intervjuer kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. Enligt Trost (2010) är 
skillnaden att syftet vid kvalitativa intervjuer är att hitta ett mönster och intervjuaren är 
intresserad av hur respondenten resonerar. Vid kvantitativa intervjuer vill intervjuaren 
istället ange frekvenser och ta fram värden för exempelvis hur stor andel av 
befolkningen som tycker på ett visst sätt. (Trost, 2010)  
 
För att en intervju skall utföras på ett bra sätt är det tre saker som i huvudsak påverkar 
resultatet. Dessa är förberedelsearbetet, samspelet under intervjun samt hur svaren i 
efterhand bearbetas. Ett vanligt misstag bland de som intervjuar är att intervjun inleds 
innan en klar bild av intervjuns syfte bildats (Lantz, 2013). Detta kan leda till att en 
viktig fråga utelämnas och att det i efterhand blir svårt att reparera sitt misstag. 
Utrymme bör därför lämnas till förarbetet för att komma fram till intervjuns syfte 
(Lantz, 2013).  
 
Lantz (2013) nämner att det är viktigt att samspelet mellan intervjuaren och 
respondenten fungerar. För att uppmärksamt kunna lyssna och ta till sig det 
respondenten säger bör intervjuaren vara lugn. Det är lätt hänt att nervositeten träder 
fram, vilket kan skapa en bild hos respondenten om att intervjuaren bara vill få intervjun 
överstökad. Genom att vara uppmärksam och ta till sig det respondenten förmedlar kan 
intervjuaren leda intervjun i den önskade riktningen och på så sätt få ut det ett 
användbart resultat. (Lantz, 2013) 
 
  



 Ruttplanering för internposten inom Norrköpings kommun  

~ 9 ~   
 

När intervjuerna utförts skall det framtagna materialet analyseras. Trost (2010) nämner 
att det vid kvalitativa intervjuer inte finns samma typ av regler och tekniker för hur 
analysen skall utföras, som vid kvantitativa intervjuer. När analys av en kvalitativ 
intervjumetod används är det därför extra viktigt med bra fantasi och kreativitet. De 
regler som finns gäller inte bara för kvalitativa intervjuer utan i största allmänhet då 
forskning bedrivs. Etiska regler skall följas, källor skall anges och det skall tydligt 
framgå när citat används etcetera. (Trost, 2010) 

2.3.2 Observation 

En observation är en metod för insamling av data som utförs i fält. Genom att 
observatören tar sig ut på fältet kan en bild skapas av vilka förutsättningar som finns 
och hur det observerade objektet fungerar. (Merriam, 2011) Det resultat som fås av 
denna typ av undersökning är ett så kallat mjukt resultat som till viss del präglas av 
tolkningar från forskarens sida.  
 
En ostrukturerad observation innebär att observatören antecknar vartefter händelser 
uppstår medan en strukturerad observation har striktare ramar. En strukturerad 
observation utförs genom att observatören i förhand planerar vad som skall studeras, för 
att sedan fokusera på detta under observationen och endast föra anteckningar kring fakta 
och händelser för detta specifika objekt. (Hedin, 2011) 
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3 Genomförande 
I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för detta arbete relaterat till de metoder som 
presenterades i kapitel 2 samt den optimering som utförts.   
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Genomförandet har delats upp i olika aktiviteter vilka kommer att presenteras i detta 
kapitel. I Figur 2 visas ett flödesschema över aktiviteterna.  

 
Figur 2- Flödesschema över genomförande 

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att ge läsaren och oss en bredare kunskap inom 
problemområdet. Litteraturen har tagits fram med hjälp av Linköpings universitets 
biblioteks sökmotor, UniSearch. Litteraturen som analyserats har bestått av böcker, 
vetenskapliga artiklar och tidigare studier, där både engelska och svenska verk använts. 
 
Med utgångspunkt från syftet har ett mindre och mer specifikt ämnesområde valts, 
ruttplanering. Detta har sedan legat som grund för sökandet och framtagandet av 
relevanta sökord. Sökorden som användes var bland annat optimering, traveling 
salesman problem och heuristics for the traveling salesman problem.  
 
För att undvika att använda opålitlig litteratur har en noggrann analys utförts. På all 
vetenskaplig litteratur har referenslistan kontrollerats för att se om litteraturen innehåller 
tillförlitliga referenser. Artikeln har även granskats med hjälp av Scopus för att se hur 
många andra litterära verk som använder den valda artikeln som referens. Slutligen 
kontrollerades även artiklarnas uppladdningsplats. När referenslistan kontrollerats och 
litteraturen fortfarande ansågs vara relevant lästes artikelns sammanfattning. Om 
artikeln fortfarande berörde det problemområde som detta arbete fokuserat på ansågs 
artikeln därmed vara relevant och en granskning av artikeln inleddes. Med dessa steg 
anses det kunna säkerställas att litteraturen uppnår tillräcklig vetenskaplig kvalité och 
vid tillfällen då någon litteratur ansågs vara opålitlig och därmed oanvändbar användes 
den inte. 
 
Metoden för granskning av litteratur som valts är den traditionella litteraturstudien som 
presenteras i kapitel 2.1. En stor mängd litteratur har sammanfattas och därefter dras 
slutsatser ur detta. Denna metod har valts för att kunna ge läsaren en omfattande insikt i 
problemområdet. 
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3.2 Datainsamling av sekundär data 
Då det inom Tekniska kontoret redan finns mycket insamlad data har sekundär data 
använts inom detta arbete. De kommunala enheternas adresser är data som kommunen 
tillhandahåller. Med utgångspunkt från dessa adresser har Optiplan, se kapitel 4.8.3, 
skapat en avståndsmatris. I och med att denna matris fastställts externt anses även denna 
vara sekundär data. För att beräkna tidsåtgången för en rutt skapas en tidtabell  i 
Optiplans verktyg Elevresor, som presenteras i kapitel 4.8.3. Detta verktyg använder 
information från Bing, som är en webbaserad karttjänst, för att beräkna tiderna, de 
sekundära data som används är exempelvis avstånd och hastighetsbegränsningar. 
Genom att använda sekundär data blir osäkerheten större, då insamlingsmetoderna blir 
okända. De sekundära data som används inom detta projekt består mestadels av 
adresser, sträckor och hastighetsbegränsningar som är faktorer som sällan förändras. 
Med anledning av detta anses dessa data vara tillförlitliga.  

3.3 Intervju 
Under detta arbete utfördes en kvalitativ intervju med entreprenören som idag sköter 
internposten. Syftet med intervjun var att skapa en klar bild av nuläget och hur 
planeringen för distributionen av internpost går till i dag. Vid genomförande av 
intervjun följdes de tre stegen som presenterades i kapitel 2.3.1, förberedelse, 
genomförande och efterarbete. Genom att följa dessa steg säkerställdes kvaliteten på 
intervjun och dess resultat.  
 
Under förberedelsen fastställdes intervjuns mål och syfte. Målet med intervjun var att 
samla tillräckligt med information om hur planeringsprocessen för distributionsrutterna 
går till i dagsläget. Intervjun utfördes för att kunna göra en beskrivning av nuläget. När 
mål och syfte var fastställt formulerades frågor genom att utgå från önskat resultat. 
Frågor och svar presenteras i Bilaga 3. 
 
Intervjun genomfördes på Tekniska kontoret och närvarande var en intervjuare, en 
respondent samt en observatör. Intervjuaren ställde de förberedda frågorna till 
respondenten som sedan svarade på dessa efter bästa förmåga. Observatören antecknade 
respondentens svar. 
 
Under efterarbetet sammanfattades respondentens svar. De sammanställda svaren 
användes därefter i rapportens nulägesbeskrivning, se kapitel 6.1. Den fullständiga 
intervjun presenteras i Bilaga 3. 

3.4 Observation 
Under detta arbete har två observationer utförts. Den första observationen som utfördes 
hade ett ostrukturerat upplägg, vilket presenterades i kapitel 2.3.2. Denna observation 
utfördes under en torsdagsförmiddag. Under tillfället följde två observatörer med varsin 
chaufför. Observatörerna åkte med chauffören till alla kommunala enheter och noterade 
hur distributionen gick till. Resultatet från denna observation användes sedan för att 
beskriva nuläget, vilket presenteras i kapitel 6.2. 
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Den andra observationen som utfördes var en strukturerad observation och även den 
utfördes på en torsdag. Under detta tillfälle observerades både förmiddags- och 
eftermiddagsturen för att samla in data. Data som söktes under observationstillfället var 
tidsåtgången vid respektive stoppställe. Tidsåtgången togs fram genom att klocka 
chauffören vid varje stopp. I kapitel 7.1 visas resultatet av observationen.  
 
Tidsåtgången fastställs för de enheter som besöks under torsdagen. En justering av 
insamlad data har utförts. Som nämndes tidigare mättes tiderna vid respektive 
stoppställe. Vid tio stoppställen var flera kommunala enheter lokaliserade och med 
anledning av detta avviker tiderna för dessa stoppställen markant från resterande 
enheter. Detta eftersom insamlad data vid dessa stoppställen visar tiden det tar att 
betjäna flera enheter och inte en enskild enhet. Målet var att ta fram en tid för betjäning 
av en enhet för att sedan kunna addera tiden till respektive enhet i rutterna. Med 
anledning av detta har de stoppställen bestående av fler än en enhet plockats bort vid 
beräkning av medelvärdet.  

3.5 Optimering 
För att lösa ruttplaneringen för internposten inom Norrköpings kommun krävs 
kännedom om vilka enheter som skall besökas och vid vilket distributionstillfälle. 
Ursprungligen bestod datan av respektive enhets efterfrågan. Denna data informerade 
om vid vilket eller vilka distributionstillfälle enheten skulle besökas. För att utföra 
ruttplaneringen krävs även kännedom om hur posten distribueras. I avtalet mellan 
Tekniska kontoret och entreprenören framgår att posten vid varje distributionstillfälle 
skall distribueras med hjälp av två bilar.  
 
I och med att det är två fordon som skall användas vid lösning av problemet klassas det 
som ett Ruttplaneringsproblem (VRP) vilket presenteras i kapitel 4.5.1. Detta 
ruttplaneringsproblem innehåller som mest cirka 80 noder som kan besökas genom ett 
stort antal möjliga kombinationer. Problemet blir därmed väldig komplext och svårlöst. 
Med anledning av detta görs en gruppering inom varje distributionstillfälle. Denna typ 
av lösningsmetod presenteras i kapitel 4.5.1. 
 
Grupperingen som utfördes grundar sig på geografisk data. Enheter som ligger i samma 
eller närliggande områden har hamnat i samma grupp. Indelningen har gjorts manuellt 
genom att visualisera enheterna i Optiplan Elevresor. Efter att denna gruppering utförts 
kan två separata handelsresandeproblem (TSP) lösas. Resultatet av grupperingen 
presenteras i Bilaga 1. 
 
De framtagna handelsresandeproblemen löses sedan var för sig med hjälp av Närmaste-
granne-heuristiken vilken presenteras i kapitel 4.7.1. För att lösa hela ruttplaneringen 
för internposten inom Norrköpings kommun måste 26 separata handelsresandeproblem 
lösas. För att kunna lösa dessa 26 problem har ett program tagits fram. Programmet är 
skapat i Excel och programmerat i Visual Basic, vilket presenterades i kapitel 4.8.2. 
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4 Teoretisk referensram 
Inom denna teoretiska referensram kommer grunderna till logistik att presenteras för att 
sedan grena ut till den mer specifika delen transportlogistik. Transportlogistiken mynnar 
i sin tur ut i ruttplanering som är huvudfokus för detta arbete. Geografiska 
informationssystem och hur detta begrepp kan användas tillsammans med ruttplanering 
presenteras, för att sedan introducera program som kan användas för att lösa den typ av 
problem som behandlas i detta arbete.  
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4.1 Logistikens historia 
Logistik är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet de senaste åren men begreppet 
etablerades redan på 1900-talet. Till en början handlade logistik om att bönderna skulle 
få sina varor från gården till marknaden där de skulle säljas (Ahl och Johansson, 2002). 
Denna första period sträcker sig fram till 1940-talet där nästa period tar vid. Under 
denna period som sträckte sig fram till 1960-talet delades logistiken upp i separata delar 
där lager, återförsäljning, materialbehandling och transport utvecklades var för sig. Det 
viktigaste var fortfarande distribution av varor till kund. Under nästa period som 
sträcker sig mellan 60- och 70-talet skedde en stor förändring, under dessa år växte ett 
systemtänk fram. I och med detta lades fokus på den totala kostnaden vilket gjorde att 
flera av de tidigare separata delarna slogs samman och sågs som beroende av varandra. 
Efter denna evolution gjordes under 70-talet ytterligare framsteg, nu flyttades företagets 
fokus från kostnaderna till kunden. Istället för att försöka minimera kostnaderna ville 
företaget maximera vinsten genom att införa begreppet kundservice. (Ahl och 
Johansson, 2002) Från och med mitten av 80-talet och fram tills idag har begreppet 
logistik fått ännu en ny innebörd. Ett företags logistik ses idag som en viktig 
konkurrensfördel (Oskarsson m.fl., 2013). Flöden och processer planeras, genomförs 
och styrs för att försäkra att rätt produkt är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt 
kvantitet (Kasilingam, 1998).  

4.2 Definition av Logistik 
Organisationen Council of Supply Chain Managment Professionals, CSCMP definierar 
logistik enligt följande. “Logistics management is that part of supply chain 
management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and 
reverses flow and storage of goods, services and related information between the point 
of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements.” 
(CSCMP, 2016) Detta innebär i korta drag att logistik handlar om att planera, organisera 
samt styra alla aktiviteter i materialflödet, från råvara till slutkonsument. Detta skall 
göras på ett sätt som tillfredsställer kundens behov och önskemål. 

4.3 Transportplanering 
De första transporterna över hav utfördes för över 6000 år sedan. Redan i tiden före 
Kristi födelse använde romarna Medelhavet för transport (Nilsson, 2000). Sedan dess 
har en stor utveckling skett och idag utförs sjöfarts-, flyg-, järnvägs- samt biltransporter 
där transportplanering har en central roll för att skapa ett fungerande system. 
 
I transportplanering inkluderas samtliga planeringsaktiviteter som utförs för att gods 
skall transporteras. Transportplanering består av flera olika aktiviteter, exempelvis 
beslut gällande transportör och utformning av transportnätverk. (Jonsson och Matsson, 
2011) 
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Ett företags godstransporter ut till kund eller mellan sina egna anläggningar har en stor 
påverkan både på företaget i sig men även på miljö och samhälle. Valet av 
transportmönster medför konsekvenser på företagets kapitalbindning och 
leveransservice då beslut gällande i vilken frekvens och kvantitet som företagets varor 
skall levereras ut till kunderna fattas. Besluten påverkar även produktionen i sig och 
med anledning av detta måste resursanvändningen planeras på ett sätt som leder till att 
transporterna är genomförbara. (Jonsson och Matsson, 2011) 
 
Strukturen på transportmönstret beror bland annat på den geografiska ytan som skall 
levereras till och var företagets terminaler är placerade. Målet är att utforma ett system 
som medför god transportservice samt högt resursutnyttjande. (Jonsson och Matsson, 
2011) 

4.4 Grundläggande optimering 
Optimeringslära är en gren inom matematikens värld därr matematiska modeller och 
metoder används för att finna det bästa handlingsalternativet vid framtagning av 
beslutsunderlag. Vid ett maximeringsproblem är målet att hitta det högsta möjliga 
värdet på målfunktionen medan målet för ett minimeringsproblem är det motsatta, att 
hitta det lägsta möjliga värdet. Genom att bestämma problemets mål kan en målfunktion 
formuleras. För ett minimeringsproblem blir målfunktionen att minimera funktionen 
givet att bivillkoren hålls. Bivillkor är de begränsningar som finns inom problemet och 
variabler är de värden som kan förändras och därmed påverka lösningen. (Lundgren 
m.fl., 2011) När antalet variabler ökar, ökar också svårigheten i problemet och i vissa 
fall går det inte ens att lösa problemet. För att få fram en godtagbar lösning kan 
heuristiska metoder användas. (Holmberg, 2010) I kapitel 4.7 förklaras heuristiska 
metoder och hur dessa kan användas. 
 
Baserat på de egenskaper som en funktion besitter separeras optimeringsproblem oftast 
in i fem olika delområden: linjär programmering, ickelinjär programmering, 
heltalsprogrammering, dynamisk programmering samt kombinatorisk optimering. 
Variablerna i linjär och ickelinjär programmering är kontinuerliga. Skillnaden mellan 
dessa två delområden är att linjär programmering endast innehåller linjära funktioner. 
Vid ickelinjär programmering är minst en av funktionerna ickelinjär. I det tredje 
delområdet, heltalsprogrammering används heltal på samtliga variabler. Funktionen kan 
vara både linjär och ickelinjär men det mest förekommande är linjära funktioner. Vid 
dynamisk programmering delas metoden upp i flera steg för att sedan schematiskt följa 
dessa steg och därigenom lösa problemet. I det sista delområdet, kombinatorisk 
optimering inkluderas binära variabler, vilket innebär att variablerna endast antar 
värdena noll och ett. Istället för att utvärdera samtliga lösningar undersöks olika 
kombinationer av variabler. (Holmberg, 2010) 
 
  



 Ruttplanering för internposten inom Norrköpings kommun  

~ 17 ~   
 

Optimering används bland annat inom produktionsplanering, transport och logistik, 
packningsproblem samt trafikplanering. Det finns givna metoder för arbetsgången när 
beslutsproblem skall lösas. Första steget går ut på att identifiera problemet. När en bild 
av problemet skapats är nästa steg att försöka formulera problemet matematiskt. Steg tre 
går ut på att lösa problemet med hjälp av någon optimeringsmetod och när en lösning 
tagits fram skall den i steg fyra utvärderas. (Lundgren m.fl., 2011) Optimering kan alltså 
användas inom flera olika områden, detta examensarbete placerar sig inom ruttplanering 
och framtagande av rutter för internposten.  

4.5 Ruttplanering 
I detta kapitel presenteras två problemtyper inom ruttplanering. Först presenteras 
ruttplaneringsproblemet och sedan handelsresandeproblemet. I slutet presenteras även 
tidigare studier som utförts inom ruttplanering.   

4.5.1 Ruttplaneringsproblemet 

Ruttplanering handlar om att konstruera rutter så att samtliga kunder besöks på så sätt 
att kundernas efterfrågan tillgodoses. Besluten som fattas rör antalet fordon som behövs 
för att tillgodose kundernas efterfrågan, vilka kunder som skall involveras i de olika 
rutterna samt i vilken ordning kunderna skall besökas. (Jonsson och Matsson, 2011)  
 
Ruttplaneringsproblemet (Vehicle Routing Problem, VRP) är ett av de mest studerade 
optimeringsproblem och syftet är att optimera fordons transportmönster vid besök hos 
ett flertal kunder. Denna typ av problem började studeras redan på 50-talet och sedan 
introduktionen har detta problemområde växt och idag löses många former av problem 
med varierande komplexitet. (Golden m.fl., 2008) 
 
Ett ruttplaneringsproblem med ett fåtal kunder att besöka kan ibland lösas på ett enkelt 
sätt men problemets komplexitet ökar då fler kunder och fordon inkluderas (Nilsson, 
2000). Ett högre antal kunder leder till ett ökat antal möjliga kombinationer vid 
utformning av rutter. För att lösa problemet har ett flertal matematiska metoder 
frambringats med syfte att fungera som stöd vid framtagning av en lösning. (Jonsson 
och Matsson, 2011) 
 
I Figur 3 presenteras ett lösningsförslag på ett ruttplaneringsproblem med tre olika 
rutter. Prickarna symboliserar varsin kund och depån utgör lastbilarnas startposition. 
Eftersom efterfrågan hos kunderna varierar besöks olika antal kunder, vilket leder till 
längre respektive kortare rutter. 
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Figur 3- Lösningsförslag för ett ruttplaneringsproblem. 

Metoden ”Cluster-first, route second” kan användas vid lösning av ett VRP. Denna 
metod går ut på att först dela in kunderna i mindre grupper för att sedan lösa de mindre 
problemen. De mindre grupperna som skapas ges en kapacitetsbegränsning som gör att 
endast en bil krävs, genom detta förändras problemet till flera separata 
handelsresandeproblem. (Kloimüllner m.fl., 2015)  
 
En annan metod som kan användas för att lösa ett ruttplaneringsproblem är svep-
heuristiken. Med hjälp av en karta analyseras vinklarna mellan startnoden och de noder 
som skall besökas. En linje dras rakt upp från depån. Linjen roteras klockvis och varje 
gång en nod passeras placeras den in i turen. Detta utförs fram till att samtliga noder 
inkluderats. (Byungsoo m.fl., 2011) 

4.5.2 Handelsresandeproblemet 

Handelsresandeproblem (Travelling Salesman Problem, TSP) är ett specialfall av ett 
ruttplaneringsproblem, med den skillnaden att ett handelsresandeproblem skall besöka 
samtliga kunder med ett fordon. (Lundgren m.fl., 2011) Målet är att ta fram den 
billigaste vägen för att besöka ett antal noder och sedan ta sig tillbaka till startpunkten, 
givet att det finns information om vad det kostar att färdas mellan varje par av noder. 
Problemet har genom historien ständigt varit uppmärksammat och en av 
huvudanledningarna till detta är att problemet på ett enkelt sätt kan förklaras men är 
desto svårare att lösa. (Applegate m.fl., 2006)  
 
Ett handelsresandeproblem kan antingen vara symmetriskt eller asymmetriskt. Vid ett 
symmetriskt problem är avståndet det samma mellan två punkter i båda 
färdriktningarna. Vid ett asymmetriskt handelsresandeproblem antas avståndet mellan 
två punkter variera beroende på färdriktningen. (Osaba m.fl., 2016) Anledningen till 
variationen i avståndet kan vara att gator består av enkelriktade vägar, avfarten från en 
motorväg är placerad längre bort än infarten etcetera. 
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Det finns ett flertal varianter av handelsresandeproblemet där ytterligare bivillkor 
inkluderas som ökar svårigheten i problemet. En variant är ett handelsresandeproblem 
med förutbestämda hålltider (Blum m.fl., 2013). Problemet är det samma, där den 
billigaste vägen att besöka ett antal kunder skall hittas. Det som utmärker just detta 
problem är att respektive kund har en utsatt tid för leverans (Blum m.fl., 2013). Ett 
multipelt handelsresandeproblem är en annan utveckling av det vanliga 
handelsresandeproblemet. Kara och Bektas (2006) förklarar problemet på så sätt att det 
finns ett flertal handelsresande som skall utgå från samma startposition och sedan 
besöka ett antal kunder. Ett ruttplaneringsproblem (VRP) kan ses som en variant av ett 
multipelt handelsresandeproblem med vissa matematiska utvecklingar. (Kara och 
Bektas, 2006) 
 
I Figur 4 presenteras ett lösningsförslag på ett handelsresandeproblem. Prickarna 
symboliserar varsin kund och depån utgör start- och slutposition. 
 

 
Figur 4- Lösningsförslag för handelsresandeproblemet. 

4.5.3 Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras två tidigare studier. Anledningen till att just dessa studier 
valts ut är för att den första studien har använt sig av zonindelning och den andra 
använder heuristiken närmaste-granne.  
 
I en studie utförd av Crainic m.fl. (2015) skall en typ av ruttplaneringsproblem lösas. 
Problemet karaktäriseras av att det är flera kunder och terminaler som skall besökas vid 
olika distributionstillfällen. Detta problem har en hög komplexitet och för att göra det 
möjligt att lösa används zonindelning. Zonindelning kan utföras på olika sätt det kan 
exempelvis vara en stad som är indelad i olika zoner baserat på kundens eller 
terminalens geografiska läge. Zonindelningen kan även grundas på att hitta en balans i 
mängden kunder eller terminaler som skall besökas i de olika zonerna. Den 
zonindelningen som används i denna studie är sekundär data och utförs alltså inte av 
forskarna själva.   
 
Crainic m.fl. (2015) löser ett problem som innehåller tidsfönster vilka gör att 
leveranserna varken kan komma för tidigt eller för sent till kunden eller terminalen. Då 
det finns flera bilar tillgängliga klassas detta problem som ett ruttplaneringsproblem 
(VRP). Bilarna som används kan utföra uppdrag åt mer än en zon men bilen i fråga får 
endast användas en gång inom varje enskild zon.  
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Målet med studien utförd av Crainic m.fl. (2015) är att hitta en lösning som minimerar 
transportkostnaden. Transportkostnaden utgöras av två delar, en fast kostnad för varje 
fordon och en rörlig kostnad som baseras på den körda sträckan.  
 
Problemet i studien utförd av Crainic m.fl. (2015) löses i två steg där det första steget 
innebär att turerna skapas och i det andra steget bestäms antalet fordon. Det första 
stegen löses med hjälp av lösningsmetoden Tabusökning. När rutterna för varje zon har 
fastställts går nästa fas ut på att bestämma antalet fordon som behövs för att distribuera 
ut till samtliga zoner. Med depån som utgångspunkt börjar ett fordon att distribuera ut 
till en kund i någon av zonerna med tidigast starttid. Fordonet färdas enligt de turer som 
skapats i steget innan och sedan tillbaka in till depån. Om fordonet hinner betjäna 
samtliga kunder i en zon innan en annan zons starttid kan fordonet även betjäna den 
zonen. Om inte måste nästa zon tilldelas ett annat fordon. 
 
En annan studie inom detta område utfördes av Frederickson m.fl. (1978). Studien gick 
ut på att lösa ett multipelt handelsresandeproblem. Då det är svårt att lösa ett multipelt 
handelsredandeproblem till optimum har flera heuristiska metoder tagits fram. 
Frederickson m.fl. (1978) föreslår i sin studie att använda sig av närmaste-granne eller 
närmaste-insättning. I studien har två metoder föreslagits. I det första fallet delas 
kunderna upp i mindre områden och sedan lösa ett handelsresandeproblem för varje 
område.  Den andra varianten går ut på att lösa ett handelsresandeproblem för samtliga 
kunder som skall besökas. Lösningen delas sedan upp i ett antal mindre turer. 
(Frederickson m.fl., 1978)     

4.6 Allmänt om heuristiska metoder 
Holmberg (2010) definierar en heuristik som en “smart” metod som ger en “skaplig” 
lösning. Det är exempelvis fördelaktigt att använda heuristiker vid heltalsproblem eller 
kombinatoriska problem eftersom dessa problemtyper kan vara svårlösta (Lundgren 
m.fl., 2011). Metoden garanterar inte en optimal lösning men är mindre tidskrävande än 
en optimerande metod (Holmberg, 2010). Optimeringsalgoritmer klassificeras oftast in i 
två klasser, icke-optimerande algoritmer och optimerande algoritmer. De optimerande 
algoritmerna genererar en optimallösning. De icke-optimerande algoritmerna genererar 
en tillåten lösning vilket betyder att lösningen uppfyller alla krav men det behöver dock 
inte vara den optimala lösningen. Heuristiker kan antingen vara enkla och användas helt 
utan några kunskaper inom optimering men också väl utvecklade och baseras på 
optimeringsteorier. Det görs fyra klassificeringar av heuristiska metoder: konstruktiva 
heuristiker, lokalsökningsalgoritmer, metaheuristiker samt approximationsalgoritmer. 
(Lundgren m.fl., 2011)  
 
Vid användning av en konstruktiv heuristik skapas stegvis en tillåten lösning från 
grunden. I varje iteration läggs en komponent in i lösningen. Proceduren fortsätter till 
dess att det inte längre går att tjäna på att inkludera fler komponenter i lösningen. Ett 
känt exempel på en konstruktiv heuristik är giriga algoritmer (Greedy-algoritmer). Vid 
varje iteration adderas den komponent som bidrar till att förbättra målfunktionen mest. 
(Lundgren m.fl., 2011)  
 



 Ruttplanering för internposten inom Norrköpings kommun  

~ 21 ~   
 

Lokalsökningsalgoritmer utgår från en tillåten lösning för att sedan förbättra den så 
mycket som möjligt. Genom ett strukturerat sökande kan en bättre lösning hittas. 
När/om en bättre lösning hittas används den som utgångsläge vid repetition av 
proceduren. (Lundgren m.fl., 2011) 
 
Metaheuristiker kan ses som en form av lokalsökningsmetoder med syftet att leda 
lösningen till nya områden för att på så sätt täcka upp en större del av lösningarna 
(Lundgren m.fl., 2011). Ett exempel på en sådan metod är tabusökning. Vid 
tabusökning förbjuds förflyttningar till platser som nyligen besökts (Holmberg, 2010) 
Tabusökning tillåter även förflyttningar som i första hand leder till en försämrad 
målfunktion. Genom detta kan förflyttning från lokalt optimum ske och ett större 
område kan täckas upp. (Lundgren m.fl., 2011). 
 
Approximationsalgoritmer ger utöver en tillåten lösning även ett värde på hur mycket 
lösningen avviker från optimum. (Lundgren m.fl., 2011) 

4.7  Heuristiska metoder för handelsresandeproblemet  
Det finns många varianter och kombinationer av heuristiker som kan användas för 
lösning av ett handelsresandeproblem. I detta avsnitt beskrivs två giriga algoritmer vilka 
kan användas vid lösning av problemet.  

4.7.1 Närmaste-granne-algoritmen 

Närmaste-granne-algoritmen är en typ av girig-algoritm som används vid lösning av 
handelsresandeproblemet (Holmberg, 2010). Heuristiken utförs stegvis och i det första 
steget väljs en valfri nod ut som startnod. Om det redan finns en definierad startnod 
används denna. Steg två går ut på att hitta den nod som ligger närmast startnoden. 
Denna nod placeras sedan in sist i turen. Steg två repeteras fram tills att samtliga noder 
inkluderats, efter detta avslutas processen. (Lundgren m.fl., 2011) Nackdelen med 
närmaste-granne-algoritmen är att sträckan från sista noden till slutnoden kan bli lång. 
(Holmberg, 2010) 
 
I Figur 5 visas en tur som skapats genom användning av närmaste-granne-algoritmen. 
Nod ett symboliserar startpunkten och nod två har valts som den första noden att 
besöka. Siffran på bågen mellan varje par av noder representerar kostnaden för att ta sig 
mellan noderna. Från nod två utvärderas vilken av de resterande noder som är billigast 
att besöka. I detta fall blev nod fem nästa nod i turen att besöka, då det endast kostar en 
enhet att besöka denna nod samt att den ännu inte är inkluderad. Denna process 
repeteras fram tills att samtliga noder inkluderats, för att därefter återgå till startpunkten. 
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Figur 5- Lösningsförslag, Närmaste-granne. 

4.7.2 Närmaste-addering 

Närmaste-addering är en grupp av giriga heuristiker som används vid lösning av 
handelsresandeproblemet. I denna grupp ingår heuristikerna: Närmaste-insättning och 
längst-bort-insättning. Heuristikerna utgår från en vald nod för att sedan hitta den nod 
som ligger närmast eller längst bort beroende på vilken heuristik som används. 
(Lundgren m.fl., 2011) En faktor som skiljer denna grupp av heuristiker från närmaste-
granne-heuristiken är att vald nod kan placeras var som helst i turen.  
 
För att lösa ett problem med denna typ av heuristik väljs en valfri startnod. Efter att 
startnoden bestämts skall den nod som ligger närmast startnoden väljas. Genom detta 
skapas en tur mellan startnoden och den valda noden. Nästa steg går ut på att hitta den 
nod som ligger närmast en redan inkluderad nod. Vid användning av längst-bort-
insättning eftersöks det motsatta, den nod som ligger längst bort. Den nya noden sätts 
sedan in mellan startnoden och den senaste besökta noden för att på så sätt skapa en tur. 
Detta steg upprepas tills samtliga noder är inkluderade. (Lundgren m.fl., 2011) I Figur 6 
visas de olika iterationerna.  

 
Figur 6- Illustration av lösningsmetod. 

 
  

Första iterationen Andra iterationen 
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Närmaste-insättning 
Närmaste-insättning ingår i den grupp av heuristiker som presenterades ovan. Det som 
skiljer denna från närmaste-granne är var den bästa noden skall placeras. Istället för att 
placera den mellan den senaste besökta och startnoden så placeras noden där den passar 
bäst. Den bästa platsen bestäms genom att beräkna förändringen i kostnad där lägst är 
bäst. (Lundgren m.fl., 2011)   
 
Längst-bort-insättning 
Till skillnad från de heuristiker som presenterats tidigare går denna ut på att välja den 
nod som ligger längst bort från någon av de redan inkluderade noderna. Med 
utgångspunkt i startnoden väljs den nod som ligger längst bort och en tur skapas mellan 
dessa. Nästa steg är att undersöka vilka nod som ligger lägst bort ifrån någon redan 
inkluderad nod. Noden placeras sedan in på samma sätt som i Närmaste-insättning det 
vill säga på den bästa platsen i turen. Steget repeteras fram tills att samtliga noder 
inkluderats. (Lundgren m.fl., 2011) 
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4.8 Programvaror vid ruttplanering 
Vid ruttplanering och framtagandet av rutter för transporter finns flera alternativa 
programvaror. Program som kan användas för detta arbete är GIS-program exempelvis 
ArcGIS och matematiska program så som Excel och CPLEX.  

4.8.1 GIS-Program 

Geografiska informationssystem även förkortat GIS, är en typ av system som används 
för bland annat insamling, lagring och analys av geografisk data. Geografiska 
informationssystem kan även användas vid ruttplanering. Inom detta 
användningsområde används systemet exempelvis för att hitta bästa möjliga väg vid 
godstransporter. (Wellving, 2001)  
 
Ett populärt GIS-program är ArcGIS som är utvecklat av Esri och har funktioner som 
möjliggör skapande av kartor och även viss optimering. Network Analyst är ett verktyg 
som ingår i ArcGIS och kan användas vid ruttplanering. I detta verktyg kan rutter 
planeras och körtider beräknas med hjälp av bakomliggande data (Esri, 2016). Network 
Analyst löser optimeringsproblemen med hjälp av Dijkstra’s algoritm och manuellt 
inlagd data (Esri, 2010).  
 
Dijkstar’s algoritm används för att hitta den billigaste vägen mellan den förbestämda 
start- och slutnoden. I utgångspunkten finns två mängder, ”avsökta noder” och ”ej 
avsökta noder”. Algoritmen startar i startnoden och söker de noder som är möjliga att 
besöka från denna. Nodpris är kostnaden för att ta sig till just den noden. Detta värde är 
satt till oändligheten vid algoritmens början. Då kostnaden från startnod till nod A är 
lägre än det nu satta nodpriset uppdateras nodpriset. Detta steg upprepas för samtliga 
noder som är möjliga att besöka. När den billigaste anslutningen hittats väljs denna nod 
som utgångspunkt. Nästa sökning går till på samma sätt där, noden med lägsta nodpris 
sökes. Noder som besökts sätts in i mängden ”avsökta noder” och skall inte besökas 
igen. Algoritmen avslutas när slutnoden är nådd. (Lundgren m.fl., 2011)  

4.8.2 Matematiska program 

Ett matematiskt optimeringsproblem kan lösas både för hand och med hjälp av en dator. 
Vid manuell lösning kan endast enklare problem med få variabler lösas på grund av att 
komplexiteten av problemet blir stor då många variabler inkluderas. För att lösa större 
optimeringsproblem krävs därför användning av en dator, CPLEX och Excel är två 
programvaror som kan användas i detta syfte, att lösa optimeringsproblem.   
 
CPLEX  
Företaget IBM har programvaran CPLEX för hantering av optimeringsproblem och i 
detta program kan problem av olika typer lösas. CPLEX kan lösa såväl enkla linjära 
problem som komplexa kvadratiska problem och hanterar både kontinuerliga och 
diskreta variabler. Programmet används i huvudsak för att lösa linjära problem med 
målet att minimera eller maximera resultatet givet vissa förbestämda villkor. För att lösa 
optimeringsproblem i CPLEX kodas en matematisk formulering av problemet. CPLEX 
har stöd för flera programmeringsspråk så som java, C och AMPL. (IBM, 2009)       
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Excel 
Office-paketet är en samling programvaror som levereras av Microsoft, inkluderat i 
detta paket är programmet Excel. Excel är ett kalkylprogram som kan användas för att 
hantera data, bygga modeller för analys av data, utföra beräkningar samt presentera data 
med hjälp av diagram och tabeller. (Microsoft, 2016) Inkluderat i programvaran finns 
ett flertal “add-ins” vilket är tilläggstjänster som utökar användningsområdet för Excel. 
Visual Basic for Applications (VBA) är ett exempel på ett sådant tillägg. I detta 
program skrivs kod på VBA-spårk för att lösa olika typer av problem. (Microsoft, 
2009)      

4.8.3 Kartverktyg 

Vid ruttplanering kan det vara fördelaktigt att illustrera rutterna med hjälp av ett 
kartverktyg. För att illustrera rutterna finns det en mängd olika program som kan 
användas. Ett exempel är Optiplan. Optiplan levererar en optimeringstjänst samt ett 
verktyg för schemaläggning och visualisering av planerade rutter. Verktyget Optiplan 
Elevresor är i huvudsak skapat för att användas inom skolskjutsplanering. (Optiplan, 
2016) För att använda verktyget krävs att en optimering gjorts på förhand. 
Optimeringen kan antingen köpas in från Optiplan eller utföras på eget initiativ.  
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5 Verksamhetsbeskrivning 
I rapportens femte kapitel presenteras verksamheten åt vilken examensarbetet utförts.  
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5.1 Norrköpings kommun 
De organisationer som angränsar till Tekniska kontoret där arbetet utförs presenteras i 
följande kapitel.   

5.1.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är den verksamhet som har i uppdrag att leda, samordna samt följa 
upp kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det är kommunstyrelsens 
uppdrag att ta fram förslag på mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna men 
även kontrollera att verksamheterna uppfyller målen samt följer planen. (Norrköping, 
2014) 

5.1.2 Tekniska nämnden 

Under kommunstyrelsen ligger tekniska nämnden vilken ansvarar för uppdrag gällande 
gator, parker, drift och underhåll av spår samt andra liknande uppgifter. (Norrköping, 
2014) Denna nämnd arbetar efter visionen att “ge ett gott bemötande, god tillgänglighet 
och trovärdighet. Medborgare och företag når enkelt rätt kompetens och får relevant 
information”. (Norrköping, 2016a)  

5.1.3 Tekniska kontoret 

Den verksamhet som utför uppdrag på beställning från Tekniska nämnden är Tekniska 
kontoret (Norrköping, 2016b). Tekniska kontoret arbetar sedan 2015 enligt 
verksamhetsidén “Tekniska kontoret erbjuder god service i form av god tillgänglighet, 
gott bemötande samt leveranssäkerhet.” De ord som präglar verksamheten är 
tillgänglighet, bemötande och leverans. (Wadstein, 2015). Uppbyggnaden av Tekniska 
kontorets organisation visas i Figur 7. Detta arbete utförs åt enheten ”Kundservice och 
sekretariat”. 

 
Figur 7- Organisationsschema för Tekniska kontoret. 
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6 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget för planering och distribution av internposten inom 
Norrköpings kommun. Informationen i denna text är insamlad från observationer och 
den utförda intervjun. 
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En kommun består av många enheter som tillsammans arbetar för att göra 
kommunen trivsam. Enheterna kan utgöras av exempelvis skolor, kontor och 
sjukvård, vilket är verksamheter som alla är beroende av in- och utgående post. I maj 
2016 distribuerades post till 263 enheter inom Norrköpings kommun. Att få post till 
sin kommunala enhet är en fri nyttighet vilket betyder att enheterna inte själva står 
för denna kostnad utan att kommunen som helhet betalar denna. Av de 263 
kommunala enheterna är det 41 enheter som valt att själva hämta posten vid 
sorteringsterminalen, vilket betyder att de tackat nej till distributionstjänsten. 
Anledningarna till att enheterna inte anser sig behöva nyttja tjänsten är att 
verksamheten är belägen i samma hus som sorteringsterminalen eller att den ligger i 
nära anslutning till byggnaden.  
 
I oktober 2013 upphandlade kommunen ett avtal med en entreprenör gällande 
internpost. Detta avtal trädde i kraft i april 2014 och sträcker sig fram till sista mars 
2018. I avtalet står att entreprenören ansvarar för planering samt distribution av 
internpost. Entreprenören har i uppdrag att planera de rutter som skall användas vid 
distribution av internposten samt att bemanna dessa rutter för att möta efterfrågan. 
Entreprenören ansvarar även för att sköta distributionen vilket betyder att 
entreprenören ansvarar för leverans av ingående post till respektive enhet samtidigt 
som de även hämtar upp post från enheterna. I avtalet står även att minst 20 procent 
av stoppställena skall besökas utan negativ inverkan på miljön. Ett sådant fordon kan 
vara elfordon eller cykel alternativt att distributören promenerar mellan de olika 
enheterna vid distribution av post.  
 
6.1 Planeringsprocessen för internpost 
Den externa entreprenören har i dagsläget ansvar för att planera distributionen av 
internposten. Rutterna som körs planeras manuellt med hjälp av entreprenörens goda 
lokala kännedom. Entreprenören delar upp staden i två områden för att på så sätt kunna 
skapa rutter inom dessa. Anledningen till att två områden skapas är att Tekniska 
kontoret beställt två bilar per distributionstillfälle. Entreprenören och Tekniska kontoret 
har därefter kartlagt behovet hos respektive kommunal enhet för att bestämma hur ofta 
posten skall distribueras. Den befintliga körplanen uppdateras månadsvis då det händer 
att en kommunal enhet flyttas och därmed får en ny adress. När en kommunal enhet 
byter adress meddelar Tekniska kontoret entreprenören som då lägger in den nya 
adressen i sin planering. Enheten läggs in på den rutt där den passar bäst enligt det 
geografiska läget.  
 
Vid planering av distributionen används tre distributionstillfällen, morgon, förmiddag 
och eftermiddag. Morgonrundan börjar klockan 7:00. Förmiddagsrutten distribueras 
mellan 9:00-12:00. Eftermiddagsturen startar klockan 13 och sträcker sig fram till 
klockan 16-17. 
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I dagsläget uppfylls kravet på att 20 procent av stoppställena skall besökas utan negativ 
inverkan på miljön genom att köra ut till de kommunala enheterna för att sedan 
promenera till närliggande enheterna. Ett exempel är adressen Lindövägen som har tre 
närliggande stoppställen. Chauffören parkerar bilen vid det första stoppstället och 
promenerar till de andra enheterna för att lämna samt hämta post för att sedan återvända 
till bilen. Entreprenören anser dock att det är svårt att uppfylla detta krav på grund av de 
tider som är satta för respektive distributionstillfälle. 

6.2 Distribution 
Vid distribution av posten utgår leveransen från sorteringsterminalen som är belägen på 
Tekniska kontoret. Till sorteringsterminalen kommer post antingen från de olika 
kommunala enheterna eller från det lokala postkontoret. När posten ankommer till 
sorteringsterminalen omhändertas den av vaktmästaren som sorterar posten i de olika 
postfacken för respektive stoppställe.  
 
Stoppställe är ett begrepp som symboliserar två saker inom kommunen. Det kan 
antingen vara platsen för en kommunal enhet där endast den enheten får sin post. Det 
kan även vara en plats dit flera kommunala enheter får sin post levererad, posten måste 
sedan distribueras mellan de enheter som tillhör samma stoppställe. Den senare 
distributionen är något som sköts separat. Det är alltså inte distributörens ansvar att 
leverera till respektive enhet utan endast till stoppstället. Varje stoppställe skall ha fack 
för in- respektive utgående post vilket gör det smidigt för distributören att plocka med 
sig utgående post tillbaka till sorteringsterminalen.     
 
Antalet leveranser till de kommunala enheterna varierar från enhet till enhet. Vissa 
enheter får post vid ett tillfälle per vecka medan andra är beroende av inkommande post 
flertal gånger per dag. Rådhuset, som är en kommunal verksamhet inom Norrköpings 
kommun, hanterar många och viktiga ärenden och behöver därför snabb återkoppling. 
Detta medför att frekvent distribution av internpost är viktigt. Rådhuset är en av de 
enheterna som har flest leveranser per vecka då de får post varje dag, tre gånger om 
dagen. För fullständig information gällande hur många leveranser respektive enhet har 
se Bilaga 1. Som tidigare nämnts finns det tre starttider för distributionen av 
internposten, en morgonrunda, en förmiddagsrunda samt en eftermiddagsrunda. 
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6.3 Entreprenörens lösning 
Distributionen av post sköts vid de distributionstillfällen som tidigare presenterats, 
måndagar och fredagar skiljer sig dock från de resterande. Det som skiljer dessa från 
övriga är att de endast har två distributionstillfällen då det inte finns någon morgonrutt. 
För att skapa rutterna har entreprenören tagit hänsyn till de två bilarna som finns till 
förfogande samt efterfrågan från enheterna vid varje enskilt distributionstillfälle. 
Genom att observera en karta där samtliga enheter är markerade och med hjälp av 
entreprenörens lokala kännedom skapades två turer för varje distributionstillfälle. Totalt 
har 26 turer skapats. I Tabell 1 framgår: sluttid, tidsåtgång, sträcka för de två bilarna i 
respektive distributionstillfälle samt antal enheter som skall besökas vid varje 
distributionstillfälle. Antal besök varierar och kan vara allt ifrån 16 enheter till 76 
enheter. De rutor som är röda representerar distributionstillfällen där de ställda 
tidskraven inte uppfylls.  
 
Tabell 1- Data för Nuläget. 

 
 
I Figur 8 visas turerna för onsdag morgon. Blå och röd färg symboliserar turen för bil 1 
respektive bil 2. Onsdag morgon är det distributionstillfälle med lägst efterfrågan. 
Entreprenören har i detta fall delat upp distributionen av post så att ett fordon ansvarar 
för enheterna norr om depå Rosen medan det andra fordonet ansvarar för de enheter 
som är lokaliserade till söder om Rosen. Bil 1 distribuerar till nio enheter och bil 2 till 
sju. 
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Figur 8- Illustration av turerna på onsdag morgon. 

Ett annat exempel på hur turerna är konstruerade visas i Figur 9 där Rosen inte syns 
men är lokaliserad norr om bilden. Dessa turer körs på torsdag morgon. Här ansvarar bil 
1 för att distribuera post till de enheter som ligger närmast Rosen och bil 2 ansvarar för 
enheter som ligger längre bort från Rosen. Bil 1 distribuerar till 22 enheter och bil 2 till 
sju. 
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Figur 9- Illustration av turerna på torsdag morgon. 

För att få ett mått på den totala körsträckan samt hur väl entreprenören uppfyller de 
utsatta tidskraven har turerna visualiserats i Optiplan Elevresor. Då entreprenören inte 
har några uppgifter tillgängliga gällande hur lång tid varje rutt tar har rutterna 
schemalagts med hjälp av Optiplan Elevresor. Det finns heller inga uppgifter gällande 
tidsåtgången att leverera post vid varje stoppställe. Med anledning av detta är 
tidsåtgången satt till 2 minuter, ett värde som tagits fram genom observationer. För mer 
information kring hur detta värde tagits fram se kapitel 3.4 och 7.1. I Tabell 1 visas 
tidsåtgången, sträckan samt antalet enheter som skall besökas av respektive bil. Det 
framgår även att den totala körsträckan för samtliga rutter som används under en vecka i 
dagsläget är ungefär 1141 kilometer. 

6.4 Boken kommer 
Inom avtalet för internpost ingår även servicen ”boken kommer”. Tjänsten erbjuds till 
de invånare som inte själva kan ta sig till ett bibliotek för att låna böcker. Denna tjänst 
innebär att cirka 30-50 personer inom kommunen får möjlighet att beställa böcker från 
biblioteket som sedan levereras hem.  
 
Böckerna distribueras till beställaren varannan torsdag i samband med att internposten 
körs ut. Den efterfrågade volymen samt vilka adressen som skall besökas varierar dock 
från vecka till vecka. Med anledning av dessa variationer behandlar entreprenören 
planeringen för detta uppdrag vid sidan av internposten.    
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7 Resultat för ruttplanering 
I detta kapitel presenteras resultatet för den utförda ruttplaneringen. 
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7.1 Observation 
I kapitel 3.4 beskrevs de observationer som utfördes under examensarbetet. Den andra 
observationen gick ut på att samla in data för att på så sätt ge ett värde på tidsåtgången 
vid varje stoppställe. I Figur 10 visas tidsåtgången för respektive stoppställe.  

 
Figur 10- Diagram över tidsåtgång 

 
Medelvärdet beräknades till 121,52 sekunder vilket omvandlas till 2 minuter. Det 
framtagna medelvärdet används sedan som tidstillägg i tidtabell som tas fram för 
samtliga turer. I Figur 11 illustreras medelvärdet med hjälp av en röd linje.  
 

 
Figur 11- Diagram över tidsåtgång med medelvärde 
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7.2 Gruppering per distributionstillfälle 
För att problemet skulle kunna lösas som ett handelsresandeproblem delades enheterna 
för varje distributionstillfälle upp i två grupper. Grupperingen baserades på enhetens 
geografiska läge. Optiplan Elevresor användes för att visualisera enheternas läge på en 
karta. Med hjälp av denna visualisering kunde enheterna inom varje tidsfönstret delas in 
i grupper. Visualiseringen visas i Figur 12. För att gruppera enheterna visualiserades  
alla enheter som skulle besökas inom respektive distributionstillfälle. När enheterna var 
utlagda på kartan gjordes en gruppering enligt enheternas geografiska läge. Denna 
gruppering utfördes manuellt och skiljer sig för alla distributionstillfällen. Vid vissa 
distributionstillfällen passade det bäst att en grupp skapades av enheterna i Norrköpings 
norra del medan den andra gruppen innehöll enheter belägna i södra Norrköping. 
    

 
Figur 12- Kartbild på ett urval av de kommunala enheterna. 

Vid grupperingen togs även hänsyn till hur många enheter som fanns i respektive grupp. 
Målet var att hitta en balans på efterfrågan mellan de två grupperna. Detta uppfylldes till 
stor del, dock med vissa undantag där det var smidigare att åka till en närliggande enhet 
än att enheten placerades i den andra gruppen som inte alls skulle besöka det specifika 
området. I Tabell 2 visas hur många enheter som besöks under respektive 
distributionstillfälle och grupp.  
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Tabell 2- Antal enheter som besöks under varje distributionstillfälle och grupp. 

  Bil 1 Bil 2   

Distributionstillfälle  Antal enheter Antal enheter 
Totalt antal enheter per 

distributionstillfälle 

Måndag Morgon 
Inga enheter 

besöks 
Inga enheter 

besöks  Inga enheter besöks 
Måndag FM 38 38 76 
Måndag EM 23 25 48 
Tisdag Morgon 13 13 26 
Tisdag FM 32 39 71 
Tisdag EM 20 29 49 
Onsdag Morgon 7 9 16 
Onsdag FM 34 36 70 
Onsdag EM 20 18 38 
Torsdag Morgon 14 15 29 
Torsdag FM 30 31 61 
Torsdag EM 22 20 42 

Fredag Morgon 
Inga enheter 

besöks 
Inga enheter 

besöks Inga enheter besöks 
Fredag FM 34 31 65 
Fredag EM 24 19 43 

   
När grupperingen var slutförd sammanställdes vilka enheter som hamnade i respektive 
grupp, detta presenteras i Bilaga 1. Bilagan består av tabeller som innehåller 
information gällande varje enhets namn, adress och nodnummer. I Figur 13 visas 
bilagans upplägg. Datan är uppdelad i två grupper enligt gruppindelningen. På grund av 
detta finns två listor med denna typ av information för varje distributionstillfälle. De två 
olika grupperna representeras av varsin färg där Grupp 1 är blå medan Grupp 2 är 
orange.  
 

 
Figur 13- Bild från Bilaga 1. 
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7.3 Resultat innan manuella förändringar 
För att lösa de handelsresandeproblem som togs fram med hjälp av grupperingen 
skapades ett program. Programmet skapades i Excel med hjälp av kod i VBA. 
Gränssnittet som tagits fram illustreras i Figur 14 och 15.  

 
Figur 14- Indata i programmet. 

I Figur 14 visas den första delen av gränssnittet som innehåller indata. I kolumn A 
visas ”från-noden” och i kolumn B visas de noder som kan besökas från ”från-noden”. I 
kolumn C presenteras sträckan mellan varje par av noder. I Figur 15 visas den andra 
delen av gränssnittet. Till vänster finns två knappar, ”Planera rutt” 
och ”Rensa". ”Planera rutt” används för att starta koden. Knappen ”Rensa” rensar all 
data till höger om knapparna. Till höger om knapparna i den blåa kolumnen skall de 
enheter som ingår i turen klistras in. Denna data fås från Bilaga 1. I den gröna kolumnen 
visas resultatet, här skrivs enheternas nodnummer ut i den ordning som enheterna skall 
besökas. Den sista rutan är en summering av den totala sträckan för turen.  

 
Figur 15- Program. 
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När programmet körs fås en rutt som sedan visualiseras i Optiplan Elevresor. I Figur 16 
visas ett exempel på en rutt som skapats. Rutten som visas tillhör Grupp 1 i tidsfönstret 
Fredag FM. Enheterna skall enligt programmet och dess närmaste-granne algoritm 
besökas i den ordning som visas i Figur 16. Turen körs till Skärblacka, området inom 
den gröna ringen, för att sedan åka söderut till Kimstad, området inom den blå ringen. 
Detta gör att ”Vånga enheten” längst till väster inte besöks i samband med 
Skärblackaområdet utan besöks i ett senare skede. På grund av detta utförs vissa 
manuella förändringar på rutterna. Resultatet efter förändringarna presenteras i kapitel 
7.4. 

 
Figur 16- Exempel på tur innan manuell förändring. 

En annan anledning till att manuella förändringar utfördes var för att uppfylla de krav 
Tekniska kontoret ställt på turerna. Ett exempel på en manuell förändring som var 
tvungen att utföras gäller Rådhuset. Rådhuset skall besökas två gånger under turen och 
med anledningen av detta har Rådhuset delats upp i två enheter, “Rådhuset” och 
“Rådhuset sen fm o em”. Lösningen som fås med hjälp av programmet placerar de två 
enheterna bredvid varandra då avståndet “mellan” enheterna är 0 kilometer. I Tabell 3 
visas turen för onsdag eftermiddag som tagits fram med hjälp av programmet, det vill 
säga innan de manuella förändringarna utförts. 
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Tabell 3- Tur innan manuella förändringar, Onsdag EM, Bil 1. 
Ordning Enhet Avgångstid Stopptid 

[min] 
Avstånd [km] 

1 Depå Rosen 13:00:00 00:00 0.00 
2 Rådhuset 13:03:16 02:00 0.24 
3 Rådhuset hämtning 

sen fm o em 
13:05:16 02:00 0.24 

4 Lönecenter 13:11:24 02:00 1.18 
5 Lönecenter sen 

hämtning 
13:13:24 02:00 1.18 

6-20 … … … … 
21 Krokeks Bibliotek 14:50:49 02:00 39.31 
22 Depå Rosen 15:15:07 00:00 62.69 

 
I Tabell 3 är “Rådhuset”, “Rådhuset sen fm o em”, “Lönecenter” samt “Lönecenter sen 
hämtning” rödmarkerade. Denna lösning ger inte en tillåten tur utan den sena 
hämtningen skall utföras precis innan fordonet tar sig tillbaka till depån. Med anledning 
av detta flyttas enheterna manuellt i Optiplan Elevresor, resultatet av detta presenterar i 
Tabell 5. I Tabell 4 presenteras den nuvarande lösningen tillsammans med alternativet i 
form av körd sträcka. Den körda sträckan redovisas för varje distributionstillfälle och bil 
och i den tredje kolumnen summeras avståndet för varje distributionstillfälle. Tabellens 
sista kolumn visar differensen mellan nuläget och den alternativa lösningen. Enligt 
dessa beräkningar blir den totalt körda sträckan för alla turer cirka 20 kilometer längre 
för det framtagna alternativet.  
 
Tabell 4- Resultat innan manuella förändringar. 

  Nuläge Nuläge   Alternativ Alternativ     
Distributionstillfälle Bil1 Bil2 Summerat Bil1 Bil2 Summerat Differens 
Måndag Morgon --- --- --- --- --- --- --- 
Måndag FM 29,37 39,02 68,39 43,80 35,60 79,40 11,01 
Måndag EM 62,79 88,82 151,61 56,89 94,05 150,94 -0,67 
Tisdag Morgon 11,40 22,38 33,78 15,95 17,06 33,01 -0,77 
Tisdag FM 48,80 30,53 79,33 37,38 33,03 70,41 -8,92 
Tisdag EM 43,58 79,87 123,45 52,05 91,09 143,14 19,69 
Onsdag Morgon 16,28 11,43 27,71 11,10 15,61 26,71 -1,00 
Onsdag FM 33,63 37,60 71,23 34,04 40,10 74,14 2,91 
Onsdag EM 62,71 89,65 152,36 62,69 90,74 153,43 1,07 
Torsdag Morgon 10,84 23,25 34,09 16,38 18,32 34,70 0,61 
Torsdag FM 21,31 30,85 52,16 23,38 29,18 52,56 0,40 
Torsdag EM 61,52 88,24 149,76 60,28 90,91 151,19 1,43 
Fredag Morgon --- --- --- --- --- --- --- 
Fredag FM 48,20 31,50 79,70 33,19 32,14 65,33 -14,37 
Fredag EM 38,46 79,44 117,90 88,91 36,59 125,50 7,60 

TOTALT     1141,47     1160,46 18,99 
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7.4 Resultat efter manuella förändringar 
Som nämndes i kapitel 7.3 utfördes vissa manuella förändringar för att på så sätt 
generera ett bättre resultat och för att uppfylla kraven som Tekniska kontoret ställt på 
turerna. Exemplet med ”Vånga enheten” presenterades i kapitel 7.3 och presenteras nu 
igen efter manuella förändringar. Tidigare besöktes “Vånga enheten” som enhet 23 i 
turen, efter att fordonet besökt Kimstad. Figur 17 visar att efter den manuella 
förändringen besöks “Vånga enheten” som turens 18:e enhet. Denna manuella 
förändring minskade det totala avståndet för denna tur med cirka 11 kilometer. 
Liknande manuella förändringar utfördes för samtliga turer. För att se resultat före 
respektive efter förändringar se Tabell 4 och 6.  

 
Figur 17- Exempel på tur efter manuell förändring. 

“Rådhuset sen fm o em” placerades in sist i turen då denna enhet inte kan besökas 
samtidigt som “Rådhuset”. Samma förändring gjordes för “Lönecenter sen hämtning”. 
Tabell 5 visar turen som skapats efter de manuella förändringarna. De gröna 
markeringarna visar de enheter som flyttats i turen. Tabellen visar även det totala 
avståndet för rutten. Då “Lönecenter” samt “Rådhuset” är lokaliserade nära depån sker 
ingen större förändring gällande det totala avståndet. Vid jämförelse med sträckan som 
presenterades i Tabell 3 genererar förändringarna i en avståndsökning på 0.13 
kilometer. 
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Tabell 5- Tur efter manuella förändringar, Onsdag EM, Bil 1. 
Ordning Enhet Avgångstid Stopptid 

[min] 
Avstånd [km] 

1 Depå Rosen 13:00:00 00:00 0.00 
2 Rådhuset 13:03:16 02:00 0.24 
3 Lönecenter 13:09:26 02:00 0.24 
4-18 … … … … 
19 Krokeks 

Bibliotek 
14:46:49 02:00 39.31 

20 Lönecenter sen 
hämtning 

15:11:11 02:00 39.31 

21 Rådhuset 
hämtning sen 
fm o em 

15:16:57 02:00 39.31 

22 Depå Rosen 15:18:28 00:00 62.82 
 
Efter att manuella förändringar utförts på de turer som behövde förändras 
sammanställdes resultatet. I Tabell 6 presenteras lösningen som genererats efter 
manuella förändringar tillsammans med nuläget. I tabellen redovisas körd sträcka för 
varje distributionstillfälle och bil för att sedan i den tredje kolumnen summeras. I sista 
kolumnen visas differensen mellan nuläget och alternativet efter de manuella 
förändringarna. Körsträckan blir i det här fallet cirka 30 kilometer kortare för 
alternativet än den sträcka som körs i nuläget. 
 
Tabell 6- Resultat efter manuella förändringar. 

  Nuläge Nuläge   Alternativ Alternativ     
Distributionstillfälle Bil1 Bil2 Summerat Bil1 Bil2 Summerat Differens 
Måndag Morgon --- --- --- --- --- --- --- 
Måndag FM 29,37 39,02 68,39 33,54 31,26 64,80 -3,59 
Måndag EM 62,79 88,82 151,61 57,01 93,15 150,16 -1,45 
Tisdag Morgon 11,40 22,38 33,78 15,95 17,06 33,01 -0,77 
Tisdag FM 48,80 30,53 79,33 34,55 30,63 65,18 -14,15 
Tisdag EM 43,58 79,87 123,45 47,24 91,22 138,46 15,01 
Onsdag Morgon 16,28 11,43 27,71 11,10 15,61 26,71 -1,00 
Onsdag FM 33,63 37,60 71,23 27,35 37,84 65,19 -6,04 
Onsdag EM 62,71 89,65 152,36 62,82 89,37 152,19 -0,17 
Torsdag Morgon 10,84 23,25 34,09 16,38 18,32 34,70 0,61 
Torsdag FM 21,31 30,85 52,16 20,90 29,18 50,08 -2,08 
Torsdag EM 61,52 88,24 149,76 59,44 90,64 150,08 0,32 
Fredag Morgon --- --- --- --- --- --- --- 
Fredag FM 48,20 31,50 79,70 33,19 32,14 65,33 -14,37 
Fredag EM 38,46 79,44 117,90 77,23 36,47 113,70 -4,20 

TOTALT     1141,47     1109,59 -31,88 
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Det sista som utfördes var att schemalägga turerna i Optiplan Elevresor. Resultatet från 
schemaläggningen presenteras i Tabell 7. Tabellen visar sluttiden, tidsåtgång, körd 
sträcka samt antal besökta enheter för varje distributionstillfälle och bil. 
 
Tabell 7- Data för alternativet efter manuella förändringar. 
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8 Analys av resultat 
Här utförs en analys av resultatet. De nya framtagna rutterna jämförs med de som 
entreprenören använder i dagsläget. 
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8.1 Analys av gruppering 
Grupperingen som presenterades som resultat i kapitel 7.2, och i en mer utförlig version 
i Bilaga 1, utfördes som tidigare nämnts med hjälp av enhetens geografiska läge. Att 
grupperingen grundar sig på just denna typ av data gjorde det möjligt att ganska enkelt 
dela upp grupperna. Grupperingen utfördes med hjälp av Optiplans verktyg Elevresor 
som beskrevs i kapitel 4.8.3. Att välja enhetens geografiska läge som primär data för 
grupperingen ansågs som det bästa alternativet då körd sträcka skulle minimeras. Att 
lägga närliggande enheter i samma grupp möjliggör då en bättre lösning.  
 
Efter det geografiska läget prioriterades en balans mellan de två gruppernas efterfrågan. 
I den mån det gått har grupperna delats upp så att lika många enheter ingår i 
distributionstillfällets två grupper. Av de 13 skapade rutterna är det tre 
distributionstillfällen som har en större obalans än de resterande, se Tabell 2. Vid det 
distributionstillfälle som har den största obalansen har den ena gruppen 9 enheter mer 
än den andra gruppen. Denna obalans beror på att enheterna geografiskt sett passat 
bättre in i den andra gruppen. Då alla rutter som utgår från depån hinner tillbaka till 
depån inom det gällande tidsfönstret visas att denna obalans inte påverkar huruvida 
lösningen är tillåten eller inte. Med anledning av detta anses gruppindelningen 
användbar för fortsatt ruttplanering.  

8.2 Analys av resultat innan manuella förändringar 
De indata som används för att ta fram rutterna är nodnummer på från- och till-nod samt 
sträckan mellan nod A och nod B. Med hjälp av det program som skapats används 
denna data för att få fram den bästa ordningsföljden för en specifik tur. Efter att 
grupperingen avslutades kördes alla grupper i programmet för att få fram ett resultat. 
Resultatet från denna första körning visas i Tabell 4. I Tabell 4 framgår att den 
framtagna lösningen leder till en ökning på nästan 20 kilometer jämfört med den 
nuvarande lösningen. Analyseras varje distributionstillfälle var för sig visar Tabell 4 att 
det endast är fem turer som förbättrats i och med den nya lösningen. Detta betyder att 
majoriteten av turerna var bättre innan denna lösning togs fram. Detta är dock utan att 
hänsyn tagits till att entreprenören i dagsläget inte håller de tidskrav som ställts av 
Tekniska kontoret. De turer som inte uppfyller kraven visas med hjälp av rödmarkerade 
cellerna i Tabell 1.   
 
Som nämndes i kapitel 7.3 finns vissa fall där programmet inte levererat en 
tillfredsställande lösning. ”Vånga enheten” och ”Rådhuset” var de exempel som togs 
upp.  
 
Det program som skapats är grundat på heuristiken närmaste-granne. Denna heuristik är 
väldigt enkel vilket innebär att lösningen som fås troligtvis inte är optimal. Att det 
resultat som tagits fram leder till en försämring kan därför sammankopplas med denna 
enkla heuristik. Vid användning av heuristiker kan det därför vara bra att använda sig av 
en förbättringsheuristik eller att manuellt utföra vissa förändringar. Resultatet som 
genererats av programmet är därmed inte direkt användbart utan skall användas i 
kombination med Optiplan Elevresor, där manuella förändringar kan utföras. 
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8.3 Analys av resultat efter manuella förändringar 
För att förbättra den slutgiltiga lösningen utfördes manuella förändringar på vissa turer, 
två exempel på detta gavs i kapitel 7.4. Dessa förändringar utfördes manuellt med hjälp 
av Optiplan Elevresor. Genom att ordningsföljden för vissa rutter korrigerades kunde 
den totalt körsträckan minskas från 1160 kilometer till 1110 kilometer, vilket är en 
minskning på 50 kilometer. I Tabell 4 visas resultatet innan förändring och i Tabell 6 
visas det resultat som fås efter de manuella förändringarna. I den nuvarande lösningen, 
se Tabell 1, körs en sträcka på 1141 kilometer per vecka för att distribuera posten. Då 
den nuvarande lösningen jämförs med den alternativa lösningen som tagits fram genom 
detta arbete visas att alternativet leder till en kortare sträcka. Den alternativa lösningen 
innebär att den körda sträckan minskas med nästan 32 kilometer vilket är ungefär tre 
procent av den körda sträckan.   
 
Den lösning som tagits fram inom detta arbete skall även uppfylla de krav som 
kommunen ställt gällande vid vilket distributionstillfälle posten skall levereras. Den 
nuvarande lösningen bryter vid sex tillfällen mot dessa krav då alla enheter inte hinner 
besökas inom det utsatta tidsfönstret, vilket visas i Tabell 1. Den alternativa lösningen 
uppfyller kravet vid samtliga distributionstillfällen vilket visas i Tabell 7. Den tur som 
har den minsta marginalen är bil 2 på torsdag morgon. Denna tur avslutas 8:58 vilket är 
två minuter innan förmiddagsrutten skall starta. I och med att förmiddagsturen för 
samma bil och dag avslutas 11:27 anses det finnas utrymme att utgå från depån något 
senare än 9:00 och med anledning av detta accepteras turen som tillåten. En annan tur 
som har liten marginal är turen som körs av bil 1 på måndag förmiddag. Denna tur 
avslutas 11:57 vilket är nära inpå den planerade lunchrasten. Då sortering av posten sker 
med hjälp av resurser från tekniska kontoret, som har andra tider för lunchrast, kan 
sorteringen utföras för att vara färdigställd till klockan 13:00 då eftermiddagsturen 
startar. Detta gör att bilens sena ankomst precis innan tidsgränsen inte utgör något 
problem.  
 
I Tabell 7 visas även den tid det tar att köra respektive tur. Dessa tider summeras sedan 
till en total tid för hela veckans distribution. Den alternativa lösningen tar sammanlagt 
3625 minuter vilket blir cirka 60 timmar. Den nuvarande lösningen tar 3753 minuter 
vilket avrundas till 62 timmar, se Tabell 1. Den nya lösningen kommer alltså minska 
tidsåtgången med två timmar per vecka vilket är drygt tre procent av den totala 
tidsåtgången.  
 
Den alternativa lösningen som presenteras kommer alltså att minska den körda sträckan 
med nästan 32 kilometer vilket även leder till att tidsåtgången minskas med två timmar. 
Båda dessa fördelar fås samtidigt som alla turer håller tiderna för distributionstillfällena 
vilket betyder att den framtagna lösningen bör ses som en förbättring jämfört med 
nuläget.  
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9  Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring det resultat som tagits fram.  
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9.1 Gruppering 
I kapitel 4.5.3 beskrivs att en gruppering kan utföras på flera olika sätt. En gruppering 
kan utföras genom att ta hänsyn till det geografiska läget eller genom att försöka hitta en 
balans mellan grupperna. Den gruppering som utfördes inom denna studie tog hänsyn 
till det geografiska läget men försökte samtidigt hitta en balans mellan grupperna. Då 
målet med uppgiften var att försöka minimera den totala sträckan som fordonen färdas 
var det geografiska läget en viktig faktor att ha i åtanke. Av naturliga skäl blir det 
fördelaktigt att placera närliggande enheter i samma grupp. På så sätt behöver inte båda 
fordonen färdas till samma område, en bil kan ta upp samtliga enheter belägna i ett 
område och den andra bilen kan fokusera på ett helt annat område. Då turerna har 
distributionstillfällen som skall tas hänsyn till blir det problematiskt att endast använda 
det geografiska läget som kriterium vid gruppindelningen. Placeras för många enheter 
in i samma grupp leder det till att fordonet inte hinner besöka samtliga enheter inom de 
utsatta tiderna för distributionstillfället. Med anledning av detta utfördes en gruppering 
där en balansering av grupperna söktes så att båda grupperna innehöll ungefär lika 
många enheter utan att det skedde på bekostnad av körsträckan.  
 
Som nämndes tidigare går det att utföra gruppering på flera olika sätt. En alternativ 
lösning hade varit att använda en matematisk lösningsmetod. Att använda denna typ av 
lösningsmetod skulle ge rapporten en ökad vetenskaplighet men då huvudsyftet med 
problemet inte var att hitta den optimala grupperingen ansågs inte detta nödvändigt. En 
matematisk metod som skulle kunna användas vid gruppering är svep-heuristiken, med 
hjälp av denna skapas en grupp innehållande de enheter som ligger i nära anslutning till 
varandra. Svep-heuristiken använder det geografiska läget som indata vilket gör att den 
liknar den metoden som använts i detta arbete.  
 
Grupperingen som gjorts för att användas som indata vid planering av 
handelsresandeproblemen anses vara av god kvalitet då balansen vid varje 
distributionstillfälle är bra. Som nämndes i kapitel 8.1 och i Tabell 2 är det endast tre 
distributionstillfällen som har obalans. Dessa tre distributionstillfällen har obalans i 
antal enheter på grund av att det är enheternas geografiska läge som primärt sorterar in 
dem i grupper. En enhet som ligger tillsammans med fyra andra enheter i ett område 
kommer att hamna i samma grupp som de andra fyra. Skulle enheten istället placeras in 
i den andra gruppen tillsammans med enheter från ett annat område kommer den körda 
sträckan att öka. I och med att målet för problemet är att minimera körsträckan vore det 
motsägelsefullt att gruppera enbart efter att hitta en balans.  
 
För att sammanfatta denna del av diskussionen så har den utförda grupperingen om 
tidsfönstret har eftersträvats. Den gruppering som presenteras som en del av resultatet 
för detta arbete anses med anledning av vad som diskuterats ovan vara bra.   
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9.2 Handelsresandeproblemet 
Den lösning som togs fram med hjälp av det skapade programmet resulterar i en längre 
körsträcka jämfört med nuläget. Anledningen till detta är att det skapade programmet 
söker den enhet som ligger närmast den aktuella enheten vilket gör att det finns fall då 
sträckan mellan två enheter blir längre än om enheterna hade besökts i en annorlunda 
ordning. Ett sådant exempel visas i Figur 16. Turen som programmet tar fram åker från 
Skärblacka ner till Kimstad. Därefter passerar fordonet Skärblacka igen för att åka upp 
till “Vånga enheten” och slutligen via Skärblacka en tredje gång på väg tillbaka till 
depån. Naturligt i detta fall hade varit att besöka “Vånga enheten” före Kimstad. 
Fordonet kan då ta sig direkt från Kimstad tillbaka till depån utan att passera Skärblacka 
en tredje gång. 
 
Det faktum att den totala sträckan ökade i och med den nya lösningen skulle möjligtvis 
kunnat lösas med hjälp av att använda en annan heuristisk metod vid framtagning av 
lösningen. Närmaste-granne-heuristiken som är implementerad i programmet är som 
tidigare nämnts en enkel heuristik. Detta innebär att den lösning som fås troligtvis inte 
är den optimala lösningen. Vid användning av en mer avancerad heuristisk metod skulle 
förmodligen en bättre lösning hittas. Ett alternativt sätt att lösa 
handelsresandeproblemen skulle vara att använda sig av heuristiken närmaste-
insättning, som beskrivs i kapitel 4.7.2. Denna metod arbetar på ett annorlunda sätt för 
att hitta en lösning. Istället för att placera den närmaste enheten efter den aktuella 
enheten sker en utvärdering av var i turen den specifika enheten passar bäst. Skulle det 
visa sig att det är lämpligare att placera enheten mellan två andra enheter så placeras 
enheten där istället för sist i turen.  
 
En annan nackdel med resultatet som tagits fram innan förändringarna är att 
programmet placerar enheter som skall besökas två gånger under ett distributionstillfälle 
efter varandra i ordningen. Turen blir därmed inte tillåten enligt de krav som Tekniska 
kontoret ställt. En alternativ lösningsmetod är att genomföra justeringar i programmet 
och koden. Genom att se “Rådhuset” som en enhet och implementera en kod som säger 
att “Rådhuset” skall besökas två gånger under turens gång, en gång i början av turen 
och sedan en till gång i slutet av turen, skulle problemet kunna undgås. Optiplan 
Elevresor möjliggjorde dock en smidigare förändring av rutterna. I verktyget kan rutten 
lätt modifieras genom att vald enhet manuellt flyttas upp eller ner i turordningen. I och 
med att de manuella förändringarna utfördes i detta verktyg kunde turerna korrigeras 
snabbt. Med anledning av denna enkla korrigeringsprocess anses att denna typ av 
korrigeringar kan utföras manuellt. Detta betyder att det program som skapats inte 
behöver ta hänsyn till vissa av de krav som kommunen ställt, exempelvis gällande 
Rådhuset. En annan anledning till att korrigeringar anses kunna utföras manuellt är att 
turerna som skapas är aktuella under längre tidsperioder. Det kan dock ske små 
justeringar inom dessa tidsperioder exempelvis då en kommunal enhet byter geografiskt 
läge. Då en enhet får en ny adress kan det program som tagits fram under detta arbete 
användas för att enkelt och snabbt ta fram en ny rutt. Det framtagna programmet kan 
alltså användas för såväl mindre justeringar som för framtagandet av en helt ny 
ruttplanering.   
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Efter att de manuella förändringarna har utförts ger lösningen ett resultat som är bättre 
än det som används i nuläget. Det betyder dock inte att lösningen är optimal. En mer 
korrekt analys är att det finns potentiella förbättringsmöjligheter. För att söka en bättre 
lösning utan att använda sig av manuella förändringar kan en förbättringsheuristik 
användas. Vid fortsatta studier inom området hade det då varit fördelaktigt att 
implementera en förbättringsheuristik i programmet och se om det genererar i en ännu 
bättre lösning. En förbättringsheuristik som skulle kunna användas går ut på att byta ut 
första enheten som skall besökas, efter depån, mot en annan enhet. Genom att använda 
denna förbättringsheuristik söks alla turer igenom för att hitta den lösning som 
genererar kortast sträcka. Denna lösning innehåller den ordningsföljd som enheterna 
skall besökas i med start och slut i depån. Denna typ av förbättringsheuristik kan leda 
till en förbättring men det kan även vara så att ingen förändring görs.   
 
Den lösning som tagits fram med hjälp av den utförda grupperingen och det skapade 
programmet genererar som nämndes i kapitel 8.3 en kortare sträcka och en lägre 
tidsåtgång. Med anledning av detta anses lösningen godtagbar för denna studies syfte.  
 
För att uppfylla det sista kravet Tekniska kontoret ställer på distributionen av internpost 
skall 20 procent av stoppställena besökas utan negativ inverkan på miljön. För att göra 
detta möjligt kan distributionen utföras som i dagsläget, där chauffören parkerar bilen 
och promenerar till enheter som ligger i nära anslutning till varandra. Ett annat 
alternativ är att köpa in elbilar för distributionen. Förutsatt att dessa elbilar drivs 
på ”grön el” görs endast en liten negativ påverkan på miljön vid användning av dessa. I 
detta fall kan den föreslagna grupperingen användas. Distributionen skulle även delvis 
kunna utföras med hjälp av en cykel, i detta fall behöver dock en annan typ av planering 
göras. Skall cykel användas som fordon krävs även en bil vilket gör att grupperingen 
bör utformas annorlunda. De två grupperna bör då istället delas in så att den ena 
gruppen trafikerar stadskärnan medan den andra gruppen innehåller enheter som ligger 
längre bort från depån. Den närliggande gruppen trafikeras då med cykel medan den 
andra gruppen trafikeras med bil. 
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9.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Turerna som tagits fram i denna studie reducerade den totala sträckan med ungefär 30 
kilometer per vecka. Förutsatt att fordonen körs på samma sätt som i dagsläget så leder 
reducering av totalsträckan till en minskad negativ påverkan på miljö. En kortare 
körsträcka medför mindre utsläpp. På lång sikt leder en positiv påverkan på miljön även 
till en positiv påverkan på befolkningen. Mindre utsläpp gör att luften som invånarna 
andas in blir renare. Färre transporter leder även till förbättrad trafiksäkerhet och lägre 
bullernivå. Ett annat sätt att reducera den negativa påverkan på miljön är att använda sig 
av elbilar alternativt cyklar, vilket föreslogs i kapitel 9.2. Av säkerhetsskäl hade det 
varit bäst att cykla men det blir problematiskt att leverera ut post till enheterna belägna 
längre bort från ”depå Rosen”. Av denna anledning tros en kombination av cyklar och 
elbilar vara det bästa alternativet. Som nämndes i kapitel 9.2 finns det inget som 
garanterar att den framtagna lösningen är optimal. Användning av en mer avancerad 
heuristik skulle kunna generera i en lösning där den totala sträckan reduceras ännu mer, 
vilket är en anledning för vidare analys.  

Postdistributionen kan ses ur två perspektiv, chaufförens alternativt de kommunala 
enheternas. Diskuteras de etiska aspekterna ur chaufförens perspektiv så handlar det om 
att antal enheter skall vara jämna mellan chaufförerna. Anledningen till att en jämn 
uppdelning söks är för att en chaufför inte skall behöva bära en tyngre arbetsbörda än 
sin kollega. För att arbetsbördan för chaufförerna skall bli så jämn som möjligt 
eftersöktes en balans mellan de två grupperna vid varje distributionstillfälle. I och med 
att denna balans finns i den presenterade lösningen kommer de två chaufförerna att ha 
ungefär lika många enheter att besöka inom respektive distributionstillfälle. Det 
alternativ som nämndes vid diskussion kring miljöavtalet, att använda cykel, kan även 
det leda till etiska diskussioner. Det kan i detta fall vara så att den chaufför som blir 
tilldelad cykeln inte alls vill cykla och finner det kränkande att hen måste utsättas för 
fysisk påfrestning medan den andra chauffören får den mindre påfrestande uppgiften att 
distribuera posten med hjälp av en bil eller vice versa. 
 
Vid diskussion gällande de kommunala enheterna finns flera etiska aspekter att ta 
hänsyn till. Det kan även i detta fall upplevas orättvist om en enhet har fler leveranser 
än en annan enhet. Den enhet som har färre tillfällen är förmodligen en mindre enhet 
som inte får lika mycket post till sig och som inte heller skickar ut lika mycket post. 
Den enhet som har en mer frekvent postdistribution är förmodligen en större enhet som 
både skickar och tar emot större mängder post under ett tidsintervall. Hur många 
leveranser varje kommunal enhet har presenteras i Bilaga 1. Under denna studie har 
antalet leveranser som används i dagsläget även använts för att ta fram en lösning. Detta 
antal är sedan tidigare fastställt av Tekniska kontoret i samråd med de kommunala 
enheterna. Vid fortsatta studier inom området skulle denna typ av data kunna 
uppdateras. Att göra en undersökning gällande hur många leveranser varje enhet 
behöver skulle förmodligen kunna förbättra lösningen ytterligare. Under de utförda 
observationerna var det vissa av enheterna som varken hade in- eller utgående post 
vilket får oss att tro att det finns förbättringsmöjligheter även inom detta område.   
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10  Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från denna studie. I slutet av kapitlet 
presenteras de rekommendationer som är givna till Tekniska kontoret.  
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Genom att utföra detta arbete har vissa slutsatser kunnat dras. Den första och kanske 
viktigaste slutsatsen som bevisats genom detta arbete är att det finns möjlighet till 
förbättring. Att dagens lösning kunde förbättras med hjälp av att implementera en enkel 
heuristik tillsammans med vissa manuella förändringar på den föreslagna turen tyder på 
att det finns förbättringsmöjligheter. Genom att lägga ner ytterligare resurser på detta 
problem kan förmodligen en ännu bättre lösning hittas vilket i sin tur kan resultera i 
ytterligare tids- och kilometerbesparingar.  
 
Ytterligare en slutsats som dragits är att de fordon som används för distributionen bör 
ses över. Det kan visa sig vara fördelaktigt att använda en cykel för att distribuera 
posten i stadskärnan för att slippa den negativa miljöpåverkan från en av bilarna.  
 
Dagslägets distribution av internpost sköts med hjälp av en extern entreprenör. De turer 
som används är framtagna av entreprenören med hjälp av dennes goda lokala kännedom 
vilket resulterar i en lösning som delvis uppfyller de tidskrav som ställts. Genom att 
använda det program som tagits fram i denna studie kan rutterna istället planeras med 
hjälp av en matematisk heuristik för att sedan implementera mindre justeringar 
manuellt. Den föreslagna lösningsmetoden resulterar i en lösning som uppfyller alla de 
ställda kraven samtidigt som den leder till en tids- och kilometerbesparing.  
 
Genom att ett program har tagits fram för lösning av ruttplaneringsproblemet och att det 
tillsammans med Optiplan Elevresor kan användas av Tekniska kontoret vid fortsatt 
arbete inom ruttplaneringen av internpost anses målet med detta arbete vara uppfyllt. 
Även syftet med arbetet anses vara uppfyllt. Arbetet har tagit fram en heuristisk 
lösningsmetod som Tekniska kontoret kan komma att använda för att sköta planering av 
internposten inom egen regi.  
 
Arbetet grundar sig på fyra frågeställningar vilka har besvarats med hjälp av denna 
rapport. Den första frågeställningen handlade om hur planering och distribution av 
internpost sköts i dagsläget och detta besvaras i rapportens nulägesbeskrivning. Den 
andra frågeställningen handlade om hur rutterna förändras vid användning av en 
heuristisk lösningsmetod. Detta besvaras genom resultatet, rutterna förändras på så sätt 
att den körda sträckan minskar med cirka 30 kilometer. Den tredje frågan handlade om 
hur rutterna skall konstrueras och denna besvaras med hjälp av Optiplan Elevresor. I 
detta verktyg finns alla rutter planerade och illustrerade. Den sista frågan gällde hur det 
ställda miljökravet skall uppfyllas. Detta diskuterades i rapportens diskussion och där 
blev svaret att elfordon med “grön el” bör användas för just denna planering. Det går 
även att se över andra möjliga fordon för distributionen.  
 
För att sammanfatta dessa slutsatser har vissa rekommendationer tagits fram. 
Rekommendationerna för Tekniska kontoret presenteras i kapitel 10.1.  
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10.1  Rekommendationer 
Rekommendationerna vi har till Tekniska kontoret gällande internposten är följande.  

 Tekniska kontoret bör använda den skapade grupperingen, alternativt skapa en 
egen. Genom att använda grupperingen jämnas arbetsbelastningen ut mellan 
chaufförerna.  Programmet som skapats bör användas som grund när turerna konstrueras. 
Turen som fås fram bör sedan visualiseras i Optiplan Elevresor, där även 
manuella förändringar av turerna kan utföras. Alternativet till de manuella 
förändringarna är att vid fortsatta studier implementera en förbättringsheuristik i 
programmet.   Utvärdera vilken typ av fordon som kan användas för att distribuera posten. 
Cykel kan vara ett alternativ men detta kräver en annan gruppering. 
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 Bilagor 
Detta kapitel innehåller de bilagor som finns till rapporten.  
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Bilaga 1 – Gruppering per distributionstillfälle 
I bilaga 1 presenteras den utförda grupperingen. 

Måndag Morgon: 
Inga enheter skall besökas under detta distributionstillfälle.  
 
Måndag FM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Repslagaregatan 12 Socialkontoret utförarenheten 6 
Holmengatan 14 Louis De Geer 7 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Dalsgatan 14 Hyresbostäder (HNAB) 9 
Dalsgatan 14 Revisionskontoret 10 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
S:t Persgatan 95 Centrala elevhälsan /våning 3/ 12 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Källvindsgatan 1 Eventfastigheter Norrköping AB 14 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Kungsgatan 54 Visualiseringscenter 16 
Kungsgatan 56 Cnema 17 
S:t Persgatan 21 Second Chance School 18 
S:t Persgatan 19 IT-enheten 19 
Albrektsvägen 150 Räddningstjänsten Östra  Götaland 20 
Nygatan 38 Komvux  Källvindskolan 21 
Nygatan 68 De Geergymnasiet 22 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Drottninggatan 32 Anhörig-och kunskapscenter 45 
Ståhlbomsgatan 14 Solgläntans förskola 57 
Bromsaregatan 2 BoA-gården 58 
Norra Promenaden 116 Matteusskolan 59 
Dragsgatan 10 Folkparksskolan 60 
Plankgatan 10 Muskötens förskola  KOD : 1312 61 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Slottsgatan 118 Upphandlingscenter 63 
Fotbollsgatan 2 Ektorpsringen/Kulturskolan/Kulturringen 64 
Fotbollsgatan 10 Ebersteinska gymnasiet 65 
Stafettgatan 10 Ektorpsskolan 66 
Stafettgatan 12 Högalundsenheten lgelkotten 67 
Sprängstensgatan 6 Armbandet 68 
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Urbergsgatan 90 Vilbergens bibliotek 69 
Gamla Övägen 25 Vrinnevi vaktmästeri 70 

Gamla Övägen 23 
Daglig verksamhet Thapperska 
Bas,Service,Trädgårdsgruppen 71 

Dalviksgatan 71C Hälso ock sjukvårdsteamet 72 
Dalviksgatan 75 Borgsmoskolan 73 
Vattenverksvägen 32 Borgs vattenverk 74 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Knäppingsborgsgatan 20 Förskolan Hatten 1 
Knäppingsborgsgatan 53 Flagglinan 2 
Hantverkaregatan 51 Hemsjukvården 3 
Hantverkaregatan 51 Hantverkaren förskola 4 
Repslagaregatan 15 Sesam 5 
Södra Promenaden 83 Kungsgårdsgymnasiet 23 
Albrektsvägen 8 Kvinnoboendet  Elsa 24 
Albrektsvägen 29 Ljuraskolan 25 
Klingsbergsgatan 34 Borgmästaregården 26 
Holmstagatan 17 Djäkneparksskolan 27 
Plåtslagaregatan 8 Plåtslagaregatan 8   28 
Snickaregatan 10 Söderporten 29 
Timmermansgatan 62 Enhetschefer och samordnare 30 
Timmermansgatan 54 Hageby bibliotek 31 
Guldringen 66 Vård och omsorg  Myndighetsutövningen 32 
Guldringen 50 Socialkontor v service 33 
Spelmansgatan 4 Navestadsskolan 34 
Brånnestadsgatan 1 Murklans förskola 35 
Bigatan 103 Körsbärets förskola (Smedby förskolor) 36 
Lidagatan 50 Smedbyskolan 37 
Lidaleden 270 Äpplet förskola 38 
Rambogatan 130 Bitbockens skola 39 
Rambogatan 246 Rambodalsskolan 40 
Rapsgatan 2  Solstenen 41 
Rambogatan 401A Bjärbyskolan 42 
Flygplatsgatan 9 Norrköping Airport 43 
Stohagsgatan 3 Spårvagnsverkstan 46 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Bangårdsgatan 5 Parkeringsenheten 48 
Bangårdsgatan 5 Natur och Bygg   49 

Lindövägen 5 
Vård och Omsorgskontoret   
/bottenvåning/ 51 

Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
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Kommendantvägen 2 Slottshagens reningsverk 56 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Lindövägen 7 Bostadssamordningen 256 
 
Måndag EM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Jurslavägen 38 Östergården 80 
Sportvägen 2 Åbymoskolan 87 
Hultvägen 2 Åby bibliotek 88 
Orrekullavägen 16 Vångadal 92 
Valhallavägen 1A Valhallavägen 1 102 
Ymervägen 18 Uttersbergs skolan 103 
Konsumvägen 3 Sandtorpsskolan 141 
Råsslavägen 20 Råsslaskolan 145 
Slottsgatan 118 Lönecenter Sen hämtning 171 
Jurslavägen 31 Kvillinge äldrecentrum 185 
Råsslavägen 20 Krokeks Bibliotek 190 
Åbymovägen 3 Klingsta förskola 198 
Jurslavägen 33 Jurslaskolan 205 
Trädgårdsvägen 1 Jursla förskola 206 
Hultvägen 6 Hultdalsskolan 211 
Hallbergagatan 2 Hallbergagatan 2 214 
Hagagatan 28 Hagaskolan 217 
Hagagatan 36 Hagagymnasiet 218 
Sjöviksvägen 80 Förskolecheferna i Kolmården 231 
Taborsbergsvägen 83 Enebyskolan 240 
Taborsbergsvägen 79 Enebypark 241 
Taborsbergsvägen 81 Eneby Biblioteket 243 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 

Lindövägen 5 
Vård och Omsorgskontoret   
/bottenvåning/ 51 

Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Bossgårdsvägen 9 Östra Husby Bibliotek 79 
Bygdevägen 4 Önnemo 83 
Bossgårdsvägen 9 Vikbolandsskolan 99 
Bygdevägen 15 Wijkagården 100 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 105 
Tåby skola, 614 92 
Söderköping Tåby skola 107 
Björklundsvägen 23 Skogsgläntan Förskolan 136 
Kristinaplatsen 6 Norrköpings konstmuseum 156 
KÄTTINGE SKOLA Kättinge förskola 183 
Lindövägen 5B Konsument Norrköping /vån 5/ 195 
Kuddby Åkerliden 1  Förskolan Kuddby 232 
Dagsbergs 605 91 
Norrköping Dagsbergs skola 252 
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Tisdag Morgon: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Fotbollsgatan 2 Ektorpsringen/Kulturskolan/Kulturringen 64 
Fotbollsgatan 10 Ebersteinska gymnasiet 65 
Lokegatan 14- 16 Villastadsskolan 95 
Linköpingsvägen 14 Strömbackens hemtjänst 122 
Lövstagatan 1 Spegeln 128 
Skärlundagatan 8 Skärlundagatan 8 gruppbostad 133 
Lövstagatan 38 Skarphagsskolan 138 
Målgränd 2 Målgränd förskola 160 
Värdshusgatan 4 Montesouri 164 
Skärlundagatan 6 Hyllan/ Örtagården förskola 209 
Gamla Lasarettsgatan 39 Gamla Lasa 39 1 & 2 228 
Trestegsgatan 4 Ektorps fritidsgård 245 
Klingsbergsgatan 75 Domarringens förskola 249 
 
Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Gamla Övägen 25 Vrinnevi vaktmästeri 70 

Gamla Övägen 23 
Daglig verksamhet Thapperska 
Bas,Service,Trädgårdsgruppen 71 

Urbergsgatan 99 Vilbergsskolan 98 
Vrinnevigatan 24 Svanen förskola/skola 120 
Albrektsvägen 65 Regnbågsskolan 149 
Vilbergsgatan 108 Månstenens förskola 159 
Ljuragatan 12 Ljuragatan 12 gruppboende 1 & 2 176 
Vilbergsgatan 200 Kättsätter förskola 182 
Kalkstensgatan 5 Kalkstensgatan 5 Hemtjänst 203 
Urbergsgatan 80 Galaxen förskola 229 
Hagebygatan 19 Fridtunatäppan 236 
Egnahemsgatan 13 Egnahemsgatan 13 248 
Kalkstensgatan 1 Berlockens förskola 259 
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Tisdag FM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Timmermansgatan 62 Enhetschefer och samordnare 30 
Timmermansgatan 54 Hageby bibliotek 31 
Guldringen 66 Vård och omsorg  Myndighetsutövningen 32 
Guldringen 50 Socialkontor v service 33 
Stohagsgatan 3 Spårvagnsverkstan 46 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Bangårdsgatan 5 Parkeringsenheten 48 
Bangårdsgatan 5 Natur och Bygg   49 
Lindövägen 7 Bostadssamordningen 50 

Lindövägen 5 
Vård och Omsorgskontoret   
/bottenvåning/ 51 

Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Lekaregatan 5 U1 Önskeringens förskola 82 
Yrvädersgatan 8 Yrvädersgatan 8 gruppbostad 89 
Lindövägen 102 Tegelgården 113 
Silverringen 20 Silverdansen 140 

Timmermansgatan 88 
Sadelmakaren förskola/Önskestjärnans 
förskola 143 

Silverringen 56 Ringdansen äldreboende 147 
Pampusvägen 72 Pampusvägen 72 gruppbostad 152 
Storsvängen 55 Oxelbergs skolan 153 
Dalgången 9 Majgårdens förskola 169 
Händelövägen 68 Lindöskolan 177 
Bråviksvägen 54 Isjakten förskola 207 
Grundläggaregatan 2 Hageby öppna  216 
Spelmansgatan 2 Frinavet 235 
Eknäsgatan 42 Frideborg 237 
Pråmgatan 1 Focken / jollen förskola 238 
Händelövägen 68 Ekans förskola 247 
Guldringen 21 Diamanten skola och förskola 250 
Travbanevägen 3 Båtens förskola 254 
 
Grupp 2: 
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Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Hantverkaregatan 51 Hemsjukvården 3 
Repslagaregatan 12 Socialkontoret utförarenheten 6 
Holmengatan 14 Louis De Geer 7 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Dalsgatan 14 Hyresbostäder (HNAB) 9 
Dalsgatan 14 Revisionskontoret 10 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
S:t Persgatan 95 Centrala elevhälsan /våning 3/ 12 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Källvindsgatan 1 Eventfastigheter Norrköping AB 14 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Kungsgatan 54 Visualiseringscenter 16 
Kungsgatan 56 Cnema 17 
S:t Persgatan 19 IT-enheten 19 
Albrektsvägen 150 Räddningstjänsten Östra  Götaland 20 
Nygatan 38 Komvux  Källvindskolan 21 
Nygatan 68 De Geergymnasiet 22 
Södra Promenaden 83 Kungsgårdsgymnasiet 23 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Kommendantvägen 2 Slottshagens reningsverk 56 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Slottsgatan 118 Upphandlingscenter 63 
Vattenverksvägen 32 Borgs vattenverk 74 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Tunnbindaregatan 37C Social kontoret  78 
S:t Persgatan 134 Äldreboende S:t Persgatan 134 85 
Bråddgatan 31 Tuppen dagcenter 108 
Mathilda Jungstedts gata 
201 Tamburinens skola 114 
Kristinagatan 59C Studio 59 121 
Nils Åbergs gata 2A Nils Åbergs äldreboende  157 
Butgatan27 Mottagningsskolan 161 
Trädgårdsgatan 37 Mobila teamet 165 

Karl Wards Gata 1 
Kontor förskolechefer Valthornet / 
Gitarren 194 

Frans Bloms Gata 132 Klockaretorpskolan 197 
Bryggaregatan 6 Höjden äldreboende 208 
Skepparegatan 57 Gustav Adolfs skolan 221 
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Generalsgatan 9 Generalen boende 1 & 2 226 
Wilhelm Wibergs Gata 
174 Förskoleexpedition i Vilbergen 230 
Kungsgatan 75 Bostadsgruppen/ Missbruksvård  256 
 
Tisdag EM 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Vägstumpen 1 Vägstumpen 1 gruppbostad  90 
Utsiktsvägen 51 Utsikten förskola 104 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 105 
Taborsbergsvägen 29 Taborsbergs förskola 116 
Svärtingehusvägen 5 Svärtingehus 119 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 2 125 
Sandbyhovsgatan 1 Smultronet förskola 132 
Barnhemsvägen 1 Mottagningsboende Bråvalla 162 
Pryssgårdsvägen 58 Lövkojan 170 
Slottsgatan 118 Lönecenter Sen hämtning 171 
Grenadjärvägen 56 Kyrkskolan 184 
Katterumsvägen 29 Katterumsvägen 29 Särskilt boende 200 
Taborsbergsvägen 51 Karlshovskolan 202 
Hagagatan 36 Hagagymnasiet 218 
 
  



 Ruttplanering för internposten inom Norrköpings kommun  

~ 68 ~   
 

Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 

Lindövägen 5 
Vård och Omsorgskontoret   
/bottenvåning/ 51 

Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Eksundsvägen 21 Äppellundens förskola 84 
Vånga skola Vånga enheten 93 
Sågvägen 10 Vickelbygården 101 

Ribbingsholmsvägen 3B 
Träffpunkten och Äldreboendet 
Ribbingsholmsvägen 3B/Hallegården 109 

Backvägen 5C Tallbacken 115 
Finkvägen 6 Sörgården 117 
Sågvägen 7C Sågträffens familjecentral 118 
Charlottes väg 2 Solbacken förskola 131 
Eskilsvägen 1 Skärblacka hemtjänst 134 
Eskilsvägen 1 Skärblacka bibliotek 135 
Orrspelsvägen 13 Parkskolan 151 
Kristinaplatsen 6 Norrköpings konstmuseum 156 
Mosstorpsvägen 50 Mosstorpsskolan 163 
Sågvägen 12 Mellangården 166 
Ljuragatan 149 LSS gruppbostad 174 
Ljuragatan 85 Ljuragatan 85 hemtjänst  175 
Lindövägen 5B Konsument Norrköping /vån 5/ 195 
Enhultsvägen 4 Kimstadskolan 199 
Prästgårdsvägen 1 Hasselgården 213 
Skärpingevägen 2 Grebyskolan 222 
Älvåsvägen 41 Ellen behandlingshem 244 
 
  



 Ruttplanering för internposten inom Norrköpings kommun  

~ 69 ~   
 

Onsdag Morgon: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Ägogången 26  Solrosens förskola 129 
Rösgången 31 Solhöjden  130 
Slåttergatan 88 Ringblomman 148 
Norralundsgatan 7 Haga hemtjänst 220 
Taborsbergsvägen 83 Enebyskolan 240 
Taborsbergsvägen 79 Enebypark 241 
Reenstiernagatan 56 Enebygården 242 
 
Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Brånnestadsgatan 1 Murklans förskola 35 
Bigatan 103 Körsbärets förskola (Smedby förskolor) 36 
Lidaleden 270 Äpplet förskola 38 
Rambogatan 130 Bitbockens skola 39 
Rambogatan 246 Rambodalsskolan 40 
Rambogatan 401A Bjärbyskolan 42 
Havregatan 12 Vårdboende 91 
Timmermansgatan 132 Nyckelpigans förskola 154 
Ladugatan 11-13 Ladugatan 11-13 gruppbostad  180 
Ånestadsgatan 225 Björnbäret 258 
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Onsdag FM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Louis De Geer 7 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Dalsgatan 14 Hyresbostäder (HNAB) 9 
Dalsgatan 14 Revisionskontoret 10 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Källvindsgatan 1 Eventfastigheter Norrköping AB 14 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Kungsgatan 54 Visualiseringscenter 16 
Kungsgatan 56 Cnema 17 
S:t Persgatan 21 Second Chance School 18 
S:t Persgatan 19 IT-enheten 19 
Albrektsvägen 150 Räddningstjänsten Östra  Götaland 20 
Nygatan 38 Komvux  Källvindskolan 21 
Nygatan 68 De Geergymnasiet 22 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Kommendantvägen 2 Slottshagens reningsverk 56 
Ståhlbomsgatan 14 Solgläntans förskola 57 
Bromsaregatan 2 BoA-gården 58 
Norra Promenaden 116 Matteusskolan 59 
Dragsgatan 10 Folkparksskolan 60 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Slottsgatan 118 Upphandlingscenter 63 
Fotbollsgatan 2 Ektorpsringen/Kulturskolan/Kulturringen 64 
Fotbollsgatan 10 Ebersteinska gymnasiet 65 
Stafettgatan 10 Ektorpsskolan 66 
Stafettgatan 12 Högalundsenheten lgelkotten 67 
Dalviksgatan 71C Hälso ock sjukvårdsteamet 72 
Dalviksgatan 75 Borgsmoskolan 73 
Vattenverksvägen 32 Borgs vattenverk 74 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Sandgatan 17 Kastanjegården 201 
Värmlandsgatan 16 Järvens hemtjänst 204 
Stockholmsvägen 21 Gjuteriet/Mångfaldshuset 223 
Tulegatan 14 Fröbelgårdens förskola 234 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Hantverkaregatan 51 Hemsjukvården 3 
Repslagaregatan 15 Sesam 5 
Repslagaregatan 12 Socialkontoret utförarenheten 6 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
S:t Persgatan 95 Centrala elevhälsan /våning 3/ 12 
Södra Promenaden 83 Kungsgårdsgymnasiet 23 
Albrektsvägen 8 Kvinnoboendet  Elsa 24 
Albrektsvägen 29 Ljuraskolan 25 
Klingsbergsgatan 34 Borgmästaregården 26 
Holmstagatan 17 Djäkneparksskolan 27 
Snickaregatan 10 Söderporten 29 
Timmermansgatan 62 Enhetschefer och samordnare 30 
Timmermansgatan 54 Hageby bibliotek 31 
Guldringen 66 Vård och omsorg  Myndighetsutövningen 32 
Guldringen 50 Socialkontor v service 33 
Spelmansgatan 4 Navestadsskolan 34 
Lidagatan 50 Smedbyskolan 37 
Flygplatsgatan 9 Norrköping Airport 43 
Drottninggatan 32 Anhörig-och kunskapscenter 45 
Stohagsgatan 3 Spårvagnsverkstan 46 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Bangårdsgatan 5 Parkeringsenheten 48 
Bangårdsgatan 5 Natur och Bygg   49 
Lindövägen 7 Bostadssamordningen 50 

Lindövägen 5 
Vård och Omsorgskontoret   
/bottenvåning/ 51 

Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Gamla Övägen 25 Vrinnevi vaktmästeri 70 

Gamla Övägen 23 
Daglig verksamhet Thapperska 
Bas,Service,Trädgårdsgruppen 71 

Åselstadsvägen 94 Åselstadsvägen 94 gruppboende 86 
Guldringen 48 Mediaverkstan daglig verksamhet 167 
Hagebygatan 184 Hagebygatan 184 215 
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Gamla Övägen 9 Gamla Ö Gruppbostad 227 
Slörgatan 5 Bråviksskolan  255 
 
Onsdag EM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Sportvägen 2 Åbymoskolan 87 
Hultvägen 2 Åby bibliotek 88 
Larumsvägen 6 Villa Sjöängen 96 
Katrineholmsvägen 39 Torshag / Simonstorps förskola  111 
Krusenhofsvägen 100 Stationsgärdet 124 
Konsumvägen 3 Sandtorpsskolan 141 
Råsslavägen 20 Råsslaskolan 145 
Slottsgatan 118 Lönecenter Sen hämtning 171 
Råsslavägen 20 Krokeks Bibliotek 190 
Åbymovägen 3 Klingsta förskola 198 
Kvistrumsvägen 2 Humpegården förskola 210 
Hultvägen 6 Hultdalsskolan 211 
Hallbergagatan 2 Hallbergagatan 2 214 
Hagagatan 28 Hagaskolan 217 
Hagagatan 36 Hagagymnasiet 218 
Taborsbergsvägen 81 Eneby Biblioteket 243 
Stenbrinksvägen 2 Albäcken 262 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Lindövägen 5 Vård och Omsorgskontoret   /bottenvåning/ 51 
Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Bossgårdsvägen 9 Östra Husby Bibliotek 79 
Bossgårdsvägen 9 Vikbolandsskolan 99 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 105 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 2 125 
Eskilsvägen 1 Skärblacka bibliotek 135 
Kristinaplatsen 6 Norrköpings konstmuseum 156 
Lindövägen 5B Konsument Norrköping /vån 5/ 195 
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Torsdag Morgon: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Fotbollsgatan 2 Ektorpsringen/Kulturskolan/Kulturringen 64 
Fotbollsgatan 10 Ebersteinska gymnasiet 65 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Lokegatan 14- 16 Villastadsskolan 95 
Linköpingsvägen 14 Strömbackens hemtjänst 122 
Lövstagatan 1 Spegeln 128 
Skärlundagatan 8 Skärlundagatan 8 gruppbostad 133 
Lövstagatan 38 Skarphagsskolan 138 
Målgränd 2 Målgränd förskola 160 
Värdshusgatan 4 Montesouri 164 
Skärlundagatan 6 Hyllan/ Örtagården förskola 209 
Gamla Lasarettsgatan 39 Gamla Lasa 39 1 & 2 228 
Trestegsgatan 4 Ektorps fritidsgård 245 
Klingsbergsgatan 75 Domarringens förskola 249 
 
Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Sprängstensgatan 6 Armbandet 68 
Urbergsgatan 90 Vilbergens bibliotek 69 
Gamla Övägen 25 Vrinnevi vaktmästeri 70 

Gamla Övägen 23 
Daglig verksamhet Thapperska 
Bas,Service,Trädgårdsgruppen 71 

Urbergsgatan 99 Vilbergsskolan 98 
Vrinnevigatan 24 Svanen förskola/skola 120 
Albrektsvägen 65 Regnbågsskolan 149 
Vilbergsgatan 108 Månstenens förskola 159 
Vilbergsgatan 200 Kättsätter förskola 182 
Kalkstensgatan 5 Kalkstensgatan 5 Hemtjänst 203 
Urbergsgatan 80 Galaxen förskola 229 
Fältskärsgatan 9 Fältskärsgatans gruppboende 233 
Hagebygatan 19 Fridtunatäppan 236 
Egnahemsgatan 13 Egnahemsgatan 13 248 
Kalkstensgatan 1 Berlockens förskola 259 
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Torsdag FM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Hantverkaregatan 51 Hemsjukvården 3 
Södra Promenaden 83 Kungsgårdsgymnasiet 23 
Plåtslagaregatan 8 Plåtslagaregatan 8   28 
Timmermansgatan 62 Enhetschefer och samordnare 30 
Timmermansgatan 54 Hageby bibliotek 31 
Guldringen 66 Vård och omsorg  Myndighetsutövningen 32 
Guldringen 50 Socialkontor v service 33 
Stohagsgatan 3 Spårvagnsverkstan 46 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Bangårdsgatan 5 Parkeringsenheten 48 
Bangårdsgatan 5 Natur och Bygg   49 
Lindövägen 7 Bostadssamordningen 50 
Lindövägen 5 Vård och Omsorgskontoret   /bottenvåning/ 51 
Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Lekaregatan 5 U1 Önskeringens förskola 82 
S:t Persgatan 134 Äldreboende S:t Persgatan 134 85 
Kristinagatan 59C Studio 59 121 
Silverringen 20 Silverdansen 140 
Silverringen 56 Ringdansen äldreboende 147 
Storsvängen 55 Oxelbergs skolan 153 
Trädgårdsgatan 37 Mobila teamet / Gränden 165 
Dalgången 9 Majgårdens förskola 169 
Skepparegatan 57 Gustav Adolfs skolan 221 
Generalsgatan 9 Generalen boende 1 & 2 226 
Spelmansgatan 2 Frinavet 235 
Eknäsgatan 42 Frideborg 237 
Guldringen 21 Diamanten skola och förskola 250 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Repslagaregatan 12 Socialkontoret utförarenheten 6 
Holmengatan 14 Louis De Geer 7 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Dalsgatan 14 Hyresbostäder (HNAB) 9 
Dalsgatan 14 Revisionskontoret 10 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
S:t Persgatan 95 Centrala elevhälsan /våning 3/ 12 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Källvindsgatan 1 Eventfastigheter Norrköping AB 14 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Kungsgatan 54 Visualiseringscenter 16 
Kungsgatan 56 Cnema 17 
S:t Persgatan 19 IT-enheten 19 
Albrektsvägen 150 Räddningstjänsten Östra  Götaland 20 
Nygatan 38 Komvux  Källvindskolan 21 
Nygatan 68 De Geergymnasiet 22 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Kommendantvägen 2 Slottshagens reningsverk 56 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Slottsgatan 118 Upphandlingscenter 63 
Vattenverksvägen 32 Borgs vattenverk 74 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Tunnbindaregatan 37C Social kontoret  78 
Bråddgatan 31 Tuppen dagcenter 108 
Mathilda Jungstedts gata 
201 Tamburinens skola 114 
Saltängsgatan 19 Strandgården  123 
Nils Åbergs gata 2A Nils Åbergs äldreboende  157 
Karl Wards Gata 1 Kontor förskolechefer Valthornet / Gitarren 194 
Frans Bloms Gata 132 Klockaretorpskolan 197 
Bryggaregatan 6 Höjden äldreboende 208 
Wilhelm Wibergs Gata 
174 Förskoleexpedition i Vilbergen 230 
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Torsdag EM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Jurslavägen 38 Östergården 80 
Sportvägen 2 Åbymoskolan 87 
Hultvägen 2 Åby bibliotek 88 
Orrekullavägen 16 Vångadal 92 
Valhallavägen 1A Valhallavägen 1 102 
Ymervägen 18 Uttersbergs skolan 103 
Taborsbergsvägen 29 Taborsbergs förskola 116 
Konsumvägen 3 Sandtorpsskolan 141 
Råsslavägen 20 Råsslaskolan 145 
Slottsgatan 118 Lönecenter Sen hämtning 171 
Jurslavägen 31 Kvillinge äldrecentrum 185 
Råsslavägen 20 Krokeks Bibliotek 190 
Taborsbergsvägen 51 Karlshovskolan 202 
Jurslavägen 33 Jurslaskolan 205 
Trädgårdsvägen 1 Jursla förskola 206 
Hultvägen 6 Hultdalsskolan 211 
Hagagatan 36 Hagagymnasiet 218 
Sjöviksvägen 80 Förskolecheferna i Kolmården 231 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Lindövägen 5 Vård och Omsorgskontoret   /bottenvåning/ 51 
Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Bossgårdsvägen 9 Östra Husby Bibliotek 79 
Bygdevägen 4 Önnemo 83 
Bossgårdsvägen 9 Vikbolandsskolan 99 
Bygdevägen 15 Wijkagården 100 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 105 
Tåby skola, 614 92 
Söderköping Tåby skola 107 
Kristinaplatsen 6 Norrköpings konstmuseum 156 
KÄTTINGE SKOLA Kättinge förskola 183 
Lindövägen 5B Konsument Norrköping /vån 5/ 195 
Dagsbergs 605 91 
Norrköping Dagsbergs skola 252 
 
Fredag Morgon: 
Inga enheter skall besökas under detta distributionstillfälle. 
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Fredag FM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Louis De Geer 7 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
Dalsgatan 14 Hyresbostäder (HNAB) 9 
Dalsgatan 14 Revisionskontoret 10 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
S:t Persgatan 95 Centrala elevhälsan /våning 3/ 12 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Källvindsgatan 1 Eventfastigheter Norrköping AB 14 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Kungsgatan 54 Visualiseringscenter 16 
Kungsgatan 56 Cnema 17 
S:t Persgatan 21 Second Chance School 18 
S:t Persgatan 19 IT-enheten 19 
Albrektsvägen 150 Räddningstjänsten Östra  Götaland 20 
Nygatan 38 Komvux  Källvindskolan 21 
Nygatan 68 De Geergymnasiet 22 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Drottninggatan 32 Anhörig-och kunskapscenter 45 
Kommendantvägen 2 Slottshagens reningsverk 56 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Slottsgatan 118 Upphandlingscenter 63 
Fotbollsgatan 2 Ektorpsringen/Kulturskolan/Kulturringen 64 
Fotbollsgatan 10 Ebersteinska gymnasiet 65 
Stafettgatan 10 Ektorpsskolan 66 
Stafettgatan 12 Högalundsenheten lgelkotten 67 
Urbergsgatan 90 Vilbergens bibliotek 69 
Gamla Övägen 25 Vrinnevi vaktmästeri 70 

Gamla Övägen 23 
Daglig verksamhet Thapperska 
Bas,Service,Trädgårdsgruppen 71 

Dalviksgatan 71C Hälso ock sjukvårdsteamet 72 
Dalviksgatan 75 Borgsmoskolan 73 
Vattenverksvägen 32 Borgs vattenverk 74 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Butgatan27 Mottagningsskolan 161 
Sandgatan 17 Kastanjegården 201 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Hantverkaregatan 51 Hemsjukvården 3 
Repslagaregatan 15 Sesam 5 
Repslagaregatan 12 Socialkontoret utförarenheten 6 
Södra Promenaden 83 Kungsgårdsgymnasiet 23 
Albrektsvägen 29 Ljuraskolan 25 
Holmstagatan 17 Djäkneparksskolan 27 
Snickaregatan 10 Söderporten 29 
Timmermansgatan 62 Enhetschefer och samordnare 30 
Timmermansgatan 54 Hageby bibliotek 31 
Guldringen 66 Vård och omsorg  Myndighetsutövningen 32 
Guldringen 50 Socialkontor v service 33 
Spelmansgatan 4 Navestadsskolan 34 
Flygplatsgatan 9 Norrköping Airport 43 
Stohagsgatan 3 Spårvagnsverkstan 46 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Bangårdsgatan 5 Parkeringsenheten 48 
Bangårdsgatan 5 Natur och Bygg   49 
Lindövägen 7 Bostadssamordningen 50 
Lindövägen 5 Vård och Omsorgskontoret   /bottenvåning/ 51 
Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Lindövägen 102 Tegelgården 113 
Pampusvägen 72 Pampusvägen 72 gruppbostad 152 
Händelövägen 68 Lindöskolan 177 
Lindövägen 5B Konsument Norrköping /vån 5/ 195 
Bråviksvägen 54 Isjakten förskola 207 
Pråmgatan 1 Focken / jollen förskola 238 
Händelövägen 68 Ekans förskola 247 
Slörgatan 5 Bråviksskolan  255 
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Fredag EM: 
Grupp 1: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Vikboplan 13 Socialförvaltningen 47 
Lindövägen 5 Vård och Omsorgskontoret   /bottenvåning/ 51 
Lindövägen 5 Socialkontoret Vuxenenheten   /våning 3/  52 
Lindövägen 5B Norrköping Vatten och Avfall /våning 3/ 53 

Lindövägen 5B 
Kommunservice Inkassonenheten /våning 
5/ 54 

Tegelängsgatan 19 Arbetsmarknadskontoret 55 
Eksundsvägen 21 Äppellundens förskola 84 
Vånga skola Vånga enheten 93 
Sågvägen 10 Vickelbygården 101 

Ribbingsholmsvägen 3B 
Träffpunkten och Äldreboendet 
Ribbingsholmsvägen 3B/Hallegården 109 

Backvägen 5C Tallbacken 115 
Finkvägen 6 Sörgården 117 
Sågvägen 7C Sågträffens familjecentral 118 
Charlottes väg 2 Solbacken förskola 131 
Eskilsvägen 1 Skärblacka bibliotek 135 
Orrspelsvägen 13 Parkskolan 151 
Mosstorpsvägen 50 Mosstorpsskolan 163 
Sågvägen 12 Mellangården 166 
Enhultsvägen 4 Kimstadskolan 199 
Prästgårdsvägen 1 Hasselgården 213 
Skärpingevägen 2 Grebyskolan 222 
Älvåsvägen 41 Ellen behandlingshem 244 
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Grupp 2: 

Adress: Enhet: Nodnr: 
Trädgårdsgatan 21 Depå Rosen 0 
Holmengatan 14 Norrköping Symfoniorkester AB 8 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 11 
Källvindsgatan 1 Upplev Norrköping (UNAB) 13 
Laxholmstorget 3 Näringslivskontoret 15 
Drottninggatan 7  Rådhuset 44 
Slottsgatan 118 Lönecenter 62 
Södra Promenaden 103 Stadsbibliotek Villa Swarts 75 
Drottninggatan 7 Rådhuset hämtning sen fm o em 76 
Vägstumpen 1 Vägstumpen 1 gruppbostad  90 
Utsiktsvägen 51 Utsikten förskola 104 
S:t Persgatan 95 Utbildningskontoret /våning 7/ 105 
Svärtingehusvägen 5 Svärtingehus 119 
Kristinaplatsen 6 Norrköpings konstmuseum 156 
Barnhemsvägen 1 Mottagningsboende Bråvalla 162 
Slottsgatan 118 Lönecenter Sen hämtning 171 
Grenadjärvägen 56 Kyrkskolan 184 
Hagagatan 28 Hagaskolan 217 
Hagagatan 36 Hagagymnasiet 218 
Taborsbergsvägen 83 Enebyskolan 240 
Taborsbergsvägen 79 Enebypark 241 
Taborsbergsvägen 81 Eneby Biblioteket 243 
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Bilaga 2 – Programmeringskod 
Bakomliggande kod för knappen ”Planera rutt”.  
Kommentarer till koden är skrivna i kursiv text.  
 
Sub Knapp() 
Dim antalEnheter As Variant 'Räknar hur många enheter som ingår i turen. 
Dim kortasteSträckan As Variant 'Talar om vilken som är den kortaste sträckan. 
Dim sträcka As Variant 'Sträcka för varje par av noder. 
Dim startNod As Variant 'Talar om vilken nod som är startnod. 
Dim frånNod() As Variant 'Nod som skall åkas från. 
Dim tillNod() As Variant 'Nod som ska åkas till. 
Dim skaBesökas() As Variant 'Talar om vilka noder som skall ingå i turen. 
Dim BesöktaNoder() As Variant 'Talar om vilka noder som Har besökts. 
Dim sparadSträcka() As Variant 'Det avstånd som har körts hittills. 
 
'Värden i de tre olika arrayerna. 
Dim i As Variant 
Dim j As Variant 
Dim o As Variant 
 
'Räknar hur många enheter som skall ingå i turen. 
antalEnheter = Range("F2", Range("F2").End(xlDown)).Rows.Count 
 
'Talar om vilken nod som är startnod. 
startNod = Range("F2").Value 
 
'Antal möjliga kombinationer att åka från en nod till en annan. 
antalRader = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Rows.Count 
 
'Omdimensionerar storleken på de tre array givet antalet rader eller antal enheter. 
ReDim frånNod(0 To antalRader) 
ReDim skaBesökas(0 To antalEnheter) 
ReDim BesöktaNoder(0 To antalEnheter) 
 
'For loop som skapar en array med alla från-noder. 
For i = 0 To antalRader 
frånNod(i) = Range("A2").Offset(i).Value 
Next 
 
'For loop som skapar en array med de noder som skall besökas. 
For j = 0 To antalEnheter 
skaBesökas(j) = Range("F2").Offset(j).Value 
Next 
 
'While loop som körs så länge antal besökta enheter är mindre än antal enheter som 
skall besökas. 
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'Omdimensionerar array för att visa vilka noder som kan besökas och hur lång sträckan 
är mellan från- och till-noderna. 
'Uppdaterar sträckan från föregående loop. 
'Sätter kortaste sträckan till ett högt värde för att ett nytt bästa värde skall kunna hittas. 
Do While antalBesökta - 1 < antalEnheter 
ReDim tillNod(0 To antalRader) 
ReDim sparadSträcka(0 To antalRader) 
sträcka = sträcka + kortasteSträckan 
kortasteSträckan = 1000 
 
 
'For loop som används för att söka efter de rader som innehåller det nodnummer som 
är satt till startnod. 
'Om raden innehåller rätt nodnummer skall nodnummret i kolumnen "TillNod" för 
samma rad sparas. Detsamma gäller sträckan. 
For i = 0 To antalRader 
If startNod = frånNod(i) Then 
tillNod(i) = Range("B2").Offset(i).Value 
sparadSträcka(i) = Range("C2").Offset(i).Value 
End If 
Next 
 
'For loop innehåller if-satser. 
'Om nodnummret i kolumnen "tillNod" är skiljt från startnodens nodnummer och 
'Om nodnummret finns i arrayen skaBesökas och 
'Om nodnummret inte finns i arrayen besöktaNoder och 
'Om sträckan för detta par av noder är mindre än den hittills kortaste sträckan 
'Skall den sträckan sparas som den nya sparadSträcka. 
'Den till-nod som ger kortast sträcka döps till "bästaNod". 
For i = 0 To antalRader 
        If frånNod(i) = startNod Then 
                If tillNod(i) <> startNod Then 
                If Not IsError(Application.Match(tillNod(i), skaBesökas, False)) Then 
                If IsError(Application.Match(tillNod(i), BesöktaNoder, False)) Then 
                If sparadSträcka(i) < kortasteSträckan Then 
                kortasteSträckan = sparadSträcka(i) 
                bästaNod = tillNod(i) 
                End If 
                End If 
                End If 
                End If 
                End If 
         Next 
          
'Skriver ut nodnummret för startnoden i den första tomma rutan i kolumn I. 
'Den nya startnoden blir den nod som gav kortaste sträcka. 
'Räknar antal besökts enheter. 
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Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Offset(1).Value = startNod 
startNod = bästaNod 
antalBesökta = Range("I1", Range("I1").End(xlDown)).Rows.Count 
 
'Skapar en array med de noder som har besökts. 
For o = 0 To antalEnheter 
BesöktaNoder(o) = Range("I2").Offset(o).Value 
Next 
     
'Raderar array som innehåller de noder som kan besökas från startnoden och den 
tillhörande sträckan. 
'Avslutar While loopen. 
Erase sparadSträcka 
Erase tillNod 
Loop 
 
'Skapar dessa två arrays 
ReDim sparadSträcka(0 To antalRader) 
ReDim tillNod(0 To antalRader) 
 
'Lägger in värden i de två arrayen givet startnodens nodnummer. Nya värden sparas för 
"tillNod" och "sparadSträcka". 
For i = 0 To antalRader 
If startNod = frånNod(i) Then 
tillNod(i) = Range("B2").Offset(i).Value 
sparadSträcka(i) = Range("C2").Offset(i).Value 
 
'Om till nod är lika med 0 (depån) så ska sträckan från startnoden till depån läggas in i 
"sträcka". 
If tillNod(i) = 0 Then 
sträcka = sträcka + sparadSträcka(i) 
End If 
End If 
Next 
 
'Skriver ut värde för den totalt körda sträckan. 
Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Offset(1).Value = sträcka 
 
'Lägger till depån (nod 0) som sista nod. 
Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Offset(1).Value = 0 
 
End Sub 
 

Bakomliggande kod för knappen ”Rensa”. 

Sub Knapp3_Klicka() 
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'Rensar all data i de angivna kolumnerna. 
Range("F2", Range("F2").End(xlDown)).Cells.ClearContents 
Range("I2", Range("I2").End(xlDown)).Cells.ClearContents 
Range("K2", Range("K2").End(xlDown)).Cells.ClearContents 
 
End Sub 
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Bilaga 3 – Intervju 
I Bilaga 3 presenteras de frågor som ställdes under intervjun tillsammans med de svar 
som respondenten gav. Svaren från respondenten är exakta och innehåller inga 
tolkningar från författarna.  

Hur lång är chaufförernas arbetsdag och deras rast? 
När planeras chaufförerna ha rast? Mellan turer eller mitt i en rutt?  

Arbetsdagens längd varierar på uppdrag från uppdragsgivare, vissa är en gång i veckan, 
vissa förmiddagen och vissa på eftermiddagen. Arbetspassen planeras utifrån hur många 
enheter som ska besökas. Vanligtvis två personer som arbetar mellan 7-17, med 
variation på en timme åt båda hållen.  
 
Arbetspassen skall ha en timmes rast och den ligger på lunchen, 12-13. 
 
Hur utförs er planering? Använder ni någon programvara till detta? Matematisk 
modell? 
Rutterna planeras i förhand genom att ta hänsyn till exempelvis chaufförer och behov. 
När vi från början fick uppdraget delade vi upp enheterna i olika områden, dagar och 
tider för att på så sätt veta vilken enhet som skulle besökas när. Områdesindelningen 
görs med hjälp av vår goda lokala kännedom, vi har jobbat inom branschen länge och 
känner till staden väl.  
 
Hur ofta ändrar ni planen? 
Ungefär en gång i månaden. Det är många enheter som flyttar vilket gör att planen 
påverkas.  
 
Hur gör ni om någon enhet lägger ner eller någon ny öppnar? 
Sker det en förändring så meddelar kommunen detta och sedan anpassar vi körlistorna. 
Jag blir som en länk mellan kommunen och chaufförerna. Tillkommer det en enhet så 
läggs den till manuellt i den rutt som passar bäst. Är det någon som försvinner tas den 
bara bort från körlistan.  
 
Hur löser ni kravet på att 20 % av transporterna skall ske utan negativ 
miljöpåverkan? 
Vi löser kravet genom att chaufförerna parkerar bilen och går mellan närliggande 
enheter. Det är svårt att uppfylla detta krav på grund av tidsbrist. 
 
Utvärdera vilka typ av fordon som används, varför är det just två bilar? 
Enligt upphandlingen skall två fordon finnas tillgängliga för distributionen. Det finns 
även vissa krav på bilarna gällande exempelvis funktion, årsmodell och 
bränsleförbrukning. 
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Finns det några tidsfönster som ni måste förhålla er till? 
Ja, det är tidsrelaterat! Vi kan inte komma till enheterna och lämna när som helst. Vissa 
enheter är väldigt strikta medan andra är mer flexibla. Tidsfönstren är framtagna av 
Tekniska kontoret i samråd med de kommunala enheterna. Vissa enheter, exempelvis 
utbildningskontoret, har väldigt strikta regler om att man exempelvis inte kan komma 
innan lunch, utan först efter lunch.  
Det finns enheter som vill ha post på morgonen och sedan önskar en upphämtning innan 
lunch vilket gör att enheten måste besökas flera gånger inom samma tidsfönster. 
 
Hur lång tid tar det vid varje enhet? 

Vad räknar ni med i er planering? 
Det går inte att säga exakt, beror på omfattning av själva enheten och mängd post som 
skall lämnas. Vissa enheter har mycket post, då tar det längre tid. Andra har mindre post 
och då går det fort. Det är ändå ganska smidigt på alla platser då man har taggar. Enda 
som påverkar är mängden post och trafikläget. Trafiken har stor påverkan på hur lång 
tid det tar att distribuera posten, något som gör att det inte går att följa exakta tider så då 
är tidsfönster bättre.  
 

 


