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I 

Sammanfattning 
Transporter är associerat med uppkomst av ett flertal utsläpp av olika växthusgaser, däribland 

koldioxid. Även olyckor och buller kan kopplas till transporter av gods. Med ett ökat transportbehov i 

både Sverige och övriga världen ökar nyttan av att effektivt transportera gods på ett hållbart sätt, både 

ur kostnads- och miljösynpunkt.  

Transportören DalaFrakt AB utför transporter i Mellansverige där de framförallt fraktar biprodukter 

från skogsnäringen. Eftersom nuvarande planering av transporter utförs manuellt och ofta 

rutinmässigt är DalaFrakt intresserade av att utvärdera andra typer av planeringsmetoder. I följande 

examensarbete undersöks om DalaFrakts transportplanering kan förbättras genom att låta ett 

optimeringsverktyg planera transporterna istället för användning av den nuvarande manuellt utförda 

planeringen. DalaFrakt önskar se en förbättring i andelen lastkörd sträcka.  

Med hjälp av optimeringsverktyget RuttOpt har olika experiment utförts där optimering tillämpats. 

Olika verksamhetsförutsättningar har ändrats i syfte att undersöka dess påverkan på 

transportplaneringen. Data från två veckor, vecka 16 och vecka 46 2015, har använts för att framställa 

utbud och efterfrågan vilket experimenten sedan baserats på. De viktigaste nyckeltalen att undersöka 

för att utvärdera resultaten har varit total sträcka, lastkörningsgrad och koldioxidutsläpp.  

Från RuttOpt erhölls en transportplanering där lastkörningsgraden ökade med 1 % vecka 16 och 2,5 % 

vecka 46, total sträcka minskade med 1,7 % respektive 4,5 % vilket också bidrog till en reducering av 

koldioxidutsläpp med 1,4 % respektive 3,7 %. 

Den verksamhetsförändring som förbättrade nyckeltalen mest var förlängning av öppettider vid 

samtliga anläggningar som DalaFrakt utför transporter till eller från. Denna förändring bidrog till 

ytterligare sänkning av total sträcka med 1,7 % respektive 0,5 % utöver förbättringen som erhållits 

med RuttOpt utan att förändra verksamhetsförutsättningarna. 

 

 

 

 

 

  



  

II 

Abstract 
Transportations are associated with greenhouse gases and most common being carbon dioxide. The 

need for transportation can also be connected to accidents and disturbing noise. The utility for 

efficient transportation increases, both from an economic and environmental perspective, when the 

need for transportation increases around the world.  

The freight carrier DalaFrakt AB transports by-products from the forestry in Sweden. DalaFrakt is 

interested in investigating other types of planning methods since their current planning method is 

based on experience and daily practice.  

In this master thesis, the possibility for improving DalaFrakt's planning method, using an optimization 

tool, is investigated. DalaFrakt wishes to see an increase in proportion of distance driven by loaded 

vehicles.  

Different experiments were performed using the optimization tool RuttOpt. The aim was to evaluate 

how the changes in business conditions affected the results. Data from two weeks, week 16 and week 

46 2015, were collected to create a basis of supply and demand which was used during the 

experiments. The most important key performances to investigate were proportion of distance driven 

by loaded vehicles, total distance driven by all vehicles and emissions of carbon dioxide.  

The obtained results from RuttOpt showed a potential of increasing proportion of distance driven by 

loaded vehicles by 1 % week 16 and 2.5 % week 46. The total distance driven was decreased by 1.7 % 

and 4.5 % respectively. This also reduced emissions of carbon dioxide by 1.4 % and 3.7 % 

respectively.  

The change in business conditions that affects the key performances mostly was extending the 

opening hours for all facilities DalaFrakt transports between. This resulted in an additional decrease of 

total distance driven by 1.7 % and 0.5 % respectively from the improvements using RuttOpt without 

changing business conditions. 
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Definitioner 
Nedan beskrivs begrepp och definitioner som är frekvent återkommande i arbetet. 

Flexibla skiftbyten 

Flexibla skiftbyten är skiftbyten som kan ske på annan ort än hemmabasen och används för att 

minimera den totala körsträckan.  

Lastkörd sträcka 
En lastkörd sträcka definieras som den sträcka som körs mellan källor och mottagare och avser vara 

ett transportuppdrag. Sträckan körs med 100 % fyllt lastutrymme, som i arbetet alltid antas vara 40 

ton.   

Lastkörningsgrad 
Lastkörningsgrad avser andelen lastkörda transporter vilken beräknas genom att dividera totala 

lastkörda sträckan med den totala sträcka som körts.  

Tomtransport 
En tomtransport är en transport som är körd utan last i fordonet.  

Transportuppdrag 
Ett transportuppdrag utförs av ett fordon som fraktar en volym gods mellan vad som definieras som 

källor och mottagare.  Källor är terminaler och industrier i Mellansverige. Mottagarna är industrier 

och värmeverk i Mellansverige. En del industrier kan vara både källor och mottagare av antingen 

samma produkter (exempelvis förflyttning av flis) eller olika produkter. Transportuppdrag benämns 

även som uppdrag i rapporten. Transportuppdrag illustreras och förklaras tydligare i kapitel 3.7.  
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Kapitel 1 
Inledning 
 

Under 2015 kördes 2,4 miljarder kilometer yrkesmässig lastbilstrafik på svenska vägar varav 0,4 

miljarder kilometer kördes utan gods i lastutrymmet vilket innebär att 17 % av sträckan som kördes 

var olastad (Trafikanalys 2015a,b; Trafikanalys 2016a,b). Enligt Naturvårdsverket (2016a) stod 

lastbilstransporter under 2014 för 31 % av koldioxidutsläppen som var relaterade till transporter på 

svenska vägnätet och preliminära beräkningarna över utsläpp 2015 tyder inte på någon minskning 

(Naturvårdsverket 2016b).  

År 2008 fastställde Europeiska Unionen (EU) att det årliga utsläppet av växthusgaser i Europa ska 

minska med 20 % till år 2020 jämfört med det årliga utsläppet år 1990 (Europaparlamentet 2015). 

Med ständigt ökande transportbehov är det nödvändigt att transportera på ett så effektivt sätt som 

möjligt för att kunna uppnå dessa miljömål. Att planera transporter av gods effektivt kan delvis 

innebära att försöka minska olastade transporter. 

Stora Enso Skog AB bedriver verksamhet inom skogsindustrin och anser att miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt ansvar är viktigt på alla nivåer och i alla delar av verksamheten. En ständig strävan efter 

att förbättra och utveckla Stora Enso Skog utifrån ett hållbarhetsperspektiv upprätthålls genom att 

framföra företagets ambitioner gällande hållbarhet till samarbetspartners, för att verka för hållbarhet i 

alla led.  

Transportören DalaFrakt AB är en leverantör av transportlösningar i Mellansverige, som bland annat 

transporterar restprodukter från skogsindustrin, däribland Stora Enso Skogs biprodukter och 

biobränsle. Planeringen av transporter som utförs av DalaFrakt baseras i nuläget på erfarenhet som 

transportledarna besitter. Genom att effektivisera transporter av biprodukter och biobränsle sänks 

transportkostnaden för dessa produkter vilket stärker deras konkurrenskraft gentemot andra mindre 

miljövänliga alternativ, som exempelvis förbränning av olja eller kol. Detta gynnar Stora Enso Skogs 

som producent, DalaFrakt som transportör och samhället i det stora hela. 

1.1 Bakgrund 
DalaFrakt anser att det finns en risk att de har fastnat i samma hjulspår då många av företagets 

transporter planeras på rutin istället för med hjälp av ett planeringsverktyg och önskar därför 

undersöka om det finns möjlighet till förbättring genom att låta optimering ligga till grund för 

planeringen. DalaFrakt önskar särskilt att lastkörningsgraden ökar, vilken är andelen kilometer som 

körs lastad. Transportplanering för rundvirkestransporter med hjälp av optimeringsverktyget RuttOpt 

har i tidigare studier påvisat en potentiell sänkning av transportkostnaden med 5 till 30 % (Andersson 

et al. 2007). Sänkningen av transportkostnaden har främst uppkommit eftersom lösningen som 

genererats av RuttOpt har minskat transportsträckan.  

En sänkning av transportsträckan, som är kopplad till transportkostnaden, kan potentiellt även finnas 

för transporter av biobränsle och biprodukter vilket är något som DalaFrakt önskar utreda. 
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1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att hjälpa DalaFrakt att undersöka om det är möjligt att öka andelen 

lastkörd sträcka med hjälp av ett optimeringsverktyg. Arbetet har också som mål att undersöka hur 

olika förändringar av verksamhetsförutsättningar, såsom öppettider vid anläggningar, påverkar 

nyckeltal.  

1.3 Syfte 
Med hjälp av en ökad andel lastkörda transporter ser DalaFrakt och Stora Enso Skog potential att 

sänka transportkostnaderna som är relaterade till transportsträckan. Genom att sänka transportsträckan 

minskar även miljöpåverkan som uppstår i samband med transporter, vilket är en del av företagens 

hållbarhetsarbete. 

1.4 Frågeställningar  
Följande frågeställningar ligger till grund för att uppfylla mål och besvara syfte i examensarbetet: 

 Vilka nyckeltal är intressanta vid analys av DalaFrakts effektivisering av transporter? 

 Hur förändras nyckeltalen om transportplaneringen utförs med hjälp av ett 

optimeringsverktyg istället för manuell planering? 

 Hur förändras de valda nyckeltalen om verksamhetsförutsättningarna ändras?  

1.5 Antaganden och avgränsningar 
Till följd av avsaknad av information och data har antaganden och avgränsningar varit nödvändiga. 

Arbetet utgår från att analysera två veckors transporter, vecka 16 och vecka 46 2015. I arbetet har 

endast DalaFrakts leveranser av biprodukter och biobränsle inom skogsbranschen planerats.  

Endast ett optimeringsverktyg, RuttOpt, har använts för optimering av transportplaneringen. Det finns 

fler optimeringsverktyg att tillgå vilka skulle kunna ge andra resultat. Valet av optimeringsverktyg 

grundar sig i att Skogforsk har ett intresse av att undersöka hur RuttOpt lämpar sig för andra 

transporter än rundvirkestransporter. 

Fler detaljerade avgränsningar och antaganden som berör bland annat hur fordon utför olika 

aktiviteter, hur nuläget kvantifierats samt hur data hanterats finns beskrivna i kapitel 2.7.  
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1.6 Rapportstruktur  
I detta kapitel presenteras rapportens struktur, vilket också beskrivs 

i Figur 1.   

Syftet med Kapitel 1 Inledning är att ge läsaren förståelse för vilket 

problem som ska lösas och vilket syfte rapporten fyller. Här listas 

även de frågor som är önskvärda att rapporten ska svara på samt mål 

med examensarbetet. I början av Kapitel 2 Metod och 
genomförande redogörs för olika metoder och metodiker som 

används inom forskning samt metodval. Kapitlet redogör slutligen 

hur arbetet är genomfört. I Kapitel 3 Teoretisk referensram ges 

läsaren en överblick i den teori som används för att lösa problemet i 

examensarbetet. Kapitel 4 Företagsbeskrivning syftar till att ge 

läsaren insikt i företagen Stora Enso och DalaFrakt som är de 

företag som är inblandade i arbetet.  

Kapitel 5 Datahantering beskriver arbetet med att få fram data 

som kunde användas i det vidare arbetet. Kapitel 6 
Nulägesbeskrivning beskriver dagens planeringsteknik samt 

nyckeltal för nuläget. I Kapitel 7 Experiment redogörs för vilka 

experiment som utförs i arbetet, varför de utförs samt resultat för 

respektive experiment. Resultaten från experimenten sammanställs 

och analyseras i Kapitel 8 Analys. Känslighetsanalyser utförs även 

i detta kapitel.  

I Kapitel 9 Diskussion diskuteras de resultat som erhållits, 

avgränsningarnas betydelse, RuttOpt som verktyg samt förslag på 

vidare arbete.  Kapitel 10 Slutsats beskriver det slutliga resultatet 

genom att återkoppla till frågeställningarna för examensarbetet. 
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Figur 1 – Disposition. 
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Kapitel 2 
Metod och genomförande 
 

I följande kapitel presenteras grundläggande teori för metod och metodik. Detta kompletteras även 

med presentation av begreppen validitet och reliabilitet och avlutas med en presentation av vilken 

metod och metodik som använts i detta arbete. 

2.1 Metod 
Metod avser, enligt Ejvegård (2009), ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som ska behandlas 

samt hur det sedan behandlas. Holme och Solvang (1997) beskriver metod som ett redskap för att 

uppnå de målsättningar som finns med forskningen. Om en metod ska kunna användas ställs följande 

krav enligt samma författare: metoden ska överensstämma med verkligheten som undersöks, ett 

systematiskt urval av information ska utföras, informationen är möjlig att nyttja på bästa sätt, 

resultaten ska presenteras på ett sådant sätt att andra kan kontrollera dess hållbarhet samt resultaten 

ska möjliggöra för ny kunskap och ökad förståelse inom det ämne som undersöks.  

Holme och Solvang (1997) skiljer på kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder 

innebär att målet främst är en förståelse för det system som granskas. Det centrala är att skapa djup 

förståelse för det problemkomplex som studeras. Vidare beskrivs kvantitativa metoder som präglade 

av kontroll från forskarens sida. Analys kan sedan göras över de data som samlats in med olika 

mätmetoder.  

2.2 Metodik 
För att samla in data till ett arbete finns olika metoder att tillgå. Nedan presenteras de som används 

vid utformandet av detta arbete.  

2.2.1 Intervju 
Widerberg (2011) beskriver intervjuer som kvalitativa och har som syfte att använda sig av direkta 

möten med intervjupersoner för insamling av information. Holme och Solvang (1997) beskriver 

styrkan i kvalitativa intervjuer som att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 

vanligt samtal vilket betyder att de som intervjuas kan tala fritt.  Björklund och Paulsson (2012) 

påpekar att intervjumetodiken ger tillgång till så kallad primärdata vilket är data som samlats in i syfte 

att användas i studien. Enligt samma författare är intervjuer tidskrävande, viket är en nackdel med 

denna metodik.  

Lantz (2013) skriver att resultatet av en intervju beror på främst tre saker: förberedelsearbetet, 

samspelet under intervjun samt hur svaren från intervjun bearbetas. En väl utförd intervju ska 

resultera i data som speglar källan. För att erhålla reliabilitet i de data som insamlas med hjälp av 

intervju är det viktigt att intervjuaren försöker fånga respondentens svar och inte tolkar in sin egen 

mening i svaren. Skillnaden mellan en intervju och ett samtal är att i en intervju är det en som frågar 

och en som svarar till skillnad från samtal där båda parter kan ställa frågor och svara.   
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Denscombe (2016, s.266) beskriver tre olika typer av intervjutekniker:  

 Strukturerade intervjuer i vilka intervjuaren har stark kontroll över frågorna och hur svaren 

ska utformas. Denna teknik liknar ett frågeformulär.  

 Semistrukturerade intervjuer vilket betyder att intervjuaren fortfarande har en lista med 

ämnen som ska behandlas men ordningsföljden på frågorna kan ändras.  

 Ostrukturerade intervjuer i vilka intervjuarens roll endast är att introducera ett ämne för 

respondenten för att starta en intervju där respondenten fullföljer sina tankegångar utan 

ingripande från intervjuaren. 

2.2.2 Experiment 
Experiment beskrivs av Björklund och Paulsson (2012) som en konstgjord “mini-verklighet” med 
givna variabler som kan variera under starkt kontrollerade former. Mini-verkligheten är ofta en 

förenkling av den verklighet som forskaren önskar utvärdera. Patel och Davidson (2011) definierar ett 

experiment som ett försök att kontrollera alla faktorer som kan påverka de variabler som ska 

undersökas.  Fördelen är, enligt Björklund och Paulsson (2012), att stor kontroll kan utövas över de 

variabler som ingår i experimentet. Nackdelen är att metodiken är tids- och resurskrävande.  

Att planera och utföra experiment innebär, enligt Denscombe (2016), att det finns en önskan om att 

isolera enskilda faktorer och studera deras effekter i detalj. Antingen kan detta leda till att nya 

förhållanden i det som undersöks upptäcks eller att redan existerande teorier kan prövas.   

Woodside (2010) menar att när flera experiment utförs tillsammans finns ett önskemål om att mäta 

storleken av en effekt eller med andra ord säkerställa styrkan i relationen mellan två variabler.  

Denscombe (2016, s.107) beskriver tre grundläggande punkter som är viktiga då experiment utförs:  

 Kontroll. Experimentet manipulerar den konstgjorda verkligheten med hjälp av variabler 

vilket innebär att den som utför experimentet måste identifiera viktiga faktorer för att sedan 

utestänga eller inkludera dem så att effekten av dem går att observera. 

 Observation och mätning. Exakta mätningar måste göras för att detaljerat fånga de 

förändringar som sker vid införande eller exkludering av valda faktorer.  

 Identifiera orsaksfaktorer. Genom införande och exkluderande blir det möjligt för den som 

utför experimentet att fastställa vilka faktorer som orsakar det observerade resultatet.  

Det finns olika typer av variabler och det går att skilja mellan kontrollerbara och okontrollerbara 

variabler vilket beskrivs av Antony (2003). Kontrollerbara variabler är de som enkelt går att variera 

under experimenten och har en nyckelroll i systemets karaktär medan okontrollerbara variabler inte 

går att kontrollera i experimenten och skapar inkonsekvens i resultat från systemet. Hur dessa 

variabler hänger samman presenteras i Figur 2. 
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Figur 2 - Experiment (Inspiration: Antony (2003, s.7)).  

2.3 Reliabilitet och validitet 
Det är av stor betydelse att en studie är reliabel och valid. Björklund och Paulsson (2012)  skriver att 

validitet och reliabilitet kan ses som mått på studiens trovärdighet.  

Reliabilitet beskrivs av Ejvegård (2009) som tillförlitligheten hos ett mätinstrument och 

användbarheten av måttenheten. Mätinstrument kan vara konstruerat av de som utför själva testet 

vilket betyder att resultatet också kan bli därefter. Wallén (1996) ser reliabilitet som att 

mätinstrumentet inte ska ge några slumpmässiga fel.  

Validitet betyder att det som ska mätas också mäts, det vill säga är giltigt. Det är viktigt att använda 

måttenheter konsekvent (Ejvegård 2009).  Wallén (1996) beskriver validitet som att mätinstrumentet 

inte ska ge några systematiska fel. För att öka validiteten i en studie påpekar Björklund och Paulsson 

(2012) att triangulering bör användas. Triangulering betyder att två eller flera metoder används för att 

uppnå samma syfte vilket gör att flera olika perspektiv används för att komma fram till samma sak. 

2.4 Primär- och sekundärdata 
Vid databearbetning menar Dahmström (2011) att det är viktigt att undersöka om det finns några 

värden på variabler i data som kan vara ett registreringsfel. Författaren menar även att det ska 

undersökas om en variabel har en symmetrisk fördelning eller inte samt om några variabler har 

drabbats av stort bortfall. 

Insamlad data kan delas upp i primärdata och sekundärdata:  

Dahmström (2011) skriver att primärdata är data som samlats in i syfte att användas i ett specifikt 

arbete, som är på just det format som önskas och innehåller de data som behövs. Primärdata samlas 

alltså in av den som ska utföra studien och olika metoder kan användas för att samla in data. 

Christensen et al. (2010) beskriver nackdelarna med insamling av primärdata som dyrt och 

tidskrävande samt att det kräver kompetens från insamlaren.  

Björklund och Paulsson (2012) beskriver sekundärdata som uppgifter som tagits fram i ett annat syfte 

än att vara en del av det arbete som genomförs. Dahmström (2011) presenterar samma begrepp som 

data som används i ett arbete, men som samlats in vid ett annat tillfälle i ett annat syfte. Sekundärdata 

indata utdata 

kontrollerbara variabler 

okontrollerbara variabler 



  

7 

är bland annat officiell data såsom statistik från publika databaser, lagar och register men kan också 

vara intern data inom företag. Christensen et al. (2010) anser att det går att skilja mellan intern 

sekundärdata vilken finns i en organisation och extern sekundärdata som finns utanför den 

organisation som undersöks. De interna sekundärdata går ofta att erhålla från skriftliga eller muntliga 

källor. Externa sekundärkällor kan exempelvis vara tidskrifter eller tidningar från 

universitetsbiblioteket.  

En nackdel med sekundärdata är enligt Eliasson (2013) att den inte alltid lämpar sig för situationen 

den används i, men ändå använts i brist på andra data. Christensen et al. (2010) påpekar även att 

sekundärdata kan vara inaktuell eller i fel enheter. 

2.5 Metod- och metodikval 
För att erhålla data som sedan kan användas i arbetet har intervjuer med transportledare på DalaFrakt 

samt Stora Enso används som metodik för att öka förståelsen för det mål och syfte som de inblandade 

företagen har med arbetet. Det har främst varit semistrukturella intervjuer med ett tydligt mål för vilka 

frågor som ska behandlas. Det betyder att denna information är primärdata vilket gör den trovärdig. 

Vidare har intervjun med transportledare på DalaFrakt används för att få information kring nuvarande 

planeringsteknik samt uppskattningar av volymer av flis som faller vid sågverken. Den sistnämnda 

informationen kan variera eftersom det inte finns någon nedskriven information att tillgå utan detta 

baseras på vad transportledarna ser i övervakningskamerorna och får information om från sågverken. 

Vid dessa intervjuer användes det som Denscombe (2016) beskriver som strukturerad intervjuteknik. 

För att utföra nulägeskartläggningen har kvalitativa metoder, såsom ovan beskrivna intervjuer, 

använts.    

Som metod för att genomföra optimering av transportplanering för DalaFrakt har 

optimeringsverktyget RuttOpt valts. Detta verktyg har i tidigare studier påvisat en reducering av 

transportkostnaden för problem liknade det som ska lösas i detta arbete och anses därför passande. 

Forskare som arbetat på Skogforsk har skapat programmet och via Skogforsk finns därmed kunskap 

om hur programmet hanteras att tillgå. Det finns även ett intresse från Skogforsks sida att undersöka 

hur väl detta optimeringsverktyg lämpar sig att använda vid optimering av andra transporter än 

rundvirkestransporter vilket det är utvecklat för från början. En form av intervju har använts för att få 

information kring RuttOpt och hur programmet används då inga nedskriva manualer finns att tillgå. 

RuttOpt utgör en kvantitativ metoddel i arbetet.  

Metodiken experiment har använts för att erhålla resultat som kan jämföras med varandra och 

analyseras. Precis som Patel och Davidson (2011)  nämner har avsikten varit att kontrollera alla 

faktorer som kan påverka de variabler som ska undersökas. De olika experimenten beskrivs i kapitel 

8. Det har varit viktigt att säkerställa att de resultat som erhållits är valida och reliabla. Detta har 

undersökts genom att köra flera optimeringar och försäkrat att samma resultat erhållits.  

Slutligen har resultaten från de olika experimenten jämförts med varandra och slutsatser har dragits. 
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2.6 Genomförande 
Arbetet har bestått i att identifiera nuläget, hantera och anpassa indata, bygga upp experiment och 

utföra analys på de experiment som genomförts. De nästkommande underkapitlen syftar till att 

beskriva genomförandet av arbetet i mer detaljerad form. 

2.6.1 Identifiering av nuläget 
Den nuvarande planeringstekniken kartlades för att skapa förståelse för hur planeringsprocessen 

fungerar. Transportplanerare på DalaFrakt har via telefonsamtal och mail bistått med information 

kring planeringstekniken.  

2.6.2 Insamling och hantering av data och information 
DalaFrakt har bistått med data över historiskt utförda transporter. Data över industrier, sågverk, 

terminaler och värmeverk erhölls från Skogforsk. Då data inte var anpassad för detta examensarbete 

anses det vara sekundärdata. I kapitel 5 beskrivs anpassningsprocessen av data detaljerat.  

Data över historiskt utförda transporter anpassades och gjordes fullständig så ingen information 

saknades. Därefter skapades indata till optimeringsverktyget RuttOpt. RuttOpt kunde inte modifieras 

för att anpassas till problemställningen i detta arbete. Istället anpassades problemet och all indata till  

RuttOpt.  

 Eftersom information som berör DalaFrakts utförda transporter är sekretessbelagd kommer inte all 

data vara möjlig att presentera detaljerat i rapporten. Endast Stora Ensos anläggningar kommer 

namnges, övriga kunders anläggningar benämns med ett kodindex. 

2.6.3 RuttOpt 
Planeringsverktyget RuttOpt saknade skriftlig manual för att hantera programvaran. Information, 

support och vägledning kring RuttOpt erhölls av Victor Asmoarp på Skogforsk och Patrik Flisberg, 

utvecklare av RuttOpt. Grundläggande information om RuttOpt finns i kapitel 3.4.  

Optimeringen som utfördes i RuttOpt hanterades av en heuristisk lösningsmetod. Det går inte med 

säkerhet säga att denna metod fann den optimala planeringen för fordonsflottan vilket presenteras 

vidare i kapitel 3.3.3. 

2.6.4 Experiment 
Ett flertal experiment utfördes för att undersöka hur olika ändringar i indata påverkade nyckeltalen. 

Perioden som experimenten utfördes på var alltid en vecka. De olika experimenten beskrivs i kapitel 

8.  

2.6.5 Nyckeltal 
I kapitel 3.1.3 redogörs för relevant teori kring vad som är intressant att undersöka när effektiviteten i 

transporter ska jämföras. Nyckeltal definierades för att användas som jämförelse mellan olika 
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experiment som utförs i arbetet. Nyckeltalen beskrivs i kapitel 7.4. Något som bör uppmärksammas är 

att målfunktionen som RuttOpt optimerar inte beskrivs av de nyckeltal som valts ut att studeras. 

2.7 Antaganden och avgränsningar 
Nedan följer antaganden och avgränsningar som varit nödvändiga att utföra i arbetet.  

2.7.1 Körtid 
EU har ett gemensamt regelverk gällande kör- och vilotider för vägtransporter med en bruttovikt över 

3,5 ton. Körtid är den tid fordonet aktivt körs och ska registreras av en färdskrivare eller manuellt, om 

färdskrivare är ur funktion. En lastbilschaufför får mellan två dygnsvilor ha en sammanlagd körtid på 

9 timmar. (Transportstyrelsen 2015) 

EUs regelverk innebär också att en maximal körtid på 56 timmar per vecka per chaufför, samt att den 

sammanlagda körtiden under två, på varandra, följande veckor maximalt får vara 90 timmar 

(Transportstyrelsen 2015). Det är för chaufförer tillåtet att överskrida 9 timmars körtid två gånger 

under samma vecka, med en körtid på 10 timmar (Transportstyrelsen 2015). Detta är något som inte 

inkluderas i RuttOpt, eftersom optimeringsmetoden planerar fordonsindivider och inte tar någon 

hänsyn till förarindivider. Det är därför inte möjligt att kontrollera huruvida förare har kört mer än 9 

timmar. Istället kontrolleras hur länge ett specifikt fordon är tillgängligt och hur många skift det har 

och det antas därmed att varje skift är 10 timmar. Enligt Transportstyrelsen (2015) måste en rast på 45 

minuter ske efter 4,5 timmars körtid. 

Nuvarande version av RuttOpt tar ingen hänsyn till körtiden, vilket medför att lösningarna som 

genereras av RuttOpt inte tar hänsyn till EUs regelverk gällande kör- och vilotider. Det är inte heller 

möjligt att modellera raster i RuttOpt och därför tas ingen hänsyn till detta i den optimerade 

transportlösningen.  

2.7.2 Urval av data 
De data som används i detta projekt är orderdata från en vecka i april 2015 och en vecka i november 

2015(vecka 16 och 46). Att en vecka i april och en vecka i november valdes som underlag för studien 

är för att de representerar två olika årstider vilket kan ha påverkan på efterfrågan.    

2.7.3 Efterfrågan 
Efterfrågan på beställningsvaror baseras på historisk data över DalaFrakts utförda transporter. 

Eftersom ingen information angående händelser som påverkat de historiska data finns att tillgå, finns 

risk att störningar vid anläggningar påverkat historisk data vilket i sin tur påverkar resultatet för 

lastkörningsgraden, då en ökning av transportvolym vid anläggningar kan påverka 

transportplaneringen. Efterfrågade volymerna under vecka 16 och vecka 46 antas vara normala och 

störningar antas inte ha förekommit vid anläggningarna.  
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2.7.4 Anläggningar 
Alla anläggningar (såväl källor som mottagningsplatser) som DalaFrakt kör mellan är givna som orter 

i historisk data och inte som en specifik position. Med hjälp av ett mottagningsregister som erhållits 

från Skogforsk har givna orter kombinerats med anläggningsnamn, identitetskod och position för 

anläggningen. Det har dock inte varit möjligt att para ihop alla orter med anläggningar från registret. 

För att finna positioner för dessa anläggningar har lokalisering gjorts med hjälp av karttjänster. När 

det inte var möjligt att hitta en rimlig anläggning valdes en position i mitten av orten. Positionen har 

varit nödvändig för att kunna beräkna avstånd och körtid mellan respektive anläggning med ett 

hjälpmedel vid namn Krönt vägval. Detta hjälpmedel hittar den mest lämpliga vägen för ett tungt 

fordon att färdas mellan två positioner baserat på ett antal parametrar som är anpassade för just tunga 

fordon (vägbredd, hastighet, vägens kurvighet etc.).  Det antas att dessa avstånd och tider även är 

lämpade för de fordon som utvärderas i detta arbete.   

2.7.5 Antaganden för transportuppdrag 
Ett uppdrag beskriver en transport som utförs av ett fordon från ort A till ort B, med sortiment X. Vid 

ort A fylls hela fordonets lastkapacitet, vilket motsvarar 40 ton och vid ort B lossas hela lasten av. Det 

är inte möjligt att utföra så kallade dellastningar i denna metod, vilket kan förekomma i verkligheten. 

En dellastning innebär att ett fordon lastar hela lastkapaciteten i ort A och lossar en del av lasten av 

sortiment X i ort B och en del i ort C. I Figur 3 illustreras hur en dellossning kan ske där 20 ton lastas 

av i ort B.  

 

Figur 3 - Skillnad mellan lossning av hel last och dellossning. 

I detta arbete antas det att varje fordon endast kan hantera ett uppdrag i sänder och därmed ses varje 

uppdrag som en full last och definieras som 40 ton eller ett lass. Ett uppdrag slutförs genom att lossa 

lasten på destinationsorten.  Nytt uppdrag kan inte påbörjas förrän det aktuella uppdraget är slutfört.  

Historisk data modifierades så att dellastningar ses som en hel lastning, vilket illustreras i Figur 4. 

Fordon lastas fullt från ort A till ort B, där fordonet lossas. Därefter lastas samma fordon fullt i ort B 

Ort C 

Ort B 
 

Ort B Ort A 

Dellossning 

Lossning av hel 
last 

Ort A 40 ton 
Sortiment X 

40 ton 
Sortiment X 

20 ton 
Sortiment X 
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och lossas i ort C. Detta innebär att vissa mottagare även beskrivs som källor fastän de inte är källor i 

verkligheten. Detta påverkar dock inte resultatet. 

 

Figur 4 - Lösning på dellossningsproblemet. 

Inom transportbranschen är det vanligt förekommande av transportbyten vilket innebär att de olika 

transportföretagen byter uppdrag med varandra för att öka lastkörningsgraden. I detta arbete antas 

varken transportbyten eller samlastningstransporter med andra åkerier ske.  

2.7.6 Fordon 
DalaFrakt har 44 fordon av typen flisbilar, som planeras av transportplanerarna på DalaFrakt. Av 

dessa 44 fordon är det ett fordon som främst kör transporter till Norge. Denna resurs har därför inte 

inkluderats då endast körningar inom Sverige optimeras. Vidare har DalaFrakt ytterligare resurser 

som kör för DalaFrakts räkning men som inte planeras av DalaFrakt. Dessa resurser benämns som 

externa resurser. Externa resurser utesluts också ur beräkningarna av lastkörningsgrad eftersom 

DalaFrakt inte planerar dessa resurser och således inte har möjlighet att påverka dess inverkan på 

lastkörningsgraden. De externa resurserna exkluderas även ur beräkningen av efterfrågan på 

beställningsvaror eftersom de, tillsammans med de uppdrag som utförts av DalaFrakts resurser i 

historisk data, ger upphov till för stor efterfrågan för att hanteras av enbart DalaFrakts resurser i 

optimeringen. Efterfrågan på beställningsvaror beräknas därför från historisk data från transporter 

utförda av DalaFrakts 43 resurser.  

Bland kvarstående 43 fordon har ett fordon en högsta tillåten totalvikt för fordon och last, även kallat 

maximal bruttovikt, på 74 ton istället för den normala maximala bruttovikten på 64 ton. Detta betyder 

att detta fordon kan ta tyngre laster än de övriga fordonen. På grund av den tyngre bruttovikten kan 

detta fordon inte alltid framföras på samma vägnät som fordon med normal maximal bruttovikt, utan 

kräver emellanåt andra vägval till följd av vägarnas bärighet. Hänsyn tas inte till detta utan fordonet 

ses som ett fordon som begränsas av den normala maximala bruttovikten.  

Städning av lastutrymmet i fordonen måste utföras mellan körningar av olika produktsorter. 

Städningen utförs med tryckluft och antas kräva ca 5 minuter enligt transportplanerarna på DalaFrakt. 

En förenkling i planeringsmetoden är att denna städning som kräver 5 minuter utförs vid varje 

transport och inkluderas i tiden för lossning, oavsett om lasten är densamma på nästkommande 

transport eller inte.  

Ort B 

Ort A 

Ort C 

40 ton 
Sortiment X 

40 ton 
Sortiment X 
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Ett fordon av typen flisbil består av två sidotippande flak, som kan öppnas på sidorna för att kunna 

tömma lasten. Båda flaken lastas alltid fulla av en produktsort. Figur 5 demonstrerar hur en flisbil 

lossar sin last, som i detta fall är bark.  

 

Figur 5 - Flisbil lossar last (Källa: DalaFrakt). 

I historisk data över utförda transporter finns levererad volym för respektive transport. Volymen 

varierar mellan olika enheter beroende på sortiment. Eftersom transporterna nästan är helt uppfyllda 

(varierar exempelvis mellan 38 och 40 ton för flissortiment) så ses varje utförd transport som full last, 

definierat 40 ton. Detta gäller även för sortiment med annan enhet.  

2.7.7 Skiftbyten 
Alla fordon tillhör en så kallad hemmabas, där fordonen befinner sig då de inte är i drift. När ett 

fordon används under fler än ett skift under ett dygn sker skiftbytet vanligen på hemmabasen. Det är 

enligt DalaFrakt önskvärt att skiftbyten sker på hemmabasen, men kan ibland ske inom en radie av 75 

km från hemmabasen, för att underlätta bytet. Det finns ett antal angivna platser var DalaFrakts 

resurser kan utföra skiftbyten, givet att positionen är belägen maximalt 75 km från hemmabasen. När 

skiftbyte inte sker på hemmabasen benämns det som ett flexibelt skiftbyte. Figur 6 visar ett exempel på 

hur skiftbytesplatserna kan vara belägna, här för de fordon stationerad vid hemmabas 302 i Insjön. 

Det blå huset representerar hemmabasen HB-302 och de röda är de platser där flexibla skiftbyten får 

ske för fordon stationerade vid HB-302.  
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Figur 6 - Möjliga skiftbytesplatser för fordon med hemmabas 302 (HB-302). 

Hur ofta flexibla skiftbyten utförts i verkligheten går inte att kalkylera eller utläsa från historiskt data 

över utförda transporter. Därför kommer flexibla skiftbyten inte inkluderas då nuläget undersöks. I 

experimenten undersöks det vilken påverkan flexibla skiftbyten har på nyckeltalen. 

2.7.8 Byten av lastningsdag 
För vissa skift var det nödvändigt att ändra lastningsdag eftersom den totala skiftlängden för dagen 

överskrider tiden för skiftstart för nästkommande dag. Denna modifikation av indata är enbart 

nödvändig för att skapa startlösningen då målet med denna är att efterlikna verkligheten, som då tyder 

på att lastning har skett dagen innan lossning. Modifikationen är diskuterad med transportplanerare på 

DalaFrakt och rimlig. 

2.8 Felkällor 
Följande felkällor kan påverka resultaten i arbetet. 

 Konstruktion av egna positioner för anläggningar kan medföra att transportsträckan och 

restiden mellan anläggningar i beräkningar inte överensstämmer med transportsträckan och 

körtiden mellan anläggningarna i verkligheten. Samma positioner använts för nuläge och 

experimenten vilket medför att denna felkälla påverkar resultaten från experimenten på 

samma sätt i respektive fall.  

 Avstånden mellan anläggningar är baserade på Krönt Vägval vilket är framtaget för 

rundvirkestransporter och inte transporter av biprodukter. Detta gör att det inte är säkert att 

förarna i verkligheten har kört de sträckor som beskrivs. Dock har samma sträckor används 

för samtliga experiment vilket gör att felkällan påverkar alla resultat på samma sätt.  
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 Data över utförda transporters turordning saknades för vissa rutter, det vill säga ordningen 

som uppdrag utförts av ett fordon och var därmed nödvändig att komplettera. 

Efterkonstruering av turordning har baserats på “logiskt tänkande” vilket kan ge upphov till 
en felkälla då det inte med säkerhet går att säga att det är den ordning som körts.  

 Data över vilken typ av gods som fraktats är bristfällig. Vissa uppdrag innehåller information 

som inte är överensstämmande med de produkter som finns med som utbud. Dessa har därför 

i samråd med transportledarna på DalaFrakt ändrats till utbud som finns. Vidare är utbud 

kopplat till de källor och mottagare som producerar respektive tar emot olika utbud vilket 

medför att vissa lastningar eller lossningar kan ha gjorts på andra anläggningar än de som 

angetts. Då orten ändå är överensstämmande med verkligt utförda transporter antas detta inte 

ha betydande påverkan på resultatet. 

2.9 Källkritik  
Källkritik beskrivs av Thurén (2013, s.7) som värderingen av källor och dess tillförlitlighet. Kriterier 

för att en källa ska anses trovärdig är enligt författaren följande:  

 Äkthet, att källan är det den utger sig för att vara. 

 Tidssamband, att den händelse som ska redogöras av källan har skett i närtid. Ju längre tid 

som har gått desto mindre trovärdig blir källan.  

 Oberoende, att källan står för sig själv och inte är ett referat från en annan källa. 

 Tendensfrihet, att källan inte är vinklad och ger en falsk verklighetsbild.  

I detta arbete är en del information baserad på muntlig information. DalaFrakt har berättat vilken 

planeringsteknik de använder i nuläget via muntlig kommunikation. Denna information anses 

tillförlitlig och de har även godkänt det som presenteras i nulägesbeskrivningen.  

Information kring hur RuttOpt fungerar samt används finns att tillgå via konversation med personer 

som besitter kompetens att använda programmet. Ingen dokumentation, annan än manual för vilken 

data varje parameter ska vara, finns tillgänglig vilket kan leda till missförstånd rörande vilken indata 

som krävs för modellen.  

De källor som används i teoriavsnittet är främst hämtade från Linköpings universitetsbibliotek och 

anses därmed trovärdiga. Vissa forskningsartiklar kan vara aningen vinklade för att med fördel spegla 

det ämne som avhandlas.  

Viss information har erhållits från internetsidor. Statistik från Trafikanalys anses pålitlig då 

Trafikanalys utför datainsamling och analyser i enlighet med direktiv och förordningar från svenska 

staten och Europaparlamentet. Information från transportstyrelsen anses trovärdig eftersom 

transportstyrelsen är en myndighet vilket i Sverige anses oberoende kan detta ses som en säker källa. 

Statistik från Naturvårdsverket anses trovärdig men kan vara utvald för att gynna Naturvårdsverkets 

visioner. 
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Kapitel 3 
Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenteras den teori som används i examensarbetet. Kapitlet börjar med att 

presentera begreppet logistik för att sedan påvisa fördelar med att använda logistik inom planering. 

Därefter presenteras optimering som RuttOpt bygger på och slutligen beskrivs programmet RuttOpt. 

3.1 Logistik 
Logistik är ett gammalt begrepp som har anor flera hundra år tillbaka i tiden. Ordet kommer från 

franskans “general de logis” och är en militärisk term som översatt till svenska betyder 
generalkvartermästare vilket syftar till den person som är ansvarig för att försörja trupper med 

ammunition och förnödenheter. Först i början av 1970-talet blev logistik ett etablerat begrepp inom 

företagsverksamheten till följd av oljekrisen som nödgade företag att kostnadsreducera vilket 

resulterade i att bundet kapital, i form av lager, började ifrågasättas. (Oskarsson et al. 2006)  

Logistik är att eftersträva att ha rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. Detta ställer krav 

på producenten och för att uppfylla kraven krävs att distribution, produktion och materialförsörjning 

är väl koordinerade med varandra. Logistik handlar om att kombinera låga kostnader och hög 

leveransservice. Detta omfattar att både planera och genomföra men även kontrollera resultatet. Målet 

är att förflytta och lagra material på vägen från råvara till slutkund. En bra logistik grundar sig inte 

enbart i att göra aktiviteter på rätt sätt, utan också att göra rätt aktiviteter. (Oskarsson et al. 2006) 

Oskarsson et al. (2006) skriver att de totala logistikkostnaderna beräknas som summan 

av lagerföringskostnader (kostnader för lagrade produkter i form av kapitalbindning och risk), 

lagerhållningskostnader (kostnader för att driva ett lager, personal, byggnad med mera), 

transportkostnader (kostnader för administration och utförande av transporter), administrativa 

kostnader samt övriga kostnader.  

3.1.1 Transportplanering 
Transportlogistiken är den del av logistiknätverket som ansvarar för att slutkunden ska erhålla sina 

varor i rätt tid, på rätt plats och till rätt kvalitet och kvantitet. Transporter kan även ske tidigare i 

materialkedjan för att förflytta produkter mellan anläggningar eller lager. Den ökande globaliseringen 

leder till en mer utspridd marknad med längre avstånd vilket ställer högre krav på att transporter ska 

vara effektiva för att nå låg kostnad.  
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Den generella transportkostnadsmodellen beskrivs av Kasilingam (1998, s.161):   

                                                   

                                                          

                                                                                                                                            

De kostnader som ingår i kapitalkostnaden och driftkostnaden kan definieras enligt Kasilingam (1998, 

s.161) som följande:  

 anläggningskostnad vilken är investeringar i vägar, byggnader och terminaler. 

 utrustningskostnad som är investeringar som görs i fordon. 

 underhållskostnad för anläggning som är kostnaden för underhåll av anläggning. 

 underhållskostnad för utrustning  som är underhållskostnad för utrustning. 

 transportkostnad vilken är kostnader för el och bränsle till fordonen, löner för förarna samt 
löner för transportplanerarna.  

 trafikkostnad vilken svarar mot kostnader för ombudsmän, reklam, administration och liknade 
för vägarna. 

 allmän kostnad som är till exempel kostnader för juridisk rådgivning, löner, 
bokföringskostnader. 

Transport och ekonomisk tillväxt  

Sambandet mellan effektiv transport och ekonomisk tillväxt hos ett företag grundar sig i att företaget 

kan erbjuda transporter med låga fraktkostnader, som i sin tur möjliggör en expansion på marknaden 

både genom etablering geografisk och ökning av produktionskapacitet (Button 2010).  Hunter (1965) 

motiverar en koppling mellan billiga transporter och ekonomisk tillväxt, genom att hänvisa till att den 

industriella revolutionen var möjlig tack vare utvecklingen inom transportteknologin. Owen (1964) 

uttrycker enligt Button (2010)  att genom förbättrad transportservice kan den inhemska marknaden 

vidgas vilket ger tillväxt i den nationella ekonomin.  

Tredjepartslogistik 

För att nå en effektiv transport och hålla nere kostnader för transporter använder vissa företag 

outsourcing som en del av transportverksamheten. Med hjälp av outsourcing till ett företag som har 

transportlogistik som sin kärnverksamhet, kan skalfördelar nås och kostnader reduceras (Oskarsson et 

al. 2006). Dessa företag kallas tredjepartsleverantörer av logistiktjänster (third part logistics, 3PL) 

eller fjärdepartsleverantörer av logistiktjänster (fourth part logistics, 4PL) (OECD 2002). Utsläppen 

per produkt kan reduceras genom att fylla upp större transporter och på så vis utföra färre transporter 

jämfört med mindre transporter eller dåligt fyllda transporter. Att reducera utsläppen per produkt är ett 

sätt att nå de nationella och internationella klimatmålen, framförallt EU:s mål om att reducera 

koldioxidutsläpp med 20 % till år 2020 (Europaparlamentet 2015).  
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3.1.2 Logistik och miljö 
Logistik är associerat med uppkomst av ett flertal utsläpp av växthusgaser, där ibland koldioxid (CO2) 

men även olyckor och buller kan kopplas till behovet av att frakta gods. Enligt McKinnon (2015) är 

det viktigt att skilja mellan direkt kopplad påverkan och sekundärt kopplad påverkan. Den direkt 

kopplade miljöpåverkan är den som relaterar till frakt, lagerhållning och hantering av gods. Sekundärt 

kopplad miljöpåverkan är istället den som uppkommer indirekt av logistiska beslut. Detta kan bland 

annat vara att med en bättre logistik har det möjliggjort att den globala marknaden har ökat i storlek 

vilket har gett upphov till fler och längre transporterade sträckor.  

Det är möjligt att dela upp utsläpp i tre olika kategorier: global nivå, regional nivå och lokal nivå. På 

den globala nivån finns växthusgaserna vilka är de gaser som släpps ut när exempelvis fossila 

bränslen bränns. Dessa gaser hindrar solens strålar från att passera ut genom atmosfären när dessa 

strålar värmt upp jordytan. Konsekvensen blir ett varmare klimat då strålarnas värme hålls kvar 

innanför atmosfären. Växthusgaserna ska, enligt EUs beslut, minska med 20 % till år 2020 jämfört 

med 1990 års nivåer (Europaparlamentet 2015).  På regional nivå återfinns de utsläpp som kan färdas 

med vinden och ger upphov till försurning och smog.  

Lokala utsläpp är de som sker nära källan och gör störst skada i närområdet. Här är partiklar som slås 

upp från asfalten överrepresenterade som problemkälla och människor kan komma till skada då de 

andas in partiklarna. (McKinnon 2015) 

Macharis och Baptista (2014) beskriver de viktigaste åtgärderna för att öka fordonsnyttjandet och 

därmed minska påverkan på miljön som följande: Att till fullo utnyttja fordonets kapacitet gör att 

antalet fordonskilometer minskar vilket är önskvärt. Minska tomtransporter är en annan åtgärd, vilket 

görs bäst genom att hitta returtransporter eller dela uppdrag med andra företag. Minimera tiden som 

fordonet inte används är önskvärt vilket kan göras genom att dels ha en ny och uppdaterad 

fordonsflotta men också genom att utbilda personalen att köra på ett skonsamt sätt. Sist nämner 

författarna att användningen av rätt storlek på fordonen är viktigt och ju större fordon som kan köras 

fullastade desto bättre. 

3.2 Nyckeltal 
Ett nyckeltal beskrivs av Catasús et al. (2008) som ett sammanfattande numeriskt värde som syftar till 

att beskriva förhållanden. Nyckeltal är tal som anses vara intressanta i den konstruerade verkligheten. 

Talen skiljer sig från verkligheten då de är förenklingar av de förhållanden som måttet är satt att 

beskriva. För att ett nyckeltal ska betyda något måste de jämföras med en referensbas. Författarna 

påpekar även att nyckeltal måste brytas ner till sina minsta beståndsdelar för att kunna bygga upp 

kunskap om hur verksamhetsförutsättningarna påverkar dessa delar. Det går alltså inte, baserat på 

enbart nyckeltalen, att beskriva hur någonting i verksamheten har förändrats.  

Vanliga nyckeltal inom transportplanering 

För att det ska vara möjligt att jämföra huruvida ett experiment utgör en förbättring eller försämring 

jämfört med nuläget eller andra experiment behöver nyckeltal definieras.  
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Hur väl transportresurser nyttjas kan mätas på många vis. Det går exempelvis att beräkna andel lastad 

transportsträcka (kallat lastkörningsgrad i detta arbete) för att se hur många procent av alla transporter 

som kördes med last. Vidare används ibland nyckeltalet transportarbete som inom godstrafiken mäts 

som mängden transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka vilket ger enheten 

tonkilometer (Trafikanalys 2015d). Nyckeltalet trafikarbete beskriver det totala antalet körda 

kilometer av en bestämd fordonsgrupp och beräknas som antalet fordon multiplicerat med den sträcka 

i kilometer som varje fordon förflyttats. Enheten för trafikarbete är fordonskilometer (Trafikanalys 

2015e). McKinnon (2010) beskriver även olika typer av viktbaserade fyllnadsgrader som kan 

användas som nyckeltal, däribland volymbaserad fyllnadsgrad samt arealbaserad fyllnadsgrad. Mått 

som beräknar fyllnadsgraden tar hänsyn till hur stor vikt, volym eller area som utnyttjas i 

transportresursen vilket ger en indikation på hur mycket av möjlig vikt, volym eller area som 

utnyttjas, eller omvänt, hur mycket som inte utnyttjas och därmed är slöseri. 

3.3 Optimering 
Optimeringslära är en del av den tillämpade matematiken som innebär att matematiska modeller och 

metoder används för att hitta bästa alternativet i olika beslutstillstånd. Syftet med optimering är ofta 

att finna bästa möjliga lösningar till en problemställning. (Lundgren et al. 2011) 

Ordet optimering kommer från latinets ‘optimus’  som betyder ‘det bästa’, 
dvs optimeringslära kan sägas vara läran om att göra det bästa eller göra 

någonting så bra som möjligt. 
(Lundgren et al. 2011, s.1) 

En lösning är en uppsättning värden på variabler. Målet specificeras med en målfunktion som 

inkluderar de variabler som beskriver målet och begräsningar i problemet definieras som bivillkor. 

När modellen optimeras eftersöks en lösning som uppfyller bivillkoren samt finner den bästa 

lösningen, dvs. en tillåten lösning som inte kan ge ett bättre målfunktionsvärde. (Lundgren et al. 2011) 

En optimeringsprocess innebär att översätta det verkliga problemet till en modell som, med hjälp av 

en metod, ger en lösning. Optimeringsprocessen beskrivs av Engevall (2015) i Figur 7. För att kunna 

beskriva verkligheten i en modell måste vissa förenklingar utföras, data som beskriver verkligheten 

måste införskaffas och en metod eller algoritm måste väljas. Metoden optimerar fram en lösning 

vilken utvärderas och ligger till grund för ett beslutsfattande, exempelvis hur transporter ska utföras, 

vilket blir resultatet till det verkliga problemet. 
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Figur 7 - Optimeringsprocessen (Fritt översatt från Engevall 2015). 

3.3.1 Nätverksoptimering  
Ett nätverk är uppbyggt av noder som kan representera anläggningar (kallade källor) och noder som 

kan representera efterfrågan hos kunder (kallade sänkor). Bågarna representerar relationen mellan 

noder och tillsammans utgör de ett nätverk (Lundgren et al. 2011). I Figur 8 visas ett exempel på 

nätverk, med riktade bågar vilka benämns som   i båda riktningar mellan de noder   i riktning som 

flödet går. I nätverket anges   som en variabel som beskriver vad som sker mellan varje nod som har 

en relation med en annan nod. Exempel på parametrar som kan ingå i nätverket är kostnad för 

transport, utsläpp, volymflöde och restid.  

 

Figur 8 - Exempel på nätverk, i detta fall med riktade bågar. 

För många optimeringsproblem, speciellt transportproblem, är det naturligt att beskriva dem med 

noder och bågar. Vissa problem kan ha en nätverksstruktur som är tydlig, där noder exempelvis kan 

representera depåer och bågar beskriver vägar mellan dessa. Lundgren et al. (2011) delar in 

nätverksproblem i två huvudklasser: Den första klassen behandlar problemet med att utnyttja ett givet 

nätverk på bästa sätt och ofta är det önskvärt att minimera kostnaden för flödet i nätverket. Den andra 
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klassen behandlar problemet genom att på bästa sätt bygga upp en nätverksstruktur och räknas ofta 

som ett svårlöst problem eftersom heltalsoptimering ingår. Även att uttrycka nätverk kan vara svårt. 

3.3.2 Transportplanering   

Ett vanligt sätt för effektivisering av transporter är samordning av transporter i ett och samma fordon, 

istället för att utföra transport för en enskild kund i sänder. För att utföra detta krävs 

transportplanering. Problemet består av att tillgodose kunder dess efterfrågan genom att schemalägga 

fordonsflottan där fordon kan tilldelas flera transportuppdrag givet att gods för uppdraget ryms i 

fordonet. Egenskaper som beskriver fordonsflottan är antal fordon och när de är tillgängliga. Fordon 

har egenskaper som exempelvis kapacitet i lastutrymmet och transportkostnad. Kunder beskrivs med 

egenskaper om vad de önskar få levererat samt till vilken plats leveransen ska ske till. Målet med en 

optimerande transportplanering är att minimera den transporterade sträckan eller transportkostnaden 

givet att kunders efterfrågan ändå uppfylls. En utökning av problemet är att begränsa leveranser inom 

ett tidsfönster, det vill säga när kunden önskar erhålla leveransen. Detta kan göras antingen genom att 

inte tillåta leveranser utanför tidsfönstret alternativt addera en avgift för att leverera utanför givet 

tidsintervall. (McKinnon 2015) 

Ruttplaneringsproblemet (VRP) 

Inom transportplanering är optimeringsproblemet ofta modellerat som det klassiska 

ruttplaneringsproblemet (Vehicle routing problem, VRP). Cordeau och Laporte (2002) presenterar det 

klassiska ruttplaneringsproblemet som en graf med oriktade bågar där startnoden är benämnd som 

depå. Vidare har varje fordon en kapacitet som inte får överstigas. Varje nod kan ses som en kund 

vars efterfrågan ska uppfyllas under en servicetid. Problemet ska bestämma ett antal fordonsrutter så 

totala kostnaden minimeras, där varje rutt startar och slutar i depån, så att alla kunder besöks exakt en 

gång av ett fordon utan att efterfrågan överstiger fordonets kapacitet.  

Figur 9 illustrerar ruttplaneringsproblemet med en depå från vilken fordonen utgår och kommer 

tillbaka till. Alla blå cirklar representerar en kund och linjerna representerar vald ordning att besöka 

dessa kunder. I figuren kan linjens sträcka representera avståndet mellan kunder. Målet för ett 

ruttplaneringsproblem är oftast att minimera den totalt körda sträckan. Sträckan som är körd varierar 

beroende på i vilken ordning kunderna besöks. 

 

Figur 9 - Exempel på rutt. 



  

21 

Cordeau och Laporte (2002) beskriver ruttplaneringsproblemet som mycket svårlöst och därmed 

mycket komplext. Komplexteori används för att avgöra hur svåra olika typer av problem är att lösa 

och består av två delar: algoritmkomplexitet och problemkomplexitet. Algoritmkomplexitet beskriver 

hur algoritmens beräkningstid beror av problemets storlek. Problemkomplexiteten används för att 

klassificera hur lätt- eller svårlöst en problemtyp är, vilket analyseras genom att betrakta en så kallad 

transformering av problemet. Det transformerade problemet kallas igenkänningsproblem. Lundgren et 

al. (2011) skriver att svårighetsgraden i att lösa ett problem baseras på dess igenkänningsproblem 

vilket kan formuleras som en fråga som enbart har de möjliga svaren ja och nej. För ett relativt enkelt 

problem av linjär karaktär kan igenkänningsproblemet formuleras som frågan: “Finns det en tillåten 
lösning som har ett målfunktionsvärde bättre än värdet K?”. Då det är möjligt att iterativt söka efter 
ett bättre värde på K är problemet inte svårare att lösa än att lösa igenkänningsproblemet. Svaret “ja” 
räcker även som bevis för att lösningen har ett målfunktionsvärde bättre än värdet K.  

En nivå svårare problem är de så kallade P-problemen. Dessa problem har en igenkänningsfråga som 

kan lösas med polynomisk algoritm. Dessa problem anses fortfarande möjliga att lösa med en metod 

som hittar optimum (även kallad exakt metod). (Lundgren et al. 2011) 

Problem som är av mer komplex karaktär ingår i klassen för så kallade NP-problem (nondeterministic 

polynomial på engelska). Även P-problemet ingår i denna klass. Det som karaktäriserar ett NP-

problem är att det inte explicit går att svara på igenkänningsproblemet. För att lösa dessa problem 

måste en polynomisk algoritm användas för att verifiera svaret på problemet, det vill säga att ja-svaret 

är korrekt. Skillnaden mellan P-problemet och NP-problemet är att den polynomiska algoritmen inte 

används för att lösa NP-problem utan snarare för att verifiera ja-svaret. (Lundgren et al. 2011) 

För den svåraste klassen NP-problem består problemet i att hitta den algoritm som kan verifiera svaret 

på igenkänningsproblemets fråga. Dessa problem kallas NP-fullständiga och anses som mycket 

svårlösta. Inom logistik och industriell ekonomi är optimeringsproblem ofta av denna karaktär och 

ruttplaneringsproblemet är ett exempel på problem som kan ingå i klassen. Komplexiteten i dessa 

problem medför att en exakt lösningsmetod kräver en lösningstid som inte är accepterad. De problem 

som ingår i klassen NP-fullständiga kan istället lösas med approximerande metoder kallade 

heuristiker som ger en tillräckligt bra lösning inom en accepterad lösningstid (Yalaoui et al. 2012). 

3.3.3 Heuristiker 
Transportplaneringsproblem omfattar ofta ett nätverk bestående av en mängd noder och bågar med 

tillhörande bivillkor vilket ofta resulterar i att transportproblem blir komplexa att lösa och 

lösningstiden blir lång. Detta kan innebära att den exakta optimeringsmetoden inte finner optimum 

inom rimlig lösningstid. Komplexa problem av klassen NP-fullständiga, däribland VRP, löses med 

fördel med hjälp av heuristiker, eftersom den lösningsmetoden avgränsas till att hitta en tillräckligt bra 

lösning under en begränsad lösningstid. En heuristik undersöker lösningar genom att stegvis ändra 

värden på variabler i syfte att finna ett bättre målfunktionsvärde. Hur ändringen av variabler sker är 

specifikt för varje heuristik. Det är inte säkert att lösningen som erhålls är tillåten och det är inte 

möjligt att avgöra hur nära optimum lösningen är men det är inte alltid viktigt att veta detta då 

bristfällig indata kan göra att en när-optimal lösning ändå är acceptabel. (Lundgren et al. 2011) 
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Kasilingam (1998) beskriver olika typer av heuristiker. En heuristik kan utgå från en redan 

existerande lösning med syfte att förbättra denna och kallas då förbättringsheuristik (improvement 

methods). En heuristik kan också användas för att skapa en startlösning, vilket innebär att ingen 

lösning finns att utgå från och syftet med heuristiken kan vara att generera en startlösning för en 

annan heuristik. Denna typ av heuristik kallas uppbyggnadsheuristik (construction methods). En 

heuristik kan också vara en kombination av dessa, både bygga upp en lösning samt förbättra den. 

Kvaliteten på lösningen från heuristiken beror av tre faktorer enligt Kasilingam (1998): 

 Startlösningen eftersom vissa förbättringar inte är möjliga att göra beroende på vilken lösning 

som erhålls som startlösning. 

 Ändringar som görs i varje steg. 

 Vad som är accepterat i metoden. Ibland kan det vara bra att en heuristik tillfälligt erhåller en 

försämring för att i senare lösningssteg hitta en större förbättring. 

Tabusökning 
Tabusökning är en metod som exempelvis kan användas för att lösa ruttplaneringsproblemet (VRP). 

Tabusökning innebär att en lokalsökningsmetod ges tillåtenhet att stega sig i riktning mot lösningar 

som kan ge ett sämre målfunktionsvärde än aktuell lösning, för att förflytta sig från lokalt optimum till 

ett eventuellt globalt optimum. För att lyckas flytta sig från det lokala optimum har 

tabusökningsheuristiken två typer av minne, ett kort och ett långt minne, som ser till att lösningen inte 

återgår till den tidigare lokalt optimala lösningen.  Det korta minnet kan bestå av en lista över tidigare 

kombinationer av variabelvärden, vilka inte får antas så länge de ligger i listan. Om exempelvis listan 

är 50 iterationer lång, så får inte samma uppsättning av variabler antas som lösning förrän 50 nya 

kombinationer av variabler undersökts. På så vis söker heuristiken efter det globala optimum istället 

för att fastna i ett tidigare besökt lokalt optimum. Det långa minnet lagrar statistik över hur lösningar 

sett ut, exempelvis hur frekvent en variabel antar ett specifikt värde. Antingen kan statistiken 

användas för att fixera variabeln vid värdet som varit mest frekvent (intensifiering), eller förbjuda 

variabeln att erhålla detta värde (diversifiering) i vidare lösningar. Intensifiering innebär en inriktning 

mot en viss typ av lösningar medan diversifiering innebär ett öppnande för andra typer av lösningar. 

(Lundgren et al. 2011) 

3.4 Beskrivning av RuttOpt 
RuttOpt löser ruttplaneringsproblem med tidsfönster (VRPTW) där totala kostnaden minimeras. 

Lösningsmetoden som används är en utökad tabusökningsheuristik vilken beskrivs av Cordeau et al. 

(2001) som en lokal meta-heuristik som i varje iteration genomsöker lösningsområdet genom att flytta 

sig till den bästa lösningsgrannen. Heuristiken gör att det är möjligt att undersöka ett stort 

lösningsområde för att hitta bästa möjliga lösning inom heuristikens lösningstid. 

RuttOpt är ett transportplaneringsverktyg konstruerat för att fungera för rundvirkestransporter. Dessa 

transporter har andra egenskaper än de transporter som utförs av DalaFrakt. Bland annat måste hänsyn 

tas till att lagringsplatser för rundvirke ute i skogen kan ändras från dag till dag. Andra problem som 

tillkommer inom skogsnäringen är att det som avverkas inte har en förutbestämd industri som 
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efterfrågar från just en plats utan för detta måste ett optimeringsproblem lösas som skapar kopplingar 

mellan det som avverkats och det som industrier efterfrågar.  

Tillsammans med det som beskriver det studerade systemet (utbud, efterfrågan, fordon, hemmabaser, 

skiftbyten och tidsfönster) används även data från nationella vägdatabasen (NVDB) för att bestämma 

hur olika typer av tillgångar ska transporteras från upphämtningsplatser i skogen till industrier. 

RuttOpt har utvecklats under flera år för att passa de komplexa transportproblem som finns inom 

skogsbranschen och genererar en lösning som är ett förslag på hur fordonen för 

rundvirkestranporterna ska nyttjas varje dag under en vecka. Det som bidrar till komplexitet inom 

skogsindustrins planering är de många och rörliga upphämtningsplatserna och den varierande 

efterfrågan. En systemskiss över RuttOpt och dess ingående data visas i Figur 10.  

 

Figur 10 - Systemskiss över RuttOpt och dess ingående data (inspirerad av: Andersson et al.). 

RuttOpt är uppdelad i två faser. Den första fasen skapar så kallade transportnoder mellan tillgångar 

och anläggningar, vilket illustreras i Figur 11, genom att tilldela olika upphämtningsplatser en 

anläggning som efterfrågar just den produkten. Varje transportnod anger en relation mellan en eller 

flera upphämtningsplatser samt en eller flera anläggningar, vilket illustreras i den högra rutan i Figur 

11, där A, B, C och D är enskilda transportnoder. 
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Figur 11 - Fas 1 i RuttOpt. Generering av transportnoder (Källa: Flisberg et al. 2009). 

Genom att lösa ett LP-relaxerat problem erhålls ett tillåtet flöde mellan upphämtningsplats och 

lossningsplats för varje fordon. Baserat på denna lösning kan transportnoderna skapas genom att först 

tilldela varje upphämtningsplats, som ensam kan fylla ett fordon, en resurs och sedan sätta samman 

flera upphämtningsplatser med målet att fylla ett fordons lastkapacitet.  

Fas 2 löser transportproblemet genom att se varje transportnod som en besökspunkt. Som visas i Figur 

12 kommer transportnoderna planeras som en rutt, där fordonet startar i hemmabasen, besöker alla 

transportnoder för att slutligen återvända till hemmabasen. 

 
Figur 12 - Fas 2 i RuttOpt, ruttning av transportnoder. (Källa: Flisberg et al. 2009). 

3.5 Metoder liknande RuttOpt 
Optimering av skogstransporter har pågått under en längre tid i ett flertal länder. Ett av de första 

verktygen för planering av skogstransporter i Finland, EPO och senare EPO2, beskrivs av Linnainmaa 

et al. (1995). Med hjälp av det välkända handelsresandeproblemet (Travelling salesman problem) och 

information om de involverade resurserna såsom chaufförer och fordon, kan en transportplanering 

över en önskad tidsperiod skapas. Planeringsverktyget ASICAM, som beskrivs av Epstein et al. 

(1996), har använts av ett flertal skogstransportörer i Chile och Brasilien. Planeringen skapas av 

simuleringsprocesser med heuristikregler som genom att stega sig framåt med 15 minuters tidssteg 
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undersöker om respektive resurs är ledig och redo att tilldelas ett uppdrag, om resursen är ledig 

tilldelas denna ett uppdrag, annars stegas tiden framåt och simuleringen fortsätter. Eriksson och 

Rönnqvist (2003) skriver om Åkarweb som är ett webbaserat planeringsverktyg där utbudsvolymen 

uppdateras i realtid. Verktyget kan koordinera flera företag tillsammans för att nyttja returtransporter 

till fullo. Forsberg et al. (2005) skildrar ett planeringsverktyg vid namn FlowOpt som fokuserar på att 

finna returtransporter genom att först lösa ett LP-problem som inte innehåller returtransporter för att 

sedan lösa ett delproblem som genom en heuristik försöker tilldela det ursprungliga LP-problemet 

returtransporter.  Audy et al. (2007) redogör för ett verktyg kallat Virtual Transportation Manager 

vilket är ett webbaserat planeringssystem som tillåter samarbete inom planeringen mellan olika 

företag. Planeringen löses med hjälp av en iterativ metod och har testats inom den kanadensiska 

skogsbranschen.  

3.6 Relaterade arbeten inom transportplanering 
Problemet som ska lösas i examensarbetet behandlar att på mest effektiva sätt, sett till transporterad 

sträcka, förflytta gods från en plats till en annan givet att vissa tidsrestriktioner uppfylls. Inom de 

flesta transportbranscher används planering av transporter för att förflytta gods på ett effektivt sätt. 

Hunsaker och Savelsbergh (2002) beskriver hur transportplanering kan användas för planering av 

rutter för färdtjänst där fordonen ska ankomma till en förutbestämd plats inom ett givet tidsfönster. 

Det givna tidsfönstret baseras på när kunderna vill resa från en given plats. Bortolini et al. (2016) 

skriver hur distribution av färskvaror måste planeras, från en given upphämtningsplats till en 

lossningsplats, där godset inte får vänta för länge, varken vid upphämtningsplatsen eller i fordonet 

som kör det. Tang och Zhu (2015) använder transportplanering för att schemalägga fordon som ska 

frakta förnödenheter till krisdrabbade områden. Problemet består av att efterfrågan måste uppfyllas i 

ett visst tidsfönster och fordonets kapacitet är begränsad samt att fordonen ska utgå från och återvända 

till en förutbestämd central.  

Ett annat användningsområde av transportplanering är inom distributionen av olja vilket Cornillier et 

al. (2007) beskriver. Problemet, även kallat bensinstationspåfyllningsproblemet (petrol station 

replenishment problem), utgår från en heterogen fordonsflotta som ska leverera olika sortiment till 

bensinstationer. Då produkterna är i flytande form kan inte flera olika sortimentstyper fraktas 

tillsammans och den totala transportkostnaden ska minimeras. Slutligen föreslår Armentano et al. 

(2010) en sammanslagning mellan transportplanering och produktionsstyrning där lagernivåer ska 

minimeras samtidigt som transportkostnaderna ska hållas nere. Beslut måste fattas i varje period 

angående hur stor kvantitet av varje produkt som ska produceras samt hur producerade varor ska 

levereras till kund. 
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Kapitel 4  
Företagsbeskrivning 
 
I detta kapitel introduceras och beskrivs DalaFrakt och Stora Enso, som är involverade i detta 

examensarbete. 

4.1 DalaFrakt AB 
DalaFrakt AB är ett tredjeparts logistikföretag, med huvudkontor i Leksand, som utför transporter i 

Mellansverige, från Härjedalen till Västmanland. DalaFrakt är verksamt inom två affärsområden: Flis 

& Industri och Anläggning & Miljö. Inom Flis & Industri arbetar DalaFrakt med ett antal Business to 

Business-företag (B2B-företag) inom bland annat pappersindustri, sågverk, pelletsindustri. Inom 

Anläggning & Miljö arbetar DalaFrakt med ett flertal konsumenter till B2B-företag. DalaFrakt är ett 

aktiebolag och har ca 100 transportörer som också är aktieägare men även tillhandahåller 

transporttjänsterna. Transportörerna/aktieägarna finns belägna i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. 

(DalaFrakt 2016a)  

Affärsområdet Flis & Industri fraktar bland annat pappersmassa, sågat virke samt oförädlade 

trädbränslen såsom flis, bark och spån. Varje dag transporterar DalaFrakt ca 5 500 ton flis och 

biprodukter från sågverk till anläggningar i Mellansverige (DalaFrakt, 2016b). Dessa transporter sker 

i så kallade flisbilar, en sidotippande lastbil som förutom flis även kan transportera gods såsom 

pappersmassa, sågade trävaror, bark, spån och liknande.  

Flis är en restprodukt som uppstår när trädråvara förädlas. Den flis som finns tillgänglig på sågverk är 

furuflis, granflis och råflis. Flisen som faller vid sågverk fylls upp i flisfickor. DalaFrakt har ansvar att 

transportera flis till någon av Stora Ensos industrier innan fickan blir full och stoppar sågverkets 

produktion. Beroende på varje flisfickas storlek och hur mycket flis som faller per arbetsdag i 

sågverket behöver transporterna av flis från sågverken ske olika frekvent. Beroende på vad sågverket 

sågar fylls flisfickan olika fort. 

Flisbilarna utgår på morgonen från sin hemmabas och återvänder till samma hemmabas vid skiftslut. 

Förmiddagsskiftet pågår mellan 04:00 och 14:00 och eftermiddagsskiftet pågår mellan 14:00 och 

24:00. Alla hemmabaser som DalaFrakt utgår ifrån finns listade i Tabell 1. I tabellen finns 

information om identifieringskod och ort för hemmabasen. I Figur 13 finns respektive hemmabas 

markerad på en karta. 
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Tabell 1 - Lista över DalaFrakts flisbilars hemmabaser. 

Hemmabas Ort 
HB-301 BJURSÅS 
HB-302 INSJÖN 
HB-303 HEDEMORA 
HB-304 FALUN 
HB-305 LJUSNE 
HB-306 ALFTA 
HB-307 GÄVLE 
HB-308 RÄTTVIK 
HB-309 BOLLNÄS 
HB-310 ÄLVDALEN 
HB-311 MOCKFJÄRD 
HB-312 LIMA 
HB-313 BORLÄNGE 

 

 

Figur 13 - Karta över DalaFrakts hemmabaser. 
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4.2 Stora Enso AB 
Stora Enso AB bedriver verksamhet med 26 000 anställda i 35 länder. 

Företaget är en världsledande leverantör av hållbara lösningar inom 

pappersindustri, förpackningar, biobränsle och träprodukter. 2015 omsatte 

Stora Enso 10 miljarder Euro (Stora Enso 2016a). 

4.2.1 Stora Enso Skog AB 
Stora Enso Skog AB är en del av Stora Enso-koncernen som arbetar med att förse Stora Ensos 

svenska sågverk, pappers- och massabruk med virkesråvara. Virkesråvaran är grunden till papper, 

kartong och träprodukter som tillverkas i pappersbruken och sågverken. Utöver detta levereras även 

biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder (Stora Enso Skog 2016a). Stora Enso 

Skog ABs företagsorganisation består av nio funktioner (se Figur 14) och utöver dessa funktioner är 

företaget även delägare i Sydved AB och Trätåg AB (Stora Enso Skog 2016b). Trätåg är ett 

logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg och ägs 

tillsammans med BillerudKorsnäs (Trätåg 2016). Trätåg är ett samarbetsprojekt för att kunna 

minimera transportkostnaderna för rundvirke. Dotterbolaget Stora Enso Skog A/S försörjer de norska 

bruken med virkesråvara och dotterbolaget Stora Enso Bioenergi AB förser Stora Ensos industrier 

samt andra svenska industrier med biobränsle.  

 
Figur 14 - Företagsstruktur för Stora Enso Skog (Källa: Stora Enso Skog 2016). 

Stora Enso Skog förser Stora Ensos svenska industrier med den fiberråvara de behöver. Stora Ensos 

svenska industrier som förses med fiberråvaror presenteras i Tabell 2 och visas på en karta i Figur 15. 

Tabell 2 - Stora Ensos anläggningar som hanterar fiberråvara. 

Stora Enso industri Typ av verksamhet Ort 
Ala sågverk Sågverk Ljusne 
Gruvöns sågverk Sågverk Grums 
Fors Bruk Kartongbruk Fors 
Skoghalls Bruk Kartongbruk Skoghall 
Skutskärs Bruk Massabruk Skutskär 
Hylte Bruk Tidningspappersbruk Hyltebruk 
Kvarnsveden Bruk Tidningspappersbruk Borlänge 
Nymölla Finpappersbruk Nymölla 
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Figur 15 - Karta över Stora Ensos anläggningar som hanterar fiberråvara. 

4.2.2 Stora Enso Bioenergi AB 
Stora Enso Bioenergi AB har som mål att påverka framtiden genom att utveckla de delar av Stora 

Enso som bidrar till samhällets behov av förnybar energi. Tillsammans med Stora Enso Skog AB har 

Stora Enso Bioenergi AB som miljömål att öka produktionen av biobränsle som en del i att uppfylla 

europeiska klimatmålen för år 2020. Visionen är att effektivisera framställningen och anskaffningen 

av trädbränsle från GROT (grenar och toppar, biprodukt från avverkning av skog) på ett hållbart sätt. 

Stora Enso Bioenergi AB försöker även minimera de negativa miljökonsekvenserna genom att 

ständigt utveckla och förbättra transportfunktionen för att minska oljeförbrukningen i och med 

onödiga transporter, för att bland annat vara delaktiga i att uppnå Sveriges klimatmål 2020. (Stora 

Enso 2016b) 

Stora Enso Bioenergi framställer årligen ca 5,5 TWh trädbränsle, som är avfall från skogsindustrin 

och sågverk. Trädbränsle används inom Stora Ensos industrier men säljs även till andra industrier och 

värmeverk. (Stora Enso 2016b) 
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Kapitel 5 
Datahantering 
 
Följande kapitel syftar till att ge läsaren information om vilken data som är nödvändig att använda i 

arbetet, vilken data som erhållits samt hur data modifierats och konstruerats.   

5.1 Erhållen data 
Erhållen data från DalaFrakt och Skogforsk kan i detta arbete ses som sekundärdata då det, enligt 

Dahmström (2011), har insamlats i annat syfte än att användas som underlag för arbetet.   

5.1.1 Historisk data 
Historisk data över utförda transporter innehåller för varje fordon och dag: leveransdatum, 

fordonsnamn, turordning transporten utförs i, ort för källa och mottagare, sortiment samt volym enligt 

Tabell 3, som är ett urklipp ur den totala datamängden. I tabellen beskrivs hur fordon 5109 har utfört 

sina transporter under en dag.  

Tabell 3 - Exempel över historisk data. 

lastdatum turordning resurs avsändarort mottagarort enhet mängd varukod 
2015-04-17 00:01 5109 A1 A2 TON 37,1 Råflis 
2015-04-17 00:02 5109 A3 A4 LASS 1 Virke 
2015-04-17 00:03 5109 A5 SKUTSKÄR TON 38,3 Råflis 
2015-04-17 00:04 5109 SKUTSKÄR A6 SLÄP 1 Virke 
2015-04-17 00:11 5109 A1 A2 TON 38,07 Råflis 
2015-04-17 00:12 5109 A7 SKUTSKÄR TON 40,1 Granflis 

Komplettering av historisk data 

Precis som Dahmström (2011) beskriver är det viktigt vid databearbetning att undersöka om det finns 

några värden på variabler i data som kan vara ett registreringsfel. För DalaFrakt behövde vissa 

sortiment som fanns angivna modifieras då vissa var fellagrade. Vissa sortiment slogs ihop som 

exempelvis olika typer av virke (virke a och virke f) och blev sortiment “virke”. Mängden angavs i 

olika enheter, däribland ton, lass, dellass och kubikmeter. Alla transportmängder modifierades till att 

vara 40 ton. När dellastning och dellossning uppkom omkonstruerades detta enligt antaganden för 

transportuppdrag som beskrivs i kapitel 3.7.8. Vissa rader i data angav även andra typer av uppdrag 

vilka i samråd med transportledare modifierades till lämpliga sortiment eller rensades bort.  

Dahmström (2011) menar även att det ska undersökas om några variabler har drabbats av stort 

bortfall. Turordningen på uppdrag i rutter i data från DalaFrakt var ofullständig och saknade i vissa 

fall ett turordningsnummer vilket kan ses som ett stort bortfall. Dessa uppdrag efterkonstruerades 

genom att välja en lämplig ordning på uppdragen, sådan att rutten fordonet utfört blev rimlig med 

avseende på att kortaste väg mellan uppdrag valdes. 
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5.1.2 Anläggningar 
Skogforsk bidrog med registerdata bestående av kod, namn och position för varje anläggning, vilket 

är värmeverk, industrier och terminaler. Koden för varje anläggning är unik. 

5.1.3 Data över fordonsflotta 
DalaFrakt har bistått med följande data: 

 Fordon (fordonsnummer, hemmabas, skifttider). 

 Ort för hemmabaser. 

 Ort för bytesplatser, vilka kan användas för byte givet att hemmabasen ligger maximalt 75 km 

bort. 

5.1.4 Öppettider 
Öppettider för anläggningar erhölls från transportplanerare på DalaFrakt, som fyllt i ett dokument där 

alla anläggningar fanns listade. 

5. 2 Nödvändig data 
Då de data som erhållits från DalaFrakt är sekundärdata saknas viss information som är nödvändig i 

detta arbete. Bland annat är det nödvändigt att veta position för alla källor och mottagare samt vilka 

produkter som finns att tillgå eller som efterfrågas i respektive källa och mottagare. Det är även 

nödvändigt att veta vilka tider som källor och mottagare har öppet för lastning och lossning eftersom 

detta styr när det är möjligt att besöka anläggningarna.  

De fordon som ska besöka respektive anläggning och hämta eller lämna gods körs i olika skift och det 

är därmed nödvändigt att veta när olika fordon finns tillgängliga samt var de är stationerade. De 

fordon som har två skift under en dag utför ett skiftbyte. Var och när detta skiftbyte sker är 

nödvändigt att veta då det påverkar ruttens utformning.   

5.2.1 Avsaknad av data 
Historisk data inkluderar inte information kring när en transport lastats med gods, om transporten har 

skett direkt mellan källa och mottagare eller om ett skiftbyte eller en nattvila skett mellan lastning och 

lossning av gods. Om dessa data hade existerat hade en mer korrekt bild av verkligheten varit möjlig 

att skapa. 

Anläggningsnamn och position saknas för källor och mottagare i historisk data, där det endast framgår 

vilka orter som är avsändare och mottagare samt vilket sortiment som transporterats för varje 

transportuppdrag. Ett register över vilken anläggning som hör till varje ort och sortiment hade varit 

önskvärt.  
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Det framgår inte var skiftbyten skett och när skiftbyten och nattvila varit utförda med last i fordonet. 

Denna information är önskvärd och hade inkluderats om data samlats in i syfte att användas i arbetet 

(primärdata) eftersom det skulle bidra till att en mer korrekt analys av nuläget skulle vara möjlig.  

5.3 Framställning av nödvändig data 
Nedan beskrivs hur nödvändig data framställts utifrån erhållen data, antagande och modifieringar. 

5.3.1 Källor och mottagare 
Data över källor och mottagare framställdes dels genom att matcha historisk data från DalaFrakt och 

registerdata från Skogforsk. Därefter utfördes en komplettering av de data som saknades i register, så 

alla orter i historisk data sammanhörde med en anläggning på orten.  

Matchning 

De data som erhölls från Skogforsk med koordinater för anläggningar innehöll inte ortsnamn medan 

data från DalaFrakt innehöll ortsnamn utan varken anläggningsnamn eller koordinater. En matchning 

mellan orter från DalaFrakt och anläggningar från Skogforsk utfördes till en början genom att 

branschkunniga inom transportindustrin matchade ihop orter och sortiment med rätt anläggning. 

Därefter söktes resterande icke-matchade orter med sortiment på Google, för att både hitta möjliga 

anläggningar i orter samt undersöka om det exempelvis såg ut att vara en sådan industri på den 

undersökta platsen. Om anläggningen som hittades via eftersökningen existerande i registret erhållet 

från Skogforsk valdes den anläggningen som anläggning för den orten med det sortimentet.  

Komplettering 

Om anläggningen inte existerade i registret skapades data för anläggningen innehållande 

egenkonstruerad anläggningskod, anläggningsnamn samt koordinater för den funna anläggningens 

position. Om ingen anläggning var möjlig att hitta i eftersökning skapades data där anläggningskod 

var egenkonstruerad, ortnamn som anläggningsnamn och koordinator för en position i orten. Alla 

egenkonstruerade positioner och anläggningar namngavs med anläggningskod E, efterföljt av 

nummer, exempelvis E2, för att enkelt kunna urskilja egenkonstruerade koder från koder från 

registret. 

Struktur 

Källor och mottagare listfördes separat. Om en anläggning var både källa och mottagare finns denna 

anläggning i listan för källor och listan för mottagare. Eftersom RuttOpt kräver unik identifiering av 

samtliga noder (källor och anläggningar) adderades bokstaven “K” i slutet av alla koder för 
anläggningar i listan Källor och bokstaven “M” i slutet av alla koder för anläggningar i listan 
Mottagare. Sortimentet som respektive källa och mottagare är kopplat till dokumenterades i listan. 

Om en källa eller mottagare hanterar flera sortiment skapades fler rader för denna källa eller 

mottagare. Urklipp från listan med källor visas i Tabell 4, där anläggningsnamn, ortnamn och 

koordinater inte är angivet, med hänsyn till den sekretess som finns i examensarbetet. 

Tabell 4 - Exempel struktur källor. 

anläggningskod anläggningsnamn ortsnamn sortiment x-koordinat y-koordinat 
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59001_K Kvarnsveden Bruk Borlänge 104 x y 
59001_K Kvarnsveden Bruk Borlänge 121 x y 
59002_K Skutskärs Bruk Skutskär 104 x y 
E2_K NamnE2 OrtE2 106 x y 
E3_K NamnE3 OrtE3 112 x y 

5.3.2 Avstånd 
Listor innehållande källor och mottagare sammanställdes, med anläggningskod och koordinater, för 

att skickas till Skogforsk där ett beräkningsprogram användes för att beräkna avstånd i form av tid 

(minuter) och distans (km) mellan samtliga anläggningar.  

5.3.3 Fordon 
Tillgängliga fordon erhölls från DalaFrakt som en lista över fordonsnamn och antal skift per dag. 

Dessa skift överensstämde inte med när fordonen utfört transporter i historisk data. Därför 

modifierades skiftdata för att överensstämma med vilka fordon som använts i historisk data.  

5.3.4 Öppettider 
Öppettider för anläggningar erhölls från transportledarna på DalaFrakt. Dessa öppettider var inte 

överensstämmande för de tider som lastning och lossning skett enligt historisk data.  

För att kunna köra startlösningen som presenteras i kapitel 5.3.5 behövde anläggningar vara öppna 

under de tider som fordonen enligt historisk data har hämtat och lämnat gods. Eftersom RuttOpt inte 

har bestämmelser om hur långt ett dygn är, är det möjligt att bestämma öppettider längre än ett dygns 

timmar. På så sätt kan alla uppdrag som historiskt sett utförts även utföras i RuttOpt.  

5.3.5 Startlösning 
För att kunna verifiera om de data som erhållits från DalaFrakt är överensstämmande med de data 

som erhållit angående lastning, lossning, raster och skiftbyten skapades en startlösning från de 

historiska data som erhållits från DalaFrakt. Historisk data anger turordning på när transportuppdraget 

lossats på mottagningsplatsen och inte när lastning av transportuppdraget skett. Av den anledningen 

har det till en början antagits att lastning och lossning av ett transportuppdrag skett samma dag. Det 

har även antagits att ett transportuppdrag lastats på eftermiddagsskiftet om lossningen skett på 

eftermiddagsskiftet, det vill säga då turordningsnummer ≥ 00:11.  

Startlösningen verifieras i RuttOpt så att alla sortiment har rätt utbud, rätt efterfrågan samt rätt 

öppettider på anläggningar mot vad som har körts i verkligheten.  

Startlösningens utseende skiljer sig mot utseendet på de data som erhållits från DalaFrakt. Därmed 

behövde startlösningen skapas enligt utseende som visas i Tabell 5. 

Tabell 5 - Urklipp från startlösning. 

Jobb Resurs Dag Rutt AktionID StartIDNod SlutIDNod StartTid SlutTid UtbudID OrderID Volym 
Job_1 1161 m Rutt_1 1 HB-301 A8_K 0 0 - - 0 
Job_2 1161 m Rutt_1 2 A8_K A8_K 0 0 U_A8_K_104_59002_M - 40 
Job_3 1161 m Rutt_1 3 A8_K 59002_M 0 0 - - 40 
Job_4 1161 m Rutt_1 4 59002_M 59002_M 0 0 - 104_59002_M 40 
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Jobb är ett unikt nummer för varje rad i startlösningen.  

Resurs anger vilket fordon som utför order.   

Dag anger den dag transporten avser och skapades genom att konvertera transportens datum till 

veckodag. Det skulle även vara möjligt att behålla datum som dag, om man exempelvis vill planera 

över en längre tid än en vecka.  

En rutt består antingen i att ett fordon utför ett uppdrag eller att ett fordon återvänder till hemmabasen 

i slutet av dygnets skift. Varje rutt har samma ruttnummer där varje delmoment i rutten anges med ett 

så kallat AktionID. AktionID beskriver med olika siffror vad fordonet har gjort under sin rutt. De olika 

aktiviteterna beskrivs i Tabell 6. 

Tabell 6 - Aktivitetsbeskrivning. 

AktionID Aktivitetsbeskrivning 
1 Körning tom 
2 Lastning 
3 Körning lastad 
4 Lossning 
5 Skiftbyte 
6 Upptagen med annat 
7 Ej utnyttjad tid 

 
StartIDNod och SlutIDNod avser mellan vilka källor och mottagare som fordonet kör.  

StartTid och SlutTid behöver inte anges i startlösningen då RuttOpt genererar tider när startlösningen 

verifieras.  

UtbudID beskriver var utbudet finns (källans anläggningskod) och vilken order det är (OrderID). 

OrderID konstruerades med sortimentkod och mottagarens anläggningskod, eftersom efterfrågan i 

RuttOpt styrs för varje OrderID. Efterfrågan i DalaFrakts transportplanering är unikt för varje 

mottagare, vilket medför att OrderID måste vara unikt för varje mottagare och sortiment.   

Volym är vad som vid aktiviteten finns i lastutrymmet och är alltid 40 eller 0 ton.  

Vid lastning, lossning, skiftbyte och ej utnyttjad tid är start- och slutnod densamma eftersom fordonet 

står still. I exemplet som Tabell 5 avser startar rutten i hemmabasen för fordon 1161 varpå den körs 

tom (AktionID 1) till källa A8_K där den lastas (AktionID 2) med sortiment 104 (furuflis) vilket kan 

ses i det UtbudID som anges som U_A8_K_104_59002_M. Efter lastning körs fordonet (AktionID 3) 

till mottagaren för att slutligen få lasten lossad. Vid lossning anges det OrderID som lasten motsvarar. 

I kolumnerna för starttid och sluttid anges när de olika momenten påbörjas och avslutas. Första 

uppdraget på morgonen startar således i hemmabasen då skiftet startar (vanligtvis klockan 04:00). 

Lösningar som genereras av RuttOpt kommer erhållas på samma format som startlösningen, där tider 

för varje aktivitet är angivet. Tiderna baseras på avståndstabellen som är indata till RuttOpt an består 

av tid och distans mellan samtliga anläggningar och hemmabaser som används i arbetet. 
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Skapa startlösning efter data från DalaFrakt 

Startlösningen till RuttOpt skapades utifrån de data som erhölls från DalaFrakt. I DalaFrakts data 

angavs vilken turordning de olika uppdragen skett i samt mellan vilka punkter lastade fordon kört. För 

varje uppdrag i DalaFrakts data var det därmed nödvändigt att utöka denna med tomkörningar mellan 

mottagningsort där gods lämnats och nästkommande källa. För sista uppdraget per fordon och dag 

lades även körning till hemmabasen för vila in i data. Vid skiftbyten som i DalaFrakts data angavs 

som när turordningsnumret byter från ental (00:01, 00:02, 00:03…) till tiotal (00:11, 00:12, 00:13…) 
lades det till en körning från lossningsplatsen till hemmabasen för skiftbyte. När skiftbytet hade skett 

började nästa rutt med körning till källa.  

Nedan visas hur startlösningen (Tabell 8) skapas utifrån historisk data (Tabell 7).   

Tabell 7 - Urklipp från historisk data fordon 5109 den 17 april 2015. 

lastdatum turordning resurs avsändarort mottagarort enhet mängd varukod 
2015-04-17 00:04 5109 Skutskär A6 SLÄP 1 Virke 
2015-04-17 00:11 5109 A1 A2 TON 38,07 Råflis 

 

Tabell 8 - Urklipp från startlösning (Sortiment virke har kod 124 och råflis 121). 

Jobb Resurs Dag Rutt AktionID StartIDNod SlutIDNod StartTid SlutTid UtbudID OrderID Volym 

Job_162 5109 m Rutt_4 2 59002_K 59002_K - - U_59002_K_124_A6_M - 40 
Job_163 5109 m Rutt_4 3 59002_K A6_M - - - - 40 
Job_164 5109 m Rutt_4 4 A6_M A6_M - - - 124_A6_M 40 
Job_165 5109 m Rutt_5 1 A6_M HB-306 - - - - 0 
Job_166 5109 m Rutt_5 5 HB-306 HB-306 - - - - 0 
Job_167 5109 m Rutt_5 1 HB-306 A1_K - - - - 0 
Job_168 5109 m Rutt_5 2 A1_K A1_K - - U_A1_K_121_A2_M - 40 
Job_169 5109 m Rutt_5 3 A1_K A2_M - - - - 40 
Job_170 5109 m Rutt_5 4 A2_M A2_M - - - 121_A2_M 40 

 

När startlösningen konstruerades skapades en rad för lastning, körning med last och lossning 

(AktionID 2, 3 och 4). För varje lastning angavs UtbudsID och för varje lossning angavs OrderID. För 

varje rad i historisk data skapades också en tomtransport (AktionID 1) när fordonet körs mellan 

mottagare och källa samt till och från hemmabasen (HB-306).   

Ett skiftbyte (AktionID 5) lades till för varje fordon som betjänade både förmiddagsskift och 

eftermiddagsskift. Ej utnyttjad tid (AktionID 7) genereras automatiskt av RuttOpt när fordonet inte 

används och behöver inte anges i startlösningen.  

Modifikation av startlösning  

När startlösningen var konstruerad undersöktes rimligheten i startlösningen avseende hur långa 

arbetsdagar varje fordon har under veckan. När längden på en arbetsdag blev otillåten antogs det att 

dagens första uppdrag för fordonet lastades dagen innan, vilket resulterade i att fordonet kunde köra 

lastad till mottagarorten direkt från hemmabasen vid skiftstart. Modifieringen av data utfördes på två 

vis, vilka beskrivs nedan i måndagar och övriga dagar.  
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Måndagar 
Om skiftlängden blev otillåten på en måndag behövde måndagens första uppdrag lastas på söndagen, 

vilket tillhör föregående veckas planering. Detta uppdrag raderades, i enighet med avgränsningar 

beskrivet i kapitel 2.7, eftersom det i experimenten inte var möjligt att styra planeringen av detta 

uppdrag med anledning av att uppdraget planerats för föregående vecka. För att kompensera för att 

uppdraget har levererats som första uppdrag i verkligheten startar fordonet sin dag i uppdragets 

mottagarort, vid den tid lossningsmomentet skulle varit utfört. Starttiden för fordonet på måndagen 

blir alltså 04:00 adderat till den restid som krävs för att ta sig mellan hemmabasen och mottagarorten 

samt den tid det tar att lossa lasten. Starttiden för fordonet denna dag anger när fordonet är tillgängligt 

för nya uppdrag som planeras den aktuella veckan (som måndagen avser). Fordonet startar då i 

mottagarorten och inte hemmabasen, eftersom fordonet är tillgängligt från och med då fordonet lossat 

lasten på mottagarorten.   

Övriga dagar 
Om en lastning av dagens första uppdrag för ett fordon behöver flyttas till föregående dags sista skift 

för samma fordon, och föregående dag inte är söndagen veckan innan, så kommer uppdraget 

inkluderas i planeringen. I verkligheten lastas fordonet innan skiftslut, körs hem till hemmabasen där 

fordonet har nattvilan med last för att sedan köras direkt till mottagaren av lasten vid skiftstart. I 

startlösningen är det inte möjligt att låta fordonet stå lastat över natt, vilket medför att en modifiering 

behövede utföras. I startlösningen avslutas fordonets skift i källan där uppdraget i verkligheten lastas. 

Utbudet flyttas till hemmabasen, där fordonet dagen därpå startar (fordonet skift avslutas alltså på en 

plats och startar på en annan) med att lastas med utbudet. Fordonet körs därefter lastad till mottagaren 

av lasten, där fordonet lossas och fortsätter sedan med nästa uppdrag. Den körda lastade sträckan 

mellan källan och hemmabasen innan skiftet avslutas i verkligheten dokumenteras och adderas i 

beräkningarna för total lastkörd sträcka samt i analys över fordonens skifttider.   

5.4 Utdata 
Utdata från RuttOpt ges som en planerad rutt för respektive fordon och dag. Alla rutter ska 

tillsammans uppfylla kraven som är ställda i indata, vilket bland annat är efterfrågan hos mottagarna. 

Det ges även information om vilka tider olika moment ska ske som exempelvis lastning och lossning 

samt när och var skiftbyten får ske. Figur 16 visar ett exempel på en rutt som fordon 5303 har körts 

tisdag vecka 46. De gröna linjerna illustrerar att fordonet kört med last medan de röda 

linjerna presenterar tomkörd sträcka. Tabell 9 under figuren visar hur schemat för fordonet ser ut 

under dagen. Körschemat innehåller tider för lastning och lossning samt skiftbyte.  
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Figur 16 - Exempel på rutt utförd av fordon 5303 tisdag vecka 46. 

Tabell 9 - Exempel på planeringsschema från RuttOpt. 

Jobb Resurs Dag Rutt AktionID StartIDNod SlutIDNod StartTid SlutTid UtbudID OrderID Volym 

Job_1132 5303 ti Rutt_286 1 HB-307 A9_K 240 272 - - 0 
Job_1133 5303 ti Rutt_286 2 A9_K A9_K 272 287 U_A9_K_102_A10_M - 40 
Job_1134 5303 ti Rutt_286 3 A9_K A10_M 287 332 - - 40 
Job_1135 5303 ti Rutt_286 4 A10_M A10_M 332 342 - 102_A10_M 40 
Job_1136 5303 ti Rutt_287 1 A10_M A11_K 342 376 - - 0 
Job_1137 5303 ti Rutt_287 2 A11_K A11_K 376 391 U_A11_K_106_59002_M - 40 
Job_1138 5303 ti Rutt_287 3 A11_K 59002_M 391 496 - - 40 
Job_1139 5303 ti Rutt_287 4 59002_M 59002_M 496 506 - 106_59002_M 40 
Job_1140 5303 ti Rutt_288 1 59002_M A12_K 506 575 - - 0 
Job_1141 5303 ti Rutt_288 2 A12_K A12_K 575 590 U_A12_K_124_A13_M - 40 
Job_1142 5303 ti Rutt_288 3 A12_K A13_M 590 667 - - 40 
Job_1143 5303 ti Rutt_288 4 A13_M A13_M 667 677 - 124_A13_M 40 
Job_1144 5303 ti Rutt_289 1 A13_M 59002_K 677 688 - - 0 
Job_1145 5303 ti Rutt_289 2 59002_K 59002_K 688 703 U_59002_K_114_59001_M - 40 
Job_1146 5303 ti Rutt_289 3 59002_K 59001_M 703 814 - - 40 
Job_1147 5303 ti Rutt_289 4 59001_M 59001_M 814 824 - 114_59001_M 40 
Job_1148 5303 ti Rutt_290 1 59001_M HB-307 824 856 - - 0 
Job_1149 5303 ti Rutt_290 5 HB-307 HB-307 856 866 - - 0 
Job_1150 5303 ti Rutt_290 1 HB-307 A14_K 866 1000 - - 0 
Job_1151 5303 ti Rutt_290 2 A14_K A14_K 1000 1015 U_A14_K_124_A13_M - 40 
Job_1152 5303 ti Rutt_290 3 A14_K A13_M 1015 1249 - - 40 
Job_1153 5303 ti Rutt_290 4 A13_M A13_M 1249 1259 - 124_A13_M 40 
Job_1154 5303 ti Rutt_291 1 A13_M A15_K 1259 1273 - - 0 
Job_1155 5303 ti Rutt_291 2 A15_K A15_K 1273 1288 U_A15_K_114_A16_M - 40 
Job_1156 5303 ti Rutt_291 3 A15_K A16_M 1288 1380 - - 40 
Job_1157 5303 ti Rutt_291 4 A16_M A16_M 1380 1390 - 114_A16_M 40 
Job_1158 5303 ti Rutt_292 1 A16_M HB-307 1390 1395 - - 0 
Job_1159 5303 ti Rutt_292 7 HB-307 HB-307 1395 1680 - - 0 
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Kapitel 6 
Nulägesbeskrivning 
 
I följande kapitel beskrivs nuläget av DalaFrakts transportplanering samt DalaFrakts historiska 

lastkörningsgrad. Nödvändiga avgränsningar och antaganden som gjorts för att kunna beräkna 

lastkörningsgraden finns beskrivna i kapitel 2.7. 

6.1 Dagens planeringmetod  
På DalaFrakt arbetar transportledarna måndag till fredag mellan 06:30 till 16:00 med att hålla 

fordonsflottan rullande sju dagar i veckan. Transportscheman för fordonen förnyas inför varje skift. 

Transportscheman för fordonens förmiddagsskift (04:00 - 14:00) färdigställs på eftermiddagen innan 

skiftstart och transportscheman för fordonens eftermiddagsskift (14:00 - 00:00) färdigställs under 

förmiddagen innan skiftstart. Helgens skift samt måndagens förmiddagsskift planeras under fredagen. 

Under kvällar och helger finns beredskap via telefoni. 

Beställningar av beställningsvaror (de produkter som inte är flis) inkommer med e-post senast 

torsdagen veckan innan leverans och läggs manuellt in som order i DalaFrakts nuvarande 

planeringsverktyg. Beställningskvantiteten på varan som kunden efterfrågar levereras sedan i jämn 

takt under kommande vecka.  

DalaFrakt får direktiv från kunder om vart flis som faller på sågverken ska transporteras. Direktiven 

inkommer torsdagen innan veckan direktiven avser. Eftersom DalaFrakt ansvarar för att transportera 

all flis som faller på sågarna, och flismängden beror av vilken typ av virkesråvara som sågas för 

tillfället samt eventuella driftstörningar, så har transportledningen på DalaFrakt övervakningskameror 

för att i realtid se hur fyllda flisfickorna är under dagen. DalaFrakts transportledare kan planera flisen 

med hjälp av övervakningskameror och erfarenhet om hur mycket flis som vanligen faller på 

respektive sågverk.  

Planeringsprocessen illustreras i Figur 17, där direktiv och beställningar ligger till grund för den grova 

transportplaneringen och finns att tillgå på torsdagen innan leveransvecka. Den grova 

transportplaneringen ligger till grund för transportscheman, som fastställs av transportledningen innan 

fordonens skiftstart. Erfarenhet och övervakningskameror understödjer sedan transportledningen 

innan transportscheman fastställs och tilldelas fordon. 

För varje transport av flis till något av Stora Ensos verk betalar Stora Enso transportkostnaden. Om 

det går att hitta ett motriktat flöde sådant att ingen tomtransport uppstår delar DalaFrakt och Stora 

Enso på vinsten. Detta betyder att det även ligger i Stora Ensos intresse att minimera tomtransporter.  
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Figur 17 – Planeringsprocessen. 

Dagens planering av transporter sker baserat på erfarenhet. När order har lagts in i det nuvarande 

planeringsverktyget kan transportledarna planera i vilken ordning de olika resurserna ska genomföra 

dagens körningar. Ordningen av körningar och vad som ska hämtas skickas till fordonet där föraren 

godkänner order och när den sedan är utförd meddelar transportledaren hur mycket som har hämtats 

och att orden är klar. Via detta verktyg kan även transportledarna följa bilarna i realtid.  

6.2 Sortiment 
I arbetet har de sortiment DalaFrakt transporterar delats upp i två huvudkategorier: fallande flis och 

beställningsvaror. Det som karaktäriserar fallande flis är att det finns begränsad tillgång på dessa 

sortiment men de har en obegränsad efterfrågan hos kunder. Detta beror på att den fallande flisen på 

sågverken faller i olika kvantiteter beroende på vad som för tillfället sågas på sågverken samt vilken 

dimension träråvaran som sågas är av. Flis som faller är en restprodukt från sågverken och uppstår när 

sågen är i produktion. Det är framförallt industrier som efterfrågar flisen, för att skapa pappersmassa. 

Kunderna som beställer flis tar emot allt som faller på sågverket de efterfrågat flis från, vilket 

resulterar i en obegränsad efterfrågan. Den största sågen är Ala sågverk som ägs av Stora Enso. Ala 

sågverk stod under april vecka 16 2015 för 24,0 % av all flisproduktion vilket utgjorde 17,6 % av alla 

transporter under denna period.  

Beställningsvaror har omvänt förhållande, obegränsat tillgång men en begränsad efterfrågan. Den 

nästintill obegränsade tillgången baseras på att beställningsvaror ligger i lager på terminalerna. 

Begränsad efterfrågan beror på att beställningsvaror inte alltid är produkter som ska vidareprocesseras 

utan är ibland färdigvaror.  Karaktärsdragen för de två olika huvudsortimenten kan sammanfattas med 

Tabell 10. 

Tabell 10 - Huvudområden på sortiment. 

 Fallande flis Beställningsvaror 
Tillgång Begränsad Obegränsad 
Efterfrågan Obegränsad Begränsad 

 

De sortiment som ingår i arbetet presenteras i Tabell 11.  

Direktiv 
Flis 

Beställning 
Beställningsvaror 

Övervakningskamera 
Flis 

Erfarenhet 
Flis 

Transportledning Transportplanering Transportschema 
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Tabell 11 - Sortiment. 

Fallande flis Beställningsvaror 

Furuflis, Granflis, Råflis Aska, Bark, Betongelement, Furuspån, Grotflis (grenar och 
toppar), Gödning, Hö och halm, Jord, Krossflis, Kutterspån, 
Papper, Pappersmassa, Pellets, Pelletssmul, RT-flis (rivningsträ), 
Städbark, Spån, Stamvedsflis, Torrflis, Torv, Virke, Vägsalt 

6.3 Bild över nuläget 
De tio största källorna DalaFrakt lastar från visas i Tabell 12. I källa Ala Sågverk lastades 17,6 % av 

allt som fraktades av DalaFrakt vecka 16 och 21,9 % av allt som fraktades av DalaFrakt vecka 46 

vilket gör denna källa till den största sett till fraktad volym.  

Tabell 12 - Storlek på källor baserat på hur mycket DalaFrakt hämtar från källorna. 

Vecka 16  Vecka 46 
Källa Antal ton Andel  Källa Antal ton  Andel 
Ala Sågverk 5 800 17,6 %  Ala Sågverk 8 040 21,9% 
A8 2 760 8,4 %  A8 2 880 7,8 % 
A17 2 760 8,4 %  A18 2 640 7,2 % 
A18 2 240 6,8 %  Skutskärs Bruk 1 960 5,3 % 
A11 1 800 5,5 %  A17 1 840 5,0 % 
A20 1 760 5,3 %  A19 1 800 4,9 % 
A19 1 600 4,8 %  A20 1 360 3,7 % 
A21 1 480 4,5 %  A11 1 320 3,6 % 
A24 1 440 4,4 %  A22 1 240 3,4 % 
Skutskärs Bruk 1 400 4,2 %  A9 1 200 3,3 % 
Resterande (30 st) 10 000 30,2 %  Resterande (36 st) 12 440 33,9 % 

 

De resterande 30 respektive 36 källorna som inte tillhör de tio största stod för 10 000 ton vilket 

tillsammans motsvarade en andel på 30,2 % respektive 12 440 ton som stod för 33,9 %. De tio största 

källorna är markerade med större punkter på kartan i Figur 18 (vecka 16) samt Figur 19 (vecka 46) 

medan resterande källor har mindre punkter i respektive figur. 
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Figur 18 - Karta över de tio största källorna (större punkter) vecka 16, samt resterande källor som prickar. 

 
Figur 19 - Karta över de tio största källorna (större punkter) vecka 46, samt resterande källor som prickar. 
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De tio största mottagarna presenteras i Tabell 13. Den största mottagaren för både vecka 16 och 

vecka 46 var Skutskärs Bruk vilken tog emot 30,2 % respektive 27,0 % av allt som DalaFrakt fraktade 

under dessa veckor. De tio största mottagarna representeras på kartan i Figur 20 (vecka 16) och Figur 

21 (vecka 46) av större punkter, medan de resterande mottagarna representeras av mindre prickar. 

Tabell 13 - Storlek på mottagare baserat på hur mycket DalaFrakt levererar hos mottagarna. 

Vecka 16  Vecka 46 
Mottagare Antal ton Andel  Mottagare Antal ton  Andel 
Skutskärs Bruk  9 960 30,2 %  Skutskärs Bruk 9 920 27,0 % 
A25 3 240 9,8 %  A13 3 280 8,9 % 
A26 2 760 8,4 %  A25 2 840 7,7 % 
Skoghalls Bruk 2 000 6,1 %  A16 2 560 7,0 % 
A16 1 600 4,8 %  A28 2 440 6,6 % 
A27 1 480 4,5 %  Skoghalls Bruk 2 160 5,9 % 
A10 1 440 4,4 %  A10 1 440 3,9 % 
Kvarnsveden Bruk 1 320 4,0 %  A27 1 400 3,8 % 
A28 1 080 3,3 %  A26 1 200 3,3 % 
A30 960 2,9 %  A29 1 160 3,2 % 
Resterande (42 st) 7 200 21,6%  Resterande (44 st) 8 320 22,7 % 

 

 
Figur 20 - Karta över de tio största mottagarna (större punkter) vecka 16, samt resterande mottagare som prickar. 
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Figur 21 - Karta över de tio största mottagarna (större punkter) vecka 46, samt resterande mottagare som prickar. 

Fordonen kördes i snitt 552 kilometer per skift under vecka 16 och 573 kilometer per skift under 

vecka 46. Antal skift vecka 16 var 339 och 370 under vecka 46. Det varierande antalet skift kan bland 

annat bero på att vissa fordon servas, att förare är borta, att fordon är utlånade till andra uppdrag som 

inte involverar biprodukter och biobränsle eller av andra okända anledningar. Den totala sträckan från 

alla fordonsskift under vecka 16 och vecka 46 motsvarar 4,7 respektive 5,3 varv runt jorden. 

Antal leveranser som utfördes av flis respektive beställningsvaror under vecka 16 och vecka 46 finns 

presenterade i Tabell 14. 

Tabell 14 - Antal lass av respektive huvudsortiment vecka 16 och vecka 46. 

 Vecka 16 Vecka 46  
Beställningsvaror 429 537 
Fallande flis 390 379 
Totalt 819 916 

6.4 Nyckeltal 
Nedan beskrivs olika jämförelsemått i form av nyckeltal som används för att beskriva och definiera 

nuläget och experiment i arbetet. Hur nyckeltal förändras mellan både nuläget och andra experiment 

analyseras och kommer ligga till grund för att besvara frågeställningarna.  

Eftersom DalaFrakt endast kör antingen sina transporter helt fyllda eller tomma ger lastkörd sträcka 

samma betydelse som fyllnadsgrad eller transportarbete (som beskrivs i kapitel 3.2). Nyckeltal som 

passar utvärdering av DalaFrakts effektivitet i transporter är total körd sträcka, lastkörd sträcka, andel 

lastkörd sträcka samt resursutnyttjande och övertid.  
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Lastkörningsgrad är ett nyckeltal som måste analyseras tillsammans med total körd sträcka eftersom 

en ökning i lastkörningsgrad inte är en förbättring om den totala körsträckan blir längre. Övertid och 

resursutnyttjande ger indikation på hur mycket fordonsresurserna nyttjas och hur stor 

överbelastningen för fordonen är. Övertid är sammanlagd övertid under respektive vecka. Nedan 

motiveras och definieras dessa nyckeltal.  

6.4.1 Körd total sträcka 
En önskvärd parameter att minska för all typ av optimering av godsleveranser är den totalt körda 

sträckan. Ju bättre ett fordon kan planeras in i rutter desto färre kilometer behöver fordonet köra. Ett 

exempel på hur totala sträckan kan variera beroende på planering av rutt illustreras i Figur 22 och 

Figur 23. 

 

Figur 22 - Exempel på rutt som inte har fokusering på att minimera körsträckan. 

 

Figur 23 - Exempel på rutt med fokusering på att minimera körsträckan. 

Total sträcka inkluderar både lastad och olastad körsträcka. En förbättrad total sträcka skulle innebära 

att färre kilometer körts samt att alla transportuppdrag ändå utförts. Beroende på hur rutter planeras 

kommer den totala sträckan som körs variera mellan experiment. Eftersom kostnad och miljöpåverkan 

från transporter är starkt kopplad till den sträcka fordonet körts (och inte vilken volym fordonet 

transporterar) är total körsträcka ett lämpligt mått för att indikera hur kostnader och miljöpåverkan 

mellan experimenten varierar.  

HB 

HB 
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6.4.2 Lastkörd sträcka  
Lastkörd sträcka är den sträcka som körs med last i fordonet. Den lägsta möjliga lastkörda sträckan 

erhålls då fordonet lastar i källan och åker direkt till mottagaren och lossar lasten eftersom sträckorna 

baseras på samma avståndstabell. När ett lastat fordon utför andra aktiviteter såsom att besöka 

hemmabasen eller annan skiftbytesplats istället för att köras direkt mellan källan och mottagaren ökar 

således lastkörd sträcka.   

Givet att alla fordon körs mellan källa och mottagare utan att utföra aktiviteter längs vägen, så blir 

lastkörd sträcka lägsta möjliga, vilket presenteras i Tabell 15. Inget experiment kommer understiga 

denna lastkörda sträcka, givet att alla transportuppdrag levereras. Om något experiment understiger 

denna nivå tyder detta på att ett eller flera transportuppdrag inte blivit levererade. 

Tabell 15 - Lägsta möjliga lastkörda sträcka. 

 Vecka 16 Vecka 46 
Lägst lastkörd sträcka [km] 111 671 121 725 

 

6.4.3 Lastkörningsgrad 
Lastkörningsgraden är ett mått som beräknar hur stor andel av fordonens transportsträcka som är körd 

med last. Detta är en kombination av ovanstående nyckeltal, körd lastad sträcka dividerat med total 

körd sträcka. Genom att enbart jämföra totalt körd sträcka eller lastkörd sträcka förloras aspekter 

såsom huruvida den körda sträckan nyttjats effektivt. Att enbart undersöka lastkörningsgrad är inte 

heller relevant, eftersom en ökning i lastkörningsgrad skulle kunna innebära att tomkörd sträcka 

reducerats, eller att lastkörd sträcka ökat, eller en kombination av dessa. Detta ger en indikation på hur 

väl fordonen nyttjas, eftersom en hög lastkörningsgrad innebär att en låg andel av den totala 

transportsträckan körts olastad.   

Lastkörningsgraden beräknas genom att dividera lastkörd sträcka med total körd sträcka, vilket visas i 

Ekvation 1. 

                                                   (1) 

6.4.4 Koldioxidutsläpp 
Koldioxidutsläpp beräknas genom Ekvation 2, vilken baseras på bränsleförbrukning för en motor av 

klassen Diesel (Euro 6). Ekvationen är erhållen från Skogforsk. 

                                                        (2) 

Bränsleförbrukningen varierar beroende av ett flertal faktorer: trafiksituation, vägegenskaper 

(kurvighet, lutning), acceleration, hastighet, motor samt bruttovikt på fordonet. En generell 

bränsleförbrukning har i arbetet baserats på resultat från Asmoarp et al. (2015). Asmoarp et al. (2015) 

presenterar bränsleförbrukningen för två referensfordon, sidotippande lastbilar, liknande de som 

används av DalaFrakt där varje fordon har körts av tre olika förare.  Då medelavvikelsen är liten för 
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respektive förare och fordon har ett medelvärde av de resultat som presenterats använt i detta projekt. 

Medelvärdet för referensfordonen är 0,522      då fordonet är lastat och 0,365      då fordonet är 

olastat. 

6.4.5 Övertid 
Övertid räknas från och med att den totala tiden för fordonet överskrider ordinarie skifttid. Om 

fordonet används enkelskift (förmiddag eller eftermiddag) är den ordinarie skifttiden 10 timmar och 

om fordonet används under dubbelskift (förmiddag och eftermiddag) är den ordinarie skifttiden 20 

timmar. En maximal övertid på 4 timmar per fordon och dag är tillåten i systemet.  

Hur mycket övertid som används i RuttOpt kan variera dels beroende på vad övertid värderas till 

(kostnadsparameter) men också beroende av hur mycket tid som krävs för att utföra transportkraven 

för respektive dag. Blir övertiden väldigt hög i ett experiment är det en indikation på att något i 

experiment avseende efterfrågan på fordonsresurser inte stämmer, exempelvis att det är obalans 

mellan fordonens planerade uppdrag. När detta inträffar kan övertidskostnaden ökas för att jämna ut 

belastningen på de olika fordonen. Standardvärderingen av övertidskostnad i RuttOpt mäts i kronor 

per kilometer efter ordinarie skifttid och är 12,5       för tomma transporter och 19       för 

lastade transporter.  

I intervjuer har DalaFrakt uppgett att övertiden i verksamheten är 3 - 5 % vilket är jämförbart med 

ungefär 2 timmars övertid per 40 timmars arbetsvecka. För vecka 16 som har 339 skift och vecka 46 

som har 370 skift innebär det att den totala övertiden i systemet inte får överstiga 169,5 respektive 

185 timmar om varje skift antas vara 10 timmar. 

6.4.6 Resursutnyttjande 
Till skillnad från nyckeltalet övertid så tar resursutnyttjande hänsyn till alla fordons nyttjade ordinarie 

skifttid. Nyckeltalet ska ge indikation om det finns kapacitet kvar i fordonsflottan trots att övertiden 

eventuellt förekommer i systemet. Om resursutnyttjande är 100 % innebär detta att samtliga fordon 

nyttjar full ordinarie arbetstid och om övertid finns i systemet innebär det att kapaciteten i 

fordonsflottan är för låg. Finns det övertid i systemet samtidigt som resursutnyttjandet är under 100 % 

innebär det att en del fordon inte nyttjas fullt ut samtidigt som ett eller flera fordon nyttjas mer än 

ordinarie arbetstid. 

Resursutnyttjande beräknas som totala använda ordinarie arbetstiden dividerat med total tid som finns 

att tillgå. Här räknas det som om ett skift är 10 timmar. Beräkningen beskrivs i Ekvation 3. 

                                                                          (3) 

Om exempelvis fordonsflottan består av två fordon där ena fordonet används till 150 % (50 % 

övertid) och det andra nyttjas till 50 % så blir det totala resursutnyttjandet 75 %. Detta betyder att det 

finns kapacitet tillgänglig men den nyttjas obalanserat.  



  

47 

6.4.7 Diskussion nyckeltal 
Nedan förs en diskussion över hur nyckeltalen bör jämföras och utvärderas tillsammans samt varför 

respektive nyckeltal är vitala.  

Sträckrelaterade nyckeltal 

Som beskrivs i totalt körd sträcka, lastad körd sträcka och lastkörningsgrad så beror nyckeltalen till 

stor del på hur rutterna planeras för ett fordon, däribland hur ett skiftbyte sker. I exemplet nedan 

undersöks hur dessa nyckeltal påverkas av hur ett skiftbyte sker. 

I Figur 24 visas ett exempel, där uppdrag A har lossats hos mottagare A och lastning och lossning av 

uppdrag B sker i källa B och mottagare B. Ett skiftbyte ska utföras i hemmabasen (HB) och sker 

antingen innan eller efter lastning av uppdrag B. Streckad pil representerar tomtransport och fylld pil 

representerar lastkörd sträcka. När skiftbytet sker innan lastning av uppdrag B (övre delen av Figur 

24) blir lastkörd sträcka kortare än om skiftbytet utförs efter det att lastning av uppdrag B skett i källa 

B (undre delen av Figur 24). Den totala sträckan blir kortare i det fallet då skiftbyte sker efter lastning, 

så kallat lastat skiftbyte. Exemplet påvisar att i just detta fall skulle den totala sträckan minska, 

lastkörd sträcka öka och lastkörningsgraden öka om skiftbytet sker efter det att fordonet lastats i källa 

B. 

 

Figur 24 - Exempel på skiftbyte före och efter lastning. 

Tidsrelaterade nyckeltal 

Nyckeltalen övertid och resursutnyttjande är båda tidsrelaterade och bör analyseras med hänsyn till 

varandra. Om resursutnyttjande är under 100 % så kan nyckeltalet övertid ändå ha ett värde över noll, 

Mottagare A Källa B Mottagare B 

Mottagare A Källa B Mottagare B 

HB 

HB 



  

48 

eftersom värdet ser till summan av totala antalet övertidstimmar för DalaFrakts fordon. Tabell 16 

visar ett exempel på varför de två nyckeltalen måste analyseras tillsammans.  

Tabell 16 - Exempel hur övertid och resursutnyttjande jämförs. 

 Fordon 1 Fordon 2 Nyckeltal 
Arbetad tid [timmar] 15 5 - 
Resursutnyttjande 100 %  50 % 75 % 
Övertid [timmar] 5 0 5  

 

Ett resursutnyttjande på 75 % utan övertid indikerar att inget fordon nyttjas mer än ordinarie arbetstid 

samt att det finns en överkapacitet i fordonsflottan, eftersom 25 % av arbetstiden inte nyttjas. 

Resursutnyttjande på 75 % utan övertid indikerar istället att arbetsfördelningen är obalanserad, 

eftersom snittet på nyttjande är under 100 % samtidigt som ett eller flera fordon nyttjas mer än full 

arbetstid. Om resursutnyttjandet är 100 % i kombination med att det finns övertid i systemet innebär 

det att kapaciteten i fordonsflottan är underdimensionerad. 

Tidsrelaterade nyckeltal är intressanta att undersöka då de kan ge indikation om optimeringen bidrar 

till jämn fördelning av arbete på resurser. Om antalet övertidstimmar är högt samtidigt som 

resursutnyttjandet är lågt indikerar det att det finns en obalans i nyttjandet av fordon, då en del fordon 

inte nyttjas fullt ut samtidigt som ett eller flera fordon nyttjas mer än ordinarie arbetstid. 

6.5 Nyckeltal nuläge 
DalaFrakt beräknar sin lastkörningsgrad som om ett utvalt fordon åker från hemmabasen vid första 

skiftstart på månadens första dag och återkommer till hemmabasen efter sista skiftet på sista dagen i 

månaden. Detta innebär att inga skiftbyten eller körning till hemmabasen efter skiftslut varje dag 

räknas in. Under dessa förutsättningar har DalaFrakt beräknat sin lastkörningsgrad till cirka 65 %. 

Detta värde är inte jämförbart med lastkörningsgrader som beräknas i arbetet eftersom dessa 

beräkningar inkluderar körningar till och från hemmabaser samt skiftbytesplatser.  
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Kapitel 7 
Experiment 
Följande kapitel ger en mer detaljerad beskrivning av varje experiment som utförts. Resultaten som 

presenteras för varje experiment är skalade till närmsta hundratal (lastkörd sträcka, total sträcka och 

koldioxidutsläpp) samt heltal (övertid) för ökad läsbarhet i rapporten.  Exakta resultat återfinns i 

Bilaga 1. Procentsatserna avser de exakta resultatvärdena. 

Alla experiment har lastnings- och lossningstid på 10 minuter vardera samt en tid för städning i 

samband med lossning på 5 minuter vilken inte är inkluderat i tiden för lossning. Den totala tiden 

fordonet modelleras stillastående i samband med en order är således 25 minuter. Det första 

experiment som utförs benämns Historiskt och speglar de verkligt utförda transporterna. Därefter 

presenteras experiment Bas vilket utförs i två fall; med respektive utan flexibla skiftbyten. 

Experimentet Bas flexibla skiftbyten ligger till grund för resterande experiment och det är även detta 

experiment som de resterande experiments resultat kommer jämföras med.  

Resterande experiment optimeras utifrån lösningen som ges av Bas flexibla skiftbyten där även 

flexibla skiftbyten är inkluderande i samtliga resterande experiment. I resterande experiment 

undersöks hur nyckeltalen påverkas av ändringar i öppettider på anläggningarna samt leveransvillkor 

för transporterna.  

Syftet med de olika experimenten är att undersöka hur olika ändringar i indata påverkar nyckeltalen 

till lösningarna. Perioden som experimenten utförs på är alltid en vecka, vecka 16 och vecka 46. För 

varje experiment kommer de utvalda nyckeltal som beskrivs i kapitel 6.4 redovisas. Nedan presenteras 

olika experiment som kommer utföras följt av resultat tillhörande respektive experiment. Resultaten 

sammanställs och jämförs i kapitel 8 Analys. 

7.1 Historiskt 
För att erhålla nyckeltal som beskriver DalaFrakt vecka 16 och vecka 46 har ett experiment kallat 

Historiskt satts upp. Syftet med experimentet är att erhålla nyckeltal som beräknats med samma 

hjälpmedel som övriga experiment i arbetet. Målet med experimentet är att återspegla DalaFrakts 

verkligt utförda transporter samt få bekräftat att de skapade förutsättningarna är felfria i bemärkelsen 

att alla fordon kan utföra de aktiviteter som planerats i startlösningen och att det finns en balans 

mellan efterfrågan och utbud. I detta experiment ges stor frihet gällande tider fordon får användas och 

när anläggningar får besökas, eftersom uppdragen varje fordon har ska utföras i samma ordning som 

de utförts i historiskt. Tabell 17 visar nyckeltalen för Historiskt.  
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Tabell 17- Resultat från experiment historiskt. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km] 111 900 122 400 
Total sträcka [km] 187 100 212 000 
Lastkörningsgrad 59,8 % 57,7 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 245 500 276 200 
Övertid [timmar] 18  138 
Skift med övertid [st] 21 66 
Resursutnyttjande 82,6 % 94,6 % 

 

Något som bör noteras är det att flexibla skiftbyten inte är inkluderat i Historiskt, vilket utförs i 

verkligheten. Lastkörd sträcka och total sträcka är av den anledningen eventuellt högre i verkligheten 

än vad som anges i Tabell 17.  

7.2 Bas 
Syftet med experimentet Bas är att undersöka om RuttOpt kan optimera en bättre lösning än Historiskt 

givet att transportuppdrag utförs på exakt samma dag som de utfördes på i verkligheten. Det som 

skiljer Bas från Historisk är att fordon inte behöver utföra samma uppdrag i samma ordning som de 

utfördes historiskt. RuttOpt ges istället frihet att fördela uppdragen på tillgängliga fordon. I 

experimentet Bas motsvarar öppettiderna vid anläggningarna de verkliga öppettiderna, fordonens 

tillgänglighet och tidsfönster för skiftbyte motsvarar också verklig data given av DalaFrakt. 

Resterande indata, så som utbud och efterfrågan, är densamma som i experimentet Historiskt. 

Experimentet Bas utförs i två versioner, ett utan möjlighet till flexibla skiftbyten och ett med 

möjlighet till flexibla skiftbyten. 

7.2.1 Bas original 
Bas original innebär att inga flexibla skiftbyten används utan experimentet ges samma förutsättningar 

som i Historiskt. Resultatet för vecka 16 och vecka 46 visas i Tabell 18.  

Tabell 18 - Resultat från experimentet Bas original. 

Nyckeltal Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  111 800 121 800 
Total sträcka [km] 186 500 204 300 
Lastkörningsgrad 59,9 % 59,7 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 244 800 267 900 
Övertid [timmar] 85 138 
Skift med övertid [st] 47 61 
Resursutnyttjande 92,3 % 92,6 % 

7.2.2 Bas flexibla skiftbyten 
Flexibla skiftbyten inkluderas vilket betyder att skiftbyten får ske på annan ort än hemmabasen 

maximalt 75 kilometer från ordinarie hemmabas. Syftet med experimentet är att se hur stor påverkan 

skiftbytesplatsen har på resultatet. Resultatet visas i Tabell 19.  
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Tabell 19 - Resultat från experiment Bas flexibla skiftbyten. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  111 800 121 800 
Total sträcka [km] 184 000 202 400 
Lastkörningsgrad 60,8 % 60,2 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 266 000 
Övertid [timmar] 49 107 
Skift med övertid [st] 35 56 
Resursutnyttjande 91,1 % 91,6 % 

 

7.3 Förändrade öppettider 
DalaFrakt har uttryckt intresse av att utvalda anläggningars öppettider analyseras. Tre anläggningar 

fick förlängda öppettider och tre anläggningar förkortade. Ett experiment låter alla anläggningar vara 

öppna dygnet runt. Syftet är att undersöka vilken påverkan öppettider har på optimeringen.  

7.3.1 Förlängda öppettider på utvalda anläggningar 
De utvalda anläggningarna genererar stora mängder transporter vilket gör det önskvärt att det är 

möjligt att hämta gods under längre tider på dygnet. Experimenten innebär att dels ändra öppettiderna 

för en anläggning var för sig samt att ändra för alla tre anläggningar samtidigt.   

Experiment A31  

A31 är en källa vars utbud ger upphov till 3,9 % vecka 16 respektive 2,1 % vecka 46 av DalaFrakts 

lastningar. Källan har normala öppettider enligt Tabell 20. Resultatet från experimentet med förlängda 

öppettider för A31 visas i Tabell 21.  

Tabell 20 - Öppettider A31. 

Dag Normala 
öppettider 

Förlängda 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Tisdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Onsdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Torsdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Fredag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Lördag Stängt 00:00 – 24:00 + 24 
Söndag Stängt 00:00 – 24:00 + 24 

 

Tabell 21 - Resultat från experimentet med förlängda öppettider för A31. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 500 202 400 
Lastkörningsgrad 60,9 % 60,5 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 700 266 200 
Övertid [timmar] 55 140 
Skift med övertid [st] 37 65 
Resursutnyttjande 90,9 % 91,4 % 
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Experiment A15  

A15 är en källa vars utbud ger upphov till 4,4 % vecka 16 respektive 4,3 % vecka 46 av 
lastningar. Öppettiderna vid anläggningen visas i Tabell 22. Experimentets resultat 
presenteras i  

Tabell 23.  

Tabell 22 - Öppettider A15. 

Dag Normala 
öppettider 

Förlängda 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9  
Tisdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Onsdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Torsdag 07:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 9 
Fredag 07:00 – 19:00 00:00 – 24:00 + 12 
Lördag Stängt 00:00 – 24:00 + 24 
Söndag Stängt 00:00 – 24:00 + 24 

 
Tabell 23 - Resultat från experiment med förlängda öppettider för A15. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 800 202 300 
Lastkörningsgrad 61,0 % 60,5 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 266 200 
Övertid [timmar] 60 133 
Skift med övertid [st] 42 65 
Resursutnyttjande 91,0 % 91,4 % 

Experiment A19 

A19 är en källa vars utbud ger upphov till 4,8 % vecka 16 respektive 4,9 % vecka 46 av DalaFrakts 

lastningar. A19 har öppet enligt Tabell 24. Resultaten till experimentet presenteras i Tabell 25.  

Tabell 24 - Öppettider A19. 

Dag Normala 
öppettider 

Förlängda 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 06:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 10 
Tisdag 06:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 10 
Onsdag 06:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 10 
Torsdag 06:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 10 
Fredag 06:00 – 22:00 00:00 – 24:00 + 10 
Lördag 07:00 – 18:00 00:00 – 24:00 + 13 
Söndag 07:00 – 18:00 00:00 – 24:00 + 13 

 

Tabell 25 - Resultat från experiment med förlängda öppettider för A19. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 800 202 600 
Lastkörningsgrad 61,0 % 60,4 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 266 500 
Övertid [timmar] 48 130 
Skift med övertid [st] 34 61 
Resursutnyttjande 90,7 % 91,2 % 
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Experiment A31, A15 och A19  

I detta experiment undersöks följderna av att förändra öppettiderna för de tre utvalda anläggningarna 

(enligt förlängda öppettider i ovanstående tre experiment) medan övriga anläggningar har normala 

öppettider. Syftet är att undersöka hur stor påverkan de utvalda anläggningarnas förlängda öppettider 

tillsammans har. Resultatet visas i Tabell 26.  

Tabell 26 - Resultat från experiment med förlängda öppettider för A31, A15 och A19 tillsammans. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 600 201 900 
Lastkörningsgrad 60,9 % 60,6 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 000 265 800 
Övertid [timmar] 60 142 
Skift med övertid [st] 39 68 
Resursutnyttjande 90,6 % 91,0 % 

7.3.2 Öppet dygnet runt på samtliga anläggningar 
I följande experiment undersöks vilken påverkan öppettider på anläggningar har på lösningarna från 

optimeringsmetoden. Syftet är att undersöka om ökade öppettider kan resultera i en förbättrad 

transportplanering, sett till nyckeltalen. När alla anläggningar har öppet dygnet runt ökar flexibiliteten 

i systemet eftersom transporter inte begränsas av anläggningarnas öppettider. Resultaten visas i Tabell 

27.  

Tabell 27 - Resultat för experiment med öppet dygnet runt för samtliga anläggningar. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 180 800 201 400 
Lastkörningsgrad 62,0 % 60,8 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 239 100 265 200 
Övertid [timmar] 57 108 
Skift med övertid [st] 39 58 
Resursutnyttjande 89,1 % 90,6 % 

7.3.3 Förkortade öppettider på utvalda anläggningar 
Enligt DalaFrakts önskemål utförs ett experiment som undersöker konsekvenserna som uppstår då tre 

anläggningar stänger mellan 00:00 - 06:00 istället för normala öppettider. De utvalda anläggningarna 

är stora mottagare av flis. Precis som för experimentet med förlängda öppettider på utvalda 

anläggningar utförs tre experiment där en anläggning stängs i respektive experiment medan de övriga 

har normala öppettider och ett fjärde där det undersökt konsekvenserna av att förkorta öppettiderna på 

alla tre anläggningar samtidigt.  

Experiment A13 
A13 är både källa och mottagare vars utbud ger upphov till 2,9 % vecka 16 respektive 0,3 % vecka 46 av DalaFrakts 

av DalaFrakts lastningar och vars efterfrågan ger upphov till 2,3 % respektive 8,9 % av DalaFrakts lossningar. A13 har 
lossningar. A13 har normala öppettider enligt Tabell 28.  

Tabell 29 visa resultatet efter förändring av öppettider.  
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Tabell 28 - Öppettider A13. 

Dag Normala 
öppettider 

Förkortade 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Tisdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Onsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Torsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Fredag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Lördag Stängt Stängt 0 
Söndag Stängt Stängt 0 

 

Tabell 29 - Experiment med förkortade öppettider för A13. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 184 000 202 800 
Lastkörningsgrad 61,0 % 60,4 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 400 266 700 
Övertid [timmar] 45 116 
Skift med övertid [st] 31  64 
Resursutnyttjande 90,6 % 91,4 % 

Experiment Skoghalls Bruk 

Skoghalls Bruk tillhör Stora Enso och är en mottagare vars efterfrågan ger upphov till 6,1 % vecka 16 

respektive 5,9 % vecka 46 av DalaFrakts lossningar. Skoghalls Bruk har normala öppettider enligt 

Tabell 30. När öppettiderna förändras blir resultatet enligt Tabell 31.   

Tabell 30 - Öppettider Skoghalls Bruk. 

Dag Normala 
öppettider 

Förkortade 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Tisdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Onsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Torsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Fredag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Lördag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Söndag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 

 

Tabell 31 - Experiment med förkortade öppettider för Skoghalls Bruk.  

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 500 202 800 
Lastkörningsgrad 60,9 % 60,4 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 900 266 700 
Övertid [timmar] 47 127 
Skift med övertid [st] 32 62 
Resursutnyttjande 90,9 % 91,5 % 
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Experiment Skutskärs Bruk 
Skutskärs Bruk tillhör Stora Enso och är både källa och mottagare vars utbud ger upphov till 4,2 % vecka 16 respektive 5,3 
vecka 16 respektive 5,3 % vecka 46 av DalaFrakts lastningar och vars efterfrågan ger upphov till 30,2 % respektive 27,0 % 

% respektive 27,0 % av DalaFrakts lossningar. Normala öppettider för Skutskärs Bruk visas i Tabell 32.  

Tabell 33 redovisar resultatet.  

Tabell 32 - Öppettider Skutskärs Bruk. 

Dag Normala 
öppettider 

Förkortade 
öppettider 

Skillnad 
[timmar] 

Måndag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Tisdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Onsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Torsdag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Fredag 00:00 – 24:00 06:00 – 24:00 – 6 
Lördag 00:00 – 14:00 06:00 – 14:00 – 6 
Söndag 00:06 – 24:00 06:00 – 24:00 0 

 

Tabell 33 - Experiment med förkortade öppettider för Skutskärs Bruk. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 184 300 203 200 
Lastkörningsgrad 60,8 % 60,3 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 700 267 000 
Övertid [timmar] 56 117 
Skift med övertid [st] 41 63 
Resursutnyttjande 91,6 % 92,0 % 

 

Experiment A13, Skoghalls Bruk och Skutskärs Bruk 

När alla tre anläggningar får förkortade öppettider samtidigt och övriga anläggningar har normala 

öppettider blir resultaten enligt Tabell 34. 

Tabell 34 - Experiment med förkortade öppettider för A13, Skoghalls Bruk och Skutskärs Bruk. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 184 200 203 300 
Lastkörningsgrad 60,9 % 60,2 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 700 267 200 
Övertid [timmar] 50 115 
Skift med övertid [st] 32 62 
Resursutnyttjande 91,4 % 92,1 % 

7.4 Schematisk 
Schematisk består av flera experiment med olika principer för hur efterfrågan på beställningsvaror och 

flis får tillåtelse att fördelas under optimeringsperioden. Syftet med experimenten är att undersöka 

flexibiliteten som tillåts i planeringen och hur denna påverkar nyckeltalen. Det som skiljer Schematisk 

från Historik och Bas är att transportuppdrag inte nödvändigtvis behöver utföras på samma dag som 
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uppdraget utfördes på i historisk data. Förutsättningarna för experimentet gällande fordonsresurser 

och öppettider är de samma som i experimenten Bas original och Bas flexibla skiftbyten.  

I Schematisk finns tre typer av grundplanering; leverans av exakt kvantitet, leverans av varierad 

kvantitet samt fri leverans givet att den totala volymen av respektive sortiment är uppfyllt vid veckans 

slut. De tre principerna sammanfattas och benämns enligt följande:  

 Leverans av exakt kvantitet. Denna princip innebär att levererad volym av respektive 

sortiment varje dag är den volym som levererats historiskt den dagen. Principen benämns d.  

 Leverans av varierad kvantitet. Kvantiteten beräknas explicit för varje sortiment och 

mottagare. 35 % av snittleveransen per dag under de dagar som sortimentet levereras 

historiskt är den kvantitet som den historiska kvantiteten d får variera med. Levererad 

kvantitet tillåts vara d   kvantitet. Flisen som ska levereras under veckan finns tillgänglig på 

sågverket från måndag morgon. 35 % är en procentsats föreslagen av DalaFrakt. Denna 

princip benämns kvantitet.  

 Fri leverans. Denna princip innebär att RuttOpt ges frihet att planera den totala volymen av 

beställningssortimentet mellan måndag och fredag, samt flissortimentet mellan måndag och 

söndag. Även i denna princip är flisen som ska levereras under veckan tillgänglig måndag 

morgon. Principen benämns fritt.  

I Tabell 35 presenteras de schematiska experiment som utformas från de tre principerna beskrivna 

ovan. I nedanstående kapitel presenteras resultat från respektive schematiska experiment.  

Tabell 35 - Schematiska principer. 

Experiment Beställningsvaror Fallande flis 
Schematisk 1 fritt d 
Schematisk 2 d fritt 
Schematisk 3 fritt fritt 
Schematisk 4 kvantitet d 
Schematisk 5 d kvantitet 
Schematisk 6 kvantitet kvantitet 

7.4.1 Schematisk 1 
I Schematisk 1 ges total frihet att planera in beställningsvaror när som helst under veckans fem första 

dagar givet att den totala volymen av respektive sortiment som efterfrågas under veckan är levererad 

på fredagen. Flisen ska levereras samma dag som leverans skett historiskt. Resultatet redovisas i 

Tabell 36. 

Tabell 36 - Resultat från experiment Schematisk 1. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 500 201 900 
Lastkörningsgrad 60,8 % 60,6 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 900 265 700 
Övertid [timmar] 55 129 
Skift med övertid [st] 37 62 
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Resursutnyttjande 90,9 % 91,1 % 

7.4.2 Schematisk 2 
Schematisk 2 har samma princip som Schematisk 1 men med omvänt förhållande. Flisen får levereras 

fritt under veckan. Beställningsvaror ska levereras samma dag som Historiskt. Experimentet ger 

indikation på hur nyckeltalen förändras om flisen kan lagerhållas och levereras en mer passande dag 

än vad som skett historiskt och vad som med nulägets planeringsteknik måste levereras. Tabell 37 

visar resultatet. 

Tabell 37 - Resultat från experiment Schematisk 2. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 600 203 100 
Lastkörningsgrad 61,1 % 60,3 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 000 267 000 
Övertid [timmar] 46 111 
Skift med övertid [st] 32 60 
Resursutnyttjande 91,1 % 91,5 % 

7.4.3 Schematisk 3 
I Schematisk 3 undersöks vilken lösning optimeringen kan finna om leveranser av flis får ske vilken 

dag som helst i veckan och leveranser av beställningsvaror får ske vilken dag som helst under veckans 

fem första dagar. Syftet är att undersöka vilken möjlighet det finns att hitta en bättre lösning om 

leveransdag inte begränsar optimeringen i samma utsträckning som i övriga experiment. Resultaten 

från experimentet visas i Tabell 38. 

Tabell 38 - Resultat från experiment Schematisk 3. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 800 201 800 
Lastkörningsgrad 61,0 % 60,7 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 265 700 
Övertid [timmar] 51 133 
Skift med övertid [st] 39 64 
Resursutnyttjande 91,1 % 91,1 % 

7.4.4 Schematisk 4 
Beställningsvarorna fördelas i Schematisk 4 enligt kvantitet, vilket innebär att leveransen av 

beställningsvaror får variera i storlek med en förutbestämd kvantitet. Beställningsvarorna levereras 

under veckans fem första dagar, vilket medför att veckans totala leverans av respektive sortiment ska 

vara uppfyllt på fredagen. Fallen flis levereras i enlighet med vad som levererats historiskt. Resultatet 

presenteras i Tabell 39. 
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Tabell 39 - Resultat från experiment Schematisk 4. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 500 202 500 
Lastkörningsgrad 61,1 % 60,5 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 900 266 300 
Övertid [timmar] 67 123 
Skift med övertid [st] 42 65 
Resursutnyttjande 90,9 % 91,4 % 

7.4.5 Schematisk 5 
Schematisk 5 speglar ett önskemål från DalaFrakt om att undersöka hur nyckeltalen förändras om det 

finns möjlighet att låta leveranserna variera i storlek med en förbestämd kvantitet. I slutet av veckan 

ska all flis som fallit under veckan levererats. Alla beställningsvaror ska levereras på samma dag som 

det gjorts historiskt sett.  Detta experiment ger mer frihet för heuristiken att finna en bättre lösning för 

transportplaneringen. Experimentets resultat visas i Tabell 40. 

Tabell 40 - Resultat från experiment Schematisk 5. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 184 100 202 900 
Lastkörningsgrad 61,4 % 60,3 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 500 266 800 
Övertid [timmar] 48 116 
Skift med övertid [st] 37 57 
Resursutnyttjande 91,3 % 91,5 % 

 

7.4.6 Schematisk 6 
I experimentet Schematisk 6 undersöks hur optimeringen kan lösa problemet om både 

beställningsvaror och flis får variera med en förutbestämd kvantitet. Resultaten redovisas i Tabell 41. 

Tabell 41 - Resultat från experiment Schematisk 6. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 100 122 400 
Total sträcka [km] 183 700 202 900 
Lastkörningsgrad 61,0 % 60,3 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 100 266 800 
Övertid [timmar] 54 105 
Skift med övertid [st] 38 54 
Resursutnyttjande 91,0 % 91,5 % 
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Kapitel 8 
Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten som presenteras i kapitel 7. Kapitlet avslutas med en 

känslighetsanalys över inställningar som är antagna gällande övertidskostnad och tidåtgång för 

lastning och lossning av transportuppdrag samt lösningstiden i RuttOpt för de experiment som utgår 

från lösningen som erhålls i Bas flexibla skiftbyten.   

Tre jämförande analyser är utförda, där den första analysen omfattar hur experimenten Bas original 

och Bas flexibla skiftbyten skiljer sig emot Historiskt. Den andra analysen syftar till att utvärdera 

förändringen av öppettiders inverkan på den optimerade transportlösningen och den sista analysen 

jämför olika planeringsstrategiers betydelse för optimeringen.   

I samtliga experiment med flexibla skiftbyten är övertiden per skift (som har övertid) cirka 1,5 timme 

vecka 16 och cirka 2 timmar vecka 46. I samtliga experiment med flexibla skiftbyten överskrids inte 

gränsen för hur mycket övertid i systemet som DalaFrakt tillåter. 

8.1 Historiskt jämfört med Bas 
Nedan i Tabell 42 och Tabell 43 jämförs Historiskt med Bas original och Bas flexibla skiftbyten. Den 

totala sträckan är kortare och lastkörningsgraden ökar då veckorna 16 och 46 planeras med hjälp av 

RuttOpt istället för att planeras manuellt, som utförts i verkligheten (Historiskt). För båda veckorna 

reduceras mängden koldioxidutsläpp jämfört med historiska nivåer. Bas flexibla skiftbyten sänker 

både total sträcka och mängden koldioxidutsläpp mer än Bas original. Lastkörningsgraden ökar då 

flexibla skiftbyten är tillåtet.  

Den lastkörda sträckan minskar vid optimering både med och utan flexibla skiftbyten. Vecka 46 

förbättras mer än vecka 16 i de båda optimerade experimenten. Anledningen till detta diskuteras i 

kapitel 9.  

Antalet övertidstimmar i systemet ökar under vecka 16 för Bas original och Bas flexibla skiftbyten, 

medan antalet timmar istället minskar under vecka 46 i motsvarande experiment. 

Tabell 42 - Jämförelse mellan Historiskt, Bas original och Bas flexibla skiftbyten för vecka 16. 

Nyckeltal  Historisk Bas original Bas flexibla skiftbyten 
Lastkörd sträcka [km] 111 900 111 800 111 800 
Total sträcka [km] 187 000 186 500 184 000 
Förändring total sträcka  - – 0,3 % – 1,7 % 
Lastkörningsgrad 59,8 % 59,9 % 60,8 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 245 500 244 900 242 200 
Förändring koldioxidutsläpp  - – 0,3 % – 1,4 % 
Övertid [timmar] 18  85 49 
Skift med övertid [st] 21 47 35 
Resursutnyttjande 82,6% 92,3 % 91,1 % 
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Tabell 43 - Jämförelse mellan Historiskt, Bas original och Bas flexibla skiftbyten för vecka 46. 

Nyckeltal  Historisk Bas original Bas flexibla skiftbyten 
Lastkörd sträcka [km] 122 400 121 800 121 800 
Total sträcka [km] 212 000 204 300 202 400 
Förändring total sträcka  - − 3,6 % − 4,5 % 
Lastkörningsgrad 57,7 % 59,7 % 60,2 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 276 200 268 000 266 000 
Förändring koldioxidutsläpp  - − 3,0 % − 3,7 % 
Övertid [timmar] 139 138 107 
Skift med övertid [st] 66 61 56 
Resursutnyttjande 94,6 % 92,6 % 91,6 % 

8.2 Förändrade öppettider 
När öppettiderna ändras får optimeringen förändrade förutsättningar viket analyseras i nedanstående 

kapitel.  

8.2.1 Förlängda öppettider 
Nedan i Tabell 44 och Tabell 45 jämförs resultat erhållna från förlängda öppettider på de tre utvalda 

anläggningarna samt experimentet där samtliga anläggningar håller öppet dygnet runt. 

När de tre anläggningarna öppnar dygnet runt och övriga anläggningar har normala öppettider sker 

marginell förbättring gentemot Bas flexibla skiftbyten med avseende på förändring i total sträcka. 

Förändringen i total sträcka ökar när A19 har förlängda öppettid under vecka 46. Anledningen till 

detta diskuteras i kapitel 9. I flera fall (A31, A15 och A19) under vecka 46 ökar lastkörd sträcka mer 

än vad total sträcka minskar. Då lastkörd sträcka genererar mer koldioxidutsläpp än olastad sträcka, 

resulterar detta i att koldioxidutsläppen ökar. Detta diskuteras i kapitel 9. 

Vecka 16 erhåller högst lastkörningsgrad (62,0 %) då samtliga anläggningar har öppet för lastning och 

lossning dygnet runt. Detta experiment genererar även den lägsta totala sträckan och lägst nivå av 

koldioxidutsläpp. 

Tabell 44 - Jämförelse mellan experiment med förlängda öppettider vecka 16. 

Nyckeltal Bas flexibla 
skiftbyten 

A31 A15 A19 A31, A15, 
A19 

Samtliga 
anläggningar  

Lastkörd sträcka [km] 111 800 112 100 112 100 112 100 112 100 112 100 
Total sträcka [km] 184 000 183 500 183 800 183 800 183 600 180 800 
Förändring total sträcka  - – 0,3 % – 0,1 % – 0,1 % – 0,2 % – 1,7 % 
Lastkörningsgrad 60,8 % 60,9 % 61,0 % 61,0% 60,9 % 62,0% 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 241 700 242 200 242 200 242 000 239 100 
Förändring koldioxidutsläpp - – 0,2 %  0,0 % 0,0 % – 0,1 % – 1,3 % 
Övertid [timmar] 49 55 60 48 60 57 
Skift med övertid [st] 35 37 42 34 39 39 
Resursutnyttjande 91,1 % 90,9 % 91,0 % 90,7 % 90,6  % 89,1 % 
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Tabell 45 - Jämförelse mellan experiment med förlängda öppettider vecka 46. 

Nyckeltal Bas flexibla 
skiftbyten 

A31  A15 A19 A31, A15, 
A19 

Samtliga 
anläggningar 

Lastkörd sträcka [km] 121 800 122 400 122 400 122 400 122 400 122 400 
Total sträcka [km] 202 400 202 400 202 300 202 600 201 900 201 400 
Förändring total sträcka  - 0,0 % 0,0 % + 0,1 % − 0,2 % − 0,5 % 
Lastkörningsgrad 60,2 % 60,5% 60,5% 60,4% 60,6% 60,8% 
Koldioxidutsläpp [kg] 266 000 266 200 266 200 266 500 265 800 265 200 
Förändring koldioxidutsläpp  - + 0,1 % + 0,1 % + 0,2 % − 0,1 % − 0,3 % 
Övertid [timmar] 107 140 134 130 142 108 
Skift med övertid [st] 56 65 65 61 68 58 
Resursutnyttjande 91,6 % 91,4 % 91,4 % 91,2 % 91,0 % 90,6 % 

 
8.2.2 Förkortade öppettider 
I Tabell 46 och Tabell 47 finns resultat sammanställda över vecka 16 och vecka 46 när tre utvalda 

anläggningar håller stängt mellan 00:00 och 06:00. Generellt ökade både den totala sträckan och 

koldioxidutsläppen men också lastkörningsgraden. Ökningen av lastkörd sträcka är högre än ökningen 

av total sträcka, viket är anledningen till att lastkörningsgraden ökar i samtliga fall. 

Tabell 46 - Jämförelse mellan experiment med förkortade öppettider vecka 16. 

Nyckeltal vecka 16 Bas flexibla 
skiftbyten 

A13 Skoghalls 
Bruk 

Skutskärs 
Bruk 

A13, 
Skoghall, 
Skutskär 

Lastkörd sträcka [km] 111 800 112 100 112 100 112 100 112 100 
Total sträcka [km] 184 000 184 000 183 500 184 300 184 200 
Förändring total sträcka  - 0,0 % – 0,3 % + 0,2 % + 0,2 % 
Lastkörningsgrad 60,8 % 61,0% 60,9% 60,8% 60,9% 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 242 400 241 900 242 700 242 700 
Förändring koldioxidutsläpp  - + 0,1 % – 0,1 % + 0,2 % + 0,2 % 
Övertid [timmar] 49 45 47 56 50 
Skift med övertid [st] 35 31 32 41 32 
Resursutnyttjande  91,1 % 90,6 % 90,9 % 91,6 % 91,4 % 

 
Tabell 47 - Jämförelse mellan experiment med förkortade öppettider vecka 46. 

Nyckeltal vecka 46 Bas flexibla 
skiftbyten 

A13 Skoghalls 
Bruk 

Skutskärs 
Bruk 

A13, 
Skoghall, 
Skutskär 

Lastkörd sträcka [km] 121 800 122 400 122 400 122 400 122 400 
Total sträcka [km] 202 400 202 800 202 800 203 200 203 300 
Förändring total sträcka  - + 0,2 % + 0,2 % + 0,4 % + 0,4 % 
Lastkörningsgrad 60,2 % 60,4 % 60,4 % 60,3 % 60,2 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 266 000 266 700 266 700 267 000 267 200 
Förändring koldioxidutsläpp  - + 0,3 % + 0,3 % + 0,4 % + 0,5 % 
Övertid [timmar] 107 116 127 117 115 
Skift med övertid [st] 56 64 62 63 62 
Resursutnyttjande 91,6 % 91,4 % 91,5 % 92,0 % 92,1 % 
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8.3 Schematisk 
I de experiment som ingår i kategorin Schematisk undersöks olika planeringsstrategier. I  

Tabell 48 anges en rekapitulation om vad varje schematiskt experiment innebär strategiskt. De tre 

första schematiskt experimenten från  

Tabell 48 jämförs tillsammans med Bas flexibla skiftbyten i Tabell 49 och de tre sista 
experimenten jämförs med varandra och Bas flexibla skiftbyten i  
Tabell 50. 

Tabell 48 - Översikt principer för Bas flexibla skiftbyten och schematiska experiment. 

Experiment Beställningsvaror Flis 
Bas flexibla skiftbyten d d 
Schematisk 1 fritt d 
Schematisk 2 d fritt 
Schematisk 3 fritt fritt 
Schematisk 4 kvantitet d 
Schematisk 5 d kvantitet 
Schematisk 6 kvantitet kvantitet 

 

I det schematiska fall där beställningsvarorna får variera fritt (Schematisk 1) lyckas optimeringen 

åstadkomma en större förbättring än när flisen varieras fritt (Schematisk 2). När både 

beställningsvaror och flis varieras fritt under veckan (Schematisk 3) minskar den totala sträckan med 

0,1 % för vecka 16 och 0,3 % vecka 46. Schematisk 2 får ökad lastkörd sträcka, total sträcka och 

koldioxidutsläpp vecka 46. 

Resursutnyttjandet ändras marginellt mellan experimenten.  

Tabell 49 - Jämförelse mellan experiment Schematisk 1,2 och 3 vecka 16. 

Nyckeltal  Bas flexibla skiftbyten Schematisk 1 Schematisk 2 Schematisk 3 
Lastad sträcka [km] 111 800 112 100 112 100 112 100 
Total sträcka [km] 184 000 183 500 183 600 183 800 
Förändring total sträcka - – 0,3 % – 0,2 % – 0,1 % 
Lastkörningsgrad 60,8 % 60,8 % 61,1 % 61,0 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 241 900 242 000 242 200 
Förändring koldioxidutsläpp - – 0,2 % – 0,1 % + 0,0 % 
Övertid [timmar] 49 55 46 50 
Skift med övertid [st] 35 37 32 39 
Resursutnyttjande 91,1 % 90,9 % 91,1 % 91,1 % 
 

Tabell 50 - Jämförelse mellan experiment Schematisk 1,2 och 3 vecka 46. 

Nyckeltal  Bas flexibla skiftbyten Schematisk 1 Schematisk 2 Schematisk 3 
Lastad sträcka [km] 121 800 122 400 122 400 122 400 
Total sträcka [km] 202 400 201 900 203 100 201 800 
Förändring sträcka - − 0,3 % + 0,3 % – 0,3 % 
Lastkörningsgrad 60,2 % 60,6 % 61,3 % 60,7 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 266 000 265 700 267 000 265 700 
Förändring koldioxidutsläpp - − 0,1 % + 0,4 % – 0,1 
Övertid [timmar] 107 128 111 133 
Skift med övertid [st] 56 62 60 64 
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Resursutnyttjande 91,6 % 91,1 % 91,5 % 91,2 % 

 

När den historiskt levererade nivån för varje dag får variera med en förutbestämd kvantitet för 

respektive sortiment erhålls större förbättring med avseende på total sträcka då beställningsvarorna 

tillåts variera (Schematisk 4). Schematisk 4, Schematisk 5 och Schematisk 6 har vecka 46 ökat 

lastkörningsgraden till följd av att lastad sträcka ökat mer än total sträcka, vilket också resulterat i 

högre nivåer av koldioxidutsläpp.  

Tabell 51 - Jämförelse mellan experiment Schematisk 4,5 och 6 vecka 16. 

Nyckeltal  Bas flexibla skiftbyten Schematisk 4 Schematisk 5 Schematisk 6 
Lastad sträcka [km] 111 800 112 100 112 100 112 100 
Total sträcka [km] 184 000 183 500 184 100 183 700 
Förändring total sträcka  - – 0,3 % – 0,1 % – 0,1 % 
Lastkörningsgrad 60,8 % 61,1 % 61,4 % 61,0 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 200 241 900 242 500 242 100 
Förändring koldioxidutsläpp  - – 0,2 % + 0,1 % + 0,0 % 
Övertid [timmar] 49 67 48 54 
Skift med övertid [st] 35 42 37 38 
Resursutnyttjande 91,1 % 90,9 % 91,3 % 91,0 % 
 

Tabell 52 - Jämförelse mellan experiment Schematisk 4,5 och 6 vecka 46. 

Nyckeltal  Bas flexibla skiftbyten Schematisk 4 Schematisk 5 Schematisk 6 
Lastad sträcka [km] 121 800 122 400 122 400 122 400 
Total sträcka [km] 202 400 202 500 202 900 202 900 
Förändring sträcka  - 0,0 % + 0,3 % + 0,3 % 
Lastkörningsgrad 60,2 % 60,5 % 60,3 % 60,3 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 266 000 266 300 266 800 266 800 
Förändring koldioxidutsläpp  - + 0,2 % + 0,3 % + 0,3 % 
Övertid [timmar] 107 123 116 105 
Skift med övertid [st] 56 65 57 54 
Resursutnyttjande 91,6 % 91,4 % 91,5 % 91,5 % 

8.4 Känslighetsanalyser  
I följande kapitel redovisas de känslighetsanalyser som gjorts i arbetet.  

8.4.1 Inställning av övertidskostnad 
En känslighetsanalys över hur inställningen av kostnaden i kronor för körda kilometer efter ordinarie 

skifttider är utförd för att finna en lämplig inställning för denna kostnad i experimenten i arbetet. 

Analysen utförs med Bas flexibla skiftbyten som grund. De utvalda kostnaderna är normal (12,5       olastad, 19       lastad), 30      , 40      , 50      , 60      , 70      , 80      , 90       och 100       där respektive övertidskostnad avser kostnaden för lastad och 

olastad sträcka. Resultatet från känslighetsanalysen presenteras i Tabell 53 och Tabell 54 samt 

visualiseras i Figur 25. 

Tabell 53 - Resultat från känslighetsanalys gällande inställning av övertidspriser vecka 16. 

Nyckeltal  normal  30 40  50  60 70  80  90 100 
Total sträcka 183 017 183 959 184 052 183 454 185 626 185 084 186 621 185 088 185 713 
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Antal skift med övertid 89 35 20 18 21 13 8 13 20 
Övertid 207 49 31 26 36 23 12 24 30 
Antal skift 339 339 339 339 339 339 339 339 339 
Resursutnyttjande 90,8% 91,1% 91,3% 90,8% 92,1% 91,5% 92,2% 91,7% 91,7% 

 
Tabell 54 - Resultat från känslighetsanalys gällande inställning av övertidspriser vecka 46. 

Nyckeltal  normal  30 40  50  60 70  80  90 100 
Total sträcka 198 749 202 396 203 446 203 983 204 571 205 200 205 552 204 685 204 794 
Antal skift med övertid 106 56 55 42 48 37 38 38 28 
Övertid 279 107 100 87 96 80 89 82 64 
Antal skift 370 370 370 370 370 370 370 370 370 
Resursutnyttjande 90,6% 91,6% 92,0% 91,6% 92,3% 92,4% 92,8% 92,6% 92,6% 

 

När kostnaden för övertid ökar, minskar generellt antalet övertidstimmar i systemet. Totala sträckan i 

systemet ökar då kostnaden för övertid ökar, eftersom ökad övertidskostnad påverkar optimeringen i 

högre grad än ökad sträcka. RuttOpt väljer därav att fördela uppdragen på ett annorlunda sätt för att 

minska övertiden vilket medför att andra, kanske sämre lämpade fordon tilldelades uppdrag som 

tidigare förlagts på fordon som då används efter ordinarie arbetstid. 

 

Figur 25 - Relationen mellan sträcka och övertiden vid övertidskostnad. 

Vid val av övertidskostnad analyseras ökningen av distans relaterat till reducering av övertid i 

systemet. DalaFrakt anser att de tillåter 3-5 % övertid i systemet vilket för vecka 16 innebär 169,5 

timmar (339 skift) och för vecka 46 innebär 185 timmar (370 skift). Övertid över dessa nivåer anses 

inte godtagbara. Detta innebär att övertidskostnad normal inte är lämplig att använda. Det är möjligt 

att ha olika värden för övertid då fordonet är lastat eller olastat. Eftersom all övertid anses lika 

önskvärd att minimera, oavsett om den sker lastad eller olastad har samma värde för övertid lastad och 

övertid olastad valts.   
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Figur 25 påvisar att övertiden sjunker kraftigt i systemet från originalpris till övertidskostnads 30       för att därefter plana ut. Den totala distansen ökar successivt till övertidskostnad 40       

för att därefter göra en tillfällig dipp vid övertidskostnad 50       och sedan fortsätta uppåt därefter. 

Vid val av övertidskostnad värderas två aspekter:  

 Hur många övertidstimmar som respektive övertidskostnad ger. Det är önskvärt att ha så få 

övertidstimmar som möjligt samt inte överskrida gränsen för antalet övertidstimmar som 

DalaFrakt angett. 

 Inte straffa optimeringen för mycket. Genom att öka övertidskostnaden (straffet) försämras 

lösningen men avseende på total sträcka.    

Med hänsyn till ovan nämnda aspekter valdes övertidskostnaden 30       då övertiden i systemet 

sjunker avsevärt mot hur mycket som fanns i systemet då kostnaden för körda kilometer under övertid 

var av samma värde som kostnaden för normaltid men också att sträckan inte har ökat för mycket. 

Valet av nivå påverkar resterande arbete. 

8.4.2 Inställning av lastningstid och lossningstid 
För att hitta lämpliga nivåer för lastnings- och lossningstider (exklusive städning) undersöks övertid 

och dess rimlighet i experimentet Bas. Om övertiden överskrider tiden för när fordonet ska starta 

nästkommande dag är detta en indikation på att inställningen för lastnings- och lossningstid inte är 

rimlig. 

Figur 26 visar hur övertiden i experiment Bas flexibla skiftbyten ökar när tiden för lastning och 

lossning ökar. Övertiden ökar då tiden för lastning och lossning ökar. Vid lastnings- och lossningstid 

60 minuter (30 minuter för lastning och 30 minuter för lossning) hinner fordonen inte längre med att 

utföra alla order trots en hög övertid. Detta indikerar på att 30 minuter per lastning och lossning är för 

högt för vecka 16 och vecka 46. 

 

Figur 26 - Relationen mellan övertid och olika tider för lastnings- och lossningstid. 
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Som beskrivs i känslighetsanalysen gällande inställning för övertidskostnad bör inte övertidstimmarna 

för vecka 16 överskrida 169,5 timmar och för vecka 46 185 timmar, om DalaFrakts övertidsgräns på 3 

- 5 % ska upprätthållas. En lossnings- och lastningstid på 40 minuter (20 minuter för lastning och 20 

minuter för lossning) resulterar i att vecka 46 överskrider sin gräns och en lastnings- och lossningstid 

på 50 minuter (25 minuter för lastning och 25 minuter för lossning) medför att vecka 16 också 

överskrider sin gräns. Enligt Figur 26 bör således inte den totala tiden för lastning och lossning av ett 

transportuppdrag överskrida 30 minuter, eftersom det ger för många övertidstimmar i systemet.  

Tiden för lastning och lossning påverkar den totala tidåtgången för varje transportuppdrag. En ändring 

av lastnings- och lossningstid påverkar därför optimeringen.  

Om ett skift exempelvis är 10 timmar och skiftet är tilldelat fem transportuppdrag där lastning och 

lossning tar 30 minuter vardera kommer den totala tiden som förbrukas till lastning och lossning 

uppgå till 5 timmar, vilket motsvarar 50 % av skifttiden. När tiden för lastning och lossning är 10 

minuter vardera blir den totala tidsåtgången 1 timme och 40 minuter, vilket utgör 17 % av den totala 

skifttiden. Inställningen av lastnings- och lossningstid kan resultera i att alla transportuppdrag inte 

hinner utföras, om tiden för lastning och lossning blir för stor. Vid lossning utförs alltid en städning på 

5 minuter, vilket inte är inkluderat lossningstiden i exemplet och i Figur 26. 

8.4.3 Inställning av lösningstid för experiment som utgår från en startlösning 
Heuristiker används ofta på svåra problem och eftersom de ofta finner en tillåten lösning inom en 

begränsad lösningstid. Heuristiker löser problemet när-optimalt och kan därmed inte garantera 

optimalitet. Olika längd på lösningstider kan därför ge olika lösningar för samma problem.  

Då RuttOpt baseras på en heuristisk påverkas lösningen av den lösningstid som anges. I Tabell 55 och 

Tabell 56 presenteras resultat erhållna från experiment Schematisk 5 som löstes under körtiderna, 20 

minuter, 40 minuter och 60 minuter. Anledning till att Schematisk 5 valdes var att den är ett av 

experimenten som utgår från lösningen som erhållits av Bas flexibla skiftbyten. Andra experiment som 

utgår från Bas flexibla skiftbyten hade också kunnat väljas. 

Målfunktionsvärdet blir vecka 16 lägre ju längre lösningstid heuristiken har (Tabell 55) medan det för 

vecka 46 inte med säkerhet går att påstå att en längre lösningstid ger ett lägre målfunktionsvärde 

(Tabell 56). Detta medför att det inte finns någon garanti för att en längre lösningstid ger en bättre 

lösning, med avseende på målfunktionsvärdet. Under både vecka 16 och 46 blir lösningen som erhålls 

vid lösningstid 60 minuter bättre jämfört med den lösning som erhålls med lösningstid på 20 

respektive 40 minuter. 

Tabellerna påvisar att lösningstiden har inverkan på nyckeltalen, eftersom den totala sträckan och 

mängden koldioxidutsläpp minskar eller är oförändrad då lösningstiden ökar. Lastkörd sträcka är 

densamma vid alla lösningstider. 

Tabell 55 - Resultat från känslighetsanalysen, analys av lösningstider under vecka 16. 

Nyckeltal 20 minuter 40 minuter 60 minuter 
Lastkörd sträcka [km] 112 128 112 128 112 128 
Total sträcka [km] 184 069 183 707 182 901 
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Koldioxidutsläpp [kg] 242 498 242 120 241 278 
Målfunktionsvärde 4 404 370 4 399 620 4 391 770 

 
 

Tabell 56 - Resultat från känslighetsanalysen, analys av lösningstider under vecka 46. 

Nyckeltal 20 minuter 40 minuter 60 minuter 
Lastkörd sträcka [km] 122 413 122 413 122 413 
Total sträcka [km] 202 900 202 900 202 004 
Koldioxidutsläpp [kg] 266 774 266 774 265 838 
Målfunktionsvärde 4 839 500 4 841 300 4 831 340 

 

Det finns inte någon garanti för att en längre lösningstid resulterar i bättre lösningar, speciellt då 

målfunktionsvärdet inte beskriver nyckeltalen. Lösningstiden väljs därav till 20 minuter. 
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Kapitel 9 
Diskussion 
I följande kapitel diskuteras analyserna som utförts i kapitel 8 samt hur olika avgränsningar har 

påverkat resultaten från experimenten.  

9.1 Experiment 
RuttOpt påverkar transportplaneringen för vecka 16 och vecka 46 olika mycket. Bas flexibla 

skiftbyten medför under vecka 46 en minskning av total sträcka med 4,5 %, jämfört med vecka 16 då 

minskningen är 1,6 %. Detta kan bero på att den historiska planeringen för vecka 16 är bra från början 

och att optimeringen därför inte lyckas förbättra planeringen i samma utsträckning som för vecka 46, 

som eventuellt var svårare att planera effektivt manuellt. Optimeringen påverkar vecka 46 mer än 

vecka 16 i nästan samtliga experiment vilket skulle kunna bero av att vecka 46 består av fler skift och 

fler transportuppdrag vilket därmed ger större möjlighet till förändring.  

Den lastkörda sträckan kan endast förändras genom att ett eller flera lastade skiftbyten sker, eftersom 

avståndet mellan källa och mottagare alltid är densamma oavsett vilken ordning transportuppdragen 

utförs i. Eftersom alla experiment (utom Historiskt, Bas original och Bas flexibla skiftbyten) utgår 

från lösningen som erhålls i Bas flexibla skiftbyten så finns de mest fördelaktiga lastade skiftbytena 

redan inkluderade i lösningen som experimenten utgår från. Dessa flexibla skiftbyten bibehålls i de 

flesta lösningar, vilket ger att lastad sträcka ofta är densamma mellan experimenten för samma vecka.  

Den totala sträckan varierar mellan experimenten, eftersom den påvekas av vilken ordning uppdragen 

utförs i. Det är alltså till störst del den tomkörda sträckan i total sträcka som varierar mellan 

experimenten. 

I experimentet Historiskt inkluderas inte lastade skiftbyten. Dock inkluderas lastade nattvilor vilket 

påverkar lastkörd sträcka på så vis att en lastkörd sträcka tillkommer genom att fordonet körs lastat 

från källan, via hemmabasen för nattvila, istället för att lasten körs direkt till mottagaren vilket sker i 

Bas original och Bas flexibla skiftbyten.  

9.1.1 Förändring av öppettider 
Då öppettiderna förlängs förväntas transportplaneringen förbättras, eftersom det finns fler möjliga 

tidpunkter att leverera transportuppdrag på. När tidsfönstret för lastning och lossning vid 

anläggningarna istället minskar förväntas lösningarna bli försämrade, eftersom leveranser då måste 

ske inom ett mer begränsat tidsfönster. Beroende på hur stor andel av DalaFrakts lastningar eller 

lossningar som sker vid respektive anläggning förväntas resultaten påverkas olika.   

De förlängda öppettiderna vid A15 nyttjas under vecka 16 vid fyra tillfällen, vilket går att urskilja 

genom att jämföra Figur 27 med Figur 28. Att de förlängda öppettiderna inte nyttjas i större 

utsträckning kan delvis bero på att tiderna som DalaFrakts fordon är tillgängliga inte har ändrats, 

vilket innebär att ordinarie skifttid slutar då de förlängda öppettiderna startar. Ordinarie skifttider 

mellan 04:00 till 24:00 vid dubbelskift är en avgränsning som gjorts och som påverkar resultatet enligt 

ovanstående resonemang.  Möjligheten för lastning mellan 04:00 - 06:00 nyttjas inte heller. Även 
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detta kan delvis förklaras av fordonens skiftgång i experimentet och att vissa fordon har lång körtid 

till A15 innan lastning kan påbörjas. 

 

Figur 27 - Ordinarie öppettider A15. 

 

Figur 28 - Förändrade öppettider A15. 

När A19 får förlängda öppettider vecka 46 ökar den totala sträckan samt koldioxidutsläppen. Detta 

kan ha sin förklaring i att RuttOpt är en heuristik och koldioxidutsläppen inte är en del av 

målfunktionen som ska minimeras.   
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Förkortade öppettider ger för vecka 16 sämre total transportsträcka när A13 och Skutskärs Bruk 

stänger men en förbättring när Skoghalls Bruk stänger. Skillnaderna mellan resultaten från vecka 16 

kan bero på att RuttOpt är en heuristik och eftersom ändringar i indata (öppettider) ändrades så kan 

det påverka vilka lösningar som genomsöks, eventuellt har inte lösningen som erhållits med normala 

öppettider påträffats när öppettiderna förkortats. För vecka 46 ger förkortade öppettider en försämring 

av total körsträcka i samtliga experiment, vilket är väntat resultat.  

Precis som i experimentet med förlängda öppettider kan resultaten förklaras genom att analysera hur 

förändringen av leveranser ser ut jämfört med experimentet Bas flexibla skiftbyten. Vid Skutskärs 

Bruk nyttjas tiden mellan 00:00 och 06:00 i experimentet Bas flexibla skiftbyten för 18 lastningar eller 

lossningar (Figur 29), vilket inte är tillåtet när anläggningen stänger möjligheten för lastning och 

lossning mellan dessa tidpunkter (Figur 30). Detta kan vara orsaken till att en försämring erhålls när 

Skutskärs Bruk förkortar öppettiderna under vecka 16. 

 

Figur 29 - Ordinarie öppettider Skutskärs Bruk. 
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Figur 30 - Förkortade öppettider Skutskärs Bruk. 

Vecka 16 får ett förbättrat resultat då Skoghalls Bruk stänger, vilket inte följer vad som förväntas av 

verksamhetsförändringen. Dock är förändringen så pass liten att förklaringen förmodligen ligger i att 

lösningsmängden för experimenten med förkortade öppettider är mindre och därmed kan det vara så 

att RuttOpt finner ett bättre lokalt optimum under lösningstiden. Det beror alltså av att RuttOpt är en 

heuristik.  

9.1.2 Schematiska 
I de schematiska experimenten förväntas planeringsstrategierna som ger RuttOpt total frihet (fritt) 

eller en varians (kvantitet) resultera i en förbättrad lösning.  

När endast beställningsvarorna får variera vecka 16, antingen fritt (Schematisk 1) eller med kvantitet 

(Schematisk 4) och flisen levereras enligt historiskt utförda leveranser (d) blir nyckeltalen bättre 

jämfört med när flisen varieras fritt eller med kvantitet medan beställningsvarorna levereras enligt 

historiskt utförda leveranser (d) eller varieras med kvantitet eller fritt (Schematisk 2, Schematisk 3, 

Schematisk 5 och Schematisk 6). Vecka 46 följer samma mönster som vecka 16 förutom för 

Schematisk 3 vilket ger bättre resultat än övriga.  

För vecka 46 försämras resultaten med avseende på både total sträcka, lastkörningsgrad och 

koldioxidutsläpp för Schematisk 2 (flisen planeras fritt och beställningsvarorna som Historiskt) 

jämfört med Bas flexibla skiftbyten. Samma sak sker även för Schematisk 5 och Schematisk 6.   
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Slutsatsen från de schematiska experimenten är att det är små förändringar mellan nyckeltalen 

beroende på hur planeringen sker. Det går inte med säkerhet att säga vad som påverkar mest då 

resultaten skiljer sig åt mellan vecka 16 och vecka 46, förmodligen beroende på att de har olika 

mycket beställningsvaror och flis att optimera. Som det går att se i känslighetsanalysen ger lösningen 

bättre nyckeltal då lösningstiden är 60 minuter, vilket kan tyda på att de schematiska experiment som 

involverar att de olika sortimenten får variera fritt kräver längre lösningstid för att få tydligare 

skillnader i nyckeltalen. Allmänna skillnader mellan planering av flis och beställningsvaror är även att 

beställningsvaror ges frihet mellan måndag och fredag medan flisen ges frihet att optimera 

transporterna mellan måndag och söndag. 

9.2 Fördelning av transportuppdrag och arbetstid 
I arbetet är det viktigt att beakta hur arbetsbelastningen är och att order fördelas jämnt över fordonen 

så den totala övertiden i systemet minskar. I verkligheten sker denna process annorlunda. Då 

DalaFrakt ägs av samma åkerier som också kör för DalaFrakt har DalaFrakt påpekat att det är viktigt 

vid planeringen att uppdrag fördelas jämnt och lika över de fordon som finns tillgängliga. Detta 

betyder att det inte alltid är möjligt för transportledarna att planera den bästa fördelningen av uppdrag. 

Istället måste hänsyn tas till att uppdragen ska ge likvärdiga intäkter på transportuppdrag, för att alla 

delägare ska erhålla den andel de äger. Detta har inte varit möjligt att ta hänsyn till vid optimeringen, 

eftersom kostnader och intäkter inte inkluderats i optimeringen vilket gör att de rutter som planerats 

av optimeringen inte skulle gynna alla åkerier. Ibland kan vissa fordon i optimeringen tilldelas långa 

sträckor med få lass medan andra tilldelas korta sträckor med fler start och stopp. Vid fler lastade 

kilometrar ökar bränsleförbrukningen vilket är en kostnad för åkerierna. Därför kan långa sträckor 

med jämn hastighet vara att föredra och dessa bör fördelas ut jämnt över de fordon som finns 

tillgängliga.  

Inställningen av övertidskostnaden (     ) påverkar hur RuttOpt väljer att optimera fordonens 

tilldelning av transportuppdrag. När övertidskostnaden ökar, minskar mängden övertidstimmar i 

systemet, samtidigt som den totala sträckan samt det korrelerande koldioxidutsläppet ökar. 

Övertidskostnaden är det enda sättet att styra övertiden i systemet i RuttOpt. Övertiden styrs dessutom 

per kilometer och inte på tiden som fordonet körs övertid vilket inte är helt överensstämmande med 

hur övertid regleras i verkligheten. Detta är därmed en felkälla. 

9.3 Betydelsen av olika inställningar 
Precis som känslighetsanalysen visar har inställningar för övertiden samt tider för lossning och 

lastning påverkan på optimeringen. Beroende på hur mycket övertid som tillåts i systemet är det 

möjligt att erhålla olika bra resultat. Tillåts övertiden öka i systemet är det möjligt att få en kortare 

transportsträcka eftersom färre fordon arbetar mer frekvent. Straffas optimeringsverktyget hårt med en 

hög övertidskostnad ökar transportsträckan eftersom andra, sämre stationerade fordon måste 

användas. 

Inställningen av tid för lastning och lossning påverkar nyckeltalen i stor utsträckning. Vid användning 

av optimeringsverktyg som kräver inställning av lastnings- och lossningstider kan det därför vara 

nödvändigt att utföra observationer av verkligheten, genom att mäta tider för lastning och lossning. 
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Lösningstiden för experimenten som utgår från Bas flexibla skiftbyten påverkar lösningen eftersom 

RuttOpt är en heuristik. Enligt analysen i kapitel 8.5.3 kan bättre lösning erhållas då lösningstiden är 

längre än de 20 minuterna som användes i experimenten. Generellt sett ger en längre lösningstid för 

en heuristik bättre lösning. Det är dock i detta fall svårt att säga hur lång lösningstid som behövs 

eftersom målfunktionsvärdet inte kontinuerligt förbättrades då lösningstiden ökade. Förmodligen 

skulle en väldigt lång lösningstid (exempelvis 24 timmar) ge bättre lösning men då flera experiment 

utförts har 24 timmar per experiment varit orimligt lång tid.  

9.4 RuttOpt 
Heuristiker löser inom en begränsad tid NP-hårda problem, däribland VRP, som är så pass svåra att 

det inte inom en rimlig tid går att finna optimum. Den lösning som erhålls från heuristiken anses 

därmed tillräckligt bra fastän det inte är möjligt att garantera optimum eller säga exakt hur bra 

lösningen egentligen är. 

RuttOpt använder Tabusökning som lösningsmetod. Tabusökningen är en lokalsökningsmetod som 

stegar framåt i lösningsmängden för att hitta flera lokala optimum och sedan jämföra dessa lokala 

optimum för att finna så bra lösning som möjligt under given lösningstid. Eftersom lösningsmängden 

är stor för optimeringsproblemet som löses i detta arbete och lösningstiden begränsad påverkas 

lösningen av vilken lösningstid som används. Det kan därför finnas en risk att RuttOpt fastnar i ett 

lokalt optimum som inte speglar den verkliga potential som optimeringen har. Detta kan förklara små 

variationer mellan lösningarna i olika experiment för de olika veckorna. Hade lösningstiden ökat mer 

än 60 minuter hade lösningen förmodligen förändras till det bättre men detta kan inte garanteras.  

Nackdelen med att använda en programvara som inte är utvecklad för det specifika problem som ska 

lösas är att målfunktionen inte alltid inkluderar de nyckeltal som ska analyseras i ett arbete. Eftersom 

RuttOpt har som målfunktion att minimera kostnaderna är inte målfunktionen direkt kopplad till 

sträcka, koldioxidutsläpp eller övertid. Detta betyder att nyckeltalen kan påverkas åt olika håll 

beroende på vilket lokalt optimum som heuristiken hittar.  

Avsaknaden av manual och skriftlig information gällande tillämpning av programvara och tolkning av 

felmeddelanden har medfört att hantering av programvaran och felsökning under arbetet varit svårare 

än planerat. Om mer information funnits att tillgå hade eventuellt mer tid funnits till förfogande att 

utföra fler och längre experiment. Det har även varit riskabelt att i arbetet enbart ha tillgång till 

information från ett fåtal personer som har kompetens i programvaran. 
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9.5 Avgränsningar 
Flera avgränsningar har gjorts för att möjliggöra genomförandet av arbetet. Alla avgränsningar ger 

upphov till större eller mindre felkällor. 

Bland annat har det inte varit möjligt att inkludera och styra körtiden så förarna inte överskrider den 

tillåtna arbetstiden. Enligt lag är det enbart tillåtet för en förare att köra 10 timmar två dagar i veckan, 

övriga körtider ska vara 9 timmar. RuttOpt tar enbart hänsyn till tillgängligt antal timmar vilket 

inkluderar både körtid, tid för lastning och lossning samt skiftbytestid. Inkludering av raster är inte 

möjlig i RuttOpt, vilket medför att lagen gällande körtider och raster inte går att ta hänsyn till. Enligt 

lag har förare rätt till en rast på 45 minuter efter 4,5 timmars körning.  

I arbetet har ingen hänsyn till att fördela upphämtning av flis vid sågverk jämnt över dagen. I 

verkligheten måste hänsyn till detta tas, eftersom det annars inte kan ha fallit tillräcklig med flis för att 

hämtas upp av två efterkommande fordon om dessa kommer för tätt i anslutning till varandra.  

Alla avstånd och tider är framtagna från Krönt Vägval vilket är ett verktyg som ursprungligen 

används för att beräkna bästa vägarna för rundvirkestransporter. Dessa avstånd kan därmed vara något 

avvikande från de vägar som körs i verkligheten men detta antas ha liten påverkan på resultaten då 

alla resultat baseras på samma avståndsdata. Avstånden förutsätter dock perfekta förhållanden, utan 

trafikstörningar, vilket inte är realistiskt. I verkligheten kan trafikstörningar ha påverkat ursprunglig 

data negativt men då det inte funnits någon information att tillgå kring detta har det inte varit möjligt 

att inkludera i modelleringen av verkligheten. Av den anledningen är det inte med säkerhet möjligt att 

konstatera hur mycket bättre resultat RuttOpt kan ge jämfört med verkligheten.  

I detta arbete har alla rutter baserats på historisk data. Detta betyder att alla volymer har varit kända 

för såväl beställningsvaror som flis. I verkligheten vet inte transportledarna i förväg hur mycket flis 

som kommer falla under veckan utan detta undersöks varje dag genom övervakningskameror och 

kommunikation med sågverken. Detta gör att det är svårt för dem att planera in en hel dags leveranser 

utan istället måste det finnas stort utrymme för förändring i planering om ett sågverk 

ändrar produktionsplaneringen under dagen. Kunskapen om vilka beställningsvaror som ska 

transporteras nästkommande vecka är mer verklighetstrogen eftersom DalaFrakt får information kring 

detta på torsdagen veckan innan. Dock kan order ändras från dag till dag och kunder kan kräva korta 

leveranstider vilket påverkar hur stor del av planeringen som har möjlighet att förändras.  

Det är viktigt att påpeka att en analys av utförda transporter under två veckor inte räcker som underlag 

för att göra verkliga systemförändringar. Fler veckor skulle behöva analyseras för att kunna ge 

konkreta förslag på vad som bör förändras. De resultat som visats i rapporten visar snarare på att det 

finns en potential med att använda ett optimeringsverktyg och att möjliga förbättringar kan uppstå vid 

användandet av detsamma. 

9.6 Rekommendationer och fortsatt arbete 
Detta arbete har påvisat fördelar med att använda ett optimeringsverktyg vid planeringen istället för 

att manuellt planera rutter. Då få skriftliga riktlinjer för hur planeringen utförs i nuläget fanns 
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tillgängliga har det varit svårt att skapa en exakt verklighetsbild. Den verklighet som modellerats i 

arbetet har innefattat nödvändiga avgränsningar och förenklingar.  

Fortsatt arbete skulle kunna vara att göra RuttOpt implementerbart för optimering i realtid, där 

realtidsdata enkelt implementeras i programvaran och lösningar presenteras på önskat grafiskt vis.  

En utredning av huruvida rutterna som RuttOpt genererar i examensarbetet är genomförbara i en 

verklig situation skulle behöva utföras. Om rutter inte är realistiska skulle arbetet också innebära 

korrigering av indatamodellering i RuttOpt. 

Det skulle även kunna införas fler restriktioner för hur upphämtning av flis får ske i förhållande till 

hur fyllda flisfickor är i realtid. Detta skulle ge ett mer användbart verktyg för realtidsplanering. Det 

bör även undersökas hur RuttOpt kan hantera snabba förändringar i verksamheten exempelvis vid 

driftstopp vid en anläggning och hur detta påverkar de rutter som är planerade att utföras under dagen.  
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Kapitel 10 
Slutsats 
Målet med detta arbete var att hjälpa DalaFrakt att undersöka om transportplaneringen kan förbättras 

med hjälp av ett optimeringsverktyg i syfte att sänka transportkostnader som är relaterade till 

transportsträckan.  

För att jämföra den historiska transportplaneringen med optimerad transportplanering definierades ett 

antal nyckeltal, varav de mest beskrivande var: lastkörningsgrad, total sträcka och koldioxidutsläpp. 

Dessa nyckeltal är önskvärda att studera eftersom det finns ett intresse i att reducera totalt körd 

sträcka, öka lastkörningsgraden samt minimera miljöbelastningen i form av koldioxidutsläpp. Även 

nyckeltal kopplade till hur arbetet fördelas över resurser analyserades såsom övertidstimmar och 

utnyttjande av ordinarie arbetstid för att säkerställa balans i systemet. 

Examensarbetet har påvisat att det med hjälp av optimeringsverktyg är möjligt att förbättra den 

historiskt utförda manuella planeringen genom att sänka den totala transportsträckan med 1,7 till 4,5 

%. Lastkörningsgraden ökade med mellan 1 och 2,5 % och koldioxidutsläppen minskade med 1,4 till 

3,7 %.  

När öppettider vid tre anläggningar förlängdes sänktes total sträcka och när samtliga anläggningar höll 

öppet dygnet runt sänktes total sträcka ytterligare, vilket också sänkte koldioxidutsläppen och ökade 

lastkörningsgraden. Det är därför en rekommendation att undersöka mer noggrant vilka anläggningar 

som skulle kunna förlänga öppettiderna och hur stor påverkan detta har. Vid undersökning av olika 

leveransprinciper kan ingen slutsats dras eller rekommendation ges gällande vilken leveransprincip 

som förbättrar eller försämrar transportplaneringen. Däremot indikerar resultaten på att 

beställningsvaror påverkar resultaten i störst utsträckning.   

Genom att inkludera ett optimeringsverktyg i transportplaneringen finns potential att sänka 

transportsträckan och därmed även koldioxidutsläppen, vilket skulle vara en del av det miljömässiga 

hållbarhetsarbete som Stora Enso Skog och DalaFrakt bedriver vilket också var syftet med arbetet. 

Med en sänkt transportsträcka finns även potential att sänka transportkostnaderna som är kopplade till 

transporterad sträcka.  
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Bilaga 1 
 

B 1 - Resultat från experiment Historiskt. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km] 111 878,30 122 370,12 
Total sträcka [km] 187 078,45 211 975,43 
Lastkörningsgrad 59,80 % 57,73 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 245 526,79 276 227,78 
Övertid [timmar] 18,07  138,18 
Skift med övertid [st] 21 66 
Resursutnyttjande 82,61 % 94,56 % 

 

B 2 - Resultat från experimentet Bas original. 

Nyckeltal Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  111 750,35 121 838,70 
Total sträcka [km] 186 481,42 204 262,73 
Lastkörningsgrad 59,93 % 59,65 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 244 846,09 267 937,88 
Övertid [timmar] 85,12 137,57 
Skift med övertid [st] 47 61 
Resursutnyttjande 92,28 % 92,58 % 

 

B 3 - Resultat från experiment Bas flexibla skiftbyten. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  111 762,20 121 753,53 
Total sträcka [km] 183 959,26 202 395,91 
Lastkörningsgrad 60,75 % 60,16 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 218,55 265 950,86 
Övertid [timmar] 49,12 106,92 
Skift med övertid [st] 35 56 
Resursutnyttjande 91,08 % 91,60 % 

 

B 4 - Resultat från experimentet med förlängda öppettider för A31. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 461,22 202 362,12 
Lastkörningsgrad 60,88 % 60,49 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 683,03 266 211,85 
Övertid [timmar] 54,83 139,62 
Skift med övertid [st] 37 65 
Resursutnyttjande 90,94 % 91,38 % 
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B 5 - Resultat från experiment med förlängda öppettider för A15. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 760,59 202 335,29 
Lastkörningsgrad 61,02 % 60,50 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 175,55 266 183,84 
Övertid [timmar] 60,23 133,3 
Skift med övertid [st] 42 65 
Resursutnyttjande 90,97 % 91,36 % 

 

B 6 - Resultat från experiment med förlängda öppettider för A19. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 810,05 202 592,01 
Lastkörningsgrad 61,00 % 60,42 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 227,19 266 451,83 
Övertid [timmar] 47,65 130,18 
Skift med övertid [st] 34 61 
Resursutnyttjande 90,70 % 91,22 % 

.  

B 7 - Resultat från experiment med ändrade öppettider för A31, A15 och A19 tillsammans. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 593,79 201 923,09 
Lastkörningsgrad 60,86 % 60,62 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 001,42 265 753,54 
Övertid [timmar] 60,38 142,15 
Skift med övertid [st] 39 68 
Resursutnyttjande 90,62 % 90,96 % 

 

B 8 - Resultat för experiment med öppet dygnet runt för samtliga anläggningar. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 180 795,21 201 405,91 
Lastkörningsgrad 62,02 % 60,78 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 239 079,98 265 213,66 
Övertid [timmar] 57,43 107,5 
Skift med övertid [st] 39 58 
Resursutnyttjande 89,09 % 90,56 % 

 

B 9 - Experiment med förkortade öppettider för A13. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 972,39 202 843,51 
Lastkörningsgrad 60,95 % 60,35 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 396,64 266 714,37 
Övertid [timmar] 44,98 116,42 
Skift med övertid [st] 31 64 
Resursutnyttjande 90,56 % 91,39 % 
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B 10 - Experiment med förkortade öppettider för Skoghalls Bruk. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 504,72 202 825,11 
Lastkörningsgrad 60,94 % 60,35 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 908,44 266 695,16 
Övertid [timmar] 46,58 127,05 
Skift med övertid [st] 32 62 
Resursutnyttjande 90,86 % 91,48 % 

 

B 11 - Experiment med förkortade öppettider för Skutskärs Bruk. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 184 310,43 203 158,91 
Lastkörningsgrad 60,84 % 60,25 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 749,53 267 043,62 
Övertid [timmar] 56,25 117,02 
Skift med övertid [st] 41 63 
Resursutnyttjande 91,56 % 91,96 % 

 

B 12 - Experiment med förkortade öppettider för A13, Skoghall och Skutskär tillsammans. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 184 244,84 203 271,24 
Lastkörningsgrad 60,86 % 60,22 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 681,06 267 160,88 
Övertid [timmar] 49,73 115,05 
Skift med övertid [st] 32 62 
Resursutnyttjande 91,36 % 92,05 % 

 

B 13 - Resultat från experiment Schematisk 1. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 461,22 201 862,23 
Lastkörningsgrad 60,81 % 60,64 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 863,03 265 690,01 
Övertid [timmar] 54,83 128,18 
Skift med övertid [st] 37 62 
Resursutnyttjande 90,94 % 91,11 % 

 

B 14 - Resultat från experiment Schematisk 2. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 613,71 203 079,62 
Lastkörningsgrad 61,07 % 60,28 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 022,22 266 960,85 
Övertid [timmar] 45,77 110,63 
Skift med övertid [st] 32 60 
Resursutnyttjande 91,07 % 91,54 % 
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B 15 - Resultat från experiment Schematisk 3. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 750,21 201 839,14 
Lastkörningsgrad 61,02 % 60,65 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 164,71 265 665,91 
Övertid [timmar] 50,88 133,42 
Skift med övertid [st] 39 64 
Resursutnyttjande 90,05 % 91,14 % 

 

B 16 - Resultat från experiment Schematisk 4. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 456,02 202 486,18 
Lastkörningsgrad 61,12 % 60,46 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 241 857,60 266 341,36 
Övertid [timmar] 66,87 123,28 
Skift med övertid [st] 42 65 
Resursutnyttjande 90,85 % 91,37 % 

 

B 17 - Resultat från experiment Schematisk 5. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 184 069,31 202 900,35 
Lastkörningsgrad 61,36% 60,33 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 497,82 266 773,70 
Övertid [timmar] 48,02 116,33 
Skift med övertid [st] 37 57 
Resursutnyttjande 91,28 % 91,54 % 

 

B 18 - Resultat från experiment Schematisk 6. 

Nyckeltal  Vecka 16 Vecka 46 
Lastkörd sträcka [km]  112 128,34 122 413,33 
Total sträcka [km] 183 699,67 202 908,78 
Lastkörningsgrad 61,04 % 60,33 % 
Koldioxidutsläpp [kg] 242 111,95 266 782,51 
Övertid [timmar] 53,88 105,38 
Skift med övertid [st] 38 54 
Resursutnyttjande 91,01 % 91,46% 

 


