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Examensarbetet är ett beställningsarbete åt Banverket Produktion Öst, som beslutat att omstrukturera sin
lagerverksamhet med felavhjälpningsmaterial. Det grundläggande problemet är att en alltför stor andel
produkter med låg förbrukningsfrekvens i lager innebär stora lagerkostnader. För att blir mer
kostnadseffektiv har man valt att centralisera lagerhållningen av artiklar med lågfrekvent förbrukning till
fyra större lager mot tidigare sjutton.

Då artiklar finns på i stort sett samtliga lager blir tiden för att avhjälpa fel relativt kort. Om transporterna
vid felavhjälpning hanteras på samma sätt efter centraliseringen är risken stor att felavhjälpningstiden
blir oacceptabelt lång. De nya lagerförutsättningarna medför ett behov av en ny distributionsmodell vid
felavhjälpning.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur felavhjälpningstiden påverkas av omstruktureringen
med de längre transporter som då blir fallet, och om man med hjälp av olika logistiska lösningar kan
göra denna förlängda felavhjälpningstid acceptabel.

Det som krävs för att hantera lagerhållningen när man börjat lagerföra vissa artiklar endast centralt är att
man måste lägga mer resurser på direkt anskaffning av produkter vid felavhjälpning. I praktiken blir det
då en form av Just-In-Timesystem där det inte finns säkerhetslagrade produkter och transporter går från
huvud- eller centrallager vid behov. Effekten blir att en del av de resurser som sparats genom minskad
lagerhållning får användas till att skapa ett effektivt distributionssystem.
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet är ett beställningsarbete åt Banverket Produktion Öst, som beslutat att 
omstrukturera sin lagerverksamhet med felavhjälpningsmaterial. Det grundläggande problemet är 
att en alltför stor andel produkter med låg förbrukningsfrekvens i lager innebär stora 
lagerkostnader. För att blir mer kostnadseffektiv har man valt att centralisera lagerhållningen av 
artiklar med lågfrekvent förbrukning till fyra större lager mot tidigare sjutton. 

Då artiklar finns på i stort sett samtliga lager blir tiden för att avhjälpa fel relativt kort. Om 
transporterna vid felavhjälpning hanteras på samma sätt efter centraliseringen är risken stor att 
felavhjälpningstiden blir oacceptabelt lång. De nya lagerförutsättningarna medför ett behov av en 
ny distributionsmodell vid felavhjälpning. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur felavhjälpningstiden påverkas av 
omstruktureringen med de längre transporter som då blir fallet, och om man med hjälp av olika 
logistiska lösningar kan göra denna förlängda felavhjälpningstid acceptabel. 

Det som krävs för att hantera lagerhållningen när man börjat lagerföra vissa artiklar endast 
centralt är att man måste lägga mer resurser på direkt anskaffning av produkter vid 
felavhjälpning. I praktiken blir det då en form av Just-In-Timesystem där det inte finns 
säkerhetslagrade produkter och transporter går från huvud- eller centrallager vid behov. Effekten 
blir att en del av de resurser som sparats genom minskad lagerhållning får användas till att skapa 
ett effektivt distributionssystem. 

Ett bra underlag är nödvändigt för att kunna diskutera och ge förslag på distributionsalternativ. 
Därför har nuläget analyserats med avseende på distributionssystem och framtidsplaner eftersom 
en sådan analys ger relevant och nödvändig information om vad man bör ta hänsyn till. Man får 
även en tydligare bild av varför åtgärderna är nödvändiga. På grund av det lågfrekventa behovet 
av transporter blir det med största sannolikhet mest lönsamt att köpa transporter när det är 
nödvändigt. Fördelen med detta alternativ är också att man behåller kontrollen över 
transportkostnaderna.  

För att kunna ge förslag på en konkret distributionsmodell har således både marktransportföretag 
och helikopterföretag kontaktats och analyserats. Dessa kontakter har resulterat i en modell som 
visar hur man kan hantera olika situationer. Den slutliga lösningen har blivit ett alternativ där 
olika varianter av bilar hanterar merparten av transporterna medan helikoptertransporter fungerar 
som ett komplement vid extremt akuta transporter. 

Modellen har validerats genom att några hypotetiska situationer analyserats och diskuterats, detta 
för att ge exempel på hur systemet kommer att fungera under de nya förhållandena. Dels ser man 
hur det nya systemet fungerar i jämförelse med det gamla, dels ser man tydligt skillnaden mellan 
helikopter- och bilalternativet.  

Valideringen visar att modellen ur ett tidsperspektiv fungerar tillfredställande. Det finns många 
möjligheter att utveckla modellen genom att inkludera flera parametrar. Kostnadsparametern har 
till exempel inte varit i fokus. Andra möjligheter kan vara att ta hänsyn till alla artiklar och alla 
lager eller samarbete med en närliggande region. 
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Abstract 
 
This thesis was made at Banverket Produktion region Öst (Banverket Production, Eastern 
region), who have decided to restructure their warehousing for spare parts. The basic problem is 
the amount of spare parts with long stock rotation cycles, which represents a great costs for the 
warehousing. To become more financially effective, several spare parts with low frequency of use 
will be centralized to four larger warehouses, seventeen earlier. 

When there are spare parts at every warehouse, the time to rectify problems will be relatively 
short. If the repair related transports are taken care of in the same way after the centralization 
there is a large risk that time rectify the problem will be unacceptably long. The new conditions 
for the warehousing lead to a need for a new model of distribution to use.  

The purpose of this thesis is to examine how the repair time will be affected by the restructuring 
and the new transport situation that comes with it. It is also to see if it is possible to find logistical 
solutions to make the prolonged repair time acceptable. 

It is necessary to focus on how to manage the transports at the time of spare parts need when 
administrating the warehousing if some spare parts only are to be found at few warehouses. In 
the end there will be some kind of ”Just-In-Time” system where the parts only are to be found at 
the central warehouses and transports will be administered when needed. The effect is that some 
of the financial resources that will be saved by the centralization will be used to create an 
effective distribution system. 

A good basis is necessary to discuss and produce proposals for managing the distribution. That's 
why the situation today is analyzed in regards to the distribution system and the plans for the 
future It will then give relevant and necessary information about considerations to take into 
account. You will also get a clear picture of why the actions are needed. Due to the low stock 
rotation frequency of these parts, it will probably be most financially effective to purchase 
transportation services as they are needed. 

To produce proposals for how to manage the distribution both ground and air transportation  
companies have been contacted and analyzed. These contacts have resulted in a model that gives 
information of how to manage different situations. The final solution has become the alternative 
where most transports are performed by cars and trucks. The helicopters will be used as a 
complement in extremely urgent situations. 

The model is validated by some analysis and discussions of hypothetical situations. This will give 
examples of how the system will work under the new circumstances. You will see how the new 
system will work in comparison to the old and get a clear picture of the differences between the 
helicopter and the truck transportation alternatives.  

The validation shows that, in a time perspective, the model is a satisfactory solution to the 
problem. There are many opportunities to develop the model by including more information in 
the analysis parts. The costs, for example, have not been focused on. Other opportunities might 
be to bring focus to the frequently used spare parts and all warehouses, as well as to look closer 
at the possibilities to cooperate with a neighbouring regions of Banverket Produktion.
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1 Projektbeskrivning 

1.1 Inledning 

1.1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har genomförts inom ramen för civilingenjörsutbildningen Kommunika-
tions- och Transportsystem vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Det omfattar 20 
poäng. 

Examensarbetet är ett beställningsarbete åt Banverket Produktion Öst, som presenterat ett 
verkligt problem inom området logistik. Den färdiga rapporten riktar sig därför i första hand till 
Banverket Produktion Öst. Eftersom rapporten ingår som en del i en utbildning är den också 
skriven för andra läsare, vilket innebär att begrepp och facktermer förklarats i sådan utsträckning 
att även de som inte är insatta i logistik skall kunna tillgodogöra sig innehållet. 

Banverket Produktion är en av Banverkets sju resultatenheter, vars verksamhet är inriktad på 
service- och underhållstjänster samt ny- och ombyggnad av järnvägsanläggningar. Banverket är 
den huvudsakliga kunden, men även andra ägare av järnvägsanläggningar inom industrin, 
kommuner, hamnar och entreprenadföretag finns med i bilden. 

Sedan sommaren 2001 har Banverket konkurrensutsatt produktionsverksamheten. Det innebär 
att det arbete som tidigare utförts i egen regi därefter börjat inhandlas på den fria marknaden. 
Denna nya situation med konkurrens har medfört ökade krav på kvalitet och effektivitet. 

En översyn av lagerhanteringen inom Banverket Produktion Öst har visat att artiklar med låg 
förbrukningsgrad blir liggande alltför länge på flera av de 17 felavhjälpningslager som finns. 
Visserligen blir felavhjälpningstiden optimalt kort, när hjälpen alltid finns på nära håll, men 
kostnaden för lagerhållningen blir hög. Man har därför beslutat att centralisera lagerhållningen av 
dessa artiklar. 

1.1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur felavhjälpningstiden påverkas av 
omstruktureringen med de längre transporter som då blir fallet, och om man genom olika 
logistiska lösningar kan göra denna förlängda felavhjälpningstid acceptabel. 

1.1.3 Avgränsningar 

Den låga förbrukningsfrekvensen innebär att en distributionsmodell där man köper transporter 
vid behov blir mest intressant varför den behandlas djupare. Alternativ med att äga egen 
utrustning och flerpartslogistik diskuteras också men mera kortfattat.  

Eftersom det finns många logistikföretag blir en heltäckande översikt alltför omfattande. Istället 
har en del utvalda företag blivit mer djupgående analyserade. 

1.1.4 Disposition 

Dispositionen av rapporten grundar sig på framförallt två huvudpunkter. För det första följs 
instruktioner om utseende på tekniska rapporter, med allt från utseende på titelsida till vad själva 
rapportdelen ska innehålla, enligt häfte från Linköpings Universitet (Merkel 96). För det andra 
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har dispositionen påverkats av hur logistiskt förändringsarbete kan gå till vilket diskuteras 
utförligt under metodavsnittet. 

Rapporten är uppdelad i fem huvuddelar som presenteras och beskrivs nedan. 

Den första delen är en beskrivning av projektet. Här finns en kort bakgrund till examensarbetet, 
syfte, avgränsningar, metodbeskrivning samt en referensram med beskrivning av centrala 
begrepp. 

Den andra delen innehåller en kort presentation av Banverket. 

Den tredje delen består av en nulägesanalys. Här beskrivs situationen hur det ser ut innan 
förändringarna och hur det kommer att se ut efter. Denna del avslutas med en konsekvensanalys 
där förändringarnas påverkan på systemet analyseras och diskuteras. Syftet med denna del är att 
skapa förutsättningar för att kunna ge förslag på en distributionsmodell samt även för att kunna 
jämföra ett nytt distributionssystem med det gamla. 

Den fjärde delen består av en distributionsmodell. Denna del är indelad i tre avsnitt. Först 
diskuteras olika distributionsalternativ. Sedan följer en diskussion om olika lösningsförslag som 
resulterar i ett förslag på en konkret distributionsmodell. Denna del avslutas med att 
distributionsmodellen testas teoretiskt genom att analysera vad som händer vid några hypotetiska 
händelser. Här jämförs också det gamla systemet med det nya. 

I den avslutande delen ingår en diskussion om vad man kan dra för slutsatser av vad jag kommit 
fram till och hur man skulle kunna gå vidare. Här finns också en källförteckning med de 
referenser jag använt under arbetet. 

1.2 Metodbeskrivning 

1.2.1 Val av metod 

När det gäller logistikproblem finns det olika angreppssätt att ta till. Har man tillgång till mycket 
information om problemet så är det ofta fördelaktigt att använda någon form av optimerings- 
eller simuleringsmetod. Är problemet sådant att det inte finns speciellt mycket information om 
förutsättningarna så finns det mer diskussionsorienterade lösningsmetoder att använda. 

Optimering och simulering passar bäst i fall då det på förhand finns tillgång till information om 
till exempel vikt, volym, destination och transportfrekvens. Det går då att skapa modeller som 
passar för optimering alternativt simulering. I detta problem handlar det dock om ojämn 
transportfrekvens samt att det överlag finns väldigt lite information "i förväg" om transporterna. 
På grund av problemets karaktär har alltså lösningsmetoder som optimering och simulering valts 
bort då det inte finns tillgång till sådana indata att dessa metoder skulle ge speciellt kvalitativa 
resultat. 

Eftersom det i Banverkets fall handlar om en i hög grad ojämn frekvens på transportbehovet så 
blir det alltså aktuellt med en mer diskussionsorienterad lösningsmetod. Den metod som fungerat 
som mall under arbetet presenteras utförligt nedan. 

1.2.2 Logistiskt förändringsarbete 

Hur gör man då man i praktiken vill genomföra en logistisk förändring? Det beror till stor del på 
situationen och förutsättningarna, men det finns ändå en del generella erfarenheter och 
forskningsresultat att fundera kring (Storhagen 1995). Generellt gäller att man ska undvika att 
sätta in åtgärder när en kris inträffat genom att sätta in åtgärderna innan den inträffat. Mera 
planerade insatser innebär bättre insatser. 
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Ett logistiskt förändringsarbete kan delas in i tre faser. För det första krävs en förstudie där man 
sorterar ut de verkliga problemen och gör klart för sig hur företaget ser ut idag. För det andra 
krävs ett åtgärdsprogram när man väl anser sig kommit fram till vilka problem som finns. Det är då 
nödvändigt att göra en utvärdering av problemen och fastställa på vilket sätt man bör åtgärda 
dem. För det tredje krävs en implementering när väl åtgärdsprogrammet är fastställt.  

 
    
 

1. Förstudie 
- Historia 

   - Nulägesanalys 
- Problematisering 

2. Åtgärdsprogram   3. Implementering 
- Prioriteringar    - Genomförande 
- Åtgärdsförslag    - Organisationsanpassning 
- Konsekvenser    - Uppföljning 

 
 Figur. Ett praktiskt angreppssätt för en materialadministrativ studie (Storhagen 1995).
   
 

1.2.2.1 Förstudie 
Syftet med denna fas är att ge en bild av dagens situation, hur den har uppkommit och vilka 
problem som finns. 

Den historiska bakgrunden är viktig därför att spår av historien alltid finns kvar. I en verksamhet 
som funnits ett antal år finns alltid gamla problemlösningar kvar. En historisk tillbakablick ger 
ofta logiska svar på varför man idag arbetar på ett till synes orationellt och ologiskt sätt. 

En nulägesanalys ska kartlägga och beskriva hur situationen ser ut vid den tidpunkt då 
undersökningen genomförs. Den kan delas upp i två huvuddelar, dels hårda data, dels mjuka data. 
Med hårda data avses alla operationella system, till exempel planeringssystem, kapaciteter i olika 
fysiska resurser, lönsamhetsdata och leveransservicenivåer. Med mjuka data avses framförallt 
olika dominerande uppfattningar inom företaget. I MA-studier är det ofta nödvändigt att 
analysera olika delsystems relation till varandra. Då är det viktigt att klargöra vilka uppfattningar 
som råder inom de olika delsystemen. 

Problematiseringen omfattar en kartläggning av vilka problem som finns eller upplevs inom 
företaget. Det är förknippat med två speciella svårigheter, för det första är det inte alls säkert att 
det som från början förefaller att vara problemet är det egentliga problemet och för det andra är 
det inte alls säkert att ett och samma problem upplevs på samma sätt av olika människor inom 
företaget. Denna fas är viktig därför att en grundlig problemanalys ger stora delar i svaret på vilka 
åtgärder som krävs. 

1.2.2.2 Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogrammet omfattar prioriteringar av olika problem, förslag till åtgärder och bedömning 
av vilka konsekvenser åtgärderna resulterar i. 

Materialadministration är aldrig en fråga om ett problem utan om ett problemkomplex. Olika 
problem av olika betydelse hänger mer eller mindre samman med varandra. Det är därför orimligt 
att tänka sig att man ska lösa samtliga problem och uppnå en teoretiskt optimal lösning. Någon 
form av prioritering är nödvändig. Prioriteringarna är i sin tur beroende av vilken ambitionsnivå 
man väljer. Den relativa åtgärdskostnaden blir hela tiden högre i takt med att 
förbättringspotentialen blir lägre. I första hand bör man alltså välja sådana åtgärder som i 
förhållande till insatsen ger så stor utdelning som möjligt. 
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Med den kunskap som nu erhållits och med de val som gjorts är det möjligt att fastställa konkreta 
åtgärdsförslag. Förslagen måste inriktas mot klara och entydiga mål, det gäller såväl de förväntade 
resultaten i sig som inom vilken tid de ska uppnås. 

En konsekvensanalys i den här fasen är en säkerhetsåtgärd och en nödvändig sådan. Olika 
materialadministrativa system hänger så intimt ihop med varandra och andra system inom 
företaget att risken för suboptimering är uppenbar. Åtgärdsförslagen är utvärderade, en det 
väsentliga här är att också ta hänsyn till vilka konsekvenser som kan komma att uppstå för 
företaget i övrigt med hänsyn till de föreslagna åtgärderna.  

1.2.2.3 Implementeringsfas 
Implementeringsfasen omfattar det praktiska genomförandet och en uppföljning av en 
organisationsanpassning. 

Den här fasen avser det faktiska genomförandet av åtgärdsförslagen. Här krävs olika 
handlingsprogram för vem som ska göra vad och vilka tidsplaner som ska gälla. När man 
genomför förändringarna kan det vara riktigt att skapa genomgripande nyordningar. Det gör att 
personer i organisationen verkligen upplever att det blivit en förändring, vilket i sin tur minskar 
risken att man faller tillbaka i gamla vanor. Erfarenheterna visar att tidsmarginalerna bör vara 
relativt generösa. Snabba materialadministrativa förändringar möts ofta av misstro. (Storhagen 
1995) 

Organisationsanpassningen står det praktiska genomförandet mycket nära men sker i ett mera 
långsiktigt perspektiv. Det är här främst en fråga om att få förändringarna att slå igenom och 
fungera i den dagliga löpande verksamheten. En viktig förutsättning är att det finns stöd i 
företagsledningen för förändringarna. Lika väsentligt är det att personalen på operativa 
funktioner är motiverade att arbeta efter eventuella nya riktlinjer. Här finns fog för uttrycket 
”förtöja uppåt och förankra nedåt”. 

Uppföljning är den sista fasen och omfattar kontroll och utvärdering av de åtgärder som har 
genomförts. Utvärderingen ät främst en fråga om i vilken utsträckning de vidtagna åtgärderna har 
motsvarat förväntningarna. En förändringsprocess är normalt tidsmässigt utdragen. Det kan i sin 
tur innebära att nya förutsättningar har uppstått. En utvärdering med hänsyn till eventuella 
sådana förändringar är därför också nödvändig. I sin tur kan det innebära att man börjar en ny 
cykel med en ny förstudie. 
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1.2.3 SWOT-analys 

SWOT-analysen är ett enkelt analysverktyg som ger en överskådlig och hanterbar struktur av 
materialet som resultat. Resultet presenteras i matrisform där information fördelas under 
rubrikerna styrkor, svagheter, möjligheter och hot. På engelska är rubrikerna strengths, 
weaknesses, opportunities och threats. Därav ordet SWOT vilket är namnet på metoden. 
 
SWOT-analysen kan sägas bestå av fyra huvudsteg (Baxter 99). 

1. Det första steget är brainstorming vilket innebär nedskrivning av allt man kommer på 
under någon av de fyra rubrikerna. Katergoriseringen är här inte så viktig utan det handlar 
mest om att få ner tankarna på papper. 

2. I det andra steget ska resultatet från det första steget struktureras. Varje parameter ska 
hamna under rätt rubrik och parametrar som finns med flera gånger men kanske beskrivs 
på olika sätt ska slås samman. 

3. I det tredje steget ska parametrarna analyseras och prioriteras. 

4. I det sista steget sammanställs informationen i en tabell och här kan man eventuellt även 
diskutera och komma med förslag till åtgärder. 

 
SWOT-analysen är framförallt effektiv när det finns olika typer av data att hantera och många 
olika aspekter att ha i åtanke. Nackdelen med denna metod är att resultatet aldrig blir bättre än 
det material den innefattar. Metoden är bara ett sätt att sammanställa tillgängliga data på ett 
strukturerat sätt som gör det lättare att ta till sig informationen och fatta beslut. 
 
 
 

Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 

 - 
 - 
  
 

 -   
 - 
 

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
 - 
 - 
 

 -  
 - 
 

            Figur. Struktur på SWOT-tabellen 
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1.3 Teoretisk referensram 

1.3.1 Beskrivning av begrepp 

Nedan beskrivs begrepp som är centrala för förståelsen när man läser denna rapport. 

1.3.1.1 Logistik och materialadministration 
Begreppet logistik eller materialadministration lanserades på 60-talet (Tarkowski et al 95), men 
det har tagit lång tid för näringslivet att gå från teoretiska diskussioner till praktisk handling. 
Under de senaste åren har dock transportköparna och industriföretagen ägnat mer och mer 
intresse åt materialadministration och logistiktänkande. Det råder dock ibland tveksamhet kring 
definitionerna av dessa båda begrepp, och författaren tänkte här försöka reda ut huruvida det är 
olika ord för samma sak eller om det finns någon avgörande skillnad. Det finns en mängd olika 
definitioner med ursprung från olika författare inom området. Några av dessa sammanfattas och 
diskuteras nedan. 

En tidig defintion av begreppet av Sven Axsäter och Göran Bergendahl är följande som inte 
skiljer på begreppen. ”För varje företag som producerar, lagrar och distribuerar varor är en 
effektiv styrning av varuflödet av central betydelse. Detta innebär att varuflödet skall 
administreras så att lönsamheten blir tillfredställande, servicen mot kunderna god, risken för 
leveransstörningar liten, samt arbetsförhållandena acceptabla. Denna hantering av 
varuflödet inom ett företag, från inköp till försäljning, brukar kallas materialadministration”. 
(Axsäter et al 89) Man bör dock vara medveten om att denna definition är relativt gammal och 
mycket har hänt inom området de senaste åren. 

Ulf Pewe, en annan författare inom området, definierar logistik/materialadministration som en 
”filosofi om de synsätt och principer, enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, 
samordna, styra och kontrollera materialflödet från leverantör till slutlig förbrukare” (Pewe 
93). Inte heller här framkommer någon skillnad mellan begreppen. 

En författare som tar upp skillnaden mellan begreppen är Nils Storhagen som menar att det 
oftast är riktigt att sätta likhetstecken mellan logistik och materialadministration, men man måste 
samtidigt ha klart för sig att man kan uppfatta innebördsmässiga skillnader mellan de bägge 
begreppen. Logistik förknippas gärna med operationsanalytiska metoder för styrning och kontroll 
av material- och produktflödet medan materialadministration uppfattas som ett mera strategiskt 
övergripande begrepp. (Storhagen 95). 

Slutsatsen man kan dra av olika författares syn på de olika definitionerna är att de i stort är olika 
ord för samma sak. Går man in mer på djupet finns dock små defintionsskillnader som det oftast 
inte finns någon direkt anledning att fokusera på. Dessutom kan definitionerna bli lite olika 
beroende på vilken infallsvinkel man har samt att definitionerna kan skifta lite med tiden i takt 
med att kunskapsnivån inom området förändras. 
 
Definitionerna används synonymt i arbetet. 

1.3.1.2 Flerpartslogistik 
Samarbeten mellan distributionskanalens olika aktörer kan omfatta olika aktiviteter. Ofta pratar 
man om samarbeten beträffande logistiska funktioner. En traditionell samverkan mellan en 
varuproducent och en leverantör kan betecknas som tvåpartslogistik (Lumsden 1998). 
Leverantören producerar produkter, emballerar och paketerar dem efter eventuell slutkontroll. 
Därefter hämtas produkterna av en transportör som därmed övertar ansvaret för produkterna. 
Varuproducenten mottager varorna genom till exempel att fraktsedeln kvitteras, och varorna kan 
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sedan antingen gå direkt in till produktionen eller in till lagret. Vid tvåpartslogistik ska egentligen 
transporten utföras av antingen varuproducenten eller leverantören, men detta är i praktiken 
sällsynt. Den vanligaste situationen är dock att tre aktörer är involverade i denna verksamhet 
vilket betecknas med begreppet trepartslogistik. 

Begreppet trepartslogistik antyder att vi har att göra med tre parter. Det finns ett stort antal 
exempel på samarbeten mellan två parter där en utomstående aktör, med andra ord en tredje part, 
går in och hanterar utvalda funktionsområden. En transportör kan gå in i relationen mellan 
varuproducent och leverantör och hantera inte enbart transportfunktionen utan även andra 
funktioner av logistisk karaktär, exempelvis lagring och enklare produktbearbetande funktioner. 
Det nämndes tidigare att en kontraktsdistributör hanterade dessa logistiska funktioner och att det 
nu har växt fram en aktör som benämns trepartslogistiker. 

Det går även att tänka sig fler parter som hanterar logistiska funktioner mellan varuproducent 
och leverantör, alternativt kund. Dagens speditörer är på samma gång en transportör som 
hanterar logistiska funktioner och en mäklare av transportuppdrag.  De utför inte samtliga 
transporter i eget namn utan anlitar andra transportörer och har på så sätt byggt upp en kunskap 
om var dessa transportörer finns att tillgå och vad de erbjuder. En situation, där funktionerna blir 
mer renodlade och där olika aktörer utför valda funktioner, är också möjlig. Det blir då fråga om 
en situation som kan bettecknas som fyrparts- eller flerpartslogistik. 

 
      Figur. Illustration av flerpartslogistik (Lumsden 98) 

1.3.1.3 Just-In-Time 
Just-In-Time är ursprungligen ett japanskt begrepp som blir allt mer vanligt inom 
logistikbranschen. Vad begreppet egentligen betyder har olika författare en något olikartad 
uppfattning om. Trots allt har de likartade definitioner. Storhagen (95), författare inom området, 
anser att man formellt kan definiera Just-In-Time som: 
”En filosofi inriktad mot att eliminera allt onödigt, där allt onödigt är sådant som adderar 
kostnader, men inte värde till en produkt.” 
I de flesta definitionerna betonas ambitionen att skapa en så effektiv och rationell 
produktionsprocess som möjligt. 

I den japanska kulturen är det populärt att framställa begrepp bildligt. Principerna bakom Just-In-
Timefilosofin åskådliggörs ofta i en bild av lagerfloden med företaget som ett fartyg som 
navigerar på denna flod. Vattenståndet är en bild av lagernivån och allteftersom man minskar 
lagernivåerna framträder klippor. Dessa klippor kan undanröjas för att kunna sänka vattennivån 
ytterligare. Detta är framförallt en illustration som visar att man ska angripa de fundamentala 
problemen. 
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            Figur. Lagerfloden (Storhagen 95) 
 
Det är viktigt att skilja på Just-In-Time och Just-In-Timetransporter. Det första är själva filosofin 
medan JIT-transporter är tillämpningen av denna filosofi. Transporterna har alltid varit en viktig 
del i produktionsplaneringen och vid implementation av Just-In-Time blir den om möjligt ännu 
viktigare. Den nya situationen för transportplanering är egentligen en reaktion på de nya krav 
som ställs i produktionen. 

1.3.2 ROUTE 66 Route Sverige 2004 

För att kunna validera distributionsmodellen har ett ruttplaneringsprogram använts. ROUTE 66 
Route Sverige 2004 är ett program utvecklat av Route66 som är ett företag som säljer olika 
ruttplaneringsprogram med geografisk täckning i USA och stora delar av Europa. ROUTE 66 
Route Sverige 2004 kommer vidare i rapporten benämnas som Route Sverige. 

Route Sverige är mer än bara en reseplanerare som hjälper användaren att på ett effektivt sätt 
planera sina affärs- och nöjesresor. Förutom mer än 375.000 städer och gator i Sverige och 
Danmark, innehåller Route Sverige inte mindre än 25.000 speciella platser i över 40 kategorier 
som hotell, restauranger och bensinstationer med adresser och telefonnummer. Programmet 
innehåller bland annat enligt nedan (www.dustin.se) 

• Möjlighet att planera resor i Sverige och Danmark från dörr till dörr 
• Mer än 750.000 kilometer väg  
• Mer än 375.000 gator  
• Mer än 25.000 intressanta platser  
• Mer än 3.750.000 husnummer  
• Flerspråkigt användargränssnitt 

Route Sverige innehåller dessutom stöd för GPS, vilket gör att du kan fastställa din egen position 
med hjälp av satellitnavigation. Vidare finns även möjligheter att lägga till vägspärrar i 
programmet, t.ex. på platser där det pågår vägarbeten, så tas det automatiskt hänsyn till detta vid 
beräkning av resvägen. 
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2 Presentation av Banverket 
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Detta innebär att verket följer 
och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, 
ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala 
och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet. Banverket har cirka 6 500 anställda (www.banverket.se). 

2.1 Branschsituation och utveckling 
Sedan sommaren 2001 har Banverket konkurrensutsatt produktionsverksamheten. Det innebär 
att det arbete som hittills enbart utförts i egen regi, successivt kommer att köpas på den fria 
marknaden. För felavhjälpningsverksamheten har det inneburit en successiv upphandling av 
underhållsverksamheten av det förebyggande underhållet. Drift- och avhjälpande underhåll har 
börjat upphandlas i konkurrens på prov fr.o.m. den 1 januari 2002. Under 2002 kommer även 
service- och entreprenadtjänster i form av totalåtaganden för en/flera bandelar att successivt 
upphandlas i konkurrens. 

Järnvägsspecifik produktion har av tradition utförts i Banverkets egen regi. Underhållet har 
traditionellt mest bedrivits småskaligt, där arbetslagen i stor utsträckning själva påverkat vad som 
varit nödvändigt att göra. Specificerade underhållsprogram, lämpade för upphandling, saknas i 
stor utsträckning, och därför finns det inte heller särskilt många företag att handla av. Den 
produktion som inte är järnvägsspecifik, till största delen mark-, bro- och tunnelarbeten har sedan 
länge till stor del utförts av entreprenörer och konsulter. 

Idag är Banverket den största entreprenören inom branschen i Sverige. Detta på grund av att de 
finns över hela landet vilket innebär automatisk närhet till kunderna. En orsak är även 
kompetensen, de kan järnvägens samtliga teknikslag och förfogar över en omfattande maskinpark 
Idag är Banverkets banregioner de största kunderna och deras uppdrag utgör 96 procent av 
omsättningen. 

Inom produktområdet drift och underhåll av järnväg finns idag ett antal mindre och medelstora 
företag. Dessa är ojämnt spridda över landet och täcker sällan hela produktområdet. Drift och 
avhjälpande underhåll upphandlas normalt som ett serviceåtagande och kräver mer eller mindre 
ständig geografisk närvaro av entreprenören. Därutöver krävs, inte minst för felavhjälpning, 
kompetens inom samtliga järnvägstekniska områden. Banverket Produktion är den absolut 
dominerande leverantören av drift- och underhållsproduktion. Banverkets verksamhet har inom 
detta område varit stängd för externa aktörer. På samma sätt som inom ny- och 
ombyggnadsproduktionen har dock mindre företag specialiserade inom något teknikslag använts 
som underentreprenörer. 

Banverket Produktion har resurser i form av personal, maskiner och fordon för alla 
förekommande järnvägsspecifika arbeten, d.v.s. drift, underhåll samt ny- och ombyggnation. 
Banverket Produktion täcker hela Sveriges järnvägsnät och utför för närvarande merparten av 
den järnvägsspecifika drift- och underhållsproduktionen. Om- och nybyggnation svarar för en 
icke oväsentlig del av verksamheten. Banverket Produktions dominerande kund är Banverket, 
som står för 95 procent av omsättningen. Övriga kunder är SJ, kommuner och 
industrispårsinnehavare. 

Banverket Produktion kan finna nya marknader med befintligt utbud hos andra spårinnehavare i 
Sverige och i övriga Skandinavien. Vissa delar av Banverket Produktion kan på sikt finna en 
marknad utanför järnvägssektorn t.ex. inom områdena tele och signal. 
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2.2 Organisation 
Banverkets organisation är uppdelad mellan beställare (förvaltare) och utförare (producent). I 
organisationen finns även två fristående myndigheter. Banverket upphandlar all ny- och 
ombyggnadsverksamhet samt projektering i konkurrens enligt bestämmelserna i lagen om 
offentlig upphandling. 
 
 

 
 

Figur. Banverkets organisationsstruktur (BV årsredovisning 2002) 
 

2.2.1 Verksamhet och mål 

Banverket är en myndighet som främst finansieras med statliga anslag. Riksdagens 
transportpolitiska mål styr Banverkets verksamhet. De transportpolitiska målen består av ett 
övergripande mål och sex delmål. Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. De sex delmålen sammanfattas nedan. 

1. Ett tillgängligt transportsystem 
2. En hög transportkvalitet 
3. En säker trafik 
4. En god miljö 
5. En positiv regional utveckling 
6. Ett jämställt transportsystem 
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2.2.2 Fristående myndigheter 

Tågtrafikledningen och Järnvägsinspektionen är fristående myndigheter, som administrativt 
tillhör Banverket. Direktörerna utses av regeringen och de har egen beslutanderätt i vissa frågor. 
Järnvägsinspektionen är tillsynsmyndighet som bland annat ger ut säkerhetsnormer för järnväg, 
tunnelbana samt spårväg och undersöker olyckor. Tågtrafikledningens uppgift är att fördela tider 
på spåret och fastställa tidtabeller för de tågoperatörer som har rätt att trafikera järnvägen. 

2.2.3 De förvaltande enheterna 

De förvaltande enheterna ansvarar för banhållningen. De planerar och upphandlar drift och 
underhåll samt om- och nybyggnader av statens järnvägsanläggningar såväl internt av de 
producerande enheterna som externt från entreprenörer och konsulter. Huvudkontoret och de 
fem banregionerna har förvaltande uppgifter. Banverket Telenät har både förvaltande och 
producerande verksamhet. Banverket Trafik är en relativt ny enhet som innefattar 
Tågtrafikledningens operativa verksamhet. Enheten ansvarar för styrningen av tågtrafiken, 
information till trafikanter via högtalare och informationstavlor och bandriftledningen. 

2.2.4 De producerande enheterna 

Produktionsverksamheten omfattar de verksamheter som drivs hos verkets sju resultatenheter. 
Resultatenheternas verksamhet omfattar utredningar, projektering, projekt- och byggledning samt 
bygg-, drift- och underhållsproduktion inom järnvägsspecifika områden. Kompletterande tjänster 
utförs inom materialförsörjning, telefoni, utbildning och data. Enheterna finansierar sin 
verksamhet genom intäkter från uppdrag som beställs av i första hand de förvaltande enheterna i 
verket. Flera av resultatenheterna bedriver också en extern uppdragsverksamhet. 
 

• Banverket Produktion - Verksamheten är inriktad på service- och underhållstjänster 
samt ny- och ombyggnad av järnvägsanläggningar. 

• Banverket Projektering - Enheten bedriver konsultverksamhet med utredningar, 
projektering, tekniska tjänster samt projekt- och byggledning med inriktning på 
järnvägsanläggningar. 

• Banverket Industridivisionen - Verksamheten är inriktad mot järnvägstekniska 
entreprenader inom områdena nybyggnation och järnvägsförnyelse samt kompletterande 
tillverkning. 

• Banverket Telenät - Enheten ska tillgodose järnvägens behov av teletjänster för 
järnvägsdriften, erbjuda dataförbindelser och administrativ telefoni till Banverket och 
olika trafikutövare. 

• Banskolan - Banskolan svarar för merparten av Banverkets kompetensutveckling och 
utbildning inom järnvägsområdet. 

• Banverket Materialservice - Materialservice ansvarar för att säkerställa försörjning av 
järnvägsspecifikt material till Banverkets alla anläggningar. 

• Banverket Data - Banverket Data tillhandahåller IT-tjänster för Banverkets behov. 
Verksamhetsområden är systemutveckling, drift och arbetsplatsservice. 
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2.3 Banverket Produktion 
Banverket Produktion har funnits som resultatenhet inom Banverket sedan 1998. Vid slutet av 
2001 hade enheten ca 3 300 medarbetare. Under 2001 fattades dock ett beslut om att minska 
produktionspersonalen med 500 personer till utgången av 2003. 

2.3.1 Verksamhet 

Banverket Produktion utför service, strategiskt underhåll samt om- och nybyggnation av 
järnvägsanläggningar. Den officiellea affärsidén lyder enligt nedan: 

" Banverket Produktion är branschledande och bidrar till att järnvägen är ett starkt och 
konkurrenskraftigt transportalternativ. Vi erbjuder våra kunder service och 
underhållstjänster samt om- och nybyggnad av järnvägsanläggningar. Vi är en offensiv 
leverantör och partner som genom samverkan skapar kunskap om ny teknik och kundens 
framtida behov. " 

Arbetet sker främst på uppdrag av Banverkets banregioner, kommuner, hamnar, industrier och 
andra som äger järnvägsanläggningar. Idag är dock banregionerna största kunden. Deras uppdrag 
utgör 96 procent av omsättningen. Från sommaren 2001 utsattes ny- och ombyggnad samt delar 
av förebyggande underhåll för konkurrens. Från den 1 juli 2002 har även drift- och avhjälpande 
underhåll konkurrensutsatts. 

2.3.2 Organisation 

Verksamheten är indelad i fem produktionsdistrikt och en rikstäckande maskinenhet för större 
maskiner. 
 

 
Figur. Banverket Produktions organisationsstruktur 
 

Produktion Maskin är med 300 medarbetare och ett par tusen arbetsmaskiner, lok och vagnar en 
ledande aktör på järnvägsmarknaden. Produktion Maskin arbetar i huvudsak som 
underentreprenör och maskinuthyrare åt andra entreprenörer. Tjänster och maskiner 
tillhandahålls på likvärdiga villkor åt såväl producenter inom Banverket som externa företag. 
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3 Nulägesanalys* 
För att kunna diskutera och ge förslag på distributionsalternativ krävs ett bra underlag. En analys 
av nuläget känns då som en relevant och nödvändig del sett ur flera aspekter. Till exempel vet 
man i detalj vad man bör ta hänsyn till om förutsättningarna är klara och man får även en 
tydligare bild av varför åtgärderna är nödvändiga.  

I detta kapitel beskrivs hela kedjan från hur det ser ut till hur det är tänkt att se ut i morgon samt 
vilka fördelar respektive nackdelar som uppkommer med den nya lagerstrukturen. 

3.1 Beskrivning av nuläge 
Här beskrivs hur situationen ser ut i Banverket Produktion Öst, framförallt med avseende på 
förutsättningar och hantering av lagerverksamhet och distribution. 

3.1.1 Lagerstruktur 

Banverket har felavhjälpningslager på 17 orter i Produktionsdistrikt Öst. Storleken på dessa lager 
varierar från små till väldigt stora. I bilaga 1.1-1.2 finns illustrerat var dessa lager är lokaliserade. 

3.1.2 Lagerhantering 

Alla artiklar i ett lager bör inte behandlas på samma sätt. Det är därför lämpligt att indela 
artiklarna efter någon metod. Banverket har vid indelningen valt en form av ABC-analys 
(Lumsden 98) där man delar in artiklar efter olika kriterier beroende på förbrukningsgrad. Till 
exempel vid indelning av materialflödet är förmodligen volymvärdet den mest intressanta 
parametern att ta hänsyn till. Oavsett syfte och vad man väljer för parametrar att inrikta sig på får 
man ofta en bra bild av vad som det är väsentligt att fokusera på. 

Banverket har klassificerat produkterna utifrån deras förbrukningsgrad. En sådan klassificering 
syftar till att man skall kunna differentiera styrningen av lagret i olika delar. A-produkterna 
förbrukas mest och är följaktligen väldigt viktiga och bör finnas tillgängliga över hela regionen 
medan E-artiklar som saknar förbrukning per årsbasis inte behöver finnas på alla lager. Att en 
artikel är E-artikel på ett lager men inte på ett annat behöver inte betyda något stort problem. 
Detta kan lösas genom att artikeln flyttas från lagret där den har låg förbrukningsgrad medan den 
bli kvar i det andra lagret där den förbrukas mer frekvent. 

En liten risk med denna typ av klassificering kan vara att artiklar som kompletterar varandra, som 
dörr och dörrkarm för att nämna ett förklarande exempel, riskerar att hamna i olika 
klassificeringsklasser. Detta kan resultera i olika tillgänglighet på artiklar som egentligen hör ihop. 

3.1.3 Distributionsstruktur 

I ett logistiksystem med många lager som ger en bra geografisk täckning och där i princip alla 
artiklar lagerförs på varje lager oavsett förbrukningsgrad får man ett relativt enkelt 
distributionssystem vid felavhjälpning. Detta på grund av att transporterna blir korta och man 
behöver inte ägna resurser på att säkerställa tillräckligt snabb felavhjälpning då detta i de flesta fall 
sköter sig självt på grund av korta avstånd. 
 
Vid distribution eftersträvar man normalt så stor fyllnadsgrad i transportbärarna som möjligt. 
Detta medför i praktiken att man vid ruttplaneringen försöker skapa ett system med 
kedjetransporter vilket innebär att man försöker få varje transport att besöka flera ställen 

                                                 
* Analysen bygger på de förhållanden som rådde 2003 
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samtidigt under samma rutt i syfte att kunna fylla transportbäraren. Vinsten med detta är ett 
minskat totalt transportarbete samt en minimering av tomtransporterna. I Banverkets situation 
med distribution av E-artiklar blir ett sådant system orimligt. Transporterna är alldeles för 
lågfrekventa vilket gör att samlastning inte är möjlig. Istället uppstår ett ekersystem enligt bild 
nedan där transporterna endast går fram och tillbaka mellan lagret och destinationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild. Distributionsstruktur för Banverket PDÖ 
 

3.2 Problembeskrivning 
En fråga som kan vara bra att besvara är vad som ligger bakom de förändringar som planeras. 
Nedan beskrivs rent principiella orsaker som leder fram till att effektiviseringar är nödvändiga 
samt specifika orsaker bakom de faktiska förändringar som krävs inom Banverket Produktion 
Öst. 

3.2.1 Kontinuerligt förbättringsarbete 

Kostnadsutvecklingen under de senaste årtiondena har medfört att de materialadministrativa 
kostnaderna tagit en allt större del av företagens totala kostnader i anspråk (Pewe 93). På grund 
av detta har kraven allmänt ökat på effektiv logistik. Då kunskapsnivån höjs och 
förutsättningarna för företagen ändras med tiden blir det logistiska arbetet i de flesta fall en 
kontinuerlig process vilket gör att man aldrig kan anse sig ”färdig”. 

Vid jämförelse med de japanska principerna bakom Just-In-Timefilosofin med lagerfloden som 
beskrevs i kapitel 3.1.3 kan man se att detta resonemang stämmer. Vattenståndet symboliserar där 
lagernivån och allteftersom man minskar lagernivåerna framträder klippor som symboliserar 
problem. Detta går att koppla till Banverkets materialadministrativa åtgärder – lagernivåerna ska 
sjunka och ett distributionsproblem uppstår som måste lösas. 

3.2.2 Konkurrensutsättning av produktionsverksamheten 

En annan orsak till att man börjat rationalisera lagerverksamheten är det faktum att Banverket 
relativt nyligen börjat konkurrensutsätta produktionsverksamheten. Järnvägsspecifik produktion 
har av tradition utförts i Banverkets egen regi. Tidigare har man alltså inte i samma utsträckning 
varit tvungen att vara vinstdrivande då man inte kunde eller behövde jämföra sig med 
konkurrenter.  

Idag är Banverket Produktion den största entreprenören på marknaden beroende på närhet till 
kunder samt att man förfogar över en omfattande maskinpark. Att Banverket fortfarande har en 
betydande del av marknaden beror förmodligen på de dyra investeringar i inledningsskedet som 
krävs för att kunna ta sig in på marknaden vilket kan göra det svårt för nya företag att etablera sig 
på marknaden.  
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Inom produktområdet drift och underhåll av järnväg finns dock idag ett antal mindre och 
medelstora företag. Dessa är ojämnt spridda över landet och täcker sällan hela produktområdet. 
Dessa företag växer dock och kommer på sikt att stå sig starkare i konkurrensen vilket gör det 
viktigt för Banverket Produktion att agera innan det är försent. Som nämnt tidigare om logistiskt 
förändringsarbete är det betydligt mer lönsamt att agera med åtgärder innan en kris än att vänta 
med att agera till den uppstått. 

3.2.3 Begränsning av E-artiklar 

Det huvudsakliga specifika problemet är dock att det idag inte finns något beslut som begränsar 
sortimentet av E-artiklarna på respektive lager. De finns därmed utspridda på olika 
felavhjälpningslager och innebär att en alltför stor del av lagrena är fyllda med artiklar som 
används väldigt sällan. Utnyttjandegraden blir på grund av detta väldigt låg.  

Det finns heller inte någon fullständig kartläggning över var E-artiklarna finns i lager och var de 
används i dagsläget vilket gör att det inte är helt enkelt att komma till rätta med problemet. 
Problematiken blir än mer omfattande då en artikel är E-artikel på ett lager medan den inte 
behöver vara det i ett annat. 

3.3 Förändringsplaner 
På grund av situationen beskriven ovan med framförallt för många E-artiklar har Banverket PDÖ 
formulerat en förändringsstrategi för att hitta en mer effektiv lösning av lagerverksamheten. 
Denna strategi sammanfattas nedan. 

3.3.1 Centralisering av lagerverksamhet 

Tillgängligheten av de produkter som förbrukas mest är idag bra. Dock bör produkter med låg 
förbrukning centraliseras. Produktens betydelse vid felavhjälpningen och den totala tiden för 
felavhjälpningsåtgärden spelar stor roll. Mera resurser bör läggas på den direkta och konkreta 
materialanskaffningen, med ett antal logistiklösningar som backup, dessa skall sättas in efter 
behov. Logistikavtal skall träffas med leverantörer för att via dessa säkra leveranser och tillgång 
hos leverantören. 

3.3.2 Nedläggning av lager 

Lagerhållningen avses att centraliseras till fyra huvudorter, Stockholm, Västerås, Norrköping och 
Hallsberg där en ort, förslagsvis Västerås, får ett centrallager för de artiklar som har mycket låg 
förbrukning och för vilka kravet på närhet inte kan ses som prioriterad. Ytterligare några orter 
kan komma ifråga på grund av det geografiska läget eller anläggningens beskaffenhet eller unika 
status. Felavhjälpningspersonal bör i möjligaste mån ha samma stationering som de större lagren. 

Avsikten är att flytta de produkter i filiallager som saknar förbrukning per årsbasis till huvudlager 
alternativt till centrallager exklusive de produkter som endast finns för en specifik anläggningstyp 
i filialens närhet. 

3.4 Konsekvensanalys 
En förändring av det här slaget får märkbara konsekvenser. Huvudsyftet är naturligtvis att det ska 
bli bättre, men under förändringsarbetets gång kan det dyka upp problem som måste lösas. 
Slutläget skall bli bättre än utgångsläget. Här försöker författaren ge en bild av de konsekvenser 
som blir tydliga under förändringsarbetet. 
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3.4.1 Ny lagerstruktur 

Som nämndes ovan innebär effektiviseringarna märkbara förändringar. Ur lagersynpunkt 
kommer tre lager att läggas ned och E-artiklar kommer att utgå ur sortimentet från tio lager. 
Inom regionen kommer det sedan att finnas fyra huvudlager varav ett även fungerar som ett 
centrallager där E-artiklarna kommer att vara placerade. Lagernivåerna kommer att sjunka i de 
flesta lagren och de artiklar som lagerförs i ”icke huvud-lager” har relativt hög förbrukning. I 
bilaga 2.1-2.2 finns sammanställt vilka lager som ska läggas ned samt var huvud- och centrallagren 
kommer att vara lokaliserade. 

3.4.2 Nya distributionsförutsättningar 

Med E-artiklarna lagerförda på huvudlager blir distributionsystemet mer komplext då avstånden 
blir avsevärt längre. Konsekvensen av detta blir att man måste lägga ner energi på att hitta en 
lösning på hur distributionen ska gå till för att inte tiden för leverans vid felavhjälpning ska bli 
oacceptabelt lång. 

De planerade förändringarna medför dock ingen förändring i distributionsstrukturen då det 
fortfarande blir ett ekersystem. Skillnaden är dock som nämnt ovan att transporterna går längre 
sträckor och från större lager. Detta illustreras i bilden nedan med gamla systemet till höger och 
det nya till vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur. Ny distributionsstruktur. Centralisering ger längre transporter. 
 

3.4.3 SWOT-analys 

För- och nackdelarna blir i stort sett omvända i jämförelse med det gamla systemet. För att få en 
tydlig sammanfattad bild av situationen har en SWOT-analys utförts. 
 

Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 

 - Mindre kapitalbindning 
 - Mer samfungerande region 
 - Färre lager 
  

 -  Ökad komplexitet vid distribution 
 

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
 - Fortsatt effektivisering 
 

 - Personalmotsättningar 
 - Ökad kostnad för distribution 
 

            Figur. SWOT-analys över nya lagerstrukturen 
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3.4.3.1 Styrkor 
En sådan här rationalisering får flera positiva ekonomiska effekter. Ett mindre antal lager innebär 
sparade resurser som delvis kan användas till annat. Centraliseringen av ett relativt stort antal 
produkter innebär färre produkter i lager vilket leder till minskad kapitalbindning vilket är en 
ekonomisk fördel. 

Centralisering av dessa produkter innebär även att man får bättre översikt över vad som finns 
och inte finns. Man skulle kunna säga att regionen blir mer samfungerande då man får en 
betydligt bättre möjlighet att få en helhetsbild av lagersituationen. 

3.4.3.2 Svagheter 
En svaghet finns vid jämförelse med gamla systemet. Det är att distributionen av de 
centraliserade produkterna blir betydligt mer komplex. Detta kan möjligen lösas genom 
omfördelning av de ekonomiska resurser som frigörs på grund av nedläggning av lager samt den 
miskade kapitalbindningen. 

3.4.3.3 Möjligheter 
En sådan här åtgärd skapar också möjligheter att fortsätta med förbättringsarbetet enligt 
principerna bakom Just-In-Timefilosofin med lagerfloden som beskrevs i kapitel 3.1.3. Där 
symboliserar vattenståndet lagernivån och allteftersom man minskar lagernivåerna framträder 
klippor som symboliserar problem. Man kommer alltså tillbaka till att materialadministration är 
en kontinuerlig process där man kan räkna med att hela tiden få uppslag till nya 
förbättringsprojekt i takt med att man rationaliserar. 

3.4.3.4 Hot 
Ett problem som kan dyka upp när man ska ändra i verksamheten är förankringen hos 
personalen. Detta kan ibland vara svårt då inte alla i organisationen ser helheten utan fokuserar 
på sin del. Ska man nå ett lyckat resultat krävs att alla drar åt samma håll. Det förutsätter 
information så att alla i hela organisation får förståelse för och får veta vilka orsaker som ligger 
bakom förändringarna. 

Ett möjligt hot är distributionskostnaderna. Som svaghet nämndes den ökade komplexiteten vid 
distributionen vilket skulle kunna få till följd att det blir betydligt dyrare att lösa denna än vad 
som var tänkt från början. 

3.5 Sammanfattning och diskussion 
Efter nulägesanalysen blir det tydligt att förändringarna i lagerstrukturen är en del i en naturlig 
förbättringsprocess. Ska man förändra organisationen till det bättre är det en förutsättning att 
man har ”koll på läget”, och de planerade åtgärderna är ett stort steg framåt när det gäller detta. 

Det som krävs för att hantera lagerhållningen när man slutat lagerföra relevanta artiklar är att man 
måste lägga mer resurser på direkt anskaffning vid felavhjälpning. I praktiken blir det då en form 
av Just-In-Timesystem där det inte finns säkerhetslagrade produkter och transporter går från 
huvud- eller centrallager vid behov. 

Det är även viktigt att inte förringa förankringen i organisationen och få alla att dra åt samma 
håll. Det kan vara lätt för den som är insatt och ser helheten att glömma bort det. För att få en 
bra funktionalitet krävs att personalen på operativa funktioner är motiverade att arbeta efter 
eventuella nya riktlinjer och då är det klart fördelaktigt att även den operativa personalen har 
insikt i orsaken till de nya direktiven.  

För framtida förbättrande logistikarbete är det bra med en mer homogen lagerverksamhet. 
Fungerar alla lager tillsammans får man en bättre kontroll och överblick och det blir då enklare 
att arbeta vidare och hitta nya uppslag till förbättringar. 
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4 Distributionsmodell 

4.1 Distributionsalternativ 
Distributionen av lagerförda produkter kan hanteras på en mängd olika sätt beroende på 
varierande förutsättningar. I princip finns framförallt tre alternativ som är aktuella att diskutera. 
För det första kan man sköta alla transporter i egen regi, för det andra kan man lösa situationen 
med flerpartslogistik och för det tredje kan man köpa transporter vid behov. Dessa tre alternativ 
diskuteras nedan. 

4.1.1 Transporter i egen regi 

Ett alternativ vid distribution man bör ha i åtanke är frågan om och i så fall i vilken utsträckning 
man ska äga, hyra eller leasa sin transport- och hanteringsutrustning. Ett sådant alternativ innebär 
att alla transporter hanteras i egen regi. Det är först och främst en ekonomisk fråga men det 
räcker till exempel inte att jämföra kostnaderna för en egen lastbil med en åkares frakttaxor. Med 
egen bil följer fördelar som att man får direktkontakt med kunden via chauffören, bättre 
inflytande över ruttplanering, bättre uppföljning av utvecklingen av transportkostnaderna etc. 

4.1.2 Alternativ med flerpartslogistik 

Detta alternativ innebär att ansvaret helt lämnas över till ett renodlat logistikföretag. Eftersom en 
distributionsverksamhet är förenad med höga fasta kostnader i form av fordon, anläggningar och 
hanteringsutrustning kan det vara lönsamt att lämna ifrån sig funktioner av logistisk karaktär 
(Tarkowski m.fl. 95). En annan fördel med detta alternativ är att man kan fokusera på 
kärnverksamheten och slipper lägga resurser på att hantera transporter vid behov. 

4.1.3 Inköp av transporter vid behov 

Ett alternativ där man köper transporter vid behov innebär att man har avtal med flera olika 
logistikföretag och helt enkelt anlitar dem när det är aktuellt. Fördelen med en sådan lösning är 
att man undviker kontinuerliga kostnader för distributionen vilket de andra alternativen innebär. 
Förmodligen blir transporterna dock relativt dyra när något väl måste distribueras. Om detta är 
en bra lösning beror på distributionsfrekvens och storleken på de kvantiteter som ska 
transporteras. Vid lågfrekventa transporter är detta alternativ sannolikt mest lönsamt men det blir 
omständligt om transporterna förekommer ofta. 

4.1.4 Sammanfattning och diskussion 

Grundtanken med förhållandet mellan att äga, köpa och att hyra transportkapacitet är att 
företaget ska ha egna resurser för att tillgodose det normala dagliga transportbehovet medan man 
hyr in kapacitet för att klara leveranstoppar (Storhagen 95). Det finns många olika faktorer som 
påverkar, till exempel storleken på företaget, typen av produkter och leveransfrekvens. En separat 
bedömning måste alltså göras med hänsyn till varje företags speciella förutsättningar. 

Med tanke på den låga förbrukningsfrekvensen för de centraliserade produkterna är ett alternativ 
där man äger eller hyr egen utrustning inte att föredra. Detta på grund av att det inte är 
ekonomsikt försvarbart med tanke på att transporterna från central- och huvudlager ut till 
regionen kommer att ske med låg och ojämn frekvens. Ett sådant alternativ blir aktuellt först i en 
situation med högfrekvent transportbehov. 

Att lämna över ansvaret för transporterna på fristående logistikföretag verkar inte heller vara en 
riktigt bra lösning. Orsaken är att det här handlar om ett litet flöde och trepartslogistik känns mer 
aktuellt vid hantering av stora och omfattande flöden. Man förlorar även till viss del kontrollen 

 25 



över situationen när man lämnar ifrån sig en del av ansvaret. När man utan att behöva lägga ner 
orimligt mycket resurser kan behålla kontrollen över kostnader för bland annat transporter kan 
detta vara värdefullt vid framtida logistiska förändringsarbeten. 

På grund av det lågfrekventa behovet av transporter blir det med största sannolikhet mest 
lönsamt att köpa transporter när det är nödvändigt. Fördelen med detta alternativ är även att man 
behåller kontrollen över transportkostnaderna. Den avslutande slutsatsen blir alltså att 
alternativet att köpa transporter vid behov är det mest realistiska alternativet varför det kommer 
att analyseras vidare. Nedan visas en sammanfattande bild av för- och nackdelar med respektive 
alternativ.  
 

 I egen regi Flerpartslogistik Köp vid behov 
Fördelar - Inflytande på ruttplanering 

- Bra uppföljning 
 

- Slipper hantera transporter 
 

- Låga fasta kostnader 
 

Nackdelar - Höga fasta kostnader - Fasta kostnader - Dyra transporter 
 

      Figur. Jämförelse mellan distributionsalternativ 

Att den huvudsakliga problemställningen för Banverket handlar om distribution av artiklar med 
låg förbrukning innebär naturligtvis inte avsaknad av artiklar med hög förbrukning. Skulle 
situationen vara sådan att de mer frekvent förbrukade artiklarna transporterades ofta skulle det 
finnas möjlighet till samlastning när väl de lågfrekventa artiklarna ska transporteras. Dock är 
förutsättningen att centraliseringen avser att omfatta endast produkter med låg förbrukning vilket 
innebär att detta inte är en möjlig lösning. Ett alternativ dock för mindre skrymmande artiklar 
med högre förbrukningsgrad skulle kunna vara att ha dessa permanent lagerförda i servicebilarna. 
På detta sätt minskar man sannolikt tiden för felavhjälpning i många situationer. 

4.2 Transportbäraralternativ 
Vid transporter finns det olika alternativ vid val av farkost. Vad man väljer beror naturligtvis på 
många olika faktorer som till exempel typ av gods, avstånd, leveranskrav etc. I denna situation 
med transporter i en begränsad region med relativt korta avstånd är rimligtvis nedanstående 
alternativ de som skulle kunna bli aktuella och kommer därmed att studeras närmare. 

• Marktransporter - Detta alternativ innefattar biltransporter och tågtransporter 
• Flygtransporter - På begäran av Banverket görs en extra utförlig analys av ett 

helikopteralternativ. 

4.2.1 Marktransporter 

Marktransporter i denna diskussion innefattar landtransporter i form av biltransporter och 
tågtransporter. Andra former av marktransporter kan tänkas men känns inte realistiska i 
sammanhanget. 

4.2.1.1 Biltransporter 
Den främsta fördelen med biltransporter är deras flexibilitet. Bilar och lastbilar kan oftast leverera 
från dörr till dörr utan omlastningar vilket gör dem snabba på framförallt korta avstånd. Kan man 
undvika omlastningar minskar även risken för skador och stölder under transporten. Vid fall med 
önskade kompletteringar eller dellossningar under resan har bilen bra förutsättningar för snabba 
lastnings- och lossningsrutiner. Det utbyggda vägnätet gör att bilen oftast kommer snabbt fram 
dag och natt. 
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En nackdel med denna typ av transporter är de höga kostnader i förhållande till hur långt man 
åker. Vidare är bilen inte det bästa transportalternativet sett ur ett miljöperspektiv. Vid längre 
transporter finns andra intressanta valmöjligheter som är både billigare och bättre för miljön. Ett 
annat problem är de trafikinfarkter som uppstår på grund av att vägarna inte byggs ut i takt med 
biltrafikens ökning. Idag är detta fram för allt ett storstadsproblem. 

4.2.1.2 Tågtransporter 
Den ringa friktionen som uppkommer mellan stålhjul på en järnvägsvagn och spåret ger 
järnvägen en rad fördelar. Den energi som behövs för att föra fram ett tåg är endast 1/7 av 
motsvarande arbete hos en lastbil. Detta gör järnvägen mer effektiv och miljövänlig än något 
annat transportmedel i synnerhet vid stora, regelbundna godsmängder över längre avstånd. 
Järnvägen anses också vara det säkraste transportsättet och används därför gärna vid transport av 
farligt gods (Nilsson 2000). 

Järnvägens största nackdel är att den anlades för mer än 100 år sedan och anpassades efter 
dåtidens transportbehov. Dagens behov är annorlunda vilket gynnar huvudkonkurrenten lastbilen 
med sin flexibilitet. Transporter på järnvägen kräver i stort sett alltid omlastningar om 
destinationen inte ligger i anslutning till järnvägen vilket får längre transporttider som följd. 

4.2.2 Helikoptertransporter 

I inledningen på detta arbete låg tankarna fram för allt på de traditionella biltransporterna som 
lösning på detta logistikproblem. Banverket har dock lagt fram förslag på ett helikopteralternativ 
som är lite ovanligt i dessa sammanhang. Ovanligheten beror säkerligen till stor del på att 
kostnaden för denna typ av transporter är hög. Detta alternativ kan dock vara ekonomiskt 
försvarbart om man jämför med vad driftstörningar i järnvägstrafiken kan kosta samhället. På 
grund av detta kan dyra helikoptertranporter i vissa fall motiveras. 

Flyget har sin främsta fördel på långa avstånd mellan kontinenter (Nilsson 2000). Inom Sverige 
och även inom Europa kan lika väl de billigaste lastbilarna utnyttjas. Godset är framme nästan 
lika snabbt. Det hjälper nämligen inte att flygtiden är kort när trängseln i luften och den 
långsamma terminalhanteringen förlänger den totala transporttiden från leverantörens dörr till 
köparens dörr (Nilsson 2000). För längre interkontinentala transporter blir det annorlunda. Då 
fås en betydande tidsvinst eftersom avstånden är långa och alternativet är båt. Detta medför att 
flygplanstransporter faller bort på korta avstånd. Det flygalternativ som kan fungera vid kortare 
avstånd är helikopter eftersom den inte är bunden till en landningsbana. 

Den största fördelen med helikoptertransporter är snabbheten. Risken för skada på godset är 
liten då lasten ofta hanteras varsamt vid denna typ av transporter. 

Den stora nackdelen med helikoptertransporter är kostnaden. I jämförelse med konkurrerande 
transportslag är skillnaden stor. Lastkapaciteten är också en nackdel då lastningsutrymmet är 
väldigt begränsat i en helikopter. Dessutom kan inte en helikopter landa var som helst även om 
den inte är bunden till en landningsbana. 

4.2.2.1 Beskrivning av helikoptermarknaden 
Tillgängligheten på helikopterföretag i Sverige är relativt begränsad. Faktum är även att många av 
de företag som finns är väldigt små med i vissa fall endast en helikopter i flottan. Dessa företag 
har ofta inriktat verksamheten på någon för dem unik kompetens. Av den anledningen finns det 
inte så många företag som är av den storleken att de kan bli aktuella för en diskussion avseende 
Banverkets transportbehov. 

Svenska Flygföretagens Riksförbund, SFR, är en branschorganisation öppen för alla kommersiella 
seriösa företag inom flygbranschen. Fullt medlemskap medges flygföretag med lägst 
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bruksflygtillstånd. Övriga företag är associerade. Bland dessa finns flygverkstäder, 
försäkringsbolag, flygläkare, bränslebolag m fl. Idag omfattar SFRs helikoptersektion 16 företag 
med ca 70 helikoptrar (se bilaga 4). 

SFRs huvudsakliga uppgifter kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
• Representera medlemsföretagen och tillvarata deras intressen inför regering, riksdag, 

myndigheter och andra organisationer. Verka för nödvändiga lag- och/eller 
bestämmelseändringar.  

• Att vara gemensamt remissorgan för medlemsföretagen eller grupper av medlemsföretag.  
• Tillvarata medlemsföretagens intressen internationellt genom bland annat medlemskap i 

internationella organisationer.  
• Aktivt driva förhandlingar om avgifter och skatter.  
• Kontinuerligt förmedla information om bland annat tekniska, operationella och 

ekonomiska frågor.  
• Motarbeta olaga kommersiell flygverksamhet.  
• Deltaga i och propagera för medlemsföretagen vid aktuella möten och mässor. 

 
SFR är medlem i Föreningen Svenskt Flyg tillsammans med Luftfartsverket, SAS, flygindustrin 
och kommunala flygintressenter. Föreningen Svenskt Flyg är ett forum för svenska 
flygintressenter som vill stärka flygets roll som allmänt kommunikations medel och slå vakt om 
svensk flygindustri. Svenskt Flyg har som målsättning att öka kunskapen om flyget, främja flygets 
och flygsektorns utveckling samt konkurrenskraft. 

Det finns många olika användningsområden för helikoptrar som ambulanstransporter, 
brandbekämpning, kalkning, gödning och filmflyg för att nämna några. I detta sammanhang är 
det dock framförallt vid komplicerade lyft samt taxitrafik som helikoptern är intressant. Lyft är ett 
av de områden där helikoptern används som mest. Man lyfter allt från döda djur till 
ventilationstrummor. Ofta är det svårt, dyrt och osmidigt att sätta upp en stor mobilkran för att 
göra ett par lyft. Därför har byggsektorn mer och mer insett helikopterns vikt. Helikoptern kan 
utföra precis samma jobb som mobilkranen fast ofta snabbare, smidigare och effektivare. 
Helikoptern kan lyfta tyngder upp till hela 20 ton. I Sverige finns kapaciteter för helikopterlyft 
upp till 3,5 ton. Vid tyngder över detta finns det företag som hyr in helikoptrar från utlandet för 
att kunna genomföra dessa lyft. Avseende taxitrafik är helikoptern ett optimalt färdmedel. 
Helikoptern kan landa nästan var som helst samt flyga från punkt A till B utan att behöva slingra 
omkring på vägar och förbi hinder. Helikoptern kan oftast flyga rakt mot målet med en hastighet 
som ofta uppgår till dubbla bilens hastighet på vägen. Eftersom Sverige är ett land med stora 
avstånd finns ett stort behov av helikoptrar som kan transportera folk och material 
(www.nordicrotors.com). 

4.2.2.2 Regler och bestämmelser 
Start och landning med helikopter måste ske med markägarens tillstånd, inom tätbebyggt område 
måste även polis informeras samt eventuell avspärrning upprättas. 

Alla typer av produkter kan transporteras utom det som betecknas som "farligt gods", det vill 
säga varor och ämnen som kan utgöra risk för hälsa, säkerhet, egendom och miljö. Hängande last 
kan väga upp till 1000 kg. Angående hängande last över tätbebyggt område måste tillstånd 
medges och godkännas av polismyndighet. Skrymmande gods i kabin måste kunna vara delbart. 

Regler och bestämmelser styrs av eget regelverk som är godkänt av Luftfartsmyndigheten och 
som är baserat på säkerhet mm.  
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4.2.3 Sammanfattning och diskussion 

Lastbilstransporternas främsta fördel är deras flexibilitet. Bilar och lastbilar kan oftast leverera 
från dörr till dörr utan omlastningar vilket gör dem snabba på framförallt korta avstånd vilket är 
det som efterfrågas av Banverket. Detta är därför ett aktuellt alternativ som skall analyseras 
vidare. 

Järnvägstransporter har stor lastkapacitet som främsta konkurrensmedel vilket inte är den 
egenskap hos transporten som är väsentlig i sammanhanget. Leveranstiderna är oftast långa och 
transporterna är betydligt mer oflexibla än vid biltransporter. Något förenklat brukar man säga att 
i Sverige, som är ett avlångt land, är järnvägen att rekommendera på längden medan lastbilen är 
att föredra på tvären (Nilsson 2000). I Banverkets Region Öst är avstånden så korta att järnvägen 
inte bör vara aktuell med tanke på att det ofta är bråttom med leveranserna varför detta alternativ 
faller bort och inte analyseras vidare.  

Helikopteralternativet är relativt dyrt men har den stora fördelen att vad gäller snabbhet vara 
överlägset. På grund av detta kan sådana här transporter motiveras vid extremt akuta situationer. 
Kostnaden för stillastående tåg kan var mycket högre än kostnaden för transporten av 
reservdelar, och i det läget är den högre kostnaden för transporten naturligtvis motiverad. Detta 
alternativ är aktuellt och kommer att analyseras vidare. Nedan visas en tabell med jämförelser 
mellan transportslagen. 
 

 Biltransporter Tågtransporter Helikoptertransporter 
Fördelar - Dörr till dörrtransporter 

- Snabbhet 
- Flexibilitet 

- Stor lastkapacitet 
- Låga undervägskostnader 

- Snabbhet 
- Låg skadefrekvens 
- Låg emballagekostnad 

Nackdelar - Höga undervägskostnader - Långa transporttider 
- Låg flexibilitet 

- Liten lastkapacitet 
- Hög fraktkostnad 

     Figur. Jämförelse mellan transportslagen 
 
En slutsats som kan dras av ovanstående diskussion är att en modell där olika varianter av bilar 
kombineras med helikopter verkar rimligtvis vara ett alternativ att arbeta vidare med. Bilarna kan 
ta hand om de flesta transporter då det i de allra flesta situationer går tillräckligt fort. Vid tillfällen 
då extremt akuta situationer uppstår kan helikopteralternativet vara ett bra komplement till 
bilarna. Slutsatsen är att biltransport- och helikopterföretag kommer att kontaktas. 

4.3 Marktransportföretag 
I detta kapitel presenteras ett antal marktransportföretag som blivit utvalda för kontakt. 
Inledningsvis beskrivs och diskuteras kort i tre avsnitt - 

- vad som styrt urvalet av företag 
- vilka former för kontakt som använts 
- vilka parametrar som beaktats vid företagskontakterna 

Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion om vad företagen har att erbjuda. 

4.3.1 Urvalet av företag 

Eftersom det finns ett mycket stort antal logistikföretag skulle en heltäckande analys av 
marknaden bli alltför omfattande. Strategin har varit att tillsammans med Banverket välja ut ett 
antal företag och sedan studera dessa mer ingående. Banverkets önskemål var att urvalet skulle 
resultera i en blandning av lokala företag runt deras huvudorter och större globala företag. 
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Nedan är de utvalda företagen listade tillsammans med en kort motivering till varför de blev 
utvalda.  
• AA Logistik - knutna till Västerås och relativt stora med regional förankring 
• AdenaPickos - framförallt ett budföretag som finns över stora delar av landet. 
• Alltransport i Östergötland - finns i Norrköping och klarar alla typer av transporter. 
• Danzas ASG / DHL - globalt företag som är stort och etablerat 
• DFDS Transport – Fraktarna - globalt företag som är stort och etablerat 
• Globex Transport AB - ett företag med kontor och terminaler i bland annat Stockholm och 

Norrköping. 
• LBC i Västerås - knutna till Västerås och är relativt stora med regional förankring 
• Schenker - globalt företag som är stort och etablerat 

4.3.2 Kontakt med företagen 

Samtliga utvalda företag har kontaktats och sju av dem har visat intresse för fortsatta samtal. Två 
företag, Danzas och Schenker, har inte återkopplat trots flera påstötningar varför de utgår. Tyvärr 
är det två stora globala företag som faller bort varför denna kategori företag blir 
underrepresenterad. 

Information om företagen har i första hand inhämtats per telefon men även med hjälp av mail 
och i ett fall vid ett personligt möte. Ambitionen har hela tiden varit att få en kontaktperson på 
varje företag, något som lyckats om man bortser från de två företag som fallit bort. 

De olika sätten att inhämta information kan utgöra felkällor, när man ska värdera svaren. 
Sannolikt blir man olika bemött beroende på om man använder telefon, skickar mail eller träffar 
någon personligen. Att vissa företag har verkat mer intresserade behöver således inte betyda att 
det förhåller sig på det sättet. Min ställning som student och mellanhand mellan företaget och 
Banverket kan också ha påverkat inställningen och viljan att besvara frågor. I min avslutande 
sammanfattning och diskussion har jag försökt ta hänsyn till felkällor av den här typen. 

4.3.3 Relevanta parametrar 

Utgångspunkten vid diskussionerna med företagen har varit ganska förutsättningslös vad gäller 
vilken typ och vilken frekvens av transporter det rör sig om. Dock har vissa centrala parametrar 
alltid funnits med i samtalsbilden: 

• Var produkterna skall används någonstans 
Ett fel kan uppstå varsomhelst i regionen. Produkterna måste kunna transporteras till given 
destination 

• Varifrån produkterna ska transporteras 
Produkterna måste kunna transporteras från huvud- eller centrallager. 

• Problematik med anledning av en ojämn felfrekvens 
Felfrekvensen är ojämn. Detta gäller produkter med relativt låg förbrukningsgrad vilket leder till 
transporter med låg frekvens. Företagen måste ha förutsättningar att hantera direkt oplanerade 
transporter.  

• Beredskap för akuta transporter 
Blir det fel någonstans så kan det vara bråttom med materiel för felavhjälpning. Företagen måste 
kunna hantera akuta transporter. 
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• Kostnader 
Denna parameter är, som punkterna ovan, också av central betydelse. Det har dock inte funnits 
konkret underlag för mera djupgående diskussioner varför denna parameter diskuterats i mer 
allmänna ordalag. 

4.3.4 AA-Logistik 

AA-Logistik har kapacitet för att klara alla typer av transportuppdrag från paket till flaklast på 30 
ton. Helhetsåtaganden för godsmottagning, packning av gods - för såväl inrikes leveranser som 
för export - och distribution erbjuds också.  

Den inledande kontakten togs per telefon. Efter en presentation av problematiken ville AA 
Logistik ha ett personligt möte för att enklare kunna diskutera saken närmare. Besöket ägde rum i 
Västerås vilket innebar en viss fokusering på Västeråslagret. Dock diskuterades även lösningar för 
de andra huvudlagren. Se bilaga 3.1-3.2 för information om kontaktperson. 

4.3.4.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Företaget är ett TPL-företag där kundens önskemål och behov får styra till stor del. I dagsläget 
har man allt från stora kunder som bland annat Posten och IBM som köper skräddarsydda 
tjänster som rör stora delar av logistikkedjan till kunder som endast köper enstaka transporter. 

Transportflottan, med allt från budbilar till större lastbilar med släp, är omfattande vilket gör det 
möjligt att hantera de flesta typer av transporter. I dag sker de flesta transporterna  i Västerås och 
dess närområde, men man har även enskilda avtal med kunder om speciella logistikupplägg som 
också innebär längre transporter. 

Innan eventuellt avtal skrivs diskuteras vad som efterfrågas av kunden och vad som är rimligt att 
lova och klara av. Efter överenskommelse tecknas avtal och därefter kan transporter beställas vid 
behov. 

När det gäller snabbhet vid transporter så kör AA-Logistik utan dröjsmål om transporten är akut. 
I dag har företaget kunder för vilka gäller att när något väl ska transporteras så är det bråttom. 
Vid hög belastning på den egna transportflottan samarbetar man med andra logistikföretag vilket 
gör att kapacitet i stort sett alltid finns. 

Företaget har en terminal lokaliserad i Västerås. När det gäller transporter till Stockholm finns det 
fasta slingor två gånger dagligen mellan Västerås och Stockholm. I dag finns inga turer eller 
terminaler i direkt närhet till Norrköping och Hallsberg. 

Vid transporter lokalt i Västerås eller i dess närhet finns olika prisnivåer beroende på hur 
brådskande transporterna är. Vid transporter med destination utanför Västerås spelar det ofta 
ingen roll hur akut transporten är då man ändå måste ta en bil med chaufför enkom för 
uppdraget. Vid längre transporter där tidsfaktorn inte spelar någon betydande roll och om det 
finns möjlighet till samlastning med annan transport sjunker priset. En liten ökad risk föreligger 
då att godset tappas bort vid hantering på någon terminal på vägen. 

4.3.4.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Hantering av olika typer av transporter verkar inte vara något problem då det finns en 
omfattande transportflotta. Detta bör innebära att transporter från lager till anvisad destination i 
regionen inte är något problem. 

Avseende lokalisering av terminaler och förutsättningar att ur geografisk synpunkt hantera 
Banverkets transporter verkar det råda viss osäkerhet. Angående centrallagret är det inga problem 
då det finns en terminal lokaliserad i Västerås. När det gäller huvudlager i Stockholm är man 
hänvisad till två fasta turer vilket kan innebära problem och förutsätter i princip att transporterna 
inte är akuta. Eftersom det idag inte finns några terminaler eller turer i närheten av Norrköping 
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och Hallsberg blir transporter från dessa lager svåra att hantera tillfredställande. Enligt AA 
Logistik kunde detta med stor sannolikhet ordnas, dock utan att lösningen preciserades närmare. 

Den ojämna felfrekvensen bör inte vara något problem då AA Logistik menar att kundens 
önskemål och behov får styra till stor del. 

Att hantera akuta transporter verkar inte vara något nytt för AA Logistik då de redan har kunder 
med frekvent behov av akuta transporter. Med anledning av detta kan man anta att detta inte 
skulle bli något problem med Banverkets akuta transporter. 

4.3.5 Adena Pickos 

Adena Pickos är ett av Sveriges mest anlitade budföretag och arbetar i första hand med att hjälpa 
lokala företag med bud, transporter och logistikfrågor i sin region. Företaget är även samtidigt en 
rikstäckande bud- och transportorganisation.  

Diskussionen med Adena Pickos skedde via telefon. Med tanke på företagets storlek och 
möjligheter låg fokus på hela regionen och både centrallager och huvudlager. Se bilaga 3.1-3.2 för 
information om kontaktperson. 

4.3.5.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Adena Pickos kan hantera alla typer av transporter, från budbil till lastbil med släp. Budbilar har 
man idag i drift i stort sett dygnet runt. 

Adena Pickos har egna lager i bland annat Västerås, Stockholm, Norrköping och Örebro. 

Adena Pickos kan hantera akuta transporter då man dagligen hanterar lager som har korta 
ledtider och transporterna som dessa genererar. Företaget har som policy att påbörja transporten 
inom en halvtimme. Som nämndes ovan går budbilar vid behov dygnet runt, dock är det väldigt 
ovanligt med stora skrymmande transporter som är akuta på natten. Belastningstoppar är ett 
väldigt sällsynt problem. I de fall där de uppstår köper man tjänsten från en konkurrent för att 
hålla avtalet med kunden. 

Att skriva avtal är att föredra även om det handlar om lågfrekventa transporter. Så länge man inte 
köper transporter uppstår ingen kostnad även om man ingått avtal. Det finns också andra typer 
av avtal där man även köper delar av lagerhanteringen utöver själva transporten. Man hyr då en 
del av ett lager. En vanlig metod vid kontraktskrivning när det gäller leveranstider är att man ritar 
ut ringar på en karta med betydelsen att inom en viss ring lovas en viss leveranstid. 

4.3.5.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Då Adena Pickos erbjuder sina kunder alla typer av transporter, från bud till lastbil med släp, kan 
distributionen från lager hanteras oberoende vilka produkter som ska fraktas. 

Med verksamhet i Västerås, Stockholm, Norrköping och Örebro (nära Hallsberg) innebär detta 
närhet till samtliga Banverkets PDÖs större felavhjälpningslager. Adena Pickos har alltså 
möjlighet att hantera alla Banverkets transporter. 

Med tanke på storleken på Adena Pickos så kan man anta att de har alla typer av kunder. Det 
borde därför inte uppstå problem på grund av lågfrekventa transporter. 

Akuta transporter ser inte ut att vara något problem då företaget hanterar sådana transporter 
dagligen. Det finns transportalternativ dygnet runt och lösningar på belastningstoppar. 
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4.3.6 Alltransport i Östergötland AB 

Alltransport i Östergötland AB är ett av Sveriges större transport- och godshanteringsföretag.  
Företaget har idag ca 80 anställda men sysselsätter genom ägarbolagen inom 
Alltransportkoncernen mer än 500 personer.  

Diskussionen med Alltransport skedde via telefon. Med tanke på företagets lokalisering i 
Östergötland och Norrköping var tanken att fokusera på huvudlagret i Norrköping. Se bilaga 3.1-
3.2  för information om kontaktperson. 

4.3.6.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Företaget kan hantera alla typer av transporter från bud till lastbilstransporter med släp. För 
budverksamheten har man för närvarande ett samarbete med Adena Pickos. Man kan även 
erbjuda mer eller mindre kompletta helhetslösningar för logistikkedjan.  

Enligt Alltransport är akuta transporter och hög belastning i regel inget problem då 
transportflottan är så stor att de flesta situationer klaras upp utan svårighet. 

Alltransport har en terminal i Norrköping. 

Enligt Alltransport  är det bästa för båda parter att skriva avtal istället för att köpa enstaka 
transporter. Detta då priset blir bättre desto mer man som kund binder upp sig för. I extremfallet 
innebör detta att om man lämnar över ansvaret för lager, lagerhantering och distribution så skulle 
det ge det mest fördelaktiga priset. En eventuell låg frekvens spelar inte någon roll i 
sammanhanget. Hur akut transporten är har dock en avgörande betydelse för priset, då priset 
ökar beroende på akutgraden. 

4.3.6.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Alltransport erbjuder alla typer av transporter vilket innebär att distributionen från lager till 
angiven destination kan hanteras utan problem oavsett vilka produkter det är som ska fraktas.  

Då Alltransport har terminal i Norrköping innebär detta sannolikt att distributionen av artiklar 
från detta huvudlager inte skulle bli något problem. 

Eftersom företaget hanterar många olika typer av logistiklösningar så kan man anta att 
Banverkets lågfrekventa transporter inte skulle bli något problem att hantera. 

Akuta transporter och hög belastning på transportflottan är enligt företagets egen utsago i regel 
inget problem. Dock nämndes inget om samarbete med andra logistikföretag varför man kan anta 
att det finns en gräns för hur mycket företaget klarar av. Förmodligen är detta dock en teoretisk 
gräns och skapar sannolikt inga problem. 

4.3.7 DFDS Transport AB (Fraktarna) 

DFDS Transport AB är ett av marknadens ledande transportföretag med platskontor på 30 orter 
i Sverige och 1500 anställda. Företaget utför landbaserade transporter inom Sverige och hela 
Europa. Tillsammans med systerbolaget DFDS Transport (Sweden) AB och TNT DFDS 
Transport Logistics AB kan kompletta helhetslösningar för hela logistikkedjan erbjudas. 

Diskussionen med DFDS skedde via telefon. För kompletterande information fortsatte 
kommunikationen via e-post. Med tanke på företagets storlek och möjligheter låg fokus på hela 
regionen och både centrallager och huvudlager. Se bilaga 3.1-3.2 för information om 
kontaktperson. 
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4.3.7.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
DFDS erbjuder allt från budverksamhet till större transporter. Volymgränsen går vid lastbil med 
släp av den anledningen att större transporter inte är tillåtet i Sverige. 

Transporter kan både köpas vid enstaka tillfällen eller man kan knyta avtal och köpa transporter 
vid behov vilket resulterar i ett lägre pris. Det vanliga är att bokning sker en dag innan 
transporten ska utföras. Har man behov av andra mer akuta lösningar går detta att lägga in i ett 
eventuellt avtal men kostnaden blir då högre. 

DFDS har terminaler i Västerås , Stockholm (Länna), Norrköping, Örebro (nära Hallsberg). 
Örebroterminalen håller för närvarande på att byggas. 

Vid hög belastning och det vid tillfället blir brist på lastbärare så vidtalas kunden om 
förutsättningarna och vilka alternativ som finns att erbjuda till ordinarie pris. Ett alternativ är att 
man hyr en lastbärare som normalt inte ingår i den ordinarie fordonsflottan till ett 
överenskommet pris. Generellt förs alltid en dialog fortlöpande med kunden för att uppfylla 
önskemålen.  

Under natten förekommer viss jourverksamhet för akuta transporter. Eventuellt kan man komma 
överens om att kunden tar direktkontakt med åkeriet som ska utföra transporten för att det hela 
ska gå smidigare. 

Det finns flera sätt på vilka man kan sänka priset. Destinationen är naturligtvis en avgörande 
faktor. Vid frekventa transporter kan man få specialpris om det går många bilar till en viss 
destination. En hög omsättning sänker också priset. Knyter man avtal för transporter i ett längre 
tidsperspektiv innebär detta lägre priser. 

Transporter som sker på natten är givetvis dyrare då kunden i regel får betala den tomma 
returtransporten eftersom det i regel inte finns några returtransporter på natten. Idag går 
brytpunkten omkring 20:00. 

4.3.7.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Då DFDS erbjuder sina kunder alla typer av transporter, från bud till lastbil med släp, kan 
distributionen från lager hanteras oberoende av vilka produkter som ska fraktas. 

Med terminaler i Västerås, Stockholm (Länna), Norrköping och i framtiden även i närheten av 
Hallsberg innebär det närhet till samtliga Banverkets PDÖs större felavhjälpningslager. Detta 
innebär att DFDS har möjlighet att hantera alla Banverkets transporter. 

Med tanke på storleken på DFDS så kan man anta att de har alla typer av kunder. Det borde 
därför inte uppstå problem på grund av ofrekventa transporter. 

Att hantera akuta transporter ser inte ut att vara något problem. Det finns alternativ oavsett tid 
på dygnet eller om det är extremt hög belastning på transportflottan. 

4.3.8 Globex Transport AB 

Globex Transport AB är ett svenskägt och oberoende transport- och logistikföretag som erbjuder 
ett komplett nätverk för godstransporter inom Europa. Företaget har idag 124 anställda fördelade 
på sju kontor. 

Diskussionen med Globex skedde via telefon. Med tanke på företagets storlek och lokalisering i 
både Stockholm och Norrköping låg fokus på hela regionen. Se bilaga 3.1-3.2 för information om 
kontaktperson. 
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4.3.8.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Alla typer av transporter kan erbjudas, från mindre bud till mer omfattande transporter med 
lastbil med släp. Företaget har tillgång till alla typer av fordon vilket dock inte innebär att man 
hela tiden använder egna fordon. En stor del av transporterna sker med hjälp av externa 
leverantörer. 

Att knyta avtal är i regel bäst då man sparar tid vid bokning och köp av transporter. Det går då 
även att specialdesigna avtalen efter kundens önskemål. En eventuell låg frekvens på 
transporterna spelar ingen roll ur avtalssynpunkt. 

Terminallokalisering är ointressant då bilar finns överallt. Finns ingen egen bil i närheten ringer 
man något lokalt företag och köper transporten. 

Akuta transporter kan hanteras utan problem. Många företag i branschen idag köper inte 
transporter i egentlig mening utan köper istället tid, vilket i praktiken innebär att vid en viss tid 
ska godset vara på en viss plats. Belastningstoppar skapar inga problem då man använder sig av 
externa leverantörer. Eventuella transporter som måste ske på natten är också genomförbara. I 
detta fallet är det framförallt en kostnadsfråga. 

Knutna avtal ger lägre priser överlag. Köp av enstaka transporter från dag till dag av olika företag 
är en dålig lösning då man förmodligen får högsta dagspris hela tiden. Populärt i branschen för 
tillfället är avtal där man binder upp sig för att komma upp i en visst antal 
transporter/omsättning för att få ett visst pris. I slutändan blir det mesta en kostnadsfråga. Man 
kan dock säga att  ju mer partnerskap man ingår desto starkare blir man i förhandlingsläget 
eftersom man då blir en attraktiv kund. 

4.3.8.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Då Globex erbjuder sina kunder alla typer av transporter, från bud till lastbil med släp, kan 
distributionen från lager hanteras oberoende av vilka produkter som ska fraktas. 

Att Globex inte fokuserar på lokalisering av terminaler medför en flexibilitet rent geografiskt som 
innebär att transporter från både centrallagret och huvudlagrena kan hanteras. 

En ojämn frekvens avseende köp av transporter spelar ingen roll då Globex kan hantera de flesta 
olika situationer. 

Att Globex inte fokuserar på lokalisering av terminaler medför både för- och nackdelar. Positivt 
är, som nämndes ovan, flexibiliteten rent geografiskt vilket innebär att transporter från både 
centrallagret och huvudlagren kan hanteras. Företag med egna terminaler i närheten av central- 
och huvudlager skapar dock antagligen en större säkerhet när det gäller att transporterna 
verkligen kan ske akut. Sannolikt skapar dock detta inte problem speciellt ofta för Globex. 

4.3.9 LBC i Västerås 

LBC Västerås har under mer än sextio års verksamhet byggt upp en bred kompetens vad gäller 
alla slags transporter. Företaget har en stark lokal förankring med huvudkontor i Västerås. 
Verksamheten är både kvalitetssäkrad och miljösäkrad. I LBC Västerås ingår ett åttiotal 
åkeriföretag som tillsammans förfogar över cirka etthundrafyrtio fordon av olika slag. 

Diskussionen med LBC skedde via telefon. Med tanke på företagets lokalisering i Västerås var 
fokus inriktad på centrallagret i Västerås. Se bilaga 3.1-3.2 för information om kontaktperson. 
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4.3.9.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Idag har LBC i Västerås både små och stora kunder. Det man i första hand klarar att hantera är 
regionala transporter. Vid längre transporter, som till exempel med destinationer som Göteborg 
eller Sundsvall, kan det bli problem.  

LBC har distributionsresurser för att hantera de flesta typer av transporter då de erbjuder 
transporter med allt från personbilar till större lastbilskombinationer. 

För att öka sin kapacitet och bli mer attraktiva på marknaden har 10 regionalt förankrade 
lastbilscentraler, bl a LBC  i Västerås, börjat ett samarbete -  Netlink. Netlink har en anställd som 
samordnar transporter och fördelar uppdrag. 

Tillfälliga belastningstoppar på transportflottan hanteras genom Netlink och man ser helt enkelt 
till att klara sina åtaganden. 

Priset på transporterna är en avtalsfråga. Ofta handlar det dock om en kombination av tiden och 
det antal kilometer som går åt för att utföra transporten. När det gäller akuta transporter inom 
ungefär en halvtimme så innebär detta ofta ingen extraavgift då det i avtalen finns fasta taxor. 

4.3.9.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
LBC i Västerås erbjuder sina kunder alla typer av transporter, från bud till lastbil med släp, vilket 
innebär att distributionen från lager kan hanteras oberoende vilka produkter som ska fraktas. 

Då Banverkets transporter är regionala och LBC har terminal i Västerås så kan man anta att 
transporter från Banverkets centrallager i Västerås inte är något problem. 

En ojämn frekvens avseende köp av transporter spelar ingen roll då LBC kan hantera de flesta 
olika situationer. 

Akuta transporter verkar inte vara några problem. Med tanke på kapaciteten hos Netlink verkar 
det sannolikt att de flesta situationer kan klaras upp på ett tillfredställande sätt. 

4.3.10 Sammanfattning och diskussion 

Alla företag säger sig ha tillgång till fordon som klarar alla typer av transporter. Ett problem 
skulle kunna vara att de inte erkänner sina egna brister för att inte förlora kunder. Detta är 
förmodligen inte fallet utan den uppfattning jag fått är att olika samarbeten mellan företag i 
branschen i stor utsträckning löser problem som belastningstoppar och extremt skrymmande 
transporter. Alltså kan man anta att samtliga undersökta företag har möjlighet att hantera alla 
typer av transporter. 

Företagen hanterar transporter på olika sätt. I grunden finns alltid den egna transportflottan men 
vissa köper tjänster av andra företag i större utsträckning än andra. Detta innebär både för- och 
nackdelar. Företag som köper transporter blir mer flexibla rent geografiskt då transporter kan 
hanteras i stort sett var som helst. Företagen med terminaler i närheten av central- och 
huvudlager kan antagligen erbjuda en större säkerhet när det gäller att transporterna verkligen kan 
ske akut. Med de företag som diskuterats kan geografisk täckning uppnås med flera olika 
alternativ. Det blir i slutändan alltså en fråga om vilka egenskaper man väljer att prioritera hos 
logistikföretagen. 

En ojämn transportfrekvens med oplanerade transporter har inte varit något hinder för något 
företag under diskussionerna. När det handlar om akuta situationer verkar företagen ha 
erfarenhet. Idag går utvecklingen överlag mot minskad lagerhållning vilket innebär fler 
transporter som i många fall är akuta. Detta har säkert inneburit att företagen blivit tvungna att 
kunna erbjuda sådana transporter. 
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Det finns även vissa skillnader mellan stora och små företag. En fördel med mindre företag är att 
de lättare kan specialdesigna lösningar utifrån kundens behov. De stora globala företagen verkar 
ha större och stelare organisationer och kunderna har svårare att få egna önskemål tillgodosedda. 
De stora företagen har däremot andra fördelar i och med sin storlek. De har bland annat tillgång 
till stora resurser vilket innebär en viss säkerhet i hantering av transporter även vid 
belastningstoppar. 

Alla företag menar att avtal är att föredra framför köp av transporter vid behov då priserna 
överlag blir lägre. Naturligtvis propagerar företagen för avtal eftersom de har mycket att vinna på 
att knyta upp kunder under längre perioder, men även för kunden överväger fördelarna. Det är 
ganska logiskt att tänka sig att priserna blir lägre ju mer man binder upp sig och har man ändå 
tänkt sig en relativt långsiktig lösning finns stora möjligheter att få ner priset. Ingår man avtal 
finns också en möjlighet att specialdesigna det så att det passar med förutsättningarna som med 
stor sannolikhet inte finns om man köper enstaka transporter vid behov. En annan fördel med 
avtal är att säkerheten när det gäller att vara garanterad en akut transport när det behövs ökar då 
företagen tagit på sig ansvar att klara av transportuppdragen. Detta innebär att man inte bör 
fokusera på samarbete med alltför många företag utan istället inrikta sig på att utveckla kontakter 
med ett par stycken. 

Som nämndes av ett företag är det idag populärt att skriva avtal och binda upp sig för att komma 
upp i vissa volymer för att få ner priset verkar inte vara någon bra lösning. Detta då det för 
Banverket handlar om lågfrekventa transporter där det är svårt att uppskatta några volymer. I 
stället är det nog bättre att fokusera på att garantera akuttransporter i ett eventuellt avtal. De 
flesta företagen menar att akuttransporter är en prisfråga medan något företag inte skiljde på 
vanliga transporter och akuta transporter. Slutsatsen man kan dra om det är att om akuta 
transporter kostar lika mycket som vanliga så kanske priset blir dyrare för vanliga men billigare 
för akuta. Nedan visas en sammanfattande presentation av marktransportföretagen i tabellform. 

 

Företag 
AA 

Logistik 
Adena 
Pickos 

Alltransport 
DFDS 

Transport AB 
Globex 

LBC i 
Västerås 

Budbilar x x x x x x 
Lastbil med släp x x x x x x 
Terminal Västerås x x  x  x 
Terminal 
Norrköping 

 x x x   

Terminal 
Hallsberg 

 x (Örebro)  x (Örebro)   

Terminal 
Tomteboda 

 x (Sthlm)  x (Länna)   

Saknar terminal     x  
Stort företag  x  x   
Mellanföretag x  x  x  
Litet företag      x 
Beredskap för 
akuta transporter 

x x x x x x 

Samarbete med 
externa företag 

x x   x x 

Kostnadsaspekt avtal avtal avtal avtal avtal avtal 
Figur. Sammanfattande presentation av marktransportföretagen 
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Vid en snabb överblick  kan företagen se ut att vara relativt likvärdiga. Det finns dock en del 
skillnader mellan företagen som diskuterats ovan. För att kunna rangordna företag måste man 
naturligtvis utgå utifrån sina egna behov. Med tanke på Banverkets speciella situation med 
begränsade lågfrekventa volymer verkar det logiskt att fokusera på flexibiliteten hos de mindre 
företagen. De mindre företagen har lättare att anpassa sig och det blir sannolikt enklare att 
komma överens om en specialdesignad lösning. Även om företagen i sammanhanget inte är så 
stora så är de hur som helst etablerade så någon risk för att de inte ska kunna fullfölja sina 
uppdrag föreligger med största sannolikhet inte. 

Ett urval av företagen är en del av underlaget i diskussionen om logistikmodell i kapitel 4.5. 

4.4 Helikopterföretag 
I detta kapitel presenteras två helikopterföretag som blivit utvalda för kontakt. Inledningsvis 
beskrivs och diskuteras kort i tre avsnitt - 

- vad som styrt urvalet av företag 
- vilka former för kontakt som använts 
- vilka parametrar som beaktats vid företagskontakterna 

Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion om vad företagen har att erbjuda. 

4.4.1 Urvalet av företag 

Eftersom det finns ett begränsat antal helikopterföretag har fokus legat på företag i regionens 
närhet. Storleken har också haft betydelse beroende på att det förmodligen krävs en del 
helikoptrar för att kunna ha beredskap för akuta transporter. samt att basen ligger i rimlig närhet. 
De valda företagen är också samtidigt med i SFR, detta för att det ger en garanti, dock inte 
fullständig, för att företaget är seriöst. 

Nedan är de två utvalda företagen listade tillsammans med en kort motivering till varför de blev 
utvalda.  
• Arlanda Helicopter AB - större helikopterföretag med bas i regionen 
• Roslagens Helikopterflyg AB - helikopterföretag med bas i regionen 

4.4.2 Kontakt med företagen 

Båda företagen har kontaktats varav ett har visat intresse för fortsatta samtal. Roslagens 
Helikopterflyg AB deklarerade omgående att de inte hade kapacitet för att hantera Banverkets 
transporter varför de faller bort. Arlanda Helicopter AB, som återkopplat, är dock ett relativt 
stort företag varför det inte bör betyda alltför mycket för slutresultatet. 

Information från Arlanda Helicopter AB har i första hand inhämtats per telefon men även med 
hjälp av brevkorrespondens. Ambitionen med en kontaktperson på varje företag har uppnåtts om 
man bortser från företaget som fallit bort. 
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4.4.3 Relevanta parametrar 

Utgångspunkten vid diskussionerna med företagen har varit ganska förutsättningslös vad gäller 
vilken typ och vilken frekvens av transporter det rör sig om. Dock har vissa centrala parametrar 
alltid funnits med i samtalsbilden: 

• Var produkterna skall används någonstans 
Ett fel kan uppstå varsomhelst i regionen. Produkterna måste kunna transporteras till given 
destination 

• Varifrån produkterna ska transporteras 
Produkterna måste kunna transporteras från huvud- eller centrallager. 

• Beredskap för akuta transporter 
Blir det fel någonstans så kan det vara bråttom med materiel för felavhjälpning. Företagen måste 
kunna hantera akuta transporter. 

• Kostnader 
Denna parameter är, som punkterna ovan, också av central betydelse. Det har dock inte funnits 
konkret underlag för mera djupgående diskussioner varför denna parameter diskuterats i mer 
allmänna ordalag. 

4.4.4 Arlanda Helicopter AB 

Arlanda Helicopter AB är det enda helikopterbolaget med hemmabas på Arlanda flygplats. Som 
enda helikopterbolag har man en egen heliport mitt i Stockholm city. Företaget verkar inom flera 
områden som  till exempel taxiflyg, film- och fotoflyg, lyftuppdrag och besiktningar. 

Den inledande kontakten med Arlanda Helicopter togs via telefon. Den fortsatta diskussionen 
skedde med korrespondens via e-post och brev. Med tanke på företagets storlek och möjligheter 
låg fokus på hela regionen och då på både centrallager och huvudlager. Se bilaga 3.1-3.2 för 
information om kontaktperson. 

4.4.4.1 Produkter, tjänster och kapacitet 
Alla typer av produkter kan transporteras i helikopter utom sådant som betecknas farligt gods. 
Gods som transporteras i kabinen måste dock kunna vara delbart vid behov. Det finns 
möjligheter att transportera gods från Banverkets lager till angiven plats i regionen. Om 
svårigheter föreligger att landa på platsen kan detta lösas med anslutande biltransport från 
överenskommen landningsplats. 

Beredskapen för oplanerade och akuta transporter bedöms som bra då det finns god tillgång på 
helikoptrar i företaget. Tabellen nedan visar tidsuppskattningar på hur lång tid det tar att flyga 
från Arlanda till respektive lager, alltså hur lång tid det tar innan den "verkliga" transporten kan 
påbörjas. Vad gäller väderleken kan den vara en begränsande faktor under vinterhalvåret med till 
exempel mörker, dimma, nedisning och snöfall. Detta menar dock Arlanda Helicopter kan lösas 
med marktransporter som hanteras från deras sida. 
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Sträcka Tidsuppskattning 
Arlanda - Västerås 0,5 timmar 
Arlanda - Norrköping 1,0 timmar 
Arlanda - Hallsberg 1,2 timmar 
Arlanda - Tomteboda  0,3 timmar 
Tabell. Tidsuppskattningar (Wallis) 
 
Att skriva avtal är i dessa sammanhang att rekommendera för att vara säker på att få den service 
man behöver vid akuta situationer. Priset blir också med största sannolikhet lägre om man 
dessutom binder upp sig för en viss tidsperiod. 

4.4.4.2 Verksamheten ur Banverkets synvinkel 
Arlanda Helicopter verkar inte ha några problem att hantera Banverkets transporter då i stort sett 
alla typer av produkter går att lasta i helikoptern. De problem som eventuellt kan uppstå är om 
produkterna är extremt skrymmande och svåra att dela upp. Detta kan i vissa fall då leda till att 
helikoptern inte är ett smidigt alternativ. Detta problem kan man anta uppstår dock endast i 
undantagsfall. 

Förutsättningarna att rent geografiskt hantera transporter i regionen är bra med ett 
helikopteralternativ. Helikoptern kan enkelt ta sig var som helst i regionen med eventuella 
anslutande biltransporter om det skulle vara problem att landa på platsen. Att basen är belägen 
vid Arlanda innebär att det tar en stund innan den verkliga transporten kan påbörjas då flera lager 
ligger på relativt långt avstånd vilket man naturligtvis måste ta hänsyn till. 

Att hantera akuta transporter verkar inte vara några problem då företaget har tillgång till ett stort 
antal helikoptrar. Eftersom företaget är relativt stort kan man anta att de har erfarenhet och klarar 
av att hantera olika typer av situationer och har lösningar på problem som kan uppstå. 

4.4.5 Sammanfattning och diskussion 

En uppfattning jag fått är att det inte finns så många större helikopterföretag. En slutsats man 
kan dra av de kontakter som tagits är att det krävs ett större företag för att ha möjlighet att 
hantera en sådan transportsituation som Banverket befinner sig i. Detta framförallt för att kunna 
garantera akuta transporter vid behov. För att ett helikopteralternativ ska vara intressant krävs att 
den delen med akuta oplanerade transporter fungerar tillfredsställande. Detta verkar dock fungera 
och det kontaktade företaget verkar kunna hantera de flesta typer av transporter. 

En annan slutsats jag kommit fram till är att ett helikopteralternativ verkar vara ett bra 
komplement till biltransporter vid mycket brådskande transporter. De är naturligtvis betydligt 
dyrare men om man ser till den totala kostnadsbilden kan det i många fall vara ekonomiskt 
lönsamt att använda sig av helikopter. På grund av detta ska man nog begränsa 
helikoptertransporterna till de situationer som verkligen är akuta.  

Ett problem är att basen i Arlanda är belägen på betydande avstånd från flera huvudlager. Detta 
kan dock jämföras med att biltransporter inte heller kan påbörjas omedelbart eftersom de också 
måste ta sig till lagret innan den "riktiga" transporten kan påbörjas. I de flesta fall bör alltså 
helikoptern bli det klart snabbaste alternativet trots avståndet från basen till respektive lager. 
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Någonting som gällt alla kontaktade logistikföretag är det faktum att man bör skriva avtal för att 
få den transporthjälp man behöver till ett rimligt pris. Det verkar inte vara något undantag här 
utan ett avtal känns relativt nödvändigt för att kunna garantera den service man vill ha vad gäller 
akuta transporter. 

Vid presentationen av en distributionsmodell i nästa kapitel kopplas denna diskussion kring ett 
helikopteralternativ ihop med diskussionen kring marktransportföretagen.  

4.5 Förslag på distributionsmodell 
Med tidigare diskussioner och analyser i rapporten som bakgrund ges här ett förslag på en 
konkret distributionsmodell. Först diskuteras i allmänna ordalag de principiella val och beslut om 
inriktning på modellen som måste fattas. Därefter tas mer detaljerat upp vilka företag som 
rekommenderas och hur de skulle kunna utnyttjas. 

4.5.1 Allmänna rekommendationer 

Till att börja med måste man välja vilka typer av transportbärare man tror är de lämpligaste vid 
hantering av transporterna. De alternativ som diskuterats tidigare har framförallt varit 
tågtransporter, biltransporter och helikoptertransporter. Olika former av biltransporter med 
komplettering av helikoptertransporter vid behov är det som i en samlad bedömning är den bästa 
lösningen. 

Olika former av biltransporter är i regel den bästa lösningen sett ur både kostnadssynpunkt och 
flexibilitet då biltransporterna i de flesta fall är tillräckligt snabba. Vad gäller helikoptertransporter 
bör man på grund av kostnaden begränsa denna typ av transporter till akuta situationer. 
Huvudtanken är då att distributionen ska hanteras av olika former av bilar beroende på vad som 
ska transporteras och vilka volymer det handlar om. Helikopteralternativet kommer, som nämnt 
ovan, in då det uppstår kritiska situationer och det går att göra en betydande tidsvinst med 
helikopter jämfört med lastbil. Ett alternativ med tågtransporter är oflexibelt och passar inte vid 
akuta situationer varför det faller bort. 

Vidare kan man diskutera huruvida storleken på företagen har någon betydelse vid ett eventuellt 
samarbete. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar beroende på hur man väljer. De mindre 
företagen har en stor fördel med att de har god möjlighet att anpassa en lösning efter kundens 
behov medan de större företagen sannolikt inte har samma möjligheter att anpassa sig. De större 
företagen har fördelen att ha stora resurser och lär knappast få problem vid belastningstoppar 
eller dylikt. Slutsatsen blir dock att jag tror på en lösning med samarbeten med medelstora företag 
då det ökar möjligheten till specialdesignade lösningar samtidigt som de har tillräckligt stora 
transportresurser. Banverkets behov kan då bli tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt. 

En effekt om man väljer att samarbeta med mindre företag kan naturligtvis bli att man måste 
samarbeta med flera olika för att täcka upp regionen geografiskt. Det är såklart en fördel att 
samarbeta med så få företag som möjligt ur flera perspektiv. Att samarbeta med få företag kan till 
exempel dels var ett sätt att få ner priset, dels ett sätt att hålla bra koll på situationen. 
Förmodligen krävs det dock sannolikt inte så många företag för att täcka upp regionen även om 
man undviker de största företagen. Mitt förslag innebär i praktiken då att man bör teckna avtal 
med några få medelstora företag för att täcka upp regionen. 
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Eftersom alla företag, utan undantag, menat att avtal är att föredra framför köp av enstaka 
transporter vid behov är det något man bör fundera över. Naturligtvis vill företagen binda upp 
kunder under längre perioder men fördelarna väger tungt även för kunden i form av bättre 
förhandlingsläge och möjlighet att specialdesigna lösningar utifrån de egna behoven. Ett avtal 
innebär samtidigt en garanti för att man får tillgång till de transportresurser som man behöver för 
att tillgodose de egna behoven. Av den anledningen rekommenderas att avtal tecknas med 
logistikföretag man väljer att diskutera vidare med. 

4.5.2 Lösningsförslag 

Nedan ges konkreta förslag på vilka av de kontaktade företagen som rekommenderas att 
diskutera vidare med och som ingår i förslaget på distributionsmodell. Kapitlet resulterar till slut i 
en konkret modell med en förklaring om hur den är tänkt att användas. 

4.5.2.1 Förslag på marktransportföretag 
Vid val av transportföretag spelar det en viss roll vilka typer av artiklar man fokuserar på. Det blir 
skillnad om man riktar in sig på lågfrekventa artiklar jämfört med om man koncentrerar sig på 
högfrekventa artiklar. I detta fallet handlar det framförallt om det första alternativet och då främst 
lågfrekventanvända D- och E-artiklar. Detta innebär att en distributionslösning måste hantera 
samtliga central- och huvudlager även om E-artiklarna först och främst finns i Västerås och 
Tomteboda. 

Har man väl bestämt sig för storleken och vilken typ av logistikföretag man vill samarbeta med 
tror författaren inte att det spelar någon avgörande roll vilken man väljer. De flesta företagen har 
likvärdiga utbud och har samarbeten med andra företag för att kunna hantera belastningstoppar 
och andra liknade problem. Utifrån de kontakter jag haft har jag trots allt fått en subjektiv 
uppfattning om de kontaktade företagen vilket nedan resulterat i en tabell där företagen 
presenteras i rangordning tillsammans med en kortare förklaring till placeringen i tabellen. 
 
Rangordning av marktransportföretagen 
Nr Företag Förklaring 
1 AA Logistik Bra förankring i Västerås i närheten av centrallagret 
2 Alltransport Bra förankring i Östergötland och kring lagret i Norrköping 
3 Adena Pickos Har täckning även i Stockholmsområdet 
4 Globex Har även internationell inriktning 
5 LBC i Västerås Känns väl lokalt i sammanhanget  
6 DFDS Transport AB Känns väl stort i sammanhanget 

Tabell. Rangordning av marktransportföretagen 
 
De företag som föreslås att ingå i distributionsmodellen är enligt nedan. Dessa företag täcker in 
hela regionen geografiskt så att man kan hantera transporter från samtliga större lager. De här 
företagen har också gett bra intryck vid de kontakter jag haft med dem. 
 

• AA Logistik 
Ett medelstort företag med bra förankring i Västerås. Min uppfattning är att de skulle 
kunna hantera transporterna från centrallagret i Västerås till angiven plats i regionen. Jag 
tror dock inte att det är något bra alternativ att de skulle hantera transporter från några 
andra lager. 
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• Alltransport i Östergötland AB 
Ett lagom stort företag som har bra förankring i regionen omkring huvudlagret i 
Norrköping. De skulle därför kunna hantera transporter därifrån. På grund av sin 
lokalisering i Norrköping är det sannolikt inget bra alternativ att de har hand om 
transporter från andra lager. 

• Adena Pickos 
Tidigare nämndes att fokus bör ligga på mindre företag i syfte att öka möjligheten att 
specialdesigna lösningar. Att jag valt Adena Pickos är av det skälet att de har bra utbud i 
Stockholmsregionen och kan således hantera transporter från lagret i Tomteboda. I 
regionen runt Hallsberg finns heller inget riktigt bra alternativ förutom Adena Pickos som 
har lager i Örebro med relativ närhet till lagret i Hallsberg. På grund av detta tycker jag att 
Adena Pickos är ett bra alternativ trots att man frångår den tidigare tankegången. 

4.5.2.2 Förslag på helikopterföretag 
Avseende helikopterföretag finns bara ett att välja på då det bara förts diskussioner med ett 
företag, Arlanda Helicopter. Det är ett stort företag som verkar ha resurser att hantera transporter 
med kort varsel. Att basen är lokaliserad på Arlanda kan bli problem vid akuta transporter från 
lagren längst bort i regionen räknat från Arlanda. Behovet är dock sannolikt störst i Västerås, som 
kommer ha artiklar som i vissa fall ska transporteras långa sträckor, och i Stockholmsregionen i 
närheten av lagret i Tomteboda. På grund av detta tror författaren inte att detta skapar några 
större problem. Författaren har därför fått uppfattningen att det skulle fungera bra med detta 
helikopterföretag.  

4.5.2.3 Modell 
Modellens funktion är att visa vilken typ av transporter och vilka företag som kan användas vid 
olika situationer. Normalt bör man av ekonomiska skäl använda biltransporter i så stor 
utsträckning som möjligt. Vid hantering av akuta situationer får man vid varje tillfälle analysera 
vilket alternativ som är det bästa. Det finns många parametrar att beakta som till exempel sträcka, 
trafiksituation och hur akut situationen är. Det är svårt att i förväg ge konkreta förslag på vad 
som är bäst. Ett exempel på detta är att en transport en kort sträcka i Stockholm i rusningstid kan 
ta väldigt lång tid med bil men gå relativt fort med helikopter. Är det dock lite trafik är läget det 
omvända. 

Helikopteralternativet är mest aktuellt i samband med transporter från Västerås och Tomteboda 
eftersom avstånden till de andra lagren är relativt stora. På grund av att det i Norrköping och 
Hallsberg i stort sett inte finns artiklar som ska transporteras över hela regionen blir 
transportsträckorna så korta att det i regel inte finns någon betydande tidsvinst att göra. 

Nedan visas i tabellformat när respektive företag är tänkt att användas. En mer utförlig tabell som 
beskriver modellen återfinns i bilaga 5. 
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Transport från lager 

Företag Västerås Västerås 
akut 

Tomteboda Tomteboda 
akut 

Norrköping Norrköping 
akut 

Hallsberg Hallsberg 
akut 

AA-
Logistik 

x x       

All-
transport 

    x x   

Adena 
Pickos 

  x x   x x 

Arlanda 
Helicopter 

 x  x     

Tabell. Förslag på distributionsmodell 
 

5 Validering och analys av lösningsförslag 
Nedan ges exempel på hypotetiska händelser i syfte att se hur modellen fungerar samt för att 
kunna jämföra med gamla systemet. En SWOT-analys har även utförts för att får en tydlig bild av 
den nya distributionsmodellen. 

5.1 Hypotetiska händelser 
I detta kapitel presenteras exempel på hur systemet kommer att fungera med de nya 
förhållandena. Dels diskuteras huruvida man bör använda bil eller helikopter, dels jämförs det 
nya systemet med det gamla. Fem olika scenarion har valts för att kunna ge exempel på 
transporter från både centrallagret och samtliga huvudlager. 

De valda hypotetiska situationerna är bra exempel på situationer där förändringarna blir stora. 
Alltför korta sträckor från centrallagret i Västerås har av naturliga skäl inte exemplifierats på 
grund av att det inte blir någon skillnad på hur det var förut. 

Den tid det tar innan själva transporterna kan påbörjas har det inte tagits någon direkt hänsyn till. 
Detta beroende på att det saknas exakt information om detta. Överlag borde det dock vara 
likvärdigt för alla företag så det borde inte betyda speciellt mycket för validiteten. Bilden 
författaren fått vid företagskontakterna är även att transporterna påbörjas relativt omgående. 

5.1.1 Västerås - Mjölby 

Detta exempel kommer med som ett av två exempel på hur transportsituationen från 
centrallagret kan komma att se ut. Exemplet är tänkt att visa på en transport som blir lång och 
där skillnaden från innan förändringarna är påtaglig. Se bilaga 6.1-6.3 för tidsangivelser och 
kartor. 

Transporten går praktiskt taget över hela regionen och tar därför lång tid. En biltransport 
fungerar även om det tar relativt lång tid. Det går dock att spara tid med helikopter. Här ser man 
alltså att ett helikopteralternativ är ett användbart alternativ vid akuta situationer eftersom det går 
att göra en betydande tidsvinst. 

Av naturliga skäl blir transporttiden påtagligt längre då de flesta artiklar tidigare fanns på lagret i 
direkt anslutning till Mjölby. Det är dock effekter som man får acceptera vid centralisering av 
lagerverksamheten. Dessutom får man ha i åtanke att detta är ett av de längsta avstånden från 
Västerås vilket innebär att längre transportsträckor är sällsynta. 
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5.1.2 Västerås - Katrineholm 

Detta är det andra exemplet som visar på hur transportsituationen från centrallagret kan komma 
att se ut. Exemplet är tänkt att visa på en transport som är medellång. Se bilaga 7.1-7.3 för 
tidsangivelser och kartor. 

Transporten är i detta exempel varken lång eller kort. Vid akuta situationer går dock det dock att 
göra en tidsbesparing med helikopter varför detta kan vara ett användbart alternativ vid sådana 
situationer. 

Även här blir skillnaden märkbar i jämförelse med innan förändringarna då de flesta artiklarna 
även fanns på lagret i Katrineholm. Skillnaden blir dock inte lika stor som i exemplet med Mjölby 
eftersom det är kortare avstånd. 

5.1.3 Norrköping  - Linköping 

Detta exempel kommer med som ett exempel på hur transportsituationen från huvudlagret  i 
Norrköping kan komma att se ut. Se bilaga 8.1-8.2 för tidsangivelser och kartor. 

Transporten är inget problem då det går snabbt att ta sig från Norrköping till Linköping. Något 
helikopteralternativ kan inte bli aktuellt då avståndet är för kort. På grund av korta avstånd blir 
sannolikt helikopteralternativet inte aktuellt från detta lagret speciellt ofta. 

Det blir en viss skillnad beroende på att det tidigare fanns ett lager i Linköping. Dock blir 
skillnaden inte så stor med tanke på att det går relativt fort att ta sig mellan Linköping och 
Norrköping. 

5.1.4 Tomteboda - Upplands Väsby 

Detta exempel kommer med som ett exempel på hur transportsituationen från huvudlagret  i 
Tomteboda kan komma att se ut. Se bilaga 9.1-9.3 för tidsangivelser och kartor. 

Transportsträckan är kort och går snabbt med bil förutsatt att det inte är rusningstrafik med köer. 
Är situationen akut avgör trafiksituationen vilket som är det bästa alternativet. I rusningstrafik går 
det fortare med helikopter, annars är biltransport ett bättre alternativ. Lagrets närhet till 
helikopterbasen gör att det ofta går att spara tid vid transporter med helikopter. 

Tidsskillnaden vid biltransporter är marginell. Dock innebär det nya systemet en förbättring vid 
akuta situationer då helikopter kan utnyttjas. 

5.1.5 Hallsberg - Frövi 

Detta exempel kommer med som ett exempel på hur transportsituationen från huvudlagret  i 
Hallsberg kan komma att se ut. Se bilaga 10.1-10.3 för tidsangivelser och kartor. 

Sträckan är inte speciellt lång och det tar inte speciellt lång tid med biltransport. Man kan även se 
att det inte är något bra alternativ med helikopter eftersom det tar längre tid än med bil. Precis 
som vid transporter från lagret i Norrköping så är helikopteralternativet inte aktuellt speciellt ofta 
på grund av korta avstånd. 

Tidsskillnaden mot det gamla systemet blir marginell. Helikopteralternativet medför ingen 
tidsvinst varför det inte är någon direkt märkbar förändring mellan gamla och nya systemet. 
Beroende på var felen uppstår blir avstånden naturligtvis annorlunda jämfört med gamla systemet 
men det kan inte ses som varken förbättring eller försämring då felen uppstår slumpmässigt. 
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5.2 SWOT-analys 
För att få en tydlig sammanfattad bild av situationen följer nedan en SWOT-analys på den nya 
distributionsmodellen där dess styrkor och svagheter analyseras. 
 
 

Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 

- Täcker hela regionen 
- Kontakt med företagen 
- Kan hantera många olika situationer 
  

- Kostnadsfrågan 
- Inte testad i verkligheten 
 

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 

- Utveckla studien av systemet till att 
inkludera fler parametrar 

- Samarbete med närliggande 
regioner 

 

- Kostnadsfrågan 
- Programvaran Route Scandinavia 
- Förhandlingar med företag 
 

            Figur. SWOT-analys över nya distributionsmodellen 

5.2.1 Styrkor 

Modellen täcker geografiskt hela regionen och kan hantera transporter från alla de fyra stora 
lagrena till någon angiven plats i regionen. 

En styrka är att det har förts en dialog med varje företag vilket ger en viss garanti för vad de 
utgett sig för att klara av. 

Många olika situationer kan hanteras. Det viktiga i sammanhanget är dock att akuta situationer 
kan klaras av på olika sätt. 

5.2.2 Svagheter 

På grund av avsaknad av information har det inte varit någon fokusering på kostnadsfrågan vid 
samtal med företagen. Om denna parameter varit med i diskussionen skulle den kunna påverka 
resultatet vid jämförelse mellan företagen och hur de värderats i förhållande till varandra. 

En svaghet är att modellen inte är testad i verkligheten. Det kan skilja mellan teori och praktik 
om det är någon betydande parameter som inte kommit med i analysen. 

5.2.3 Möjligheter 

Det finns stora möjligheter att utveckla denna logistikanalys genom att inkludera fler parametrar. 
Till exempel kan man ta hänsyn till alla artiklar och alla lager vilket skulle ge en bättre helhetsbild 
av systemet. 

En annan möjlighet skulle kunna vara samarbete med någon närliggande region om det finns 
något strategiskt bra placerat lager. Detta skulle då kunna minska vissa transportsträckor. 

5.2.4 Hot 

Kostnadsfrågan är en osäkerhetsparameter och kan bli problem eftersom det kan göra att 
företagen värderas annorlunda och att modellen således blir annorlunda. 
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Vid valideringen användes programvaran Route Scandinavia. Det råder dock osäkerhet om vilka 
parametrar programmet tar hänsyn till och vad som ligger till grund för tidsangivelserna Det är 
dock ett stort företag som lanserat programmet och bör vara ett tillräckligt tillförlitligt verktyg i 
sammanhanget trots att det framförallt är producerat för privatpersoner. 

Eftersom det inte förhandlats utan bara diskuterats med företagen finns en risk för eventuella 
problem vid förhandlingar med företagen vilket då skulle kunna resultera i problem att få de 
leveransvillkor Banverket behöver. För att modellen ska fungera krävs bra avtal med 
logistikföretagen. 
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6 Slutsats och diskussion 
Denna rapport visar att det uppstår ett annorlunda transportbehov om man genomför nämnda 
lagerförändringar och där det gamla tillvägagångssättet för distribution blir oeffektivt. Det krävs 
alltså en ny distributionstaktik för att det ska fungera med den nya lagerstrukturen. 

Distributionsmodellen, som är huvudprodukten av detta arbete, fungerar i teorin vilket visas 
genom valideringen. Den teoretiska diskussionen bekräftas av exemplen som visualiserats genom 
Route Sverige. Modellen skapar förutsättningar för att hantera felavhjälpning med rimlig 
tidsåtgång var som helst i regionen med möjlighet även till akuta insatser. 

Det är tänkbart att modellen skulle se annorlunda ut om man tog hänsyn till fler parametrar i 
analysen. Ett exempel på en viktig parameter som det inte tagits hänsyn till är den ekonomiska. 
Eftersom man genom en effektivisering av lagerverksamheten spar mycket resurser skapas en 
stor potential för ett bra fungerade distributionssystem vilket innebär att det finns utrymme för 
ökade distributionskostnader. Med stor sannolikhet skulle säkert denna parameter därför inte 
förändra modellen i speciellt stor utsträckning. Det man också måste ha i åtanke är, som 
diskuterats tidigare i rapporten, att logistisk förändringsarbete är en kontinuerlig process. Det är 
alltså inte säkert att man når den optimala lösningen då förutsättningarna hela tiden förändras i 
takt med att marknaden förändras på olika sätt. Det viktigaste i detta sammanhang är att man hela 
tiden strävar efter bättre logistik. 

Nästa steg om man väljer det utarbetade distributionsförslaget blir att ta kontakt med de till 
modellen utvalda företagen för att diskutera hur eventuella avtal skulle kunna se ut. 
Förutsättningarna för dessa diskussioner borde vara ganska goda då det tagits personlig kontakt 
med alla företag där de förklarat att de kan hantera Banverkets PDÖs transportsituation. När väl 
avtalen är skrivna så är modellen färdig att använda. 
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7 Rekommendationer för fortsatt arbete 
När det handlar om ett sådant här arbete finns det egentligen ingen begränsning till hur 
omfattande det kan bli. I slutändan handlar det om hur arbetet avgränsas. Under arbetet dyker 
det dock upp tankar och idéer om hur arbetet skulle kunna utvecklas men som ligger utanför 
avgränsningen. En del av de tankar och idéer som författaren fått under arbetets gång är alltså 
presenterade nedan. 

I den här analysen är, som nämnt tidigare, inte alla parametrar som påverkar situationen 
representerade. Möjligheter finns att inkludera fler parametrar för att på så sätt skapa en bättre 
bild av systemet och få möjlighet att kunna fatta mer rationella och effektiva beslut. Till exempel 
kan man tänka sig att man fokuserar på alla produkter istället för bara de som används 
lågfrekvent. Uppslagen på relevanta parametrar är många och det är ofta möjligheten att 
genomföra analysen som sätter stopp för hur mycket som kan ingå i en modell. Komplexiteten 
blir snabbt större då nya parametrar adderas till analysen. 

Det finns många olika ruttplaneringsprogram på marknaden. Det som använts i detta arbete är en 
relativt enkel modell men som även finns i en proffesionell version för till exempel företag. I 
dessa program finns väldigt stora möjligheter att lägga in i stort sett vilka parametrar som helst 
och att hitta snabbaste eller billigaste väg vid olika förutsättningar. En idé är att använda ett 
sådant program och utnyttja dess funktioner i stor utsträckning för att nå ett bra resultat. 

I dagsläget fokuserar man endast på de lager som är lokaliserade i sin egen region. 
Regionsindelningen har såklart ett syfte men det måste finnas vägar för samarbete om det finns 
möjlighet att bli mer kostnadseffektiv. Tanken är att det kanske finns något lager i en närliggande 
region som har en sådan geografisk placering att det skulle vara betydligt närmare att transportera 
från ett sådant lager än att genomföra en lång transport från ett lager i sin egen region. På så sätt 
skulle man eventuellt kunna minska transportsträckorna. Författaren har ingen direkt uppfattning 
om hur realiserbart det kan vara men skulle det gå att genomföra skulle alla parter vinna på det. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1.1 Lagersituation innan förändringar (bild) 
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9.2 Bilaga 1.2 Lagersituation innan förändringar (tabell) 
 
 

Nr Lager Kommentar 
1 Västerås Centrallager, lager för E-artiklar 
2 Norrköping Huvudlager, inga E-artiklar 
3 Hallsberg Huvudlager, inga E-artiklar 
4 Tomteboda Huvudlager 
5 Linköping Nedläggning 
6 Örebro Nedläggning 
7 Rosersberg Nedläggning 
8 Eskilstuna Inga E-artiklar 
9 Enköping Inga E-artiklar 
10 Uppsala Inga E-artiklar 
11 Södertälje Inga E-artiklar 
12 Sundbyberg Inga E-artiklar 
13 Katrineholm Inga E-artiklar 
14 Mjölby Inga E-artiklar 
15 Kisa Bortse från lager, små volymer 
16 Västervik Bortse från lager, små volymer 
17 Tele Cst Bortse från lager, små volymer 
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9.3 Bilaga 2.1 Lagersituation efter förändringar (bild) 
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9.4 Bilaga 2.2  Lagersituation efter förändringar (tabell) 
 
 
 

Nr Lager Kommentar 
1 Västerås Centrallager, lager för E-artiklar 
2 Norrköping Huvudlager, inga E-artiklar 
3 Hallsberg Huvudlager, inga E-artiklar 
4 Tomteboda Huvudlager 
5 Eskilstuna Inga E-artiklar 
6 Enköping Inga E-artiklar 
7 Uppsala Inga E-artiklar 
8 Södertälje Inga E-artiklar 
9 Sundbyberg Inga E-artiklar 
10 Katrineholm Inga E-artiklar 
11 Mjölby Inga E-artiklar 
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9.5 Bilaga 3.1 Information om kontaktpersoner 1(2) 
 

AA - Logistik    

Webadress:  www.aalogistik.com 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Thorbjörn Sandberg 021 - 328685 070 - 534 86 10 thorbjorn.sandberg@aabolagen.com 
Leif Jansson 021 - 328687 070 - 532 86 87 leif.jansson@aabolagen.com 
    
 
 

DFDS Transport AB 
Webadress:  www.dfdstransport.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Jan Karlsson 021-831430  jan.karlsson@dfdstransport.se 
Kenth Jonasson   kenth.jonasson@dfdstransport.se 
    
 
 

Adena Pickos    

Webadress:  www.adenapickos.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Peter Lennartsson 021 - 555 85 240 0733 - 685 240 peter.lennartsson@jetpak.se 
    
 
 

Alltransport i Östergötland  
Webadress:  www.alltransport.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Jörgen Larsson 011 - 198355  jorgen.larsson@alltransport.se 
    
 
 

LBC i Västerås 
Webadress:  www.vasteras.lbc.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Hans Porswald 021 - 818140   
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9.6 Bilaga 3.2 Information om kontaktpersoner 2(2) 
 
 

Globex Transport AB 
Webadress:  www.globex.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Suzanne Langhard 011 - 4804405  s.langhard@globex.se 
    
 
 

Arlanda Helicopter AB 
Webadress:  www.arlandahelicopter.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Tomas Wallis 08 - 59360208  arlanda.hcp@swipnet.se 
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9.7 Bilaga 4. SFR-anslutna helikopterföretag 
 
 

Företag Ort 
Arctic Air AB Arjeplog 
Arlanda Helikopter AB Stockholm-Arlanda 
Broby Helikopter Bettna 
Cassel Aero Husum 
Fiskflyg AB Porjus 
Fjällflygarna i Arjeplog AB Laisvall 
Heli i Arjeplog AB Arjeplog 
Helimatic Helicopter AB Linköping 
Jämtlands Flyg AB Östersund 
Lapplandsflyg/LapAir AB Umeå 
Laroy flyg AB Landskrona 
Norrlandslyg AB Gällivare 
Osterman Helikopter i Göterborg Säve 
Polar Helikopter i Kiruna AB Kiruna 
Roslagens Helikopterflyg AB Norrtälje 
Westhelicopter AB Tärnaby 
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9.8 Bilaga 5. Förslag på distributionsmodell 
 
 

Transport från lager 
Företag Västerås Västerås 

akut 
Tomteboda Tomteboda 

akut 
Norrköping Norrköping 

akut 
Hallsberg Hallsberg 

akut 
AA-
Logistik 

x x       

All-
transport 

    x x   

Adena 
Pickos 

  x x   x x 

Arlanda 
Helicopter 

 x  x     

 
AA - Logistik    
Webadress:  www.aalogistik.com 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Thorbjörn Sandberg 021 - 328685 070 - 534 86 10 thorbjorn.sandberg@aabolagen.com 
Leif Jansson 021 - 328687 070 - 532 86 87 leif.jansson@aabolagen.com 
    
Adena Pickos    
Webadress:  www.adenapickos.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Peter Lennartsson 021 - 555 85 240 0733 - 685 240 peter.lennartsson@jetpak.se 
    
Alltransport i Östergötland  
Webadress:  www.alltransport.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Jörgen Larsson 011 - 198355  jorgen.larsson@alltransport.se 
    
Arlanda Helicopter AB 
Webadress: www.arlandahelicopter.se 
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post 
Tomas Wallis 08 - 59360208  arlanda.hcp@swipnet.se 
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9.9 Bilaga 6.1 Västerås - Mjölby 

9.9.1 Gamla systemet 

 
Närmaste lager : Mjölby 
Beräknad tid : 0 h 0 min 
Avstånd : 0 km 
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9.10 Bilaga 6.2 Västerås - Mjölby 

9.10.1 Nya systemet med lastbil 

 
Närmaste lager : Västerås 
Beräknad tid : 2 h 52 min 
Avstånd : 220 km 
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9.11 Bilaga 6.3 Västerås - Mjölby 

9.11.1 Nya systemet med helikopter 

 
Närmaste lager : Västerås 
Beräknad tid : 30 min + 70 min = 100 min = 1 h 40 min 
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9.12 Bilaga 7.1 Västerås - Katrineholm 

9.12.1 Gamla systemet 

 
Närmaste lager : Katrineholm 
Beräknad tid : 0 h 0 min 
Avstånd : 0 km 
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9.13 Bilaga 7.2 Västerås - Katrineholm 

9.13.1 Nya systemet med lastbil 

 
Närmaste lager : Västerås 
Beräknad tid : 1 h 33 min 
Avstånd : 104 km 
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9.14 Bilaga 7.3 Västerås - Katrineholm 

9.14.1 Nya systemet med helikopter 

 
Närmaste lager : Västerås 
Beräknad tid : 30 min + 30 min = 60 min 
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9.15 Bilaga 8.1 Norrköping - Linköping 

9.15.1 Gamla systemet 

 
Närmaste lager : Linköping 
Beräknad tid : 0 h 0 min 
Avstånd : 0 km 
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9.16 Bilaga 8.2 Norrköping - Linköping 

9.16.1 Nya systemet med lastbil 

 
Närmaste lager : Norrköping 
Beräknad tid : 0 h 36 min 
Avstånd : 42 km 
 
 
 

 

 67 



9.17 Bilaga 9.1 Tomteboda - Upplands Väsby 

9.17.1 Gamla systemet 

 
Närmaste lager : Rosersberg 
Beräknad tid : 0 h 27 min 
Avstånd : 19 km 
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9.18 Bilaga 9.2 Tomteboda - Upplands Väsby 

9.18.1 Nya systemet med lastbil 

 
Närmaste lager : Tomteboda 
Beräknad tid : 0 h 20 min 
Avstånd : 22 km 
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9.19 Bilaga 9.3 Tomteboda - Upplands Väsby 

9.19.1 Nya systemet med helikopter 

 
Närmaste lager : Tomteboda 
Beräknad tid : 20 min + 8 min = 28 min 
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9.20 Bilaga 10.1 Hallsberg - Frövi 

9.20.1 Gamla systemet 

 
Närmaste lager : Örebro 
Beräknad tid : 0 h 53 min 
Avstånd : 50 km 
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9.21 Bilaga 10.2 Hallsberg - Frövi 

9.21.1 Nya systemet med lastbil 

 
Närmaste lager : Hallsberg 
Beräknad tid : 1 h 18 min 
Avstånd : 79 km 
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9.22 Bilaga 10.3 Hallsberg - Frövi 

9.22.1 Nya systemet med helikopter 

 
 
Närmaste lager : Hallsberg 
Beräknad tid : 72 min + 19 min = 91 min = 1 h 31 min 
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