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Förord
I projektet ”Sjötransporter i modell och verklighet – betydelsen av samlastning, skalfördelar, frekvens,
hastighet, lastbärare och slingor” ingår två rapporter. Den första rapporten (VTI Notat 30-2016) är en
bas för arbetet och syftar till att beskriva hur resultat avseende sjötransporter från den nuvarande
Samgodsmodellen överensstämmer med verkligheten.
I denna andra rapport undersöks hur stort problem det är att Samgods inte modellerar linjetrafik med
slingor. Tyngdpunkten är på modelltekniska aspekter. Disa Asplund (VTI) och Jonas Westin
(CERUM, Umeå universitet) har tagit fram rapporten.
Ett stort tack till Magnus Wikström och Lotta Åkre på SCA Logistics för värdefulla synpunkter. Ett
stort tack också till projektets referensgrupp bestående av Henrik Swahn och Kevin Cullinane för
intressanta diskussioner och värdefulla synpunkter. Vi tackar även Petter Hill (Trafikverket) för bra
synpunkter på tidigare versioner av rapporten samt Hanna Lindgren (VTI) för korrekturläsning.
Trafikverket har finansierat projektet.
Stockholm, januari 2017

Inge Vierth
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium genomfört 14 december 2016 där Marcus Sundberg var lektör. Disa Asplund
har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter
granskat och godkänt publikationen för publicering (15 december 2016). De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten
VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 14 December 2016 where Marcus Sundberg reviewed and
commented on the report. Disa Asplund has made alterations to the final manuscript of the report. The
research director Mattias Haraldsson examined and approved the report for publication on
(15 December 2016). The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not
necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Modellering av slingor inom sjötransporter
av Disa Asplund (VTI) och Jonas Westin (CERUM Umeå universitet)

Den svenska nationella godstransportmodellen Samgods simulerar logistikbeslut på en disaggregerad
företagsnivå. En för sjöfarten viktig modellbegränsning är att all linjetrafik modelleras med endast två
noder, det vill säga varje fartyg antas enbart köra fram och tillbaka mellan en start- och en målpunkt. I
verkligheten kör ofta godsfartyg i slingor mellan olika hamnar för att på ett bättre sätt utnyttja
sjöfartens skalfördelar. Syftet med denna rapport är att analysera effekten av att i en transportmodell
av Samgodstyp tillåta fartygsoperatörer att utöver direkta rutter mellan två hamnar, även utnyttja mer
komplexa transportslingor till sjöss och genom detta samlasta varor mellan flera olika hamnar på
samma fartyg. Detta görs genom att utveckla en ny (fristående) modell för godstransporter med
linjefartyg, kallad LIFREM (Loops Including FREight Model). Denna modell kalibreras för en
fallstudie som utgår ifrån export av vissa skogsprodukter från Norrland via Östersjön och Nordsjön.
Resultaten visar att då vi inför fördefinierade slingor så minskar totala logistikkostnader med ca 10 %
och då vi tillåter fartygsoperatören att fritt välja slingor så minskar de med hela 21 %, och då har vi
inte inkluderat möjliga vinster av att utnyttja kapaciteten på tillbakaresan för returtransporter (som i
verkligheten är betydande). Detta visar att modellering av slingor är betydelsefullt för att kunna spegla
sjöfartens konkurrenskraft gentemot de andra trafikslagen på ett verklighetstroget vis. Detta bekräftas
också av det faktum att andelen sjöfart går upp med 2–4 % i LIFREM då slingor tillåts.

VTI notat 31-2016

7

8

VTI notat 31-2016

Summary
Modelling sea transport loops
by Disa Asplund (VTI) and Jonas Westin (CERUM Umeå University)

The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates
logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport
demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The
model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck
and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the
features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from
different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of
removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and
utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of
sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing
so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western
Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and
allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that
modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport
mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when
loops are allowed.
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1.

Inledning

Den svenska nationella godstransportmodellen Samgods simulerar logistikbeslut på en disaggregerad
företagsnivå. Modellen beräknar den totala årliga efterfrågan på transporter i Sverige för alla transportslag baserat på en deterministisk minimering av varuägarnas totala kostnad för transporter och logistik.
Kärnan i modellsystemet är en logistikmodell där gods tilldelas olika transportkedjor baserade på
minimering av den totala logistikkostnaden genom ett förfarande där sändningsstorlekar och transportkedjor väljs simultant. Transportkostnaden beräknas som en generaliserad kostnad som består av tidskostnader för godset, fordonskostnader (inklusive kapital, personal och drivmedel), andra länkkostnader (t.ex. olika skatter och avgifter) samt kostnader för lastning, lossning och lagerhållning etc.
(Significance, 2016). I den använda modellversionen (Samgods 1.1) finns 32 aktiva varugrupper. En
viktig restriktion är att modelleringen sker separat inom varje varugrupp, exempelvis tillåter modellen
inte samlastning av varor från flera olika varugrupper på samma fartyg, tåg eller lastbil, vilket kan vara
extra problematiskt för sjötransporter där skalekonomi är en viktig fördel.1
Denna rapport är den andra delrapporten i forskningsprojektet Sjötransporter i modell och verklighet
med finansiering av Trafikverket. I den första delrapporten (Vierth et al. 2016) undersöktes hur sjötransporter beskrivs i Samgods Version 1.1. Rapporten visar att Samgodsmodellen modellerar
storleksfördelning relativt korrekt för fartygskategorin ”övriga fartyg” (anropsstyrd trafik) och
samtidigt underskattar användningen av större fartygsklasser för container- och RoRo2-fartyg
(linjetrafik) jämfört med data från Sjöfartsverket avseende anlöp i svenska hamnar. I den första
rapporten koncentrerades analysen på problemen i modelleringen av containerfartygen, medan denna
studie fokuserar på RoRo-fartygen.
En annan för sjöfarten viktig modellbegränsning är att all linjetrafik modelleras med endast två noder,
dvs. varje fartyg antas enbart köra fram och tillbaka mellan en start- och en målpunkt. I verkligheten
kör ofta godsfartyg i slingor mellan olika hamnar för att på ett bättre sätt utnyttja sjöfartens
skalfördelar.
Ett ytterligare motiv till projektet är att belysa hur de nämnda begränsningarna påverkar möjligheten
att utvärdera föreslagna politikåtgärder, exempelvis svaveldirektivet som infördes 2015 (se Vierth et
al. 2014). Kan modellen någorlunda korrekt förutse förändrade transportval hos företagen till följd av
ökade distansberoende kostnader?3

1.1.

Syfte och avgränsning

Syftet med denna rapport är att analysera effekten av att i en ny transportmodell av Samgodstyp tillåta
fartygsoperatörer att utöver direkta rutter mellan två hamnar, även utnyttja mer komplexa transportslingor till sjöss och genom detta tillåta samlastning av varor från flera hamnar på samma fartyg. Detta
görs genom att utveckla en ny, fristående modell för godstransporter med linjefartyg, kallad LIFREM
1

Enda undantaget till detta är att kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet via Samgods RCM-modul skapar en
svag interaktion mellan varuflöden från olika varugrupper som använder samma järnvägslänkar.
2

RoRo (av engelskans roll on, roll off) är en beteckning för en speciell fartygstyp för godstransporter där godset
rullas av och på, tex i form av trailers eller kassetter som transporteras skyddat inne i fartyget. Utmärkande är
lägre omlastningstider (och därmed kostnader) men högre kostnader till havs i och med att större fartyg krävs för
en given godskapacitet. I och med detta är dessa fartyg även mer bränsletörstiga per godskapacitet.
3

I en tidigare analys av konsekvenser av ett införande av svaveldirektivet användes förutom Samgods även den
agentbaserade simuleringsmodellen TAPAS som utvecklats vid Blekinge Tekniska Högskola (Ramstedt och
Holmgren, 2013). Då både Samgods och TAPAS bygger på ansatser där fordon och fartyg endast går i direkttrafik medför detta att modellerna har svårt att fullt ut fånga sjöfartens skalfördelar genom slingor som tillåter
fartyg att samlasta gods från flera hamnar. En hypotes är därför att ovannämnda modellbegräsningar leder till en
oförmåga att korrekt representera stordriftsfördelar för sjötransporter som går i linjetrafik.
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(Loops Including FREight Model). Denna modell kalibreras för en fallstudie som utgår ifrån den
samlade exporten av skogsprodukter från utvalda delar av norra Sverige till norra Europa. Både i
LIFREM och verkligheten används RoRo-fartyg för detta ändamål. Data över godsflöden, transportnätverk och kostnader som representerar samtliga svenska företag har hämtats från Samgods. Dessa
data utgör en bas som vi tror att detta är tillräckligt realistiskt för att tjäna studiens huvudsyfte; att
undersöka betydelsen av ovanstående modellbegränsningar i Samgods.
Rapporten tar upp följande frågeställningar:


Vad är skillnaden mellan enkla linjer med endast två hamnar och mer komplexa slingor när ett
fartyg kan lasta och lossa gods vid flera stopp längs en fördefinierad eller fritt väljbar rutt?



Hur skiljer sig reaktionen på exempelvis en kostnadsökning till följd av en politisk åtgärd hos
en transportör åt beroende på hur modellen formuleras?

Returtransporter är en i verkligheten viktig aspekt för denna typ av transporter, som inte behandlas i
den aktuella studien. Detta eftersom huvudsyftet är att undersöka slingors implikationer i Samgods,
och i Samgods behandlas returtransporter schablonmässigt. Att inkludera returtransporter på ett
verklighetstroget vis skulle därför innebära att skillnaden mellan LIFREM och Samgods skulle blivit
större och gjort det svårt att isolera effekten av införandet av slingor vilket är syftet med denna studie.
I det avslutande avsnittet diskuteras hur resultaten från studien kan införlivas i Samgods för att
modellera sjötransporter på ett mer realistiskt sätt.

1.2.

Forskningslitteratur

Ett stort forskningsfält inom logistik och operationsanalys berör utveckling av modeller och
beräkningsmetoder för att analysera och utforma optimala slingor och fraktscheman för sjötransporter.
Se bland annat Christiansen et al. (2004), Christiansen et al. (2013) och Meng et al. (2013) för några
(färska) forskningsöversikter. Den modelleringstradition som utvecklats inom detta forskningsområde
utgör ett alternativ till hur dessa frågor behandlas i trafikslagsövergripande nationella godstransportmodeller av den typ som används i Samgods.
En stor utmaning i denna forskning är att de modeller man använder ofta ger upphov till optimeringsproblem med mycket hög komplexitet. Problemet att utforma optimala slingor kan i många situationer
beskrivas som en variant av det välkända handelsresandeproblemet (ibland förkortat TSP efter det
engelska namnet Travelling Salesman Problem). Detta problem är NP-hårt4 vilket innebär att tiden det
tar att lösa optimeringsproblemet i värsta fall ökar mycket snabbt med problemstorleken. Detta gör det
mycket svårt att finna exakta lösningar på stora problem med många noder. En stor del av forskningen
i fältet har därför inriktats på att utveckla olika former av alternativa heuristiska lösningsmetoder för
att reducera beräkningstiderna för stora problem (se exempelvis Korsvik et al., 2010).
LIFREM som används i denna rapport baseras till del på modeller från Fagerholt och Christiansen
(2000) samt Fagerholt (2004). En nyare formulering av ett optimeringsproblem för nätverk av linjefartyg (LSNDP, Liner Shipping Network Design Problem) baserat på serviceflöden presenteras i
Plum, Pisinger och Sigurd (2014).

4

Från engelskans nondeterministic polynomial time. NP är en av de viktigast klasserna inom beräkningskomplexitetsteori.
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1.3.

Disposition

I Avsnitt 2 beskrivs metoden mer djupgående, dels genom en kort introduktion i ord och dels
matematiskt. I Avsnitt 3 presenteras indata och i Avsnitt 4 resultat. Notatet avslutas med diskussion
kring resultat samt möjligheterna för implementering i Samgods Avsnitt 5.
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2.

Metod

LIFREM är en godstransportmodell med en liknande struktur som Trafikverkets Samgodsmodell men
med ett större fokus på sjötransporter. I modellen konstruerar en fartygsoperatör en uppsättning sjötransportslingor genom att välja fartyg, hastighet och avgångsfrekvens för olika rutter. Fartygsoperatören väljer även mängd gods att transportera med olika slingor mellan olika hamnar med målet
att minimera systemets totala transport- och logistikkostnad.
I modellen antas att transportefterfrågan är konstant. Efterfrågan är beskriven i form av en OD-matris5
som anger mängden gods som vid varje tidsperiod finns att transportera mellan olika hamnar för olika
varugrupper. Utöver sjötransporter har godsägarna i modellen även möjlighet att transportera gods
med ett ospecificerat landbaserat alternativ (troligen lastbil). Se Figur 1. Det blå fältet symboliserar ett
innanhav (ex. Östersjön) och de bruna fyrkanterna hamnar. Den blåa triangeln symboliserar en möjlig
fartygsslinga och den svara bågen en alternativ möjlighet med landtransport. Den streckade figuren
visar slingans riktning.

Figur 1. Schematisk bild av en slinga mellan tre hamnar och en alternativ landtransport.
Kostnadsstrukturen och transportnätverket i modellen är i huvudsak hämtat från Samgodsmodellen
men har kompletterats med data från en av de ursprungsstudier som ligger till grund för kostnadssambanden i Samgods6. Vissa förenklingar har även gjorts; dels tar modellen inte hänsyn till faktisk
lagerkostnad för godset som i Samgods, utan använder bara godsets tidsvärde, dels beräknas
kostnaden för landtransportalternativet med en schablonmetod utifrån totala kostnader för aktuella
godsflöden i Samgods, dels inkluderas inte orderkostnad. För att spara beräkningstid har även vissa
kostnadskomponenter slagits ihop. Kostnadsstrukturen skiljer sig därför något från Samgods.

5

OD-matriser (origin-destination) beskriver efterfrågan av varor mellan två zoner till skillnad från PC-matriser
(producer-consumer) som beskriver efterfrågan av varor mellan producenter och konsumenter i enskilda zoner. I
Samgods används PC-matriser. Eftersom vi i denna fallstudie enbart studerar logistikbeslut för export hos ett
enskilt företag med fokus på sjöfart använder vi i denna studie OD-matriser.
6

För omlastningskostnaderna har vi utgått från Berglund et al. (2015), då vissa oklarheter fanns kring hur detta
behandlats i Samgods.
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I modellen har fartygsoperatören följande val:


Antal fartyg



Fartygsklass för varje fartyg



Rutter för varje fartyg



Avgångsfrekvens för varje rutt och fartygsklass



Mängd gods att transportera på varje rutt och fartygsklass7

Kostnadsminimeringsproblemet i modellen är formulerat som ett linjärt blandat heltalsprogrammeringsproblem (MILP) som löses med optimeringsalgoritmen inlinprog i Optimization
Toolbox i Matlab R2016a. En fördel med denna ansats är att den på ett mer realistiskt sätt kan
modellera linjetrafik till sjöss än vad som idag sker i Samgods. En nackdel med metoden är att
beräkningstiden på grund av problemets komplexitet ökar mycket snabbt med antal hamnar. Detta har
utgjort motiv till att begränsa antal hamnar genom att utgå från en fallstudie. Metoden innebär också
att tomtransporter modelleras explicit till skillnad från i Samgods där tomtransporter beräknas separat i
ett tilläggssteg. Likheterna och skillnaderna mellan Samgods och denna modell är sammanställda i
Tabell 1.
Tabell 1. Jämförelse mellan Samgods och Matlabmodellen för slingor.
Samgods

LIFREM matlabmodell för slingor

Lokal detaljeringsnivå

X

-

Transportkedjor

X

-

Heltäckande nationell

X

-

Val mellan sjö- och landalternativ

X

X

Modellering kostnader sjötransporter

X

X

Modellering kostnader för landalternativ

X

-

Val av fartygsstorlek

(X)*

X

Val av antal fartyg

(X)*

X

Konsolidering över varugrupper
Konsistent modellering av

frekvens8

Slingor
Tomtransporter
Optimering av fartygens hastigheter

-

(X)**

-

X

-

X

(X)***
-

X
-

* Samgods ska teoretiskt göra en avvägning mellan antal fartyg och storlek, men Rapport 1 visar att denna mekanism inte
fungerar tillfredställande i praktiken.
** I den nya modellen har tre varugrupper slagits ihop till en (olika skogsprodukter). I en förlängning kan dock ytterligare en,
separat varugrupp (ex. general cargo) samlastas med ovannämnda varugrupp.
*** I Samgods modelleras inte tomtransporter explicit, utan istället läggs ett antal schablontransporter på med syfte att spegla
tomtransporter.

7

Man kan välja att inte skeppa allt efterfrågat gods med fartyg, vilket då istället får transporteras med
landtranportalternativet.
8

Se avsnitt 4.4 i den första delrapporten (Vierth et al. 2016).
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2.1.

Matematisk modellbeskrivning

I modellen optimerar en fartygsoperatör en fartygsflotta med syfte att minimera sina totala kostnader
för transporter och logistik. Företaget väljer antal fartyg, rutter för varje fartyg och hur mycket gods
som varje fartyg ska lasta och lossa i varje hamn fartyget passerar längs rutten.
Låt 𝑝 ∈ 𝑃 vara en mängd med hamnar och 𝑙 ∈ 𝐿 vara mängden av alla direkta länkar mellan
hamnarna, dvs. 𝐿 ⊂ 𝑃×𝑃. Hamnarna och länkarna skapar tillsammans en riktad graf 𝐺 = 〈𝑃, 𝐿〉 med
en nodmängd 𝑃 och en länkmängd 𝐿. Låt vidare 𝑠 ∈ 𝑆 vara mängden av alla möjliga slingor i
nätverket. En slinga 𝑠 kan beskrivas av en ordnad lista av hamnar 𝑝 ∈ 𝑃𝑆 och länkar 𝑙 ∈ 𝐿𝑆 som
fartyget passerar på längs slingan. För att förenkla modellen betraktar vi enbart rutter med slutna
slingor och som enbart besöker varje hamn en gång per varv i slingan, dvs. vi tillåter inte så kallade
fjärilsloopar (butterfly routes). Vi tillåter inte heller omlastningar mellan fartyg i modellen. Givet
dessa antaganden ges det totala antalet sjötransportrutter 𝑛𝑆 av uttrycket:
𝑚

𝑛𝑆 = ∑
𝑘=2

1 𝑛!
𝑘 (𝑛 − 𝑘)!

där 𝑛 är det totala antalet hamnar i nätverket och 𝑚 ≤ 𝑛 är det maximala antalet hamnar som ett fartyg
kan besöka i ett varv längs slingan. I ett nätverk med tre hamnar 𝑝 ∈ {1,2,3} blir det totala antalet sjötransportrutter 𝑛𝑆 = 5, dvs. rutterna 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3, 1-3-2. Eftersom vi enbart tillåter slutna
slingor betyder det att exempelvis slingor som besöker hamnarna i ordningsföljden 1-2-3 och 2-3-1
räknas som samma slinga medan slingorna 1-2-3 och 1-3-2 räknas som olika slingor. I nuvarande
versionen av Samgods tillåts fartyg enbart använda direkta rutter mellan två hamnar vilket motsvarar
𝑚 = 2. Då det totala antalet sjötransportrutter växer mycket snabbt med antalet hamnar 𝑛, sätter detta
en beräkningsteknisk begränsning på hur många hamnar som modellen samtidigt kan optimera, se
Bilaga 1. Utöver detta kan ytterligare begränsningar tillkomma som minskar antalet tillåtna sjötransportrutter ytterligare genom exempelvis begränsningar av hur lång tid varje varv i slingan får ta.
Vi antar vidare att företaget kan välja mellan 𝑛𝑉 olika fartygsklasser. Ett fartyg av en viss klass
utmärks av en lastkapacitet, hastighet, minsta avgångsfrekvens samt kostnader för avstånd,
användningstid och hamnanlöp. Låt 𝑣 ∈ 𝑉 vara mängden av alla fartygsklasser företaget har tillgång
till. En sjötransportrutt 𝑟 ∈ 𝑅 består av en kombination av en slinga 𝑠 och en bestämd fartygsklass 𝑣.
Mängden av alla möjliga rutter 𝑟 ∈ 𝑅 kan därför definieras som mängden av alla möjliga
kombinationer av slingor 𝑠 och fartygsklasser 𝑣, dvs. 𝑅 = 𝑆×𝑉 = {(𝑠, 𝑣)|𝑠 ∈ 𝑆 och 𝑣 ∈ 𝑉}. Det totala
antalet möjliga rutter är därför 𝑛𝑅 = 𝑛𝑆 ∙ 𝑛𝑉 .
Låt 𝑘 ∈ 𝐾 vara mängden av transportflöden som kan transporteras av fartygsoperatören där 𝑛𝐾 är
antalet varuflöden i 𝐾. Varje flöde 𝑘 definieras av en starthamn 𝑜𝑘 , en målhamn 𝑑𝑘 , en maximal
transportvolym 𝑥̂𝑘 som företaget kan transportera under en tidsperiod och ett enhetspris 𝑝𝑘 i kronor
per transporterat ton. Enhetspriset 𝑝𝑘 kan både tolkas som den bruttointäkt fartygsoperatören erhåller
för att transportera ett ton av varuflöde 𝑘 mellan 𝑜𝑘 och 𝑑𝑘 eller som den alternativkostnad fartygsoperatören har för att inte frakta ett ton av varuflöde 𝑘 med fartyg utan istället använda en alternativ
landtransport. Låt vidare 𝑟 ∈ 𝑅𝑘 vara den delmängd av rutter som kan användas för att transportera
varor från varuflöde 𝑘 mellan starthamnen 𝑜𝑘 och målhamnen 𝑑𝑘 , dvs. 𝑅𝑘 = {𝑟: 𝑜𝑘 ∈ 𝑃𝑟 , 𝑑𝑘 ∈ 𝑃𝑟 } där
𝑃𝑟 är en lista på hamnar som rutt 𝑟 anlöper längs slingan.
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Modellen innehåller följande variabler och parametrar:
Variabler:
𝑦𝑟

en binär variabel som är 1 om rutt 𝑟 är öppen och 0 om den är stängd

𝑥𝑘𝑟

mängden gods av varuflöden 𝑘 som transporteras med fartyg på rutt 𝑟 under tidsperioden

Det totala antalet variabler i modellen är 𝑛 = 𝑛𝑅 + 𝑛𝑅 ∙ 𝑛𝐾 .
Parametrar:
𝑜𝑘

starthamn (origin) för varuflöde 𝑘

𝑑𝑘

målhamn (destination) för varuflöde 𝑘

𝑥̂𝑘

den maximala transportvolym som företaget kan transportera av varuflöde 𝑘 under en tidsperiod

𝑝𝑘

företagets alternativkostnad för att inte transportera en enhet av varuflöde 𝑘 med fartyg mellan
𝑜𝑘 och 𝑑𝑘 , kan tolkas som kostnaden för att transportera godset landvägen

𝑉𝑂𝑇𝑘 godstidsvärdet för en enhet av varuflöde 𝑘
𝑎𝑘𝑟

indikatorvariabel som är 1 om rutt 𝑟 passerar genom både hamn 𝑜𝑘 och hamn 𝑑𝑘 och kan
användas för att transportera gods av varuflöde 𝑘, dvs. 𝑎𝑘𝑟 = 1, ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑘

𝑎𝑘𝑟𝑙 indikatorvariabel som är 1 om gods från varuflöde 𝑘 som transporteras med rutt 𝑟 passerar länk
𝑙 på rutten mellan 𝑜𝑘 och 𝑑𝑘 (används för att beräkna kapacitetsbegränsningar hos fartyget på
olika delsträckor längs rutten)
𝑣𝑟

fartygsklassen som används på rutt 𝑟

𝑐̂𝑟

lastkapacitet hos fartyg 𝑣𝑟 som används på rutt 𝑟

𝑐𝑟

fast kostnad för att öppna rutt 𝑟 under tidsperioden, dvs. använda ett fartyg av klass 𝑣𝑟 på rutten
under tidsperioden

𝑐𝑘𝑟

rörlig kostnad att transportera en enhet av varuflöde 𝑘 mellan 𝑜𝑘 och 𝑑𝑘 med rutt 𝑟

𝑓𝑟

maximal avgångsfrekvens för rutt 𝑟

𝑇

längden på en tidsperiod

𝑡𝑟

transporttid för ett helt varv med rutt 𝑟

𝑡𝑘𝑟

transporttid mellan hamn 𝑜𝑘 och hamn 𝑑𝑘 med rutt 𝑟 (tiden inkluderar tid för lastning och
lossning av godset i hamn)

𝜏𝑟

turtäthet för rutt 𝑟

Turtätheten för en rutt 𝑟 bestäms av det största värdet av transporttiden för ett helt varv längs en rutt 𝑡𝑟
𝑇

och den turtäthet som ges av ruttens maximala avgångsfrekvens, dvs. 𝑓 . Om transporttiden 𝑡𝑟 är större
𝑟

än 𝑇/𝑓𝑟 går fartyget non-stop under tidsperioden. Om transporttiden 𝑡𝑟 är mindre än 𝑇/𝑓𝑟 används
fartyget endast under delar av tidperioden.
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Företagets kostnadsminimeringsproblem kan formuleras som ett linjärt blandat heltalsoptimeringsproblem (MILP) enligt följande:
𝜏𝑟
max ∑ ∑ (𝑝𝑘 − 𝑐𝑘𝑟 − (𝑡𝑘𝑟 + ) ∙ 𝑉𝑂𝑇𝑘 ) ∙ 𝑥𝑘𝑟 − 𝑐𝑟 ∙ 𝑦𝑟
2
𝑟∈𝑅 𝑘∈𝐾

med följande linjära bivillkor:
0 ≤ 𝑥𝑘𝑟 ≤ 𝑎𝑘𝑟 ∙ 𝑥̅𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑟 ∈ 𝑅
Villkoret ser till så att transportflöden 𝑘 enbart kan använda rutter som passerar både starthamn 𝑜𝑘 och
målhamn 𝑑𝑘 .
∑ 𝑥𝑘𝑟 ≤ 𝑥̂𝑘 , ∀𝑘 ∈ 𝐾
𝑟∈𝑅

Den totala transportvolymen av varuflöde 𝑘 överstiger inte den maximala volymen som är tillgänglig
att transportera under tidsperioden 𝑥̂𝑘 .
∑ 𝑎𝑘𝑟𝑙 ∙ 𝑥𝑘𝑟 ≤ 𝑐̂𝑟 ∙ 𝑦𝑟 , ∀𝑙 ∈ 𝐿𝑟 , ∀𝑟 ∈ 𝑅
𝑘∈𝐾

Det sista villkoret ser till så att den transporterade godsvolymen av alla varuflöden på varje delsträcka
och rutt inte överskrider den maximala kapaciteten hos den fartygsklass som används på rutten.
Bivillkoret ser också till så att gods endast kan transporteras på rutter som är öppna, dvs. där 𝑦𝑟 = 1.
Kostnadsminimeringsproblemet är formulerat i Matlab som ett blandat linjärt heltalsoptimeringsproblem (MILP) och löses med funktionen intlinprog i Optimization Toolbox i Matlab R2016a.
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3.

Data

I detta avsnitt redovisas en kort sammanställning av de Samgodsdata som använts som indata till den
nya modellen. Godsefterfrågan i modellen är beräknad genom en konsolidering av efterfrågematriserna för flera Samgodszoner i norra Sverige och norra Europa. För att få en geografisk spridning
i modellen är efterfrågan fördelad på tre hamnområden längs Norrlandskusten (benämnda Nord, Mitt,
Syd) samt tre hamnområden i norra Europa representerade av Nordösteuropa (hamn i Tyskland),
Nordvästeuropa (hamn i Nederländerna) och Storbritannien. Godsefterfrågan i modellen består av en
sammanslagning av tre varugrupper i Samgods 1.1, varugrupp 6 (sågat timmer), varugrupp 28
(råpapper och kartong) och varugrupp 33 (pappers- och kartongprodukter). I Tabell 2 redovisas
parametervärden för denna nya sammanslagna varugrupp.
Tabell 2. Sammanställning av den sammanslagna varugruppens egenskaper. Samgods originalvarugrupper: 6 (sågat timmer), 28 (råpapper och kartong) och 33 (pappers- och kartongprodukter).
Godstidsvärde (baserat på 2 % ränta av medelvaruvärdet)

0,01

(SEK/ton/h)

Lastning och lossning, och godsrelaterade farledsavgifter

63,4

(SEK/ton/av eller på lastning)

Baserat på ovanstående definitioner av sammanslagna zoner och varugrupper har nya PC-matriser
konstruerats utifrån motsvarande PC-relationer9 i Samgods 1.1 basscenario 2012. De resulterande
efterfrågematriserna visas i Tabell 3. Tabellen visar efterfrågan på transporter mellan respektive PCpar uttryckt i ton per år. Observera att vi i kontakten med berörda företrädare för transportbranschen
har fått indikatorer på att dessa värden är en underskattning jämfört med verkliga flöden med en i
grova drag faktor 2, vilket tyder på att PC-matriserna i Samgods bör ses över.
Tabell 3. Efterfrågan på godstransporter mellan respektive PC-par i ton per år. Data från Samgods
1.1 varugrupper 6, 28 och 33.
Från
Mitt

Godsvolym
(Ton/år)
Nordösteuropa
Nordvästeuropa
Till
Storbritannien

Syd

Summa

12 600
14 100
18 300

202 500
196 600
171 300

43 900
41 600
43 600

Summa

45 000

570 400

129 100

259 000
252 300
233 200
744 500

Nord

I Tabell 4 redovisas den totala transportkostnaden för dessa godsflöden i Samgods 1.1. Från kontakter
med transportbranschen har vi fått indikationer om att även dessa värden innebär en överskattning av
verkliga kostnader med en faktor 2–3, vilket innebär att även dessa kostnader bör ses över. Då det
primära syftet med fallstudien är att utvärdera effekten av att införa slingor i Samgodsmodellen har de
volymer och kostnader har vi ändå valt att utgå ifrån de värden som används i Samgods 1.1.

9

Producer-consumer = Producent till konsument
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Tabell 4. Total transportkostnad för transportköpare mellan respektive PC-par i miljoner SEK per år.
Data från Samgods 1.1 varugrupper 6, 28 och 33.
Från

Transportkostnad
(SEK/år)

Till

Syd Summa

Nord

Mitt

Nordösteuropa

9,7

157,8

37,5

204,9

Nordvästeuropa

10,6

159,7

38,4

208,7

Storbritannien

13,6

147,3

40,6

201,5

Summa

33,9

464,8

116,5

615,2

Utifrån parametervärden för RoRo-fartygen i Samgods 1.1 har funktionssamband konstruerats för
lastkapaciteten för två fartygsklasser; litet fartyg och stort fartyg. Den större fartygsklassen motsvarar
den grovt storleken hos de fartyg fartygen som betjänar de modellerade flödena i verkligheten. Den
mindre fartygsklassen är bestämd med hänsyn både till att den ska komplettera den större
fartygsklassen och att den ska spegla det fartygsutnyttjande som används i Samgods.10 En sammanställning av parametervärden för de två använda fartygsklasserna i studien återfinns i Tabell 5.
Tabell 5. Parametervärden för RoRo-fartyg i den nya modellen.
Funktion

Fartygsklass
Litet fartyg
Stort fartyg

Kapacitet
(ton)
2 000
8 700

Hastighet
(km/h)
15,5
23,6

Lastningstid
(h/lastning/
fartyg)11
3,0
3,0

Kostnader
Kilometerkostnad
(SEK/km/
fartyg)
24,2
99,1

Tidskostnad
(SEK/h/
fartyg)
1 489
3 792

Total*
hamnkostnad
(SEK/fartyg/
hamn)
20 479
89 085

* Inkluderar anlöpskostnad och fartygsrelaterade farledsavgifter

I Tabell 6 visas avståndet sjövägen i kilometer mellan modellens olika hamnområden.
Tabell 6. Avståndsmatris för avståndet sjövägen i kilometer.
Nord
Nord

242

703

Nordösteuropa
1 378

Mitt
0

Syd

Nordvästeuropa
1 961

Storbritannien
2 157

Mitt

242

0

564

1 239

1 822

2 018

Syd

703

564

0

735

1 318

1 514

Nordösteuropa

1 378

1 239

735

0

738

935

Nordvästeuropa

1 961

1 822

1 318

738

0

600

Storbritannien

2 157

2 018

1 514

935

600

0

10

I Samgods använder 98 % av RoRo-transporterna den minsta fartygskategorin (se Vierth et al. 2016). Då
denna ligger på 3 600 DWT (deadweight tonnage) är det rimligt att anta att optimal storlek för RoRo är under
denna nivå. Observera att denna fartygsklass är orealistisk i.o.m. att den inte förekommer i verkligheten. Trots
detta har den använts i modellen, den är en förutsättning för att studera den viktiga generella frågeställningen
kring hur möjligheten till slingor påverkar val av fartygsstorlek.
11

I Samgods görs ingen skillnad av lastningstid mellan olika RoRo-klasser, vilket är en förenkling av
verkligheten.
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4.

Resultat

I Tabell 7 redovisas vilka analyser som genomförts i studien.
Tabell 7. Utförda analyser i studien.
Direktlinjer
(endast två hamnar)

Fasta fördefinierade
slingor

Slingor med fritt
antal hamnar

Nuläge

X

X

X

Fördubblad km-kostnad

X

X

X

Halverad hamnkostnad*

X

X

X

* Inkluderar anlöpskostnad och fartygsrelaterade farledsavgifter

I studien genomförs även en analys av effekten av att i nuläget stegvis utöka antalet tillåtna hamnar
som kan besökas på en slinga från två till sex. Det redovisas hur antal slingor, totala kostnader, antalet
optimeringsvariabler och beräkningstider varierar med antalet tillåtna noder per slinga (i två olika
diagram).

4.1.

Nuläge

I detta avsnitt redovisas resultatet i nuläget för tre olika modellansatser (tre olika nivåer av modellbegränsningar rörande modellering av slingor). I Tabell 8 redovisas resulterande transportupplägg för
en modellansats där endast direkta linjer mellan två hamnar är tillåtna.
Tabell 8. Valda transportslingor per fartygsklass i grundscenariot där fartygsoperatören enbart kan
välja direkta rutter mellan två hamnar.
Fartygsklass
(DWT12)

Tot
Utnyttjad
Omloppstid* Frekvens*
kapacitet kapacitet
(dagar)
(dagar)
(kton)
(kton)13

Nr

Rutt (hamnar)

1

Nord-Storbritannien

2 000

11,8

11,8

42

18

2

Mitt-Nordvästeuropa

2 000

10

10

50

50

3

Mitt-Storbritannien

2 000

11,1

11,1

45

16

4

Syd-Nordvästeuropa

2 000

7,3

7,3

68

42

5

Syd-Storbritannien

2 000

8,4

8,4

60

44

6

Mitt-Nordösteuropa

2 000

6,9

7

71

71

7

Syd-Nordösteuropa

2 000

4,2

7

71

44

8

Mitt-Nordösteuropa

8 700

4,6

14

155

131

9

Mitt-Nordvästeuropa

8 700

6,7

14

155

147

10

Mitt-Storbritannien

8 700

7,4

14

155

155

* Notera att visa rutter inte körs non-stop, vilket innebär att omloppstid och frekvens kan skilja sig åt.

I grundscenariot där fartygsoperatören enbart får utnyttja fartyg i direkttrafik mellan två hamnar är den
optimala lösningen att använda tio fartyg. Observera att dessa inte rakt av motsvarar de nio ODrelationerna i Tabell 3. Istället betjänas Mitt-Nordösteuropa, Mitt-Nordvästeuropa och MittStorbritannien av både stora och små fartyg, samtidigt som Nord-Nordvästeuropa och Nord12

Deadweight tonnage = dödviktstonnage motsvarar approximativt fartygets lastkapacitet

13

Inkluderar inte ledig transportkapacitet för returresan. Dessutom beräknas den från maximal utnyttjandegrad
per tur för slingor med flera noder, vilket för fallstudien innebär sträckan från sista hamn i Sverige till första
hamn i utlandet.

VTI notat 31-2016

21

Storbritannien inte betjänas av något (dessa flöden går istället med landalternativet). Till största delen
används fartyg av den mindre storleksklassen, enbart för transporter från Mitt är det optimalt att
använda fartyg i den större storleksklassen.
I Tabell 9 redovisas motsvarande resultat för en modellansats som också tillåter fördefinierade slingor,
och i Tabell 10 för en modellansats där fartygsoperatören fritt kan välja vilka hamnar som ska besökas
på varje slinga.

Tabell 9. Valda transportslingor per fartygsklass i ett scenario med fasta slingor.
Fartygsklass
(DWT)

Omloppstid
(dagar)

Frekvens
(dagar)

Tot
kapacitet
(kton)

Utnyttjad
kapacitet
(kton)

Syd-Nordvästeuropa

2000

7,3

7,3

68

42

Syd-Storbritannien

2000

8,4

8,4

60

44

3

Mitt-Nordösteuropa

8700

4,6

14

155

155

4

Mitt-Nordvästeuropa

8700

6,7

14

155

155

5

Mitt-Storbritannien

8700

7,4

14

155

90

6

Mitt-Syd-Nordösteuropa

8700

4,9

14

155

91

7

Nord-Mitt-StorbritannienNordvästeuropa

8700

9

14

155

155

Nr

Rutt (hamnar)

1
2

I scenariot med fasta slingor kan fartygsoperatören, förutom att använda direkta rutter mellan två
hamnar, även använda två fördefinierade slingor baserade på de rutter som används i verkligheten.
Dessa två fördefinierade slingor är Mitt-Syd-Nordösteuropa-(Mitt) och Nord-Mitt-StorbritannienNordvästeuropa-(Mitt). Som framgår av Tabell 10 är det i detta scenario exempelvis optimalt för
fartygsoperatören att ersätta den direkta sjötransportrutten mellan Nord och Storbritannien med ett
större fartyg på slingan Nord-Mitt-Storbritannien-Nordvästeuropa. Det totala antalet rutter som
används minskar också från tio i grundscenariot till sju i scenariot med fasta slingor.
Tabell 10. Valda transportslingor per fartygsklass grundscenariot där fartygsoperatören kan välja
rutter med fler än två hamnar per slinga.
Fartygsklass
(DWT)

Omloppstid
(dagar)

Frekvens
(dagar)

Tot
kapacitet
(kton)

Utnyttjad
kapacitet
(kton)

Mitt-Nordösteuropa

8700

4,6

14

155

155

2

Mitt-Nordvästeuropa

8700

6,7

14

155

155

3

Mitt-Storbritannien

8700

7,4

14

155

155

4

Syd-NordösteuropaNordvästeuropa-Storbritannien
Nord-Mitt-NordösteuropaNordvästeuropa-Storbritannien

8700

6,8

14

155

129

8700

9,4

14

155

149

Nr

Rutt (hamnar)

1

5

När fartygsoperatören tillåts välja rutter fritt minskar det optimala antalet rutter ytterligare samtidigt
som än mer gods flyttar från mindre till större fartyg. Vid en jämförelse av Tabell 11 och 12 ser man
att upplägget vad gäller de stora fartygen liknar varandra, men att de två direktrutter från Syd med små
fartyg har utgått. Dessa godsflöden har modellen istället lyckats få in på i huvudsak ledig kapacitet på
de stora fartygen, genom små omdisponeringar av slingor för dessa.
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I Tabell 11 summeras resultaten för de olika modellansatserna, och jämförs i ett par fall mot
verkligheten.
Tabell 11. Summerande resultat nuläge.
Direktlinjer

Fasta slingor

Fria slingor

Andel landtransporter

4%

2%

0%

Totala kostnader (milj. SEK/år)

207

187

163

Kostnadsandel landtransporter

10 %

5%

0%

10

7

5

Antal fartygskilometer för små fartyg

593 700

180 100

0

Antal fartygskilometer för stora fartyg

181 400

312 800

334 300

6,6

2,0

0,0

1,3

2,3

2,5

82 %

81 %

96 %

Antal slingor

Antal små fartyg som

behövs14

Antal stora fartyg som behövs
Totalt utnyttjad kapacitet

Tabell 11 visar, i enlighet med vad som förväntas, att kostnaderna går ner då man ökar flexibiliteten
med avseende på tillåtna slingor. Man ser också att antalet slingor sjunker med ökad flexibilitet, samt
att mängden transporter med små fartyg minskar kraftigt samtidigt som en ökning av antalet fordonskilometer med större fartyg sker. Här ser vi också att graden av överrensstämmelse med verkligheten
ökar successivt.15 Kapacitetsutnyttjandet är relativt lika i alternativen Direktlinjer och Fasta slingor,
men betydligt högre i alternativet Fria slingor (nästan maximalt).
I Tabell 12 redovisas kostnader för enbart sjöfartsalternativet uppdelat på olika kostnadskomponenter.
Notera att dessa siffror inte beaktar att en större mängd gods transporteras med sjöfart i slingalternativen. I och med detta överskattas vissa kostnadskomponenter för dessa samtidigt och totala
kostnadsbesparingarna av att utnyttja slingor underskattas. Dessa fås istället från andra raden i Tabell
11. De godsrelaterade kostnaderna i Tabell 12 bygger på Tabell 2 och de fartygsrelaterade kostnaderna
bygger på Tabell 5.

14

Antal små och stora fartyg som behövs beräknas som omloppstiden gånger antalet avgångar dividerat med
tidsperiodens längd. Vi har medvetet bibehållit den i decimalutförande, då vi vill visa hur mycket utrymme det
finns för luft i schemat, t.ex. för service av fartyg m.m. När modellen t.ex. anger att det är optimalt med 1.8
fartyg så innebär det att det behövs två fartyg och att det finns 10 % marginal för förseningar och service m.m.
15

Antalet fartyg som behövs Fria slingor i fria slingor stämmer väl överens med verkligt transportupplägg, dock
har vi fått indikationer om att mer gods transporteras med dessa, vilket kan tyda på att ledtiderna är kortare i
verkligheten än i Samgods.
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Tabell 12. Totala kostnader för sjöfartsalternativet (miljoner SEK/år) uppdelat på olika poster.
Godsrelaterade kostnader

Direktlinjer

Lastnings- och
farledsavgifter*
46

Fasta slingor

46

Fria slingor

47

Fartygsrelaterade kostnader

Godstid**

Tidsrelaterad
kostnad***

Avståndsrelaterad
kostnad****

2

89

32

2
2

71
57

Hamn- och
farledsavgifter*
18

Totalt****

23

178
163

35
33

24

187

* Farledsavgiften är uppdelad på en godsrelaterad komponent och en fartygsrelaterad komponent
** Innehåller kostnader för godsets kapitalbindning under transporten.
*** Inkluderar kapitalkostnad för fartyg och kostnader för besättning.
**** I driftkostnader ingår kostnader för bränsle.
*****I de totala sjöfartskostnaderna ingår ej alternativkostnader för landalternativen.

Tabell 12 visar att det framförallt är fartygskostnader som sparas in genom att utnyttja slingor, dvs.
kapitalkostnader och besättningskostnader. Däremot ökar godstidskostnaderna och hamnkostnaderna.
Diagram 1 visar att transportkostnaderna sjunker när antalet tillåtna stopp per slinga ökar från två till
fyra, för att därefter stabiliseras. Anledningen till att hamn- och farledsavgifterna är högre då slingor
används är att det dessa innebär fler stop per rutt och en högre sjö-andel (högre sjö-andel förklarar
också varför lastningskostnaderna är högre i Fria slingor). I fallet Fria slingor mildras denna effekt
dock något av ett ökat kapacitetsutnyttjande.
Slutligen visas i Diagram 1 effekten av att successivt öka antalet tillåtna noder, från direktlinjer där
varje fartyg endast kan besöka två hamnar till fria slingor där ett fartyg i teorin kan besöka alla hamnar
i modellen.
Diagram 1. Effekten av utökat antal tillåtna stopp per slinga.
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4.2.

Känslighetsanalyser

I detta avsnitt undersöks hur modellen svarar på olika förändringar av nuläget för de olika modellansatserna. Tabell 13 visar effekterna av fördubblade avståndsberoende driftkostnader.
Tabell 13. Effekter av fördubblade avståndsberoende driftkostnader (kilometerkostnader). Förändring
i procent.
Direktlinjer

Fasta slingor

Fria slingor

Andel landtransporter

128 %

89 %

0%

Totala kostnader

14 %

17 %

20 %

Kostnad landtransporter

106 %

59 %

0%

Antal slingor

-20 %

29 %

40 %

Totalt antal fartygskilometer för små fartyg

-31 %

164 %

0%

Totalt antal fartygskilometer för stora fartyg

0%

-42 %

-19 %

Antal små fartyg som behövs

-30 %

165 %

0%

Antal stora fartyg som behövs

0%

-43 %

-20 %

Totalt utnyttjad kapacitet*

6%

14 %

4%

I samtliga alternativ sker anpassningar av verksamheten till följd av kostnadsökningarna (ett exempel
på vilka effekter dessa anpassningar har på kostnadssammansättning visas i Tabell 14). I Direktlinjer
och Fasta slingor, men inte i Fria slingor, förs en del gods över till landtransporter, vilka ökar kraftigt
för dessa modellansatser. I alternativet fasta slingor förs även en del gods över från stora till små
fartyg medan det i Fria slingor endast sker förbättringar av kapacitetsutnyttjandet på befintliga fartyg,
som på så vis kan reduceras. I alla tre modellansatserna ökar kapacitetsutnyttjandet till varierande
grad, vilket är ett förväntat resultat. Dock ser vi att resultaten i flera fall går i motsatt riktning då
slingor tillåts i förhållande till de inte tillåts.
Tabell 14 visar ett exempel av effekterna på kostnadssammansättningen av dessa anpassningar för
alternativet Fria slingor. För en beskrivning till vad som ingår i varje kategori, se Tabell 12.
Tabell 14. Effekter på kostnadssammansättning (i miljoner SEK/år) av anpassning till fördubblade
kilometerkostnader för alternativet Fria slingor.

Utan anpassning
Med anpassning
Anpassningseffekt

Godsrelaterade
kostnader
LastningsGodstid
och
farledsavgifter
46
2

Fartygsrelaterade kostnader
Tidsrelaterad
kostnad
71

Avståndsrelaterad
kostnad
71

Hamn- och
farledsavgifter
23

Totalt

213

46

2

78

59

18

202

-1,5 %

-3,8 %

9,8 %

-16,7 %

-24,6 %

-5,3 %

Tabell 14 visar att anpassning i trafikupplägg resulterar i ca -5,3 % minskade kostnadsökningar
jämfört med de kostnadsökningar som skulle uppkomma utan omläggning av rutter. Samtidigt döljer
denna relativt blygsamma siffra relativt stora omfördelningar mellan de olika kostnadskomponenterna.
I den andra känslighetsanalysen undersöks effekten av halverade hamnavgifter. I denna situation
uppvisar modellen betydligt mindre anpassningsmöjligheter. De sänkta kostnaderna ger i detta fall inte
upphov till några förändringar av trafikuppläggen för något av alternativen Direktlinjer, Fasta slingor

VTI notat 31-2016

25

eller Fria slingor. Den enda skillnad som uppkommer är att de totala kostnaderna minskar med mellan
4 och 7 procent till följd av minskade hamnavgifter.16
Vidare känslighetsanalyser med andra parameter-, efterfråge- och kostnadsuppsättningar visar att
effekterna av dessa kostnadsförändringar inte är robusta utan att den respons som olika kostnadsförändringar ger upphov till är mycket känslig för hur modellen är kalibrerad. Med en annan modellkalibrering ger minskade hamnavgifter upphov till större förändringar av trafikupplägget än ökade
kilometerkostnader. Detta indikerar att de analyserade resultaten från modellen inte robusta utan
påverkas starkt av de specifika situationer olika företag möter. Ett införande av slingor i dessa
modeller kan i vissa situationer ge upphov till stora förändringar av logistik- och transportupplägg
medan införandet i andra situationer inte leder till några nämnvärda förändringar. Detta gör det svårt
att generalisera resultaten och dra alltför långtgående slutsatser av fallstudieresultaten.

4.3.

Beräkningstid

I Diagram 2 redovisas antalet tillåtna noders effekt på antalet optimeringsvariabler och beräkningstid.
Diagrammet visar att beräkningstiden växer kraftigt medan antalet tillåtna noder per slinga vilket
kraftigt begränsar vilka problemstorlekar som är möjliga att analysera med metoden. Se Bilaga 1 för
en teoretisk bakgrund.
Diagram 2. Effekten av utökat antal tillåtna stopp per slinga på beräkningstid.
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Notera att detta kan vara en effekt av att returtransporten inte finns med i modellen. I verkligheten kan vissa
anlöp endast ha till syfte att fylla fartyg till returtransporten.
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5.

Diskussion

5.1.

Analys och resultat

Rapport 1 (Vierth et al. 2016) visade att andelen små fartyg samt antalet anlöp är kraftigt överskattade
i Samgods 1.1 basscenario för RoRo- och containerfartyg. I denna uppföljande rapport visar vi att det
faktum att Samgods inte tillåter trafikupplägg med slingor till del kan förklara denna avvikelse. Vi
visar också en betydande effekt på transportkostnaderna av att tillåta slingor. Då vi inför fördefinierade
slingor så minskar totala transportkostnader med ca 10 % och då vi tillåter fartygsoperatören att fritt
välja slingor så minskar de med hela 21 %, och då har vi ändå inte inkluderat möjliga intäkter av att
utnyttja ledig kapacitet på tillbakaresan för returtransporter (som i verkligheten är betydande). Detta
visar att modellering av slingor är betydelsefullt för att kunna spegla sjöfartens konkurrenskraft på ett
realistiskt vis. Detta bekräftas också av det faktum att andelen sjöfart går upp med 2–4 procentenheter
i modellen då slingor tillåts. Modelleringen av slingor bidrar till att minska Samgodsmodellens
överskattning av kostnaderna för sjötransporter. Det samma borde gälla för en mer realistisk
modellering av utnyttjandet av kapaciteten för returtransporter.
I Diagram 1 framgår det att i LIFREM minskar kostnaderna betydligt av att tillåta slingor med tre
noder per rutt jämfört med att tillåta endast två noder, att kostnaderna minskar ytterligare vid
användning av fyra noder, men att knappt någon mer kostnadsminskning sker av att tillåta fler noder.
Vi tror att den konkava formen på detta samband är allmängiltig. Viktigt är dock att ha i åtanke är att
brytpunkterna i LIFREM är baserade på en fallstudie med totalt sex hamnar och vi har i och med det
ingen uppfattning om hur brytpunkterna skulle påverkas av att totala antalet hamnar utökades (t.ex. vid
implementering i Samgods).
Resultaten från känslighetsanalysen visar att modellansats med avseende på slingor är viktig då det
gäller att prognostisera respons på kostnadsförändringar. I Tabell 13 går resultaten i flera fall i motsatt
riktning då slingor tillåts i förhållande till de inte tillåts, vilket är oroväckande i och med att Samgods
idag inte tillåter slingor. Vi ser vidare att marknadsandelen för sjöfarten förblir intakt då fria slingor
tillåts, i och med att stor flexibilitet tillåts till anpassning inom transportslaget. Samtidigt ser vi att när
denna flexibilitet saknas (i de andra två modellansatserna) så ökar landtransporternas marknadsandel
kraftigt (dock från en modest nivå).
Samtidigt indikerar resultatet från fallstudierna att vilka förändringar som är kan uppkomma är starkt
situationsberoende och kan variera kraftigt beroende på hur modellen är kalibrerad i övrigt. Detta kan
göra det svårt att i alltför stor utsträckning generalisera fallstudieresultaten. Det indikerar också att det
är genuint svårt att förutse vilken respons som följer av denna typ av kostnadsförändringar,
exempelvis genom policyåtgärder.

5.2.

Möjlig implementering i Samgods

Som visats i fallstudien kan möjligheten att utnyttja slingor för sjötransporter potentiellt ha en stor
inverkan på hur modellen förmår beskriva effekter på sjösidan. En ansats som är vanligt
förekommande i forskningslitteraturen är att formulera fartygsoperatörernas/transportoperatörernas
kostnadsminimeringsproblem som ett mixat linjärt heltalsprogrammeringsproblem. Denna typ av
problem kan sedan lösas med många vanliga heltalsoptimeringsalgoritmer. En nackdel med denna
ansats är att komplexiteten hos problemet gör att lösningstiden ökar mycket snabbt med problemstorleken. Detta gäller särskilt i situationer då optimeringsmodellen tillåts välja mellan en mycket stor
uppsättning möjliga slingor (se Bilaga 1).
Ett sätt att minska komplexiteten är att, istället för att låta modellen välja mellan alla teoretiskt möjliga
kombinationer av hamnar som kan ingå i en slinga, låta modellen välja mellan ett begränsat antal
fördefinierade slingor, alternativ enbart tillåta slingor med ett begränsat antal hamnar. Med en sådan
ansats kan komplexiteten hos problemet minska avsevärt.
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Slingor kan modelleras i Samgods på flera olika sätt. Då syftet med denna studie inte har varit att
implementera slingor i Samgods presenteras här endast ett antal potentiella alternativ. Hur slingor kan
implementeras i Samgods är därför en fråga som behöver studeras vidare.
Ett möjligt sätt att införa slingor i Samgods är att införa en ny kedjetyp som innebär att en transportkedja utnyttjar en sjötransportslinga på ett eller flera ben. Dessa slingor väljs från en uppsättning av
fördefinierade sjötransportslingor. Dessa kan, men behöver inte enbart, vara baserade på observerade
sjötransportslingor som används i svenska vatten. Genom att låta flera olika transportkedjor utnyttja
samma slinga kan en kostnadsbesparing uppnås på ett liknande sätt som samlastning i terminaler. En
komplexitet som kan tillkomma är hur eventuella kapacitetsbegränsningar på olika delsträckor i en
fartygsslinga ska hanteras rent modelltekniskt när flera olika transportkedjor kan transporteras under
olika delar i slingan. På ett liknande sätt kan rutinerna för beräkning av tomtransporter komma att
behöva modifieras för transporter med denna kedjetyp. Som ett alternativ till att använda fördefinierade slingor kan en möjlighet också vara att utveckla en separat optimeringsmodul som i en
iterativ process liknande den för RCM (rail capacity management) baserat på beräknade transportmönster konstruerar fria slingor med ett begränsat antal hamnar.
Ett alternativt sätt att representera slingor i Samgods kan vara att modellera dessa som en form av
virtuella terminaler vars kostnader sänks ju fler som kan utnyttja dessa. Modellen börjar med att
beräkna fartygsflöden mellan olika hamnar och uppdaterar sedan i en iterativ process kostnaderna för
olika hamn-till-hamn-relationer baserat på vilka tänkbara slingor de utlagda fartygsflödena kan tänkas
ingå i.
Ytterligare ett alternativ som bör utredas är om en stokastisk efterfrågemodul kan användas för att
fördela transportkedjor på slingor. Vilken av dessa angreppssätt som är lämpligast för att
implementera slingor i Samgods är en fråga som bör utredas ytterligare.

5.3.

Framtida forskning

Vi ser behovet av att utveckla LIFREM i kommande studier för att undersöka effekten av att inkludera
returtransporter på ett verklighetstroget vis. Vi ser också ett behov av att i kommande studier
undersöka vilka implikationer både slingor och returtransporter kan medföra vid modellering av
lastbilstransporter.

28

VTI notat 31-2016

Referenser
Berglund, M., Bärthel, F., Hammarbäck, L., Hersle, D. (2015). Omlastningskostnader i Samgods och
samhällsekonomin - Förslag till nya värden¸ WSP-rapport
Christiansen, M., Fagerholt, K., Ronen, D. (2004). “Ship Routing and Scheduling: Status and
Perspectives”, Transportation Science, 38(1)
Christiansen, M., Fagerholt, K., Nygreen, B., Ronen, D., (2013). “Ship routing and scheduling in the
new millennium”, European Journal of Operational Research, 228(3): 467-483
Fagerholt, K., Christiansen, M. (2000). “A Combined Ship Scheduling and Allocation Problem”, The
Journal of the Operational Research Society, 51(7): 834-842
Korsvik, JE., Fagerholt, K., Laporte, G. (2010). “A tabu search heuristic for ship routing and
scheduling”, Journal of the Operational Research Society, 61: 594-603
Meng et al. (2013). “Containership Routing and Scheduling in Liner Shipping: Overview and Future
Research Directions”, Transportation Science, 48(2): 265-280
Plum, Pisinger, Sigurd (2014). “A service flow model for the liner shipping network design problem”,
European Journal of Operational Research, 235: 378-386
Ramstedt, L., Holmgren, J. (2013). Agentbaserad analys av svaveldirektivet – två fallstudier,
Trafikanalys Utr 2013/28
Significance (2016). Program documentation for the logistics model for Sweden, Significance rapport
för Trafikverket
Vierth, I., Karlsson, R., Westin, J. (2016). Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen Version
1.1, VTI Notat 30/2016
Vierth, I., Mellin, A., Karlsson, R., (2014). Analys av effekter av IMO:s skärpta svalvelkrav 1.1, VTI
Notat 33/2013
Vierth, I., Mellin, A., Hylén, B., Karlsson, J., Karlsson, R., Johansson, M., (2012). Kartläggning av
godstransporterna i Sverige, VTI rapport 752

VTI notat 31-2016

29

30

VTI notat 31-2016

Bilaga 1. Teoretisk grund för beräkningstider
Antalet möjliga rutter ges av följande formel. Låt det totala antalet hamnar vara 𝑛, då ges antalet sätt
som ett fartyg kan besöka 𝑘 ≤ 𝑛 olika hamnar av uttrycket:
𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) … (𝑛 − 𝑘 + 1) =

𝑛!
(𝑛 − 𝑘)!

Eftersom vi enbart är intressead av rutter som bildar slutna slingor behöver vi dela antalet slingor med
𝑘. Detta eftersom slingan som besöker hamnarna 1-2-3-(1) är identisk med slingan 2-3-1-(2). Vi
betraktar även enbart slingor som innehåller fler än en hamn, dvs. 𝑚 ≥ 2 där 𝑚 är det maximal antalet
hamnar som ett fartyg kan besöka på en slinga. Sammantaget ger detta att det totala antalet möjliga
slingor 𝑛𝑆 är:
𝑚

𝑛𝑆 = ∑
𝑘=2

1 𝑛!
𝑘 (𝑛 − 𝑘)!

Det totala antalet möjliga slingor växer snabbt med antalet hamnar och möjliga stopp per slinga.
Maximalt antal stopp per slinga m

Antalet hamnar

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

3

3

5

4

6

14

20

5

10

30

60

84

6

15

55

145

289

409

7

21

91

301

805

1645

2365

8

28

140

560

1904

5264

11024

16064

9

36

204

960

3984

14064

39984

85344

125664

10

45

285

1545

7593

32793

119193

345993

749193

10

1112073

Tabell 1.1: Antalet möjliga rutter 𝑛𝑆 som en function av antalet hamnar 𝑛 och det maximal antalet
stopp per slinga 𝑚.
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Bilaga 2. Matrisdefinitioner
Tabell 2.1: Definition av avsändarzoner (origin) och mottagarzoner (destination).
Avsändarzon

Hamn

1

Nord

2

Mitt

3

Syd
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Inkluderade
orter
Rundvik
Nordmaling
Bräcke
Ragunda
Örnsköldsvik
Kramfors
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Iggesund
Hudiksvall

Mottagarzon
6

Hamnområde

7

Nordvästeuropa

8

Storbritannien

Nordösteuropa

Inkluderade
länder
Tjeckien
Polen
Danmark
Östra Tyskland
Västra Tyskland
Norra Frankrike
Belgien
Nederländerna
Storbritannien
Irland
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