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Förord

Det är många personer som gjort insatser i arbetet på detta notat. Fem företag
har medverkat med data, som utgör basen för notatet:

* Bilspedition Inrikes AB, östgötadistriktet, där Lars Pettersson, Roger

Holmertz och Torgny Gustavsson ställt upp med insatser och hjälp utöver det
vanliga,

* ICA Partihandel AB, där Bo W Rattamaa varit ansvarig för deltagandet och
där Mats Björkqvist stått för uppgiftslämnandet,

* Dagab AB, där Göran Palm varit ansvarig för deltagandet och där Kjell

Barthelsson, huvudkontoret, Hasse Modin, Jordbro och Lars Karlsson, Örebro,

stått för uppgifterna,
* KF, huvudkontoret, där Ralf Lind varit ansvarig för deltagandet och där Bertil

Fällman stått för uppgifterna,

* MaserFrakt, Borlänge, där Bengt Benjaminsson lämnat uppgifter och

konstruktivt deltagit i seminariediskussioner.

Till alla dessa personer riktas ett varmt tack för gjorda insatser. Utan vidare kan

sägas att rapporten inte hade kunnat färdigställas utan den benägna hjälp som

givits i samband med de genomförda enkätema och de diskussioner som följt

därefter.

Ett tack riktas också till kollegema inom ToS-gruppen vid VTI. Den positiva

attityd som där finns till arbetet generellt sett betyder mycket för fliten och

arbetsviljan. Jan R Eriksson är den som på det sättet och även genom diskussioner

om arbetets uppläggning och inriktning stått och står för det positiva bidraget på
denna punkt. Inom ToS-gruppen har i övrigt Henrik Ljungemyr bidragit med

viktiga synpunkter på notatets struktur, Pontus Matstoms har kommit med förslag

till och synpunkter på matematiska lösningar och uttryckssätt, Henrik Jönsson har

bidragit med viktiga påpekanden i avsnitten om lagerstyming. Tack alltså för alla

gjorda insatser!
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Transporter och godsterminaler - en analys av förändringar
av

Bertil Ågren

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Syfte och tidigare genomförda undersökningar

Inom sådana företag, vars verksamhet har att göra med rikstäckande transporter av
gods och distribution av framför allt dagligvaror har det under senare år
förekommit ett relativt stort antal nedläggningar av godsterminaler. Den nedlagda
terminalens funktioner överförs till en annan närliggande terminal. Effekterna av
en sådan omstrukturering av ett terminalnätverk är inte begränsade enbart till de
totala transportdistanserna. Konsekvenser uppstår också t ex i arbetet inom den
terminal som övertagit funktionerna. Volymerna ökar och därmed sannolikt

arbetsintensiteten och kanske trängseln. Det uppstår också risk för längre

väntetider då bilarna ska lasta av 'eller på med konsekvenser för den
leveransservicen som kan presteras gentemot kunderna.

Syftet med denna studie är att erhålla en genomlysning av sådana konsekvenser
som uppstår då en terminalförändring av det beskrivna slaget genomförs i ett
företag. I första hand är vårt intresse att mäta konsekvenserna i fråga om antalet

körda fordonskilometer men också konsekvenserna när det gäller t ex
terminalernas funktion och lagerhållning (i de fall då sådan förekommer) är
intressanta för oss att få belysta. Undersökningen ges en inriktning på två olika
företagstyper. Dels fokuseras den på ett företag (Bilspedition Inrikes AB, BiAB),

där det är möjligt att mäta förändringarna i det :9% antalet körda

fordonskilometer, både intransporterna till terminalen och uttransportema därifrån.
Dels fokuseras studien på företag, där vi möter andra funktioner hos terminalerna,
t ex lagerhållning, och där vi finner olika förutsättningar hos de regioner, inom
vilka terminalerna har sin verksamhet. Det är t ex skillnader när det gäller
bebyggelsetäthet i några av de berörda regionerna. Denna sistnämnda del av

undersökningen genomfördes hos de tre stora distributionsföretagen av
dagligvaror i Sverige: ICA Partihandel, KF och Dagab AB. Under
undersökningens gång kom transportföretaget MaserFrakt i Borlänge in i bilden.
Det visade sig att det företaget hade genomfört sådana förändringar i samband
med en lagerterminalnedläggning i Borlänge, som hade principiell betydelse för

undersökningens slutsatser. Också MaserFrakt kom därmed in i studien.
Undersökningen vid BiAB genomfördes vid terrninalerna i Norrköping och

Linköping. I juli 1994 överflyttades de flesta av funktionerna vid BiAB:s
godsterminal i Norrköping till den egna godsterminalen i Linköping. Båda
terminalerna var tidigare ungefär lika stora och det avgörande skälet till att man

valde Linköping i stället för Norrköping när det gällde lokaliseringen var det
geografiska läget. Inom distriktet, som förutom Östergötland också omfattar södra
Södermanland med t ex Katrineholm, har Linköping ett mera centralt läge än
Norrköping. Norrköpings hamn bedömdes ha mycket marginell betydelse för
lastbilstrañken.

De tre distributionsföretagens terminalförändringar var följande:
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f ICA partihandel lade ned terminalen i Karlstad. Funktionerna övertogs av
Orebro lagercentral.

* KF lade ned lagercentralen i Borlänge. Funktionerna övertogs av "lagercentralen i

Västerås. I samband med nedläggningen i Borlänge övertog MaserFrakt ett antal
av de tidigare funktionerna hos KFzs lagercentral och utrustade då en
styckegodsterminal så att den kunde klara livsmedelshanteringen på ett fullgott
sätt.

i Dagab AB lade ned lagercentralen i Örebro. Man flyttade i stället rikslagret till
Örebro och den tidigare distributionen inom örebrodistriktet övertogs av Jordbro
strax utanför Stockholm.

Undersökningen vid BiAB

Undersökningen vid BiAB var den som var mest detaljerad när det gäller förändringar
av köravstånd. Uppgifter om köravstånden för krets- och lokalbilar togs in vid två
tillfällen: dels under en normalvecka i juni, dvs före nedläggningen i Norrköping, och

dels under en normalvecka i slutet av oktober, då förändringen var genomförd och
förhållandena hade stabiliserats i linköpingsterminalen. Norrköpingsbilarna fick en
distansökning på c:a 37 % då de körde från linköpingsterminalen jämfört med kömingar
från Norrköping. Linköpingsbilama fick en distansminskning med 3% trots att de
egentligen inte alls berördes av terminalförändringen. Totalt sett blev det då en
distansökning för krets- och lokalbilar på 16%.

Också fjärrbilarnas distanser till terminalema i Norrköping resp Linköping
förändrades. Dessutom uppkom problemen med att en del bilar med

norrköpingsanknytning skulle flyttas över till Linköping, varvid det där blev flera bilar
på samma linje. På den punkten måstealltså förhandlingar ske om en uppdelning av
lastema. Den stora förändringen för fjärrbilarna blev i övrigt att de endast behövde gå

till en terminal i de fall då de tidigare hade angjort båda terminalema. Det innebar att
man gjorde en viss tidsvinst, som har beräknats till c:a 9% av deras normala arbetstid.
Även när det gäller distanser beräknades en vinst ha gjorts framför allt på grund av att
de flesta bilarna som angör Norrköping och Linköping kommer söderifrån.
Distansvinsten har beräknats till måttliga 2,3%, varvid vi dock ska beakta att fjärrbilarna

totalt sett har mycket långa körsträckor.
Om vi lägger samman distans- och tidseffekter för både distributions- och fjärrbilar

av denna terminalförändring kommer vi fram till en distansökning med 1% av total
körsträcka och en tidsvinst som belöpte sig till c:a 4% av normal arbetstid totalt sett.

Några betydelsefulla förändringar när det gäller grad av leveransservice mot kund
och möjligheter till flexibelt agerande från företagets sida har inte kunnat påvisas.
Däremot uppstod ett antal komplikationer när det gäller personalens vilja och
benägenhet att följa med i terminalförflyttningen från Norrköping till Linköping.

Den diskussion som förs beträffande förändringarna i körda distanser för
distributions- och fjärrbilar följs upp med matematiska exempel, som bygger på

speciella förutsättningar när det gäller körrutter och temiinalankomst.

Undersökningen vid distributionsföretagen

Studiet av de terminalsammanslagningar som gjorts hos distributionsföretagen

hade samma syfte som undersökningen vid BiAB, dvs att mäta

distansförändringarna på grund av indragningen av en terminal. Detta har också
gjorts i de tre distributionsföretagen och distansökningarna har för
distributionsbilarna varierat mellan 19,3 och 26,3%. Distansförändringama för
intransporterna till lagercentralema har inte kunnat mätas. Dessa transporter går
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oftast med vanliga åkarbilar och det faktum att en lagercentral läggs ned på en ort
behöver inte betyda att transporterna till den orten upphör. Lastema blir mindre på
grund av att lagercentralen upphör men transporterna fortgår med all sannolikhet i
alla fall. Vi kan tänka oss att det blir färre bilar som går på berörda relationer, men

detta är ingenting som har kunnat undersökas i denna studie. Varje terminal har ett

stort antal inleveranser per vecka och här var det fråga om tre terminaler. De
tidsmässiga resurserna räckte inte till för en sådan undersökning.

Resonemang förs i undersökningen om vilka faktorer som påverkar de relativa
förändringarna i körsträckor, när man genomför en nedläggning av en
lagercentral. Till en del har det att göra med den befolkningsmässiga strukturen
inom de områden, där förändringarna sker. Om vi har ett litet distributionsområde
med små distributionsavstånd blir de relativa förändringarna större än om vi var
det omvända förhållandet. Någon sådan strukturfaktor som förklarar de erhållna
utfallskillnaderna mellan distributionsföretagen kunde inte identifieras.

Betydelsefullare i sammanhanget är säkert det faktum att alla de studerade
fallföretagen genomfört också andra förändringar i samband med
terminalnedläggningen.

Inom ICA genomfördes en ganska omfattande förändring av bilparken. Man
minskade antalet lastbilar och ökade i .stället antalet släp-/påhängsvagnar så att

man fick en större transportkapacitet. Transportapparaten utnyttjades bättre.
Däremot behöll man leveransservicenivån gentemot ICA-handlarna - dessa hade

försäkrat sig om en fortsatt hög servicenivå innan man godkände planerna.
Förändringarna inom Dagab samtidigt som Örebros lagercentral lades ned var

mycket begränsade. Man har fortsatt att använda rikslagrets utrymmen för

omlastning av ekipagen som kommer från Jordbro. Dessa laster tas sedan över av
distributionsbilar från Örebro som grovt sett sköter distributionen västerut .
Transport- och hanteringsmässigt finns alltså terminalen i Örebro fortfarande kvar
- det är distibutionens lagerhållning och de funktioner som har med denna att göra,
dvs t ex ordermottagning, plockning expediering, som flyttats till Jordbro + den
del av distributionen som ligger mellan stockholmsområdet och Örebro. Detta

förefaller vara ett mycket rationellt arrangemang. Man har centraliserat lagret och
lagerfunktionerna men låter transporter och hantering i samband därmed vara
decentralt styrda. Därigenom når man sannolikt både högre effektivitet och bättre
flexibilitet i transportplaneringen.

Inom KF genomfördes ett stort antal förändringar i samband med
nedläggningen av Borlänges lagercentral. Distributionen inom Dalarna styrs
fortsättningsvis i huvudsak från Västerås, men MaserFrakt har Övertagit flera av

de funktioner som tidigare låg på lagercentralen i Borlänge. Detta gäller
distributionen av livsmedel till storkök och restauranger från det nybildade
Servera, som arbetar med just denna målgrupp, distributionen av bröd inom

Dalarna och ytterligare några speciella distributionsinsatser. KF:s inriktning i
övrigt i samband med nedläggningen var att sänka servicenivån i någon mån så att
mindre och mera avlägset liggande butiker inte skulle få så många besök av

distributionsbilarna som tidigare.
Nedläggningen av KF:s lagercentral i Borlänge bidrog till att MaserFrakt kom

att ägna sig åt distributionsverksamhet inom livsmedelshandeln i högre grad än
vad man hade gjort tidigare. För att klara av de nya uppgifterna gjorde man om
den tidigare styckegodsterminalen till en livsmedelsterminal med olika
temperaturzoner för de olika typer av livsmedel som man hanterar. Man lagerför
dock inga varor utan får leveranser dagligen från ICA, Dagab och KF, som man
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kan samlasta för den vidare distributionen inom Dalarna. Man har alltså övertagit
en del av de funktioner, som tidigare låg på lagercentralen.

Vi kan alltså se att de förändringar beträffande terminaler som vi beskrivit i
våra fallstudier haft en rad olika effekter inte bara på körsträckor, vilket vi i första
hand försökte undersöka, utan också på en rad andra sätt, som har att göra med hur

företagen agerat för att åstadkomma god kostnadseffektivitet med avseende på
service ut till butikerna. Exemplet med MaserFrakt väcker frågan om inte deras
arrangemang med en livsmedelsterminal, som gör samlastningar av ett antal
distributionsföretags produkter möjliga, borde tillämpas i högre grad än för
närvarande. Det är säkert nödvändigare i en relativt glesbefolkad region som
Dalarna att arbeta med denna typ av samlastningar för att distributionskostnaderna
ska bli rimligt låga. Men de problem som annars uppstår - lastbilar som ej går med
full last inom mycket stora distributionsområden - finns också i övriga delar av
Sverige. De slutsatser vi kan dra av uppgifter som kommit fram i fallstudierna är

att terminalerna behövs i alla de sammanhang där samlastning och samköming gör

att transporterna kan förbilligas. I de studerade företagen har vi haft att göra med
produkter och produktområden som varit i hög grad isolerade från varandra.
Distributionsföretagen har kört med vart och ett sina produkter och märkesvaror,
BiAB är visserligen till sin karaktär ett transportföretag som samlastar produkter
från ett antal olika branscher, men det finns ett antal olika produktområden som

man är utestängd ifrån. Det gäller t ex en stor del av dagligvaroma.

För distributionsföretagens del tillkommer dock ett moment i och med att de
ägg' sina lager och kan göra betydande relativa lagerreduktioner genom att
centralisera lagren. Ett teoretiskt resonemang förs i undersökningen om detta och

om storleken av de lagerreduktioner som kan åstadkommasi samband med att en

lagercentrals funktioner och lager övertas av en annan lagercentral.

Slutsatser beträffande terminalnedläggningar

Godsterminalens egentliga funktion är att ge plats för hantering och omlastning av
gods så att möjligheter skapas för samlastning och samköming av olika typer av
gods och gods från olika avsändare och mottagare. Terminalens funktion blir

därmed att ge bättre kostnadseffektivitet åt transportapparaten. Samtransportema
kan öka liksom bilarnas fyllnadsgrad. Teoretiskt kan vi då formulera sambanden
mellan de olika komponenter som ingår i problemet med anpassningen av antalet

terminaler på följande sätt:
Antag att vi utgår från ett litet antal terminaler och successivt ökar antalet. Vi

får då

1. en kontinuerlig minskning av körsträckor och därmed förbundna kostnader
som vi sett i denna undersökning. Det finns en grundläggande strukturfaktor i
varje terminalsystem. Den bestäms av de inom strukturen verksamma
tillverknings- och handelsföretagen och den befolkning som bor där. Vi kan ha en
stor variation inom strukturen i dessa avseenden bl a när det gäller förutsättningar
som har med avstånd mellan terminaler och infrastruktur att göra. Det nätverk av

rutter som vi etablerar inom en struktur (szörsträckor) är ett resultat dels av

själva strukturens beskaffenhet och dels av de insatser beträffande

transportplanering som görs. Transportplaneringen tar sikte på t ex bättre

fyllnadsgrad av bilarna, ökad samköming av olika godstyper, färre kömingar med
oförändrad servicegrad. Med ett företagsorienterat synsätt kan vi säga att ett
företag genom strategiska beslut skapar den transportstruktur som basen för hur
väl transporterna ska fungera. Sedan är det taktiska och operativa insatser i form
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av framför allt transportplanering som skapar graden av service gentemot kunder

och den kostnadseffektivitet som företaget åstadkommer i sitt arbete.

2. en förändring av strukturen genom en Ökning av antalet terminaler. Det

innebär att möjligheterna till effektiv transportplanering minskar. Med de mindre
verksamhetsområden som hör till varje terminal minskar också möjligheterna till

samkömingar, kontinuerligt höga fyllnadsgrader osv. Transportplaneringen blir

generellt sett mindre effektiv. Formen på kurvan i vårt diagram bestäms av att

effekterna av transportplaneringen antas bli relativt större då vi har ett litet antal
terminaler. Ju mera vi ökar antalet desto mindre påverkan kan åstadkommas
utifrån befintliga strukturer.

Vi kan inte säga någonting om hur stora de slutliga effekterna blir på
körsträckor/kostnader, när man verkligen gör en transportplanering för ett visst
terminalområde. Det finns ett otal faktorer, som har att göra med hur påverkbar en

struktur är för planeringsinsatserna. I en del fall finns säkert en rad restriktioner -
sådana som behandlas i nästa stycke - som göra att påverkan blir marginell. I
andra sammanhang kan vi i stället få mycket omfattande effekter på körsträckorna.

Generellt sett finns ett antal restriktioner när det gäller möjligheterna till

samkömingar från en terminal. Produkterna kan vara sådana att de inte kan
samdistribueras. Livsmedlen är särskilt känsliga i det fallet. Både terminal och
bilar måste ha möjligheter att hålla livsmedlen fräscha och blandningen av
livsmedlen med andra varor kan vara känslig. Dessutom kan marknadsföringen i

vissa företag vara särskilt medveten om varumärkets betydelse - man uppfattar det
som marknadsmässigt viktigt att varumärket syns på vägarna i samband med
distributionen. Detta försvårar en samdistribution. För transportföretagen utgör
linjefördelningen en tydlig restriktion. Om vi har en splittrad ägarebild bland
lokal- och kretsbilar blir möjligheterna till samplanering av distributionen svårare.

I de fall då vi har lager i samband med terminaler uppstår en än starkare
tendens till restriktivitet när det gäller antalet terminaler - kapitalkostnadema är t

ex en sådan restriktiv faktor.. Ju mera vi kan centralisera lagerhållningen desto

mindre blir de direkta lagringskostnaderna. Kapitalkostnadema för själva lagret
blir lägre, anläggningskostnadema likaså. Centralisering av lager behöver dock

inte innebära att alla funktioner som har att göra med distributionen också
centraliseras. I varje fall är det helt möjligt och önskvärt att man har enkla
omlastningsplatser decentralt, varifrån distributionen kan gå vidare med bilar

lämpade för ändamålet.
En sammanfattning av det ovan sagda ger oss följande diagram, där variablerna

är grovt inritade:
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körsträckorfkosmader transportpianenng;
" samkömingar

grundlaggande ñrllnadsgrad
nätverks struktur antal könmgar

körfördelniñg

  

\\
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Ett principiellt resonemang förs om kostnadsminimering med avseende på antal
terminaler. Likaså diskuteras den beslutsprocess som finns i strategiska
sammanhang, och som ofta innebär en filtrering av viktig information. I den
operativa planeringsprocessen finns en rad restriktioner, som en transportplanerare
måste ta hänsyn till oavsett antal terminaler: bestämmelser om hantering av farligt

gods och livsmedel är exempel på detta.
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Transports and goods terminals - an analysis of restructuring effects
by Bertil Agren

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

Purpose and earlier completed studies

In recent years, there has been a relatively large number of closures of goods
terminals among companies occupied with nationwide transports of goods, in
particular the distribution of everyday commodities. The functions of these terminals

have been transferred to other nearby terminals. The effects of such a restructuring of
a terminal network are not limited to the total transport distances. For example, there
are also consequences for work inside the terminal taking over the functions. Goods
volumes expand, thereby increasing the intensity of work, possibly in cramped
conditions. There is also a risk of longer waiting times when lorries have to load or
unload, with consequences for delivery service to the customers.

The purpose of this study was to illuminate the consequences occurring when

changes to a terminal of this type are introduced in a company. In the first hand, it is
of interest to measure the consequences for the number of vehicle kilometres driven,

and also to analyse aspects such as the function and stocking of the tenninal (in
relevant cases). The study is oriented towards two types of company. It focuses on a
specific example (Bilspedition Inrikes AB, BiAB) where it is possible to measure the
changes in the total number of vehicle kilometres driven in transports to and from the
terminal. It also examines companies with different terminal functions, such as
stocking goods, where a variety of conditions are found in the regions covered by the
terminal's operations. For example, differences occur in the density of built-up areas
in some of the regions. This latter part of the study involved the three major

distribution companies of everyday commodities in Sweden: ICA Partihandel, KF

and DAGAB AB. During the study, a further transport company, MaserFrakt of
Borlänge, was added, since it was found that MaserFrakt had carried out changes in

connection with a terminal closure in Borlänge that were of general importance for
the conclusions of the study.

The study of BiAB was carried out at the terminals in Norrköping and Linköping.
In July 1994, most of the functions of BiAB's Norrköping terminal were transferred
to the company's own goods terminal in Linköping. Previously, both terminals were
of about the same size, the decisive reason for choosing Linköping in preference to
Norrköping being the geographical position. Linköping has a more central position
than Norrköping in the district which, in addition to the county of Östergötland,
includes southem Södermanland with towns such as Katrineholm. Norrköping's port

facilities are considered to be of very marginalimportance for this type of traffic.
The changes introduced at the terminals operated by the three distribution

companies were as follows:
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- ICA Partihandel (a wholesaler company) closed its terminal in Karlstad. The
terminal's functions were transferred to a central warehouse in Örebro.
- KF closed its central warehouse in Borlänge and transferred its functions to the
central warehouse in Västerås. following the closure in Borlänge, MaserFrakt took
over a number of the earlier functions of KF's central warehouse and equipped it with
a general goods terminal for food handling.

- Dagab AB closed its central warehouse in Örebro and moved its national '
warehouse there instead. The previous distribution operations in the Örebro district
were taken over by the Jordbro warehouse outside Stockholm.

Study of BiAB

The study at BiAB was the most detailed of the studies in terms of changes in driving
distances. Information on driving distances for round trip and local vehicles was
collected on two occasions: during a "normal" week in June, i.e. before the closure of
Norrköping, and during a "normal" week at the end of October after the change had
been carried out and conditions at the Linköping terminal had stabilised. The
Norrköping lorries increased their driving distance by about 37% when based at the

Linköping terminal compared with starting from Norrköping. The Linköping lorries
decreased their driving distance by 3%, ,even though they were not really affected by

the changes in the terminal. In total, there was a 16% increase in driving distance for
the round trip and local vehicles.

The vehicles' driving distances to the terrninals in Norrköping and Linköping
changed. In addition, problems occurred with some of the vehicles based in
Norrköping being transferred to Linköping since several vehicles travelled the same
route. This required negotiations on a division of loads. Apart from this, the major
change for the long-distance lorries was that those previously using two terminals

only needed to use one terminal. This meant a certain time saving, calculated at about

9% of their normal working time. There was also a time saving, especially because

most lorries* going to Norrköping and Linköping came from the south. The saving in
driving distance is estimated at a modest 2.3%, although it should be noted that the

long-distance lorries as a whole have very long driving distances.
If the distance and time effects of the terminal restructuring for both distribution

and long-distance lorries are added together, the result is an increase of 1% in the

total driving distance and a time saving of about 4% of total normal working time.
No significant changes have been detected in the level of delivery service to the

customer and flexibility on the part of the company. However, there were a number
of complications concerning the willingness and readiness of personnel to accompany

the terminal transfer from Norrköping to Linköping.
The discussion concerning the changes in driving distances for distribution and

long-distance vehicles is followed up with mathematical examples based on special
conditions for driving routes and terminal arrival times.

Study of the distribution companies

The study of the terminal mergers introduced by the distribution companies had the

same purpose as the study of BiAB, i.e. to measure the changes in driving distances
following closure of a terminal. This has also been done in the three distribution
companies and the increases in distance for the distribution vehicles varied between
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19.3 and 26.3%. It has not been possible to measure the changes in distance for the
incoming transports to the central warehouses. These transports are usually made by
ordinary lorries and the closure of a central warehouse at one location does not mean
the end of transports to that location. Although the loads become smaller with the
closure of the central warehouse, the transports are most likely to continue in any

case. It is possible that fewer lorries are used on the trips concerned, but this has not
been investigated in the study. Each terminal has a large number of incoming
deliveries each week and in this case three terrninals were involved. The time
available was not sufñcient for such aninvestigation.

The study includes a discussion of which factors influence the relative changes in
driving distances when a central warehouse is closed. This is partly connected with
the demographic structure in the area where the changes take place. In a small

distribution area with short distribution distances, the relative changes will be larger
than in the opposite situation. No structural factors of this nature were found which

could explain the differences in outcome between the distribution companies. In this
context, greater significance is attached to the fact that all the companies studied also
carried out other changes in connection with the terminal closures.

In the ICA company, a fairly extensive change in the vehicle fleet took place. The

number of trucks was reduced and the number of trailers and semi-trailers increased,
so that transport capacity was expanded. The transport apparatus was also utilised
better. However, the same level of delivery service was maintained towards the ICA
shops, which had made this a condition for approving the plans.

The changes in the Dagab company at the same time as the central warehouse in
Örebro was closed were very limited. The same space (the national warehouse)

continue to be used for transshipping lorry and trailer loads from Jordbro. These

loads are then taken over by distribution vehicles from Örebro, which generally
handle distribution westwards. In terms of transport and handling, the Örebro
terminal therefore continued to operate. It is stocking and functions connected with
distribution, i.e. order reception, picking and processing, that have been moved to

Jordbro, together with distribution operations in the area between Stockholm and
Örebro. This appears to be a very efficient arrangement. The warehouse and its
functions have been centralised, but transports and related handling are under
decentralised control. Higher efficiency and flexibility in transport planning have

thereby probably been achieved.

In the KF company, a large number of changes were made in connection with the
closure of the central warehouse in Borlänge. Distribution within the county of
Dalarna will be mainly controlled from Västerås, but MaserFrakt has taken over
many of the earlier functions of the Borlänge warehouse. This applies to the
distribution of food to catering customers from the newly formed Servera company
(which works with just this target group), bread distribution in Dalarna and an
additional number of special distribution operations. KF's desire in connection with
the closure was also to reduce the level of service to some extent, so that smaller and

more remote shops did not receive as many visits from the distribution lorries as
previously.

The closure of the central KF warehouse in Borlänge contributed to MaserFrakt
concentrating to a higher degree on distribution operations. To handle its new
activities, part of the former general goods terminal was converted to a food terminal
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with different temperature zones for the various types of foods distributed. However,
no goods are kept in stock. Instead, deliveries are made every day by ICA, Dagab and
KF, who are able to combine loads for further distribution within Dalarna.
MaserFrakt has thus taken over part of the earlier functions of the central warehouse.

It can be seen that the changes in the terminals described in the case studies have
had a number of effects not only on driving distances, which were the primary object
of interest in the study, but also in several other ways regarding the companies' efforts
to achieve good cost-effectiveness in their service to the shops. The MaserFrakt
example raises the issue of whether their arrangement with a food terminal which
combines loads from a number of distribution companies should not be implemented
to a greater extent than at present. This type of combined loading must be more
suitable in a relatively sparser p0pulated region, such as Dalarna, if distribution costs
are to be reasonable. However, the problems that otherwise occur, i.e. trucks

travelling without full loads over large distribution areas, are also found in much of
the rest of Sweden. The conclusions to be drawn from the case studies are that the
terminals are needed in all those contexts where combined loading and driving permit
cheaper transports. The companies studied have products and product areas larger
isolated from each other. Each of the distribution companies has transported its
products and brand goods independently. Although BiAB is by nature a transport
company which combines loads from a number of industries, there are a number of
product categories which are excluded from the established structure. This includes

many everyday commodities.
There is a further aspect concerning the distribution companies compared with the

transport-only companies since the former own their warehouses and can make
considerable relative stock reductions by centralising them. The study contains a

theoretical discussion of this aspect and the size of the stock reductions that can be
achieved in connection with the functions and stock of one central warehouse being

taken over by another.

Conclusions regarding terminal closures

The true function of the goods terminal is the provision of a facility for handling and
transshipping goods to enable combined loading and transport of different types of

goods as well as goods from/to different dispatchers/recipients. The function of the
terminal is thus to achieve better cost-effectiveness of the transport apparatus.

Combined transports can be increased, as can the capacity utilisation of the vehicles.
Theoretically, the relations between the various components in the problem of

adapting the number of terminals can be formulated as follows:
Assume a small number of terminals and that the number is successively

increased. This leads to the following conclusions:
1. A continuous decrease in driving distances and related costs, as has been shown

in this study. Each terminal system contains a fundamental structural factor which is
determined by the manufacturing and trading companies operating there and the

population living in the area, and which may vary to large extent, partly because of
differences in distance between the terminals and the infrastructure. The network of

routes established in this structure (=Zdriving distances) is a result both of the nature

of the structure itself and also of the transport planning work carried out. This

planning aims, for example, at better capacity utilisation of the vehicles, more
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combined loads with different types of goods and fewer runs with anunchanged level
of service. With a company-oriented approach, it can be said that a company makes
strategic decisions to create the structure forming the basis for its transport efficiency.
It is then the tactical and operational work in the form of transport planning that
creates the level of service towards the customers and the cost-effectiveness that the
company achieves in this work.

2. A change in the structure through an increase in the number of terminals. This
means that the possibilities of efficient transport planning diminish. Smaller
operating areas for each terminal also reduce the possibilities of combining loads,
achieving continuously high capacity utilisation, etc. Transport planning becomes
generally less efficient. The shape of the curve is determined by the effects of
transport planning, which are assumed to be relatively greater in the case of a small

number of terminals. The more the terminals, the less will be the influence that can
be achieved on the basis of the existing structure.

It is not possible to say anything about the size of the final effects on driving
distances/costs, when actually performing transport planning for a certain terminal
area. Numerous factors determine the influence of planning work on a structure. In

some cases, there are certain to be a number of restrictions (described in the next

section) causing the influence to be only marginal. In other contexts, very extensive
effects on driving distances may result.

In general, there are a number of restrictions on the possibilities of combining
loads from a terminal. The products may be such that they cannot be distributed
together. Foods are especially sensitive in this respect. Both the terminal and the

vehicles must be able to keep food fresh and transporting food together with other

goods may be prohibited. In addition, marketing departments in certain companies
may be very aware of the importance of the company's brand. In marketing, it is
considered important for the brand to be seen on distribution vehicles, which limits

the possibility of combined distribution with other companies. For transport
companies, route allocation is a clear restriction. If ownership is split between local
and round trip vehicles, this will limit the possibilities for joint planning of

distribution.
In those cases where there are warehouses connected with terminals, there is a

strong tendency to restrictiveness in the number of terminals, capital costs being one
of the restrictive factors. The more that stocks can be centralised, the smaller will be

the direct storage costs. The capital costs for the stock itself will be lower, as will be

the building costs. However, centralisation of stocks need not mean that every

function connected with distribution is also centralised. In any case, it is fully
possible and desirable to use simple transshipping facilities in non-central locations
from which distribution can take place with suitable vehicles.

The following diagram presents a summary of the discussion, showing the main
variables:
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A general discussion of cost minimisation with regard to the number of terminals is
presented, together with a discussion of the decision process that takes place in
strategic contexts and which often means a "ñltering" of important information. The
operative planning process contains a number of restrictions which a transport

planner must take into account regardless of the number of terminals. Regulations on
the handling of hazardous goods and food are an example of this.



Transporter och godsterminaler - en analys av för
andnngar
Undersökningens bakgrund och struktur

Inom transportverksamheten ställs man ofta inför frågan om hur ett företags ter-

minalstruktur ska utformas. Med en "tät" terminalstruktur kan distanser och trans-

portarbete möjligen bli lägre, medan det i stället uppstår kostnader för att driva

själva terminalen och verksamheten där. En rad faktorer lär påverka den upp-
komna kostnadsbilden, t.ex. storleken av det geografiska område, inom vilket

terrninalen verkar, terrninalens storlek med det antal bilar som utnyttjar den, dvs.
det antal linjer som kan väljas för transporterna inom området. Inom svensk trans-

portforskning har det gjorts ganska få och små insatser när det gäller omlastnings-

terminaler och verksamheten där. En rapport, där terrninalerna finns med som en

påverkande faktor men där terrninalerna ändå tas upp på ett icke genomarbetat

sätt, är "Miljöprojekt Godstrañk i Västsverige" (1991). Där definieras olika typer
av terminaler och ges en översikt över samtliga flöden över terminaler inom det

undersökta området, som omfattar nio kommuner inom göteborgsregionen. I rap-

porten ges ett antal angelägna förslag beträffande forskningsinsatser, vilka till

någon del har stark anknytning till terminalers verksamhet. Vid den Matematiska

institutionen vid Linköpings Universitet-har ett flertal rapporter publicerats som

har anknytning till utformning av transportnätverk. En viktig variabel i detta

sammanhang är kostnadsbilden hos producerande och transporterande enheter.

Kaj Holmberg har arbetat med lokaliseringsproblemen i ett antal rapporter, t ex

Transportation and Location Problems with staircase Costs utifrån olika förut-

sättningar när det gäller just kostnadsfunktionen.

I USA har gjorts ett flertal undersökningar om terminalers verksamhet. Flera av

dessa studier handlar om terminalernas tekniska utformning. En undersökning

med anknytning till föreliggande studie är en publikation från General Motors

Research Laboratories: "Direct versus Terminal Freight Routing on Networks with

Concave Costs . I denna studie görs jämförelser mellan direkttransporter och

transporter över terminal för ett antal olika fall, t.ex. med olika antal avsändare

och mottagare. Man kommer fram till en matematisk/grafisk metod, varigenom de

lägsta kostnaderna i valet mellan direkttransport och transport över terminal kan

bestämmas.

I en studie från 1974 vid Ohio State University (Robeson et al 1974) görs också

jämförelser mellan direkttransporter och terminaltransporter. Den slutsats man

drar från denna undersökning är att valet mellan direkt- och terrninaltransport

måste sättas in i ett större sammanhang. "Indikationerna är", säger författarna, "att

problemet med distribution i små sändningar blir allt värre. Det kan mätas som

ökande kostnader, försämrad service, köer, emissioner och nedgång i stads-

regionens ekonomiska livaktighet". Det faktum att urbaniseringen fortsätter

liksom det allt starkare beroendet av lastbilar för godsdistribution gör att pro-

blemen blir allt större. En omlastningsterminal inom en stad ger - det blir för-

fattarnas slutsats - fördelar för alla parter i godsdistributionen och även för kon-

sumenter och samhället i stort. Denna rapport ger dock starka indikationer om att

både trañk- och terminalförhållanden skiljer sig åt i hög grad när vi jämför större

städer i USA med svenska förhållanden. Biltrañken är tätare där och terminal-

nätverken betydligt mindre utbyggda än i Sverige. Rapporten ger dock en finger-

visning om att det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid bedömningar av ter-

minalemas vara eller inte vara än rent ekonomiska.
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Terminalnätverkens utformning har viktiga implikationer för faktorer med an-

knytning till miljö och samhällsekonomi i stort. Företagen agerar i första hand

med tanke på effekterna för det egna företaget när det gäller terminalnedlägg-
ningar. I denna undersökning är det viktigt att framhäva de samhällsekonomiska
konsekvenserna av företagens terminalbeslut. Målsättningen därvidlag är dock
begränsad. Vår undersökning tar inte sikte på t ex sysselsättning, trañkolycksfall

och emissioner även om dessa faktorer kan beröras av förlängda transportavstånd.
I stället ställs frågan vilka effekterna blir beträffande resursförbrukning för hela

samhället när man förändrar de nätverk, vari terminalema ingår. Och hur ska

nätverken vara utformade i framtiden för att vi ska åstadkomma de fördelaktigaste
effekterna när det gäller just resursförbrukning?

Föreliggande undersökning utgår från empiriskt material och inriktas i första

hand på att studera de förändringar som uppstår i körda distanser, när man för-

ändrar terminalnätverken inom olika typer av företag. Förändringar i både distri-

butionen och hämtningen av gods kan förväntas och dessutom förändringar i de

tider som kömingarna tar, om vi däri inkluderar lastnings- och avlastningsopera-

tionema. Fem företag har bidragit med uppgifter som kan ge oss information om

vilka effekter som förändringar i nätverken medför: två företag är transportföretag,

Bilspedition Inrikes AB i Linköping (BiAB) och MaserFrakt i Borlänge. Tre före-

tag är distributionsföretag inom dagligvarubranschen: ICA, KF och Dagab. I vår

undersökning har den mest omfattande datainsamlingen skett vid BiAB, eftersom
data därifrån insamlades både före och efter en terminalnedläggning. Studien vid

BiAB blir därmed mera av endjupstudie än de övriga och den behandlas därför

separat i undersökningens del 1. Hos ICA, KF, Dagab och Maserfrakt har data i

någon mån rekonstruerats i efterhand och studien blir därmed något grundare till

sin karaktär. Denna del av undersökningen redovisas i del 2. En diskussion av

slutsatser sker sedan i del 3.
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Del 1 Terminalsammanslagning Bilspedition
Inrikes AB (BiAB)
1 Bakgrund och syfte

Under ganska lång tid hade det diskuterats inom BiAB att företagets terminalför-

hållanden i Östergötland skulle förändras. Detta har stått helt i överensstämmelse

med den allmänna tendens som funnits i vårt land när det gäller distributions- och

speditionsföretagens terminalstruktur. Undan för undan försöker man minska an-

talet terminaler genom sammanslagningar så att terminalernas verksamhets-

områden blir större. Man vill därmed sänka de totala kostnaderna för terminalerna

inom ett område samtidigt som det verkar vara möjligt att behålla servicegraden

gentemot kunderna utan en alltför dramatisk ökning av transportdistanserna.

I februari 1993 togs beslutet i ledningsgruppen för BiAB i Göteborg att lägga

ned norrköpingsterminalen och att flytta över all terminalverksamhet för företaget

inom området Östergötland/södra Södermanland till Linköping. Den 11. juli 1994
effektuerades sedan detta beslut med alla de konsekvenser detta fick för berörda

parter: för terminalpersonal både i Norrköping och Linköping, åkare och chauf-
förer, möjligen också kunder. Genom sammanslagningen uppstod ett antal för-

ändringar när det gäller transportavstånd, transportarbete, transporttider, i någon
liten mån också väntetider.

Syftet med denna studie är att kartlägga bl.a. dessa förändringar när det gäller

transporterna, analysera dem och efter sammanslagningen dra slutsatser om de

faktorer, som påverkat förändringamas omfattning och som möjligen också kom-

mer att påverka utvecklingen i framtiden. Dessa faktorer kan höra ihop med in-

terna eller externa förhållanden. Exempel på interna förhållanden är

0 planeringen av transporterna, som förändras i och med att det blir större möj-

ligheter till samplanering,

0 antalet terminalbesök för fjärrbilarna, som förändras i och med att man endast

' behöver åka till en terminal i stället för två, vilket kan påverka transporttidema.
Exempel på externa förhållanden är reaktionerna hos kunder på grund av för-

ändrad servicenivå, vilket kan leda till minskade volymer ochmindre trans-

portarbete.
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2 Teoretisk referensram

För ett transportföretag är den sista fasen i ett transportuppdrag - den som har att

göra med leveransen av godset till en godsmottagare - en mycket viktig fas, kan-

ske den viktigaste. Det är i denna kontaktyta som det blir tydligt hur väl trans-
portuppdraget fullföljts. Har leveransen skett inom avtalad tid, har informationen

om leveransen blivit förstådd, är godset skadefritt? Detta är exempel på frågor
som kunden ställer sig och där svaren är styrande för hans kommande beslut be-

träffande val av transportoperatör. I frågorna ingår sådana faktorer som är ett ut-

tryck för den service, som transportföretaget presterar gentemot kunden.

Också när ett transportföretag accepterar ett transportuppdrag från en leveran-

tör av gods finns sådana servicefaktorer med: kan transportföretaget ställa upp

med hämtning av gods med kort varsel, är den erbjudna leveranstidpunkten till

kund acceptabel för leverantören, är riskerna för transportskador tillräckligt små

osv? Flera av de faktorer som finns med, då vi försöker identifiera vad som ligger

bakom begreppet transportföretagets leveransservice, har att göra med ter-

minalema och terminalverksamheten. Därifrån utgår de bilar och den personal
som i sista hand har kontakten med transportföretagets kunder, vare sig dessa är

godsmottagare eller godsleverantörer. Terminalerna har på det sättet ett avgörande

inflytande på den presterade servicegrade'n.

Vilken servicegrad ett transportföretag egentligen erbjuder beror på hur den

uppfattas av företagets kunder. Det är alltså en fråga om kundernas reaktion inför

de åtaganden som transportföretaget gör och hur väl detta utför dessa åtaganden.

Kundernas reaktion - mätt som den samlade mängden av uppdrag, som man ger

transportföretaget under en längre period - är i detta fallet inte annorlunda än inför

andra marknadsförings- och serviceåtgärder som vidtas av ett företag. Vi vet från
andra sammanhang att denna reaktion kan beskrivas med den S-kurva som finns

med i nedanstående ñgurl. Alltför få terminaler kan inte attrahera kunderna och

intäkterna blir då relativt sett mycket små. Med ett ökat antal terminaler får man
en bättre täckning av marknaden och intäkterna ökar. Varje terminal har en viss

kostnad, som till en del är fast och till en del är rörlig. Här approximerar vi den

totala kostnaden som en linjär funktion av antalet terminaler. De kostnader det är

fråga om är dels anläggningskostnader i form av kapitalkostnader och

avskrivningar och dels driftskostnader för anläggningar och personal.

 

1 T.ex. Ballou, R H använder - i Basic Business Logistics (1978) - den S-formade kurvan för att

beskriva den intäktsvariation som uppstår på grund av variationer i servicegrad.
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Figur] Kostnads- och intäktskurvor som funktioner av antalet terminaler
(servicenivå).

Det kan diskuteras vilket sambandet mellan antalet terminaler och den ser-

vicegrad som ett transportföretag erbjuder. Vi kan här föregripa undersökningens

resultat genom konstaterandet att kunderna i Norrköping möjligen uppfattade ett

sådant samband. De var rädda för att man skulle "glömmas bort" när terminalen

försvann. Inom terrninalförändringens projektgrupp var man också angelägen att

ändra så litet som möjligt i de transportrutiner, som kunderna vant sig vid. Man

kan kanske hävda att det i detta fall mera var en fråga om rädsla för själva

förändringen än om den nya placeringen av terminalen i Linköping.

Omplaceringen kan ju i det fallet ha haft ett mycket begränsat inflytande på

servicegraden. Men en mera radikal omflyttning av en terminal bör rimligen

påverka servicegraan på något sätt, dvs. en del av defaktorer som vi inkluderar i
begreppet servicegrad blir lidande på omflyttningen. Vissa kundgrupper får inte

leveranserna så tidigt på dagen som man fått tidigare, precisionen i leveranserna
blir sämre, man får inte så snabbt som man önskar den extratillkallade lastbil som

man vill ha i en krissituation osv.

I figur 1 antar vi att ett företag med ett visst antal terminaler xb når en viss ser-

vicenivå som ger intäkterna ib. Kostnadsnivån blir då kb. Vid en förändring av

antalet terminaler till xa blir effekterna på intäkterna måttliga - de sjunker till ia -

nedgången blir inte större i och med att företaget redan har ett relativt omfattande
terminalnätverk. Kostnadsförändringen blir däremot avsevärd: från kb till ka.

Överskottet ökar. Annorlunda hade det varit om företaget hade haft ett mindre

antal terminaler och minskat det i den sektor av intäktskurvan som lutar mera

brant än kostnadskurvan. Överskottet hade minskat. För transportföretaget gäller

det alltså att få en bild av var den egna servicenivån ligger med avseende på an-

talet terminaler. Sannolikt finns det inget annat sätt varpå detta kan klaras ut än att

göra successiva mätningar och bedömningar av förväntad servicenivå när man har

planer på att lägga ned en speciell terminal. Servicenivån mäts då med t.ex. de

kriterier som omnämndes ovan: precision vid hämtning och lämning av gods,

vilken tid en transport tar, flexibilitet när det gäller kristransporter osv.. Och den

referensram som blir relevant i detta sammanhang är den servicenivå som kon-

kurrenterna erbjuder när det gäller xsådana centrala kriterier.
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3 Allmän beskrivning av terminalförändringen utifrån
systemsynsättet

Att betrakta ett undersökt objekt utifrån systemsynsättet innebär åtminstone två

viktiga saker: i
1. en betoning görs av samband och beroenden mellan de olika komponenter

(delsystem) som ingår i objektet/systemet. Vi lägger alltså större tonvikt vid att

beskriva hur relationerna är mellan delar av ett system än att klargöra och beskriva
en strukturell uppbyggnad.

2. att vi har en utgångspunkt i ett system som befinner sig i någon slags
jämvikt. Denna jämvikt kan rubbas genom en störning av något slag. Stömingen

fortplantas genom systemet, som fordrar - via successiva återföringssignaler -

kontinuerliga anpassningar hos de olika delsystemen. Anpassningama sker

successivt om stömingen fortsätter till dess att ett nytt jämviktsläge uppstår. Det är

möjligt att målsättningen varit densamma under denna anpassningstid och att

anpassningen sker med beaktande av denna. Även en ny nålsättning kan dock

utgöra stömingen i sammanhanget, som delsystemen får anpassa sig till.

Den terrninalförändring som skett inom BiAB:s östgötadistrikt kan ses som en
sådan störning. Den kommer in i det terminalsystem som finns i
Norrköping/Linköping från början och hela transport- och terminalverksamheten

ska sedan anpassa sig till en helt ny verksamhetssituation under relativt kort tid.

I utgångsläget har BiAB två terminaler, som vardera fungerar medels de

delsystem, som byggts upp både inom och utom terminalema. Inom terminalerna

finns systemen i form av t.ex. ordermottagning, arbetsledning vid godshantering,

ekonomiska styrsystem. Utanför terminalerna - men kopplade till dessa - finns de

system som bär upp själva transportfunktionen. Det är de fjärr-, krets- och lokal-

linjer som åkeriföretagen arbetar på och som före terminalförändringen är kopp-

lade till terminalerna i Norrköping och Linköping. Fjärrlinjerna är de linjer, som

kopplar samman terminaler i olika delar av Sverige. Kretsbilarna är de, som är

kopplade till en terminal och sedan med sina transporter täcker ett område om-

kring en centralort utanför terminalen. Både Norrköping och Linköping har många

kretsbilar, Linköping har t.ex. en kretsbil som går på Kisa och en som går på
Åtvidaberg. Lokalbilama har sitt område mera knutet till den stad där terminalen

är belägen. Eftersom det ofta är olika åkerier som kör på kretsar och lokalt måste

det vara noggrant definierade gränser för krets- respektive lokalbilar.

Varje system har sina egna funktioner anpassade till de krav på service och re-

sursförbrukning, som ställs från kunder och operatörer inom och utom termi-

nalerna. En del av de system som opererar inom och i anslutning till norrköpings-

terrninalen elimineras helt genom den aktuella terrninalsammanslagningen och

funktionerna tas över av motsvarande system inom terminalen i Linköping. Där

kan det behöva göras ett antal anpassningar på olika sätt för att uppfylla de krav,

som ställs av kunder och åkare. Andra system tas över ganska obearbetade från

Norrköping och de ska då passa in i de redan etablerade systemen i Linköping.

Systemen inom de båda terminalerna har olika grad av flexibilitet, som gör att de

är möjliga eller ej möjliga att bygga in i andra system. Avgörande för graden av

flexibilitet mellan systemen är de restriktioner som finns hos mottagaren. Ju mera

komplexa relationer som där finns mellan de olika systemen, desto mera tving-

ande är dessa restriktioner och desto svårare blir möjligheterna till överföring. Det

innebär t.ex. att Scanspeds terminal i Norrköping, som är en mycket liten terminal

i förhållande till den terminal som nu lagts ned, kommer att fortsätta sin

VTI notat 36-1995



verksamhet som tidigare - man vill inte göra förändringsprocessen mera kompli-
cerad än nödvändigt.

Den terminalsammanslagning som nu skett innebär att ett sammanhållet och

väl fungerande system bryts sönder och delas upp i ett antal delsystem som ska

anpassas till funktionerna i Linköping. Från många andra liknande fall vet vi, att

sådana förändringar innebär en mångfald problem och störningar både för före-
tagets funktionssätt i stort och för den personal som omfattas av förändringarna.

Om vi ser sammanslagningen på hög systemnivå är syftet med omstruktureringen

att få företagets verksamhet att fungera på ett effektivare, mindre resurskrävande

sätt. Därmed ska man kunna stärka sin position i konkurrensen om kunderna.

Emot detta ställs de risker som är förenade med sammanslagningen: hur kommer

norrköpingskundema att reagera? Håller de fast vid sin tidigare transportör, trots

att sammanslagningen innebär en viss osäkerhet om, hur transporterna verkligen

kommer att fungera efter terminalforändringen?

Vilka system och vilka funktioner är det som Opererat och Opererats i och från

Norrköping och som påverkas av överflyttningen till Linköping vid terminal-

sammanslagningen? I vissa fall är påverkan svag från terminalförändringen, i

andra fall sker en stor påverkan, i ytterligare andra fall sker en eliminering av

norrköpingsfunktionerna. De system som påverkas kan sammanfattas på följande

sätt:

linjer (hämtnings- och distributionssystem):

åkeriema med personal och faciliteter

(främst bilar), administrativa system;

kunder, kundernas personal och facili-

teter administrativt och hanterings-

mässigt;

terminal (omlastningssystem och administrativa styrsystem):

personal: platsledning, transportled-

ning, operatörer i form av t.ex. truck-

förare; anläggningar med lyftvagnar,

truckar, rullbanor osv., administrativa

system.

Till detta kommer godset, objektet för systemstymingen, som getts vissa mål

med innebörden hög servicegrad och hög kostnadseffektivitet i transport-

styrningen, dvs. liten resursförbrukning per godsenhet och i förhållande till pres-

terad servicegrad. Metodmässigt innebär det att godset kommer in i alla de

sammanhang, där vi försöker analysera de faktorer som påverkar t.ex. körsträckor,

körtider och lastvikter.
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4 Metod att använda i undersökningen

Som vi sett inledningsvis är det valda syftet med denna studie att kartlägga och
analysera de effekter på t.ex. transporttider, trañkarbete och transportarbete, som
uppstår på grund av terminalförändringen. Analysen ska identifiera faktorer, som
är betydelsefulla när det gäller dessa förändringseffekter. Förklaringsfaktorema till
förändringarna - dvs. de nya förutsättningarna för hur transporterna fungerar efter
förändringen - antas finnas inom sådana system och delsystem, som har med

terminalverksamheten att göra och som identifierats tydligare i föregående avsnitt,

sid 7. Vi måste alltså dels ha mätvärden på de nya förutsättningarna för trans-

porterna (dvs. de faktorer som vi tidigare benämnt interna eller externa) och dels

ha mätvärden för hur transporterna sker, dvs. t.ex. hur långt godset körs, vilket

transportarbete som ligger bakom godsförflyttningen och vilka tider som trans-

porterna till kund tar. Med anknytning till den tidigare beskrivningen av sys-

temuppbyggnaden inom linjer och terminaler kan följ ande modell utformas:

   

    
  
  

  

    

  

     

utgångsläge och iterativt läge åtgärder effekter att
mäta

kunder / \

l. . administrativa ' förändringar i

I_ - mer system | or- - bilar med bildande av avstand
. .. nya SYStem körtider
I Chauffmr iLinköping: -
. I I linjer transport
I . Personal , terminal arbete
. terminaler anläggningar I \ /

| (Norrk + administrativa ,P I

.- Link) system .

F i I '
I i _J |
. '- ' konkurrenter - - - - ' - ' _ ' .

I I

   

Figur 2 Modellför undersökningens struktur.

De förhållanden som anges under "utgångsläge" antas vara de som utgör basen för

genomförda förändringar i samband med terminalsammanslagningen. I och med

att sammanslagningen skedde genomfördes förändringar i ett antal av de system

som beskrivs under "utgångsläge" och det är dessa nybildade system som i huvud-

sak utgör förklaringsvariabler till de förändrade körförhållandena. De förändrade

förhållandena utgörs i första hand av terminalsammanslagningen och de föränd-

ringar av delsystem som ingår däri (t.ex. förändrad transportplanering), men också

i andra hand av ett antal speciella insatser som eventuellt gjorts för att reducera

transportavstånden, t.ex. omläggning av lokal- eller kretslinjer. De annorlunda

förutsättningar som uppstår för planeringssystemen i och med terminalföränd-

ringen kan i sin tur påverka de tidigare systemens sätt att fungera (både terminal-

system och linjesystem). Vi får därmed också en återkoppling från "åtgärder" till
"iterativa lägen ". En del förhållanden är helt intakta efter förändringen men kan

ändå påverka omfattningen av förändringar i körförhållanden. Information om alla

dessa förhållanden, med den variation i systemförändringarnas storlek som ingår,

inhämtas via intervjuer med berörd personal och via företagets ekonomiska in-

formationssystem.
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Metodiskt sett är det inte tillfredsställande att förändringarna i körförhållandena
kan förklaras utifrån två olika utgångspunkter: dels själva terminalsammanslag-
ningen och de speciella systemförändringar som direkt hör ihop därmed - och dels
de speciella insatser som dessutom görs då sammanslagningen genomförs. För att

renodla effekterna av terminalsammanslagningen, vilket är huvudsyftet med stu-
dien, måste studien utformas så att vi kan beräkna eller åtminstone bedöma de

effekter, som de speciella insatserna haft och har på körförhållandena så att deras
verkan kan elimineras.

Kartläggningen av körförhållandena före och efter terminalsammanslagningen

har gjorts via en enkät som före sammanslagningen gått ut till chaufförema av

krets- och lokalbilar vid de båda terrninalerna och efter förändringen vid den

sammanslagna terminalen, (bilaga 1). 33 enkätsvar erhölls, vilket utgjorde 100 % i

svarsfrekvens. Däremot var inte de lämnade uppgifterna fullständiga i alla

avseenden. Framför allt var det tidsuppgifter och viktsuppgifter som inte var

fullständigt besvarade. Instruktioner till enkäten gavs före första enkät-tillfället av

platschefen i Linköping till åkare och till en del chaufförer både i Norrköping och

Linköping.

Sammanslagningens effekter på fjärrtransporterna kunde inte inhämtas via

enkät. Chaufförernas terminalnärvaro ojämn och kortvarig och det är inte

samma chaufför på en linje vid varje tillfälle. Instruktionema beträffande enkät-

formulär skulle bli svåra att genomföra. Det ansågs vara möjligt att helt enkelt gå

igenom de olika fjärrlinjema (28 stycken) och beräkna de skillnader i distanser

och terminaltider, som uppstår på grund av terminalförändringen. När det gäller

distanser och lastvikter tänker man sig för övrigt, att de flesta fjärrbilama inte ska

få mer än marginella förändringar.
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5 Lägesbeskrivning före sammanslagningen

Före den genomförda terminalsammanslagningen var norrköpings- och lin-
köpingsterminalerna ungefär lika stora. En del skillnader fanns dock. Båda hade

en terminalyta på ca 5000 m2, Norrköping hadeca 40 portar medan Linköping
hade 54. Båda terminalernas portar var utlagda så att de till en del fanns på
motstående väggar. Det totala antalet anställda i norrköpingsterminalen var 12,5
personer i terminal, totalt 40 inklusive det åkeriföretag, Godsservice, som egent-

ligen också hörde till BiAB Norrköping. I Linköping var bemanningen 20 per-

soner totalt, vilket också inkluderade paketsortering. Linköping hade alltså just
pakettransporter som en verksamhetsprodukt vid ,sidan av godstransportema. Båda

terminalerna hade full skiftgång, dvs. treskift med 8 timmars arbete per skift.
Antalet linjer var ungefär lika stort i de båda terminalerna. Ett 30-tal fjärrlinjer

angjorde båda. Flera av linjerna trañkerades av mer än en bil per dygn: på linjen

Linköping - Stockholm gick t.ex. 5 - 7 fjärrbilar. På linjen Norrköping -
Göteborg gick tre bilar. Ett problem i sammanhanget var att relationerna inte var

helt balanserade. Man kunde t.ex. ha alltför stora volymer av styckegods i den ena

riktningen av en relation och alltför små volymer av partigods i den andra

riktningen av samma relation. (Styckegods = det gods som passerar terminal;

partigods = det gods som tas om hand av fjärrbil direkt och alltså aldrig passerar

terminal).

De båda terminalerna hade också totalt sett ungefär samma antal krets- och

lokallinjer även om fördelningen dem emellan var något olika: 11 av bilarna räk-

nades som lokalbilar i Linköping och 16 som kretsbilar. I Norrköping räknades 11

som lokalbilar och 15 som kretsbilar. Arbetssätten i de båda terminalerna var
också mycket lika varandra och överensstämde i hög grad med de arbetssätt, som

är vanliga inom svenska terminaler.

En tydlig skillnad mellan terminalerna fanns när det gällde de åkerier som var

knutna till dem: lokalbilarna i Linköping ägdes av ett enda åkeri, Kallanders

Åkeri, medan Bilspedition stod som ägare till Norrköpings lokalbilar genom

BiAB:s systerbolag Godsservice. Detta faktum har en viss betydelse på det viset

att BiAB har större möjlighet att styra utvecklingen inom Godsservice än inom

andra åkerier. De förändringar, som man kan vilja genomföra vid en radikal för-

ändring, t.ex. en terminalnedläggning, blir då lättare att genomföra.

Denna dominans från BiAB:s sida fanns endast för lokalbilarna i Norrköping.

Kretsbilarna ägdes av fristående åkerier både i Norrköping och Linköping. I Norr-
köping fanns fem sådana åkerier, i Linköping fyra.

Det fanns vissa skillnader i fråga om konkurrensförutsättningar och marknads-

status mellan de båda terminalerna före sammanslagningen. Inom linköpings-

terminalens verksamhetsområde hade man en något bättre marknadsandel av den

totala transportvolymen än vad norrköpingsterminalen hade. En faktor som kan ha

en viss betydelse i sammanhanget är den etablerade företagsstrukturen inom de

båda städerna. Medan Norrköping har ett stort antal mindre, tillverkande företag

har Linköping få företag inom den kategorin. Däremot har man där ett mycket

stort företag, SAAB - SCANIA, som dominerar industrin på ett annat sätt än vad

t.ex. Philips/Whirlpool gör i Norrköping. Det är möjligt att marknadsbilden inom

transportområdet i någon mån färgas av detta förhållande. I princip är det de stora
företagen som pressar transportpriserna nedåt. På grund av de stora volymerna har

man större möjligheter att skaffa sig prismässiga fördelar och gör det också i

långsiktiga avtal. De små industriema kan också vara mycket prismedvetna men
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har inte samma styrka i förhandlingarna. De anser sig ofta inte ha fått sådana fa-

vörer i transportavtalen att man vill ha längre avtal. Det sker alltså oftare byten av

transportörer hos de mindre företagen - en faktor som skulle kunna spela roll när
BiAB i någon mening släpper sitt grepp om Norrköping i och med terminal-
nedläggningen där.

VTI notat 36- 1995



12

6 Beslutet om terminalsammanslagningen

I ett längre perspektiv följer terminalförändringen inom östgötaområdet helt
BiAB:s allmänna strategi. Man vill uppnå en storskalig flödesorienterad produk-
tion i stället för småskalig kundbearbetning. Då man beslutade sig för att förändra

östgötaområdet i en riktning, som överensstämde med den formulerade strategin,
var problemet, vilken av terrninalerna som skulle överta den andras funktioner. En

mycket betydelsefull faktor i detta val var det geografiska läget. Linköpings läge

inne i landet innebär en bättre täckning av landområdet. Man får inga riktigt stora
avstånd till några orter inom Östergötland, vilket man skulle ha fått med Norr-

köping som centralpunkt. Nu har man relativt sett nära både till Norrköping, Fin-

spång, Mjölby och Åtvidaberg. En terminal i Norrköping hade medfört långa av-

stånd t.ex. till Mjölby och Motala. En annan påverkande faktor var övertygelsen

att de stora godsflödena skulle vara kopplade söderut - mot Europa. Då borde

också området ha en geografisk tyngdpunkt åt det hållet och det södra termi-
nalaltemativet borde gälla. Ytterligare en påverkande faktor var, att man uppfattar

BiAB som ett landtransportföretag - anpassningen borde ske till detta faktum. I

det perspektivet blir Östersjön egentligen en broms - det blir ett område, som man

inte kan täcka transportmässigt. Norrköping som hamn har konstaterats spela en

mycket underordnad roll när det gäller lastbilstransportema, och särskilt när det

gäller det gods, som kan tänkas passera en lastbilsterminal. Hamnen har och hade

inte den attraktionskraft, som kunde utgöra ett motiv för att lägga terminalen i

Norrköping.
Andra faktorer än rent geografiska som påverkade beslutet var, att det fanns

något större investeringar gjorda i Linköping. Bl.a. fanns utrustningen för

paketsortering. Terminalen var också något större och lite modernare utformad.

Kundunderlaget var något bättre. Det fanns alltså ett antal faktorer som till-

sammans bidrog till valet av Linköping som terminalplats. Valet uppfattades

egentligen som relativt lätt för den arbetsgrupp, som arbetade med terminal-

projektet.

VTI notat 36- 1995



13

7 Genomförandet av sammanslagningen med
beskrivning av utfall

Redan före beslutet om terminalnedläggningen i Norrköping var man från projekt-

gruppens sida medveten om, att nedläggningen skulle kunna medföra negativa

effekter för företagets kunder. Själva det faktum att norrköpingsterminalen lades
ned skulle - tänkte man sig - kunna ge norrköpingskunderna en känsla av hem-

löshet - de skulle kunna tro att de inte hade någonstans att vända sig, ifall det
uppstod problem med transporterna.

Man var därför angelägen att de förhållanden som fanns före terminalsamman-

slagningen skulle bibehållas så oförändrade som möjligt- man skulle gå försiktigt
fram i fråga om nyordningar. Lokal- och kretslinjer skulle få vara intakta, chauf-

förema på de olika linjerna skulle vara desamma. Order-, planerings- och försälj-

ningsfunktioner skulle bibehållas i Norrköping även om man bytte lokaliteter.

Dessa flyttades över till BiAst systerbolag Scansped. På kort sikt_ skulle därmed

själva funktionerna i stort sett vara desamma före och efter terminalförändringen,

om vi undantar själva tenninalen och aktiviteterna där. Den samordning som tidi-

gare hade skett med Scansped - som har hand om Bilspeditions utländska gods -

skulle få fortsätta som tidigare. Samordningen innebär, att BiAB har hand om det

styckegods hos Scansped, som ska hämtas eller lämnas inom Östergötland/södra

Södermanland.
Även om man strävade efter att behålla företagsstrukturen på kort sikt hade

platsledningen i Linköping ambitionen att vara öppen för förändringar på något

längre sikt. Konkurrenterna och deras transporttjänster skulle då bli en viktig på-

verkande faktor för utformningen av de nya systemen. Förändringar i körtider,

fordonskilometer och transportarbete efter sammanslagningen skulle fortlöpande

granskas av platsledningen. Om servicegraden mot kunder inte skulle hålla måttet

jämfört med konkurrenterna på någon linje eller i terminalarbetet, skulle inte upp-

komna förändringar kunna accepteras utan åtgärd. Konkurrensen skulle därmed

även fortsättningsvis komma att ha ett starkt inflytande på vidtagna åtgärder och

på hela förändringsprocessen.

I de följande avsnitten kommer vi att undersöka vilka utfall som terminalför-

ändringen lett till. För varje system eller funktion, som vi kommer att behandla, är

alltså den första uppgiften att redovisa de faktiska förändringarna. Den andra

uppgiften är att analysera de erhållna mätvärdena eller andra erhållna data (en del

av förändringarna är inte kvantitativt mätbara utan kan bedömas endast som

kvalitativa data). I denna analys måste också sådana speciella förhållanden vägas
in, som påverkat förändringens omfattning.

7.1 Linjer och gods

Det problem vi ställs inför när vi ska mäta uppkomna distansförändringar på

grund av terminalnedläggningen kan struktureras på olika sätt. Ett naturligt

alternativ är att utgå från de olika typer av transporter som sker. Det finns en

tydlig skillnad mellan å ena sidan de krets- och lokalbilar som arbetar med

hämtning och distribution inom en terminals verksamhetsområde och å andra

sidan de fjärrbilar, som fortsätter transportarbetet mellan terminaler på olika orter i

Sverige. Uppdelningen är dock inte så klar som kan förmoda. Även fjärrbilarna

sköter en del av distributions- och hämtningstransporterna på det viset att de stora

volymerna till eller från kunderna får direkttransport med fjärrbilar. Om vi alltså
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ska använda denna typ av kategorisering bör vi ta hänsyn just dessa speciella
fjärrbilstransporter med partigods.

En alternativ problemstrukturering är att utgå från de enskilda transporterna
och studera hur förändringen sker totalt sett för olika transporttyper inom

terrninalens verksamhetsområde. Vi utgår då från en situation före nedläggningen

och mäter distanser för gods som är destinerat till olika lokaler inom

terminalområdet. Efter nedläggningen gör vi motsvarande mätning och beräknar

skillnaderna. -

Före norrköpingsnedläggningen gick fjärrbilar både till Norrköping och

Linköping, men alla fjärrbilar gjorde inte det. Det fanns bilar som gick enbart till

Norrköping och de som gick enbart till Linköping. Dessutom fanns

distributionsbilar som gick enbart mellan Norrköping och Linköping. Det

styckegods som kom till de båda terminalerna eller gick därifrån var då direkt

kopplat till distributions- resp hämtningstransportema vid dessa terminaler.

Efter nedläggningen kommer nu alla bilar till Linköping och det styckegods

som ska till linköpingsområdet behandlas och körs på samma sätt som tidigare.

Skillnaden gentemot förhållandet tidigare är att norrköpingsgodset nu måste köras

upp till norrköpingsområdet och distribueras där direkt utan terminal och att de
fjärrbilar som endast skulle till Norrköping tidigare nu måste åka till Linköping.

För en del innebär det kortare körväg, för andra längre. Den bil som tidigare gick

till norrköpingsterminalen går fortfarande till Norrköping men distribuerar/hämtar

endast partigods direkt hos kund.

Problemet med det beskrivna arbetssättet är att det är mycket svårt att

genomföra. Vi kan helt enkelt inte följa den enskilda godsenhetens väg, vilket

skulle vara nödvändigt om vi ville tillämpa denna alternativa metod. Den verkliga

skillnaden i erhållna data mellan denna metod och att göra en uppdelning i krets-

och lokaltransporter å ena sidan och fjärrtransporter å den andra lär bli försumbar.

Krets- och Iokallinjer
Den viktiga utgångspunkten är här den som beskrivits tidigare: man skulle genom-

föra terminalsammanslagningen med målsättningen att hålla förändringarna på så

låg nivå som möjligt. I stort sett skulle alltså linjerna hållas oförändrade på kort
sikt, vilket också i stort sett skett hittills.

Enkäten till chaufförerna genomfördes under en vecka i juni före terminalför-

ändringen den 11. juli och under en vecka i slutet av oktober, då det bedömdes att

verksamheten stabiliserats på ett rimligt sätt efter förändringen. Från början var

avsikten att den andra mätningen skulle göras i september, men det visade sig vara

omöjligt med tanke på de störningar som terminalförflyttningen hade orsakat i

linköpingsterminalen. Båda dessa veckor bedömdes före mätningarna vara ett

slags "normalveckor" med hänsyn till volymema. I efterhand visade det sig dock

att volymema hade ökat högst avsevärt under den mellanliggande perioden.

Om vi studerar de totalt genomförda kömingarna som genomfördes under

dessa två veckor finner vi att de körda distanserna totalt sett ökat med 16 %: från

1844,9 fordonskilometer till 2140,4. De inkomna uppgifterna har inte varit helt

problemfria. I och med att den andra enkäten gjordes så pass sent hade man lagt

om någon enstaka linje, vilket ledde till att motsvarande enkätformulär kasserades.

Sådana förändringar i ruttema kan ha påverkat helt andra rutter i någon män, men
ändå i så liten grad att det bedöms som försumbart. I några fall har uppgifter inte

erhållits för andra mätningen och en rekonstruktion av distansförändringarna har
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gjorts med utgångspunkt från kända körsträckor. Så gott som alla de genomförda

kömingarna har varit av blandad typ, dvs. man har både distribuerat gods och

hämtat in gods på samma runda. Det blev alltså meningslöst att göra någon analys
av distansskillnadema utifrån en uppdelning i olika typer av körningar. Däremot är

det naturligtvis möjligt och dessutom helt nödvändigt för analysen att genomföra

denna med en uppdelning i norrköpingsbilar och linköpingsbilar.

Hos norrköpingsbilarna skedde en omfattande ökning av de totala kör-

sträckoma - dessa ökade från 858,5 fordonskilometer till 1183,4, dvs. med

37,8 %. Linköpingsbilama minskade sina körda distanser: från 986,4 for-
donskilometer till 957,0 - en minskning med ca 3 %. I princip har inga för-

ändringar skett med linköpingsbilarna. De åker precis samma rutter som tidigare

och besöker samma kunder. Variationen kan till största delen anses vara slump-

mässig. Det är inte varje kund som har gods att hämta eller lämna vid varje kör-

ning. Därmed får vi helt naturligen en variation i distanser när vi mäter enveckas

körningar. Men vi kan inte utesluta att krets- och lokalåkeriema också gör små
förändringar av ruttema successivt så att man får en effektivisering av kör-
programmen. Däremot har inga förändringar skett i de tidigare linköpingsbilarnas

körningar på grund av terminalnedläggningen i Norrköping.

Tabell] Sammanfattande tabell för resultatet av mätningarna vid terminalned-

läggningen (fordonskilometer).

    

Norrköpingsbilar Linköpingsbilar Summa

Före term-förändr 858,5 986,4 1844,9

Efter term-förändr 1 183 ,4 957,0 2140,4

Skillnad 324,9 -29,4 295,5

Skillnad % 37,8 -3,0 16

    

Hur stor ökningen blir för de tidigare norrköpingsbilarnas distanser beror på loka-

liseringen av de rutter som man ska köra. De bilar, som från linköpingsterminalen

måste passera Norrköping för att komma fram till sin kretsköming, gör den största

distansförlusten, ca 8,4 mil jämfört med tidigare körningar från Norrköping. De
bilar däremot som inte behöver passera Norrköping kan i de flesta fall finna vägar

som gör att den totala distansförlusten jämfört med Norrköping blir mindre. Från

Linköping till Finspång är det t.ex. 60 km men från Norrköping till Finspång 32
kilometer, vilket gör att den egentliga ökningen i transportväg blir 28 km. Vilken

effekt en terminalnedläggning får blir alltså i hög grad beroende på hur fördel-

ningen av tätorter med industrier är beskaffad. Om vi har ett stort antal tätorter

mellan två större orter kan man i extremfallet tänka sig att transportdistanserna

minskar, ifall man använder en central terminal i stället för två stycken. Detta är

tydligast då man har en transportverksamhet mellan de två terminalema. I de fall

då gods går från den ena terminalen till den andra och sedan transporteras ut där-

ifrån kan distansen för godset bli kortare efter nedläggningen av den andra termi-

nalen i och med att transporten kan gå direkt till kund från den första terminalen.

Om det sedan blir någon ökning i antalet fordonskilometer totalt sett på grund av

detta är däremot osäkert eller tveksamt. Man har ju ändå kontinuerliga transporter

mellan Linköping och Norrköping också efter terminalindragningen.

En annan faktor som påverkar transportdistanserna positivt är att chauffören

kan lägga om sin rutt på det sättet att hon/han tar kunderna i en annan ordning än

tidigare. Medan hon/han före terminalnedläggningen körde in i sitt kundområde
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med utgångspunkt från den kund som låg närmast Norrköping kör hon/han nu in i

den del av rutten som ligger närmast Linköping. Vi tänker oss förenklat två

terminalområden med terminalerna markerade med fyrkanter i figur 3. Terminal 1

är den nedlagda terminalen, terminal 2 har övertagit dess funktioner. Närmaste av-

ståndet från den gamla terminalen till körrutt med beteckningen i är di,

avståndet från den nya terminalen är Di. För denna rutt blir skillnaden i

fordonskilometer 2(Di - di) om både tur- och returkörning inkluderas. Om vi nu

har N stycken rutter blir den totala skillnaden i antal fordonskilometer förutsatt att

den körda rutten är exakt densamma i de båda fallen:

      

N

Z 2(D. - d i)
i: 1 1

22 ,. . körning från T1
kor-rutt 1 o

avstand di

. . erminal 1(T1)

körning från T2

\avstånd D- . o
' ,, terminalernas verksamhetsområden

terminal 2 (T2)

   

Figur 3 Avstånd och körrutterfrân två olika terminaler

Mätningen av det utförda transportarbetet vid de båda mättillfällena blev något

stympad, eftersom viktuppgifter inte fanns för alla körningar. Vi har dock använt

de givna uppgifterna och försökt att göra dem jämförbara. Förutom antalet for-

donskilometer ingår i måttet transportarbete lastvikterna vid varje körning. Det har

varit tydligt att dessa lastvikter ökat från juni till oktober, de månader under vilka

mätningarna gjordes. Vi vet dessutom att totalvikterna på terminalbehandlat gods

ökat med 16 % för avgående gods (avgående till andra terminaler) och med 19 %
för ankommande gods (ankommande från andra terminaler). De erhållna mät-

värdena bör alltså ligga omkring dessa ökningar när vi beräknar förändringar i

mängden transportarbete:

Tabell 2 Resultaten betrajfande det genomförda transportarbetet före och efter

tenninalsammanslagningen, (tusen tonkm).

        

Norrköpingsbilar Linköpingsbilar Summa

Före term-förändring 29,382 20,763 50,145

Efter term-förändring 50,096 27,288 77,384

Skillnad 20,714 6,525 27,239

Skillnad % 70,5 31,4 54,3
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Det är helt tydligt, att förändringen i lastviktema här spelar en mycket stor roll för

det erhållna resultatet. Den totala relativa förändringen på 54,3 % ska jämföras
med förändringen beträffande antalet fordonskilometer på 16 %. Linköpings-

bilarnas relativa förändringar i denna tabell är 31,4 %, medan de hade - 3,0 % för

antalet fordonskilometer. Det förefaller som om den här uppmätta lastviktsök-

ningen var ännu större än den som uppmätts för distriktet i stort. En faktor som

också kan ha påverkat vårt resultat är den relativt sett lägre svarsfrekvensen just
för lastvikterna.

En uppgift som avsåg att mäta körningamas förändrade effektivitet vid ter-
minalförändringen var frågan om hur stor del av en körning som gjordes utan last.

Det var lätt att tänka sig att både mängd och längd av tomkömingar skulle öka i

och med att distanserna totalt sett skulle öka. Detta har också skett: en ökning kan

konstateras med ca 34 %, dvs. åtskilligt mera än den totala ökningen av distan-

serna, som var ca 16 %. Något förvånande är att det mesta av ökningen i tomkör-

ningar finns hos de åkerier, som kör inom linköpingsområdet. Det talar för att

ökningen inte annat än undantagsvis och indirekt har någonting att göra med

terminalomläggningen. Att det kan finnas en koppling till nedläggningen är dock

uppenbart: i ett fall uppgår den ökade tomkömingen till 4,2 mil varje dag i veckan,

vilket utgör just avståndet mellan Linköping och Norrköping.

Något förvånande är också att ökningen av tomkömingar sker samtidigt som

det sker en ansenlig ökning av lastviktema mellan de båda mätperioderna. Hos de

företag som haft tomkömingar under någon av mätperioderna har det skett en

lastviktsökning med 21 %. Det naturliga utfallet är ju, att tomkömingar blir

mindre förekommande då lastema ökar. En möjlig förklaring skulle kunna vara,

att man är tvungen att göra extraturer till kunder, då man får lastvikter, som man

inte klarar av på en runda. Det finns dock ingenting i enkätsvaren som tyder på att

detta har skett.

De lämnade uppgifterna om körtidema är helt uppenbart av sämre kvalitet än

uppgifterna om distanserna. Flera chaufförer har, som det verkar, huggit till med

ett stort antal timmar, t.ex. 10 eller 11 och har därmed totalt för en vecka hamnat

på t.ex. 52 eller 55 timmars körning. I en hel del fall saknas dessutom tidsupp-

gifter. De framräknade tidsskillnadema får därmed anses vara osäkrare än di-

stansuppgifterna. Tendensen är dock densamma för tidsförändringama som för

distansförändringarna. Totalt sett har tiden för genomförda kömingar Ökat med

6,8 %: från 1120 timmar till 1195. Norrköpingsbilarna har därvid Ökat tids-

förbrukningen med 17 %: från 569 timmar till 665,5 timmar under mätveckorna.

Linköpingsbilarnas förändring var också här negativ: man minskade antalet körda

timmar från 551 till 530, dvs. med 21 timmar = 3,8 %. Denna minskning mot-

svarar i stort sett distansminskningen och verkar därför rimlig. Norrköpings-

bilarnas ganska stora relativa avvikelse när vi jämför distansskillnadema med tids-

skillnaderna kan möjligen hänföras till ett par olika faktorer. En faktor kan vara

just benägenheten att något vårdslöst avrunda tiderna uppåt. Man kan helt enkelt

inte ange alltför långa arbetstider i enkäten. En annan faktor kan vara ett förändrat

körsätt. När man nu får längre avstånd att köra och märker att arbetstiden går mot

sitt slut fast själva arbetsinsatsen inte gör det, tenderar man att öka farten i både

själva körningen och i lastning/lossningsarbetet.
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Tabell 3 Sammanfattning av körtidsmätningarna vid terminal-

förändringen (antalförbrukade timmar vid körningarna).

     

Norrköpingsbilar Linköpingsbilar Summa

Före term-förändring 569 55 1 1 120

Efter term-förändring 665,5 530 1 195,5

Skillnad 96,5 -21 +75,5

Skillnad % 17 -3,8 +6,7

   

Till det sagda kommer en förändring, som kan påverka leveranstidema positivt

i det att mycket gods tidigare gick mellan linköpings- och

norrköpingsterminalerna i båda riktningama. Gods gick alltså från Linköping till
norrköpingsterminalen, varifrån det distribuerades över terminalens

verksamhetsområde. Godset måste alltså både transporteras till Norrköping och

där terminalbehandlas. Därifrån skulle det sedan distribueras ut till

norrköpingsområdet med de vanliga krets- eller lokalbilarna. Nu går alltså godset

direkt med de tidigare norrköpingsbilama ut till kunderna i samma område. Vi kan
räkna med att en speciellt fokuserad godsenhet följer med annat gods som

transporteras till en viss kund, och sannolikt uppstår ingen större distansförändring

på grund av detta. Men tidsmässigt kan det uppstå förändringar, eftersom den

sammanlagda hanteringen nu blir avsevärt enklare för detta gods.

Fjärrlinjerna
Fjärrtransportemas längd antogs från början påverkas endast marginellt av för-
ändringen. De bilar, som tidigare kom söderifrån och gick till Norrköping, går nu

in till linköpingsterminalen för lossning av styckegodset. Men de fortsätter nor-

malt med partigods till Norrköping och den totala körsträckan påverkas knappast

av detta mera än marginellt. De fjärrbilar som kommer norrifrån och passerar

Norrköping före Linköping gör avlastningen av partigods till kunder t.ex. i norr-

köpingsområdet innan de går till terminalen i Linköping med styckegods. Skill-

naden mellan förhållandena före och efter sammanslagningen består för fjärr-

bilarnas del endast i att man ändrar gången i avlastningen av parti- och stycke-

gods. Viktigt är dock att det endast blir besök vid en terminal efter förändringen.

Det uppstår en tidsvinst på grund av detta, och omfattningen av denna är ett be-

tydelsefullt resultat av undersökningen.

De data som inhämtats om effekterna av terrninalförändringen för fjäntrañken

är något schablonmässigt tillkomma. En genomgång har gjorts med trañkledningen

i Linköping av de körrutiner som var och en av linjerna har för närvarande i Lin-

köping och jämförelse har gjorts av samma linjers körrutiner när norrköpings-

terminalen fanns kvar. Vi har då räknat med vissa schabloner när det gäller de

förändrade avstånden och också schabloner när det gäller tider för terminal-

besöken. För de 28 linjer som angör Linköping kan vi räkna med en besparing om

189 mil per vecka. I jämförelse med det totala köravståndet för dessa linjer är för-
ändringen inte särskilt stor, vilket vi kommer att se i följande avsnitt. Den tids-

mässiga besparingen är åtskilligt mera omfattande: 205 timmar per vecka. Om vi

antar att man har ca 40 timmars arbetsvecka i varje linje blir besparingen totalt sett

ca 18 %. Tidsbesparingen är ganska jämnt fördelad över alla linjerna -- både de

som kommer norrifrån och de som kommer söderifrån får fördelen med ett

terminalbesök mindre. De fjärrlinjer, som ligger relativt nära och samarbetar med

andra linjeåkerier, har ett något säkrare utfall av tidsvinsterna. När vi granskar de
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minskade distansema är det tydligt, att framför allt de linjer som kommer söder-

ifrån får minskade köravstånd. De gick tidigare in till båda terminalerna men går
nu bara in till Linköping, vilket för dem är en förkortning av avståndet. De som

kommer norrifrån gick också till båda terminalerna men måste fortfarande gå ända

fram till Linköping och sparar ingen distans. Om vi sätter besparingarna i relation

till de totala distansema för de åkerier som kör på Linköping är de sparade di-
stansema på fjärrbilama nästan försumbara. Chaufförerna kör de dubbla avstånden

Linköping - hemmaterminal varje dag och gör det fem dagar i veckan. För samt-

liga åkerier blir det en sparad distans som utgör ca 2,5 % av den totala distansen.

Vilken effekt en terminalförändring av den typ som vi sett i norrköpings-
/linköpingsregionen har på distansema har mycket att göra med hur trafiken och

transporterna ordnas före och efter förändringen. Det som är speciellt med denna

terminalförändring är att båda terminalerna låg efter en frekventerad europaväg,
där fjärrlinjerna ganska väl kunde identifieras som kommande från olika håll efter

denna europaväg. Det innebar att fjärrbilarna, när de hade angjort den ena ter-

minalen, gick på detta stråk till den andra terminalen. De som alltså vinner på

nedläggningen är de linjer som först kommer till den kvarvarande terminalen och

inte behöver gå längre sedan. För de linjer som först kommer till området med den

nedlagda terminalen blir förhållandet status quo förutsatt att de också tidigare gick

till Linköping.

En faktor som ytterligare påverkar avståndskillnaden för fjärrbilarna är andelen

partigods. Om vi har partigods på samtliga bilar kommer också alla bilar att
behöva åka till både linköpings- och norrköpingsområdet. Det blir då ingen av-
ståndsbesparing alls för några linjer. Om man däremot inte har någon andel parti-

gods till Norrköping efter nedläggningen kommer man inte att åka in där och om

man då redan besökt linköpingsterminalen behöver man inte åka längre utan man

gör en besparing med avståndet mellan terminalerna.

Det finns då totalt sett ett antal faktorer, som påverkar utfallet av

terminalförändringen när det gäller fjärrbilarna och som anges i nedanstående

uppställning och figur:

a = avståndet mellan de båda terminalerna före nedläggningen av den ena

P = andelen lastbilar som kommer från det ena eller andra hållet till ter-

minalerna. I vårt exempel är det den andel av det totala antalet fjärrbilar som

först kommer till Linköping och som inte behöver åka till Norrköping efter

nedläggningen

S = lastbilamas totala körsträcka

Vi tänker oss då en situationsbeskn'vning, som utgår från nedanstående

figur:
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Figur 4 Terminalrelation och andel bilar från olika håll

Vi antar att terminal 2 läggs ned och att terminal 1 blir kvar. Avståndet mellan
terminalema är a km och den andel bilar (P) som först kommer till terminal 1 be-

höver inte åka längre utan stannar där. Före nedläggningen av terminal 2 åkte de

också till denna terminal. Den andel bilar (1 - P) däremot som före nedläggningen

kom till terminal 2 först, måste också fortsättningsvis åka till terminal 1 och gör
då ingen distansvinst. ' I

Före nedläggningen kördes följande genomsnittliga avstånd av fjärrbilama:

P(S+a)+(l -P)(S+a)=S+a

Efter nedläggningen körs:

P><S+(1-P)(S+a)=S+a-aP

Relationen mellan genomsnittlig körsträcka efter nedläggningen och före blir:

(S+a-aP)/(S+a)=1-aP/S+a)

Som exempel sätter vinu in ett antal antagna värden för norrköpingsnedlägg-

ningen: avståndet a = 42 km.

Andelen fordon som först kommer till kvarvarande terminal Linköping (P) =

0,6.

Genomsnittlig körsträcka för fjärrbilarna: 300 km

Ger: 1 - 42 * 0,6/(300 + 42) = 0,93

På grund av terminalnedläggningen blir alltså fjärrbilarnas körsträcka i detta
fall 0,93 av den tidigare körsträckan med givna antaganden.

Forrneln förutsätter att man har mycket tydliga körprogram, dvs. att bilarna all-

tid åkte till båda terminalema före nedläggningen och alltid åker enbart till den

kvarvarande terminalen efter nedläggningen. De komplikationer som uppstår på

grund av t.ex. partigodskömingar bortses ifrån i det fallet. Men det är inte svårt att
modifiera formeln med hänsyn till att man kanske åker denna sträcka någon gång

per vecka. Vi får alltså i så fall nya avstånd i de ursprungliga fonnlerna för hur

mycket bilar kör före och efter terrninalförändringen och får därmed fram en ny

faktor, som kan användas för omräkningen.

Som vi sett tidigare (sid 18) gör fjärrlinjerna ofta en tidsbesparing i det att de

inte behöver besöka mer än en terminal efter nedläggningen, medan två besök var

regel före terminalförändringen. Det finns dock vissa problem med en

formalisering på denna punkt, eftersom tidsbesparingen beror på hur åkeriema har

gjort upp om körningarna efter nedläggningen och också på hur man kan utnyttja

olika vägsträckningar och komma ned i förbrukad tid.

Vissa speciella förhållanden uppstod för fjärrbilarnas del i och med att det blev

färre linjer att dela på för åkerierna. Förut hade man linjer både till Norrköping
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och Linköping. BiAB har hanterat detta problem på något olika sätt. I några fall

har man låtit båda åkeriema finnas kvar men låtit dessa dela på styckegodset. Den

ena riktningens styckegods tas av ett åkeri och den andra riktningens av det andra

åkeriet. I andra fall har man låtit ett åkeri enbart ta styckegodset medan det andra

åkeriet tar partigodset. Det viktiga är här dels att man får en så rimlig fördelning
av godsmängdema som åkarna accepterar, men också att man får balanser i rela-
tionerna så att returfraktema i stort sett balanserar frakterna i motsatt riktning.
Genom terminalförändringen har möjligheterna till sådana manipulationer av och

mellan linjer faktiskt ökat. I och med att godsvolymerna ökat i Linköping och ett
antal åkerier med något annorlunda linjeupplägg tillkommit kan man t.ex. fördela

godset mellan åkerier och linjer med hänsyn till vart godset är destinerat. Man kan

alltså lättare lägga samman gods, som ska till en viss destination på en linje, med

gods som ska i denna destinations närhet, även om det inte är fråga om samma
linje. Därmed kan man spara både distans och tid.

På linköpingsterminalen upplever man, att sådana möjligheter har öppnat sig i
högre grad efter terminalförändringen.

Totala distans- och tidsbesparingar
I detta avsnitt ska vi göra en sammanställning av de totala distans- och tidsför-

ändringar, som blir följden av terminalförändringen i Östergötland. Sammanställ-

ningen görs i tabellform: distans = mil, tid = timmar:

Tabell 4 Totala distans- och tidsförá'ndringar på grund av terminalindrag-

     

ningen.

Lokal- och Fjärrbilar Summa
kretsbilar

Distans Tid Distans Tid Distans Tid

Före term-förändr 1844,9 1 120 8,358 10202,9

Efter term-förändr 2140,4 1 195 8,169 10309,4

Skillnad 295,5 75 -189 -205 106,5 -130

% 16 6,7 -2,3 -9,2 1,0 -3,9

       

I denna tabell är lokal- och kretsbilamas distans- och tidsvärden tagna från den

genomförda enkäten. Fjärrbilarnas värden är däremot beräknade med utgångs-

punkt från deras körrutiner inom östgötaregionen och de primära siffrorna är där

skillnaderna i distans och tid mellan förhållandena före och efter terminalföränd-

ringen. Eftersom en genomgång har gjorts av varje enskild linje och dess kör-

mönster kan dessa värden anses vara rimligt säkra. För att vi ska få en föreställ-

ning om hur mycket distansdifferenserna egentligen betyder i detta transport-

sammanhang har vi gjort en uppskattning av dessa fjärrbilars totala transport-

distanser under en vecka. Uppskattningen bygger på avståndstabeller och tar hän-

syn till det antal lastbilar som går på de olika linjerna. Ändå måste omdömet om

dessa värden vara, att de är summariskt beräknade. Deras värde ligger i att det

med all önskvärd tydlighet framgår vilka små distansbesparingar det rör sig om för

fjärrbilarnas del och också för de totala besparingarna. Det rör sig där om en be-

sparing på 1,0 %, vilket måste bedömas som ett nästan försumbart värde.

Fjärrbilarnas körtider har inte kunnat beräknas på ett säkert sätt genom de
använda schablonerna. Om vi ändå utgår från att de 56 bilarna som går på

Linköping/Norrköping körs 40 timmar per vecka får vi ett totalt timantal på 2,240

timmar. Den tidsbesparing som nedläggningen av norrköpingsterminalen ger utgör
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då 9,2 % av bilarnas totala verksamhetstid. Om vi använder samma schablon-
mässiga summa tillsammans med enkätens tidsvärden kommer vi fram till en
relativ total tidsbesparing på 3,9 %. Principiellt sett kan vi dra slutsatsen att den
tidsmässiga besparingen som är konsekvensen av terminalförändringen är av
större betydelse än den försumbara Ökningen av transportavstånden.

7.2 Terminaler och gods

Vi har sett i tidigare avsnitt, att en del av de funktioner, som Norrköping haft före

sammanslagningen, också fick stanna där. De enda funktioner, som sedan

verkligen flyttats över till Linköping är terminalens olika funktioner, dvs. last-

ning/lossning av norrköpingsbilarna och den hantering inom terminalen, som följt

med den ökade godsvolymen. Dessutom har tillkommit lastning/lossning på de

fjärrbilar, som tidigare enbart gick in i Norrköping. Frågan blir alltså hur per-

sonalen på den nya terminalen i Linköping skulle klara de nytillkomna uppgifterna
förutom de, som man hade redan tidigare. Om man klarade dessa nya uppgifter

dåligt skulle det kunna påverka dels transporttider och dels också antalet enga-

gerade bilar och transportvägar i arbetet.

I samband med omläggningen fick linköpingsterminalen en ökad terminalyta

med 750 m2. Man kom upp till knappt' 6000 m2. Antalet terminalportar ökade

med 6 till 60, vilket kan jämföras med t.ex. BiAB:s västeråsterminal, som har ca

30 och norrköpingsterrninalen, som före sammanslagningen hade ca 40 portar.

Förutom terminalutbyggnaden skedde en utbyggnad av kontorslokalema, som

efter sammanslagningen ñck en helt modern utformning. En utbyggnad skedde

också av dusch- och omklädningsrum för chaufförer och personal. Ventilations-

anläggningen förnyades.

Ett viktigt problem var alltså om terminalkapaciteten skulle räcka till. Det

gällde dels antalet terrninalöppningar för bilarna, dels de utrymmen inne i ter-

minalen, som i stort sett skulle ta emot en fördubbling av godset jämfört med tidi-

gare. Vår hypotes var att väntetider inledningsvis skulle komma att uppstå för in-

körningen till terminalportarna. Dessutom skulle väntetider kunna uppstå inom

terminalen på grund av den begränsade kapaciteten med truckar, vägningar,

orderskrivningar, utrymmen för gods och för lastning på eller av angörande bilar

m.m..

Utfallet av enkätundersökningen ger ingen klar bekräftelse av allt detta. Det

finns i enkätsvaren ett antal fall, då chaufförer har fått vänta på att komma in till

terminal. I enkätsvaren anges att detta har skett 15 gånger men det är 8 gånger före

omläggningen och 7 gånger efter. Det förefaller alltså inte vara någon skillnad före

och efter omläggningen. Möjligen kan man spåra att väntetiderna har blivit längre

efter omläggningen. Lastnings- och lossningstiderna har också blivit längre - de

har ökat med ca 16 % vid lastning och ca 26 % vid lossning men detta kan mycket

väl ha att göra med andra saker. Förutom den ökade aktivitet som har tillkommit i

linköpingsterminalen på grund av terrninalförändringen har man - som tidigare

påpekats - fått en avsevärd ökning på grund av den allmänna konjunkturupp-

gången inom näringslivet. Man kan konstatera att det nu är trångt inom vissa sek-

torer av terminalen. Man måste verkligen bemöda sig om att få utdet utgående

godset så fort som möjligt för att frigöra terminalytor.

Hur mycket den allmänna uppgången inom branschen inverkar i sammanhanget

får vi en bild av från uppgifterna att antalet avgående terminalbehandlade sänd-

ningar ökade med ca 9 % under undersökningsperioden juni - oktober 1994, an-
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talet ankommande terminalbehandlade sändningar ökade med 17 % under samma
tid. Även när vi studerar godsviktema får vi tydliga ökningar: +16 % för terminal-
behandlat avgående gods och +19 % för terminalbehandlat ankommande gods. Vi
kan alltså se att mycket av lastnings- och lossningstidema kan förklaras utifrån
den Ökning i volymer, som det har blivit inom östgötaområdet under vår mät-
period.

7.3 Administrativa system

Generellt sett ska de administrativa systemen styra godsflödet från det att trans-

portuppdraget ges och godset lastas på krets- eller lokalbil till dess att det fraktas

vidare mot och avlämnas till kund och då eventuellt har passerat terminal. Ter-

minalens administrativa funktioner blir de som har med ordermottagning, order-

utskrivning, orderfördelning, fakturering och betalning att göra. Orderfördelningen

sker via terminalens trañkplanering vidare antingen direkt till chaufförema eller

till åkeriemas transportplanering. Planeringen och uppföljningen av denna kan ske

genom kommunikation terminal/bil på linje, kommunikation terminal/terminal
eller kommunikation inom terminal. Brister i dessa olika funktioner kan ge upp-

hov till väntetider, felaktiga order, outnyttjade tillfällen till flera körorder osv.

I princip tänkte man sig att samma administrativa system, som fungerade inom

de båda terminalerna tidigare, helt enkelt skulle fungera som förut. Krets- och

lokalåkerierna kom också i stort sett att fungera som de tidigare hade gjort. Trans-

portplaneringen för norrköpingsområdet får numera - dvs. efter sammanslag-

ningen - sina transportorder från samma ordermottagning som tidigare, dvs.

ordermottagningen i Norrköping. Den enda skillnaden är att ordermottagningen

numera finns i Scanspeds lokaler i Norrköping i stället för i den egna, gamla ter-

minalen.

Även om transportplaneringen generellt sett kom att fungera som tidigare upp-

stod ett par speciella effekter: man tappade kompetens i och med att fyra personer

inom den tidigare norrköpingsadministrationen slutade. Eftersom de hade att göra

med fakturering och registrering så blev det problem inom dessa funktioner. Man

fick nyanställa administrativ personal och det tog tid innan de nyanställda hade

kommit in i rutinerna.

Problem uppstod också med reklamationer på det viset att det var svårt att rätta

till felaktigheter som uppstod framwr allt inom godsterminalen. Det hände, att

gods blev liggande för länge och att det kom fram till kund alltför sent, att det

uppstod skador vid hanteringen, och i något enstaka fall till och med att gods kom

bort.

Slutsatsen när det gäller terminalförändringens effekt på de administrativa sys-

temens funktionssätt blir att det uppstod ett antal problem under några månader

efter förändringen. Och dessa problem innebar en del påfrestningar på den ser-

vicenivå som man ville hålla gentemot kunder. Men problem hade mindre att göra

med själva den normala funktionen hos den nya terminalen och mera med det

faktum att det uppstod störningar i själva förändringsprocessen. Den viktigaste

störningen i det fallet var den förlust av kompetens som uppstod i och med att ett

antal personer inom administrationen slutade.

I samband med att norrköpingsterminalen lades ned infördes inom BiAB,
Östergötland, ett system för orderinformation inom samtliga kontor i området -

OPAL-systemet. Detta nätverk underlättar i hög grad orderinformationen och tra-

ñkledningen inom BiAB. Det kan diskuteras i hur hög grad terminalförändringen
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bidrog till att man införde detta nya system. Företagsledningens uppfattning är

dock att det blev enklare att få systemet genomfört i och med att norrköpings-
terminalen försvann, liksom att beslutsgången har underlättats i andra fall när det
gäller allmänna beslut på distriktsnivå.

7.4 Kunderna och systemens flexibilitet

Som vi sett var flera av de beslut som fattades i samband med terminalför-

ändringen inriktade på att inte åstadkomma några negativa effekter för kunderna.
Kunderna skulle alltså inte behöva göra omställningar till helt nya system. Ibland

inträffar dock händelser där det krävs att de etablerade systemen ska kunna ställas

om och fungera under nya förutsättningar. Om detta inte kan åstadkommas är det

leveransservicen och kundrelationema som blir lidande. Hur förändrades system-

flexibiliteten på grund av terminalförändringen? En hypotes i sammanhanget var,

att det skulle bli lättare att klara extraordinära händelser och förhållanden då man

hade en stor terminal med större möjligheter att planera transporterna. Man skulle

då t.ex. kunna rätta till missar i hämtningar och ordna särskilt snabba transporter.

Det skulle också kunna vara så att större terminaler kunde anskaffa bättre infor-

mationssystem t.ex. om var omhändertaget gods befann sig och man skulle kunna

planera sina transporter därefter. En terminalsammanslagning skulle då innebära

att planeringsflexibiliteten ökar.

Å andra sidan finns det också faktorer som talar för en flexibilitetsminskning

på grund av en terminalsammanslagning. Flexibiliteten påverkas t.ex. av utrym-

mena - utrymmesmässigt har man totalt sett större resurser till förfogande då det

finns två terminaler. Dessutom finns också totalt sett flera terminalöppningar och

mera personal som gör att t.ex. ojämnheter i godsflödet kan klaras upp påenklare

sätt. En faktor som däremot kan tänkas minska flexibiliteten gentemot kund är det

större avståndet till en nedlagd terminal. Det skulle kunna finnas en större tröghet

att t.ex. göra extrakömingar och speciella krisinsatser för att klara av gods, som

man inte fått med den ordinarie bilen av ett eller annat skäl. Inga sådana effekter

av terminalnedläggningen har dock kunnat konstateras inom linköpings-

terminalen. De enda reaktioner, som inkom från kunderna på grund av själva
flyttningen, var vissa klagomål från norrköpingskunder när det gällde

ankommande gods: man hade inte fått godset i samma tid som tidigare - det

gällde en senareläggning med en 1/2 timme, en förändring som kunderna

accepterade efter samtal. Så småningom har man dessutom lagt om rutinerna, så

att bilarna i stort sett numera kommer till kund vid samma tid som före

terminalomläggningen.
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7.5 Diskussion av möjliga slutsatser av undersökningen

Distansförändringar och kostnader
Vi har av entidigare sammanställning sett att distansförändringarna för lokal- och

kretsbilar skulle bli 295,5 mil. Med den typ av körning som dessa bilar har kan

man räkna med en milkostnad på 160 kr. Denna höga kostnad kan motiveras av att

en hel del av bilarna kör mycket korta sträckor per dag, de har många av- och

pålastningar med korta körsträckor däremellan. Om vi räknar med en milkostnad
för dessa bilar på 160 kr får vi en ökning av transportkostnaderna på ca 2,5 milj kr
per år på grund av terminalförändringen.

Fjärrbilarnas minskade körsträckor på grund av terminalförändringen

beräknades till 189 mil per vecka. Milkostnaden beräknas här till 210 kr och den

åstadkomma besparingen under ett år blir cza 2,1 milj kr. Grovt sett blir den
samhällsekonomiska kostnaderna för de längre transportvägarna för både lokal,
krets- och fjärrbilar 0,4 milj kr.

Mot dessa kostnadshöjningar, som - när det gäller trafiken - åtminstone i första

fasen kommer att bäras av åkerierna, ska ställas de kostnadsminskningar som

uppstår på grund av nedläggningen i Norrköping. I första hand slipper man då
ifrån lokalhyra för terminalen och alla de driftkostnader som är förbundna med att

hålla terminalen. Det är kostnader för el, vatten, sopor, underhåll osv.. Personal-

kostnaderna är en stor kostnadspost och totalt sett blev denna bra mycket mindre i

och med att endast ungefär hälften av norrköpingsterminalens personal kunde be-

redas arbete i Linköping.

Körtidsförändringar
För fjärrbilarnas del har det helt tydligt varit en minskning i förbrukad körtid efter

terminalförändringen. Tidsminskningen är något schabloniserat beräknad men är

ändå så pass väl genomförd och dokumenterad att resultatet kan anses tillförlitligt.

Den tidsminskning som finns där kompenserar tidsförlusten hos krets- och

lokalbilarna. Nettot mellan de båda är en tidsvinst på 130 timmar för en vecka.

Om vi slår ut denna besparing dels på samtliga aktörer och dels på det totala an-

talet arbetade timmar blir dock förändringen i tid inte av betydande dimensioner.

Per linje och vecka blir besparingen ca 4,6 timmar. Om vi å andra sidan beräknar

den årliga tidsmässiga inbesparingen kommer vi fram till cza 6.700 timmar, vilket

motsvarar ungefär tre årsarbetare och måste anses vara en väsentlig positiv effekt.

Övriga effekter
Det har funnits en stabilitetens strategi i agerandet från BiAB:s sida under och

efter terminalförändringen. I en framtid förefaller det emellertid som om

terminalsammanslagningen ger en del större möjligheter till effektiviseringar av

verksamheten. Man har ett större område att arbeta med så att t.ex. olika typer av

sammanläggningar och modifieringar av rutter kan åstadkommas på ett enklare

sätt. Dessutom har man fått större resurser genom sammanslagningen och kan

använda dessa för att utveckla nya operativa faciliteter, t.ex. kommunikations-

system och administrativa informations- och styrsystem.

Fortsättningsvis kommer man helt säkert att arbeta kontinuerligen med effek-

tivisering av det totala ruttsystemet. I någon liten mån har detta arbete redan in-

letts. Den nuvarande linjesträckningen Söderköping, Valdemarsvik, Gusum, skär-

gården är ett resultat av eninsats att öka samkörningarna. På det viset har man fått
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en besparing på 6. - 7 mil per dag och den tidsmässiga besparingen är 2 - 3 timmar

per dag. Möjligheterna att åstadkomma sådana samkörningsvinster har helt klart
ökat genom den terminalindragning som vi studerat

Förutom de beskrivna effekterna uppkom nackdelarna för den personal som

inte ville eller kunde flytta över sina arbetsuppgifter till Linköping. Av de

terminalanställda var det endast en person från norrköpingsterminalen. som inte

kunde beredas arbete i Linköping. Alla chaufförer fick fortsatt arbete. För den

administrativa personalen var läget sämre. Genom samarbete med Arbetsför-

medlingen kunde många av desom inte fick plats i Linköping få annat arbete. Sex

personer kan sägas ha blivit ställda utanför arbetsmarknaden genom

omläggningen. Av dessa var det fyra personer som inte ville flytta över till
Linköping trots att de erbjöds arbete där.

Totalt sett måste omdömet ges, att den samhällsekonomiska betydelsen av

terminalförflyttningen var ringa. Den personal som inte ville eller kunde ta arbete i

linköpingsterminalen ersattes med nyanställningar.

Som vi beskrivit tidigare uppkom problem för BiAB genom

personalavgångama. Man ñck lära upp ny personal och det tog ganska lång tid

innan den nya personalen kunde fungera lika bra som den gamla. Till detta kom

den belastning som omläggningen innebar för redan befintlig personal. Det

innebar mycket övertid och ett engagemang utöver det vanliga för att reda ut

uppkomna problem. Det tog i stort sett fem månader innan verksamheten kunde

sägas löpa så friktionsfritt som den hade gjort före omläggningen.
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Del 2 Terminalsammanslagningar
dagligvarudistributörer

8 Bakgrund och syfte

Även hos dagligvarudistributörerna finns sedan några år en tendens att rationa-

lisera distributionssystemen på det viset att man låter funktionerna vid en terminal

övertas av terminaler inom annat geografiskt område. Denna tendens kan spåras
både hos ICA, Dagab och K00perativa Förbundet (KF). Om vi jämför BiAB med

distributionsföretagen kan vi konstatera, att det finns en speciellt viktig

bevekelsegrund för terminalindragningar hos distributionsföretagen som inte finns

hos transportörer. Distributionsföretagen äger sina varor, och de pengar som man

köpt varorna för drar kapitalkostnader. Man har i övrigt samma skäl som

transportörerna att rationalisera terminalnätverket, dvs. att eliminera de kostnader

som är förbundna med varje fungerande terminal. Mot dessa terminalkostnader

ska ställas de bidrag som varje terminal ger till företaget, dvs. möjligheten att

skapa kortare och därmed snabbare transporter till varumottagare och de ökade

intäkter som kan följa därmed. Vad distributionsföretagen tydligen upptäckt under

senare år är att man kan klara korta leveranstider till varumottagama med mera

omfattande transportverksamhet från ett centralt beläget lager i stället för med

kortare transporter från decentralt lokaliserade lager och lagercentraler. Även om

transportföretaget inte äger sin varor och därmed inte har kapitalkostnaderna som

skäl till att ha en hög genomströmning i terminalen (dvs. hög

genomloppshastighet) så har de ändå klara bevekelsegrunder till att förkorta
terminaltiden så långt som möjligt. Genom snabb terminalbehandling och

hämtning/utkörning med korta ledtider förkortar man kundernas transporttider,

vilket blivit en allt viktigare konkurrensfaktor inom näringslivet.

En doktorsavhandling vid Tekniska Högskolan i Linköping (Abrahamsson,

1992) visade att den här beskrivna tendensen att eliminera lager/terminaler också

gäller andra branscher än dagligvarudistn'butionen. Avhandlingen gällde endast

producentvaror och avsåg distributionen inom Europa. I tre undersökta företag

(Coromant inom Sandvik-koncernen, Atlas Copco och ABB Motors) hade man

gjort omfattande reduktioner av antalet lager och styrde i stället den europeiska

distributionen från ett centrallager i Europa. En jämförelse av transportkostnader

och servicegrad före och efter omstruktureringen av lagren/tenninalerna visade att

transportkostnadema hade stigit måttligt medan servicegraden till kunderna hade

ökat betydligt. I ett centrallager kan man ha ett företags fulla sortiment, medan

man normalt inte kan ha det i decentrala lager - i dessa lager måste man alltså ofta

göra speciella beställningar till ett centrallager, vilket betyder att det går åt extra

tid innan en order kan effektueras.

Syftet med denna del av rapporten är detsamma som med den första delen: vi

ska kartlägga och analysera de effekter som uppstår på transportavstånd, trans-
portarbete och transporttider när man lägger ned en terminal och låter denna ter-

minals funktioner övertas av annan terminal inom ett terminalnätverk. De be-

skrivna effekterna av terrninalförändringen ska kunna härledas till sådana system-

förändringar som har att göra med terminalnedläggningen: det kan gälla trans-

portplaneringsfunktionen, förändringar i bilarnas körmönster m.m.. Även i denna

undersökning är alltså målsättningen att identifiera de faktorer som påverkar om-

fattningen av transporterna. Som vi redan sett i detta avsnitt tillkommer här en
faktor som inte påverkade BiAst_ ställningstagande: kapitalkostnaden för lager-
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hållna varor. För att ge en viss förståelse för de mekanismer som företagen har att

ta ställning till vid beslutsfattandet ges i det följande en beskrivning av enkel
lagerteori.

9 Teoretisk referensram

Transporter och lagerhållning kan delvis ersätta varandra. Ett företag som får

brister i ett lager kan klara av dessa genom kristransporter från ett annat lager.

Detta kan sättas i system på det viset att företaget håller ett omfattande centralt

lager och klarar korta leveranstider till kund genom att planera leveranserna
genom snabba transporter från detta centrallager. För ett företag med ett om-

fattande sortiment av olika produktvarianter blir det mycket kostsamt att ha de-

centrala lager med fullt sortiment. Många större företag har en så stor variantflora
av produkterna att man av kostnadsskäl begränsar sig till ett enda eller ett fåtal

lager t.ex. för hela Europa. Vi har sett en tyng tendens till centralisering av lager

både i Sverige och i Eur0pa i övrigt.
Den teoretiska basen för avvägningen mellan lagerhållningskostnader och

transportkostnader får vi om vi summerar just dessa kostnader. Vi använder föl-

jande beteckningar i en sådan summering: (beteckningarna hämtade från Axsäter,

Lagerstyming) '

(1 = total efterfrågan per tidsenhet
h = lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet

A = ordersärkostnad eller uppsättningskostnad (Här antas att detta också =

hemtagningskostnad = hemtransportkostnader + diverse hanterings- och

expeditionskostnader)

Q = orderkvantitet = hemtagningskvantitet

C = kostnad per tidsenhet

Vissa elementära samband kan identifieras mellan dessa begrepp:

Om vi har en helt jämn efterfrågan över tiden blir det genomsnittliga lager-

värdet Q/2 och kostnaden för detta lager blir Q/2* h.

Om vi utgår från att vi har lika stora hemtagningskvantiteter per gång kommer
vi att ta hem samma kvantitet d/Q gånger. Om hemtagningskostnaden per gång är

A kr blir den totala hemtagningskostnaden d/Q * A.

Vi får alltså en total kostnad per tidsenhet C = Q/2 * h + d/Q * A.
Denna funktion kan uttryckas grañskt på följande sätt:

 

   

 

  

kostnad

(C)

C=de ' A+Q/2 ' h

; \ agerhållningskosmad =
hemtagnmgsko ad= = QQ . h
= de ' A

hemtagrnngskvantitet
(Q)

   

Figur 5 lagrings-, hemtagnings- och totalkostnader
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Vi kan nu minimera C med avseende på Q genom att sätta derivatan för uttrycket
= 0.

Qmin blir då = 1/2Ad / h En förutsättning är då dels att efterfrågan är konstant

under tiden och dels att hemtagningskostnaden är lika stor varje gång oberoende

av hemtagningskvantitet, vilket realistiskt sett är en tveksam förutsättning. Om vi
nu ändå håller oss till detta för att kunna föra resonemanget vidare, kan vi fråga
oss vilka kostnadseffekter som uppstår i lagret, om vi ökar efterfrågan till det

dubbla, vilket kan vara rimligt när vi lägger ned en terminal. Hemtagnings-

kvantiteten Ökar då med JE , dvs.drygt 40%. Det innebär att också total hemtag-

ningskostnad ökar, eftersom denna kostnad var konstant per ordertillfälle. Det

genomsnittliga lagret som tidigare var Q/2 Ökari stället med Ö /2, dvs. 0,707 * Q

och total lagerkostnad ökar i proportion därtill.

Det sammanlagda lagret på de två tidigare terminalerna var 2Q/2 = Q och vi får

alltså en teoretisk lagerminskning med 29,3 % genom terminalnedläggningen. En

förutsättning är då, att både hemtagningskostnad och lagerhållningskostnad per

enhet och tidsenhet är lika stora i de båda terminalema och också i den terminal

som ska fortsätta verksamheten. Den enda parameter vi ändrade på var efter-

frågans storlek.

Hemtagningskvantiteten till ett lager'beräknas alltså enligt den givna formeln

om vi vill minimera lagerhållningskostnader + hemtagningskostnader. Som vi sett

styr sedan hemtagningskvantiteten hur många gånger per tidsenhet man måste ta

hem varor av ett visst slag och hur stora lagerhållningskostnaderna blir. Med ut-

gångspunkt från lagerterminalens ledtider gentemot leverantörerna utformar sedan

företaget ett lagerstymingssystem, som innebär att man beställer nya varor i den

framräknade kvantiteten varje gång lagret sjunkit till en viss nivå. Styrsystemet

ska då fungera så att förbrukningen av lagret sker under ledtiden i den takt att

lagret är slut då den beställda inleveransen kommer:

lagernivå leverans-

/_ osäkerhet

Q

\beställningspunkt (R)

tid

           

i_ ledtidÃx

\osäkerhet i efterfrågan

Figur 6 Lagemivå, ledtid och beställningspunkt i ett enkelt lagerstymingsystem
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Den lagerstyming som vi hittills beskrivit avser omsättningslagret, dvs. den del av

lagret som förbrukas och påfylls hela tiden efter det mönster, som beskrivits något

skissartat i det föregående. Det är dock tydligt, att lagerstymingen också måste ta

hänsyn till de osäkerheter som finns inom ett system. Detta är dels utsatt för

variationer i efterfrågan och dels variationer i inleveranstider. Dessa begrepp
åskådliggörs i figur 6, som i övrigt beskriver ett mycket grundläggande och enkelt

lagerstymingssystem.2 Man kan varken vara säker på att förbrukningen under den
planerade ledtiden blir just den man räknade med eller att inleveransema kommer
vid just den tidpunkt man fått besked om och räknade med. För att gardera sig mot
dessa osäkerheter behövs ett säkerhetslager. Detta beräknas här utifrån statistiska

uttryck för de beskrivna osäkerhetema och beskrivs i det följande med

utgångspunkt från att från början två lagerterminaler är i funktion och att sedan en

av dessa läggs ned och funktionerna övertas av den ena terminalen, som då ökar

det genomsnittliga lagret med faktor JE .

Vi utgår från att vi under ett antal olika perioder har efterfrågefördelningar på
vardera terminalen med medelvärde m . Spridningen av efterfrågan mäts som

standardavvikelsen 0' i en normalfördelningskurva. En indragning av den ena ter-

minalen innebär att vi ökar efterfrågan till det dubbla, medelvärdet blir nu 2m och

sammanläggningen av spridningen blir 62 + 0'2 = 262. Standardavvikelsen för

efterfrågan vid den sammanlagda terminalen blir då 06 . Vilket säkerhetslager

som vi ska koppla till vårt spridningsmått beror på, vilken grad av säkerhet vi vill
arbeta med inom terminalen. Hur ofta kan vi riskera att det blir brist i de leve-

ranser som vi ska fullgöra till våra kunder? Från normalfördelningstabeller finns

möjligheter att utläsa sannolikheten för att inte få brist under en ordercykel, dvs.

sannolikheten att hålla en viss servicenivå i lagret. Om vi här utgår från att vi vill
ha samma säkerhetsfaktor, dvs. samma servicenivå, kan vi konstatera att säker-

hetslagret endast behöver öka med faktora/_Z_ . (Gäller under förutsättning att vi

mäter servicenivån som sannolikheten att inte få brist under en ordercykel).

Jämfört med de säkerhetslager som finns vid de två tidigare terminalema får vi

samma lagerreduktion här som i omsättningslagret: 29,3 %.

Tidigare beskrevs, att också den variation som kan finnas i leverantörernas an-

komst innebär en risk. Den ledtid som passerar från beställningen till leverans kan

variera, vilket betyder att brist kan uppstå även om efterfrågan fortsätter i planerad

takt. Här är det sannolikt, att det uppstår en riskminskning jämfört med förhållan-

det vid de två tidigare terminalema - möjligen kan det uppstå en viss mindre

riskökning på grund av de större lastema, längre lastningtider i det levererande

lagret osv.. Vid den kvarvarande terminalen bör det därför inte bli någon skillnad

jämfört med tidigare och de risker som fanns vid den nedlagda terminalen upphör

att existera. Totalt sett kan vi därför räkna med en viss riskminskning. En del

komplikationer kan dock uppstå i och med att det kan finnas beroendeförhållan-

den mellan terminalerna. Leveransema kan tidigare först ha kommit till den ena

terminalen och sedan till den andra, vilket gör beräkningarna mera komplexa. Det

viktiga på denna punkt är dock, att riskerna på denna punkt verkar kunna minska

efter en terminalsammanslagning, vilket har en positiv effekt på säkerhetslagret.

 

2 Inom detta område finns en mängd litteratur som beskriver lagerstyrningssystem med större

komplexitet än det här beskrivna t ex Lagerstyrning av Axsäter (1991), Analysis of Inventory

Systems av Hadley &Whitin (1963), Material Requirements Planning av Orlicky (1974).
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Resultatet av denna genomgång av lagerkostnader och risker är att de totala

lagren kan minska i ganska stor omfattning, när vi lägger ned en lagercentral eller

distributionsenhet och ökar omsättningen till det dubbla i den nya distributionsen-

heten. Om vi slår samman två terminaler och får en fördubblad omsättning i den

kvarvarande terminalen får vi ett ökat lager i den nya enheten (jämfört med den

tidigare enheten) med faktor E I jämförelse med de två tidigare terminalema får

vi en lagerrninskning med c:a 29 %. Om vi slår samman tre terminaler blir

lagerökningen i den kvarvarande terminalen J3- och lagerminskningen i förhål-
lande till de tre terminalema 42,3 %. Allt detta gäller endast under förutsättning att

Övriga parametrar i kvadratrotsformeln är konstanta, vilket kan vara något verk-

lighetsfrämmande. Kan t.ex. hemtagningskostnadema verkligen vara desamma

även när man gör radikala ingrepp i terminalstrukturen3? Möjligen kan detta vara

fallet om vi gör körningar med egen bil och bilen går vid bestämda tider oavsett

hur stor last vi har ombord. Å andra sidan är detta ofta fallet för dagligvarudistri-
butörerna.

Även säkerhetslagret får en betydligt mindre omfattning med en större lager-

central än med två separata. Med de relativt höga räntor som finns för närvarande

och med de möjligheter till snabba transporter som också står till buds, ges starka

signaler om fortsatta sammanläggningar av lagercentraler och distributionsenheter.

10 Metod

Den metod som kommer att användas i denna del av undersökningen skiljer sig

från den som användes vid BiAB. Det formulär som används för denna datain-

samling är enklare: de uppgifter om tider som ansågs väsentliga i tranSportörsfallet

faller bort i denna rapportdel. Distributionsföretagen har redan genomfört sina
terminalförändringar och uppgifter om väntetider och lastnings-/lossningstider kan

inte inhämtas. Däremot är transportvariablema lika viktiga här som i transportörs-

fallet. Effekterna av terrninalförändringen är dock svårare att renodla här, eftersom

även andra förändringar har genomförts som kan ha effekter på transport-
variablerna.

ICA, KF och Dagab AB är de företag som besvarat ett utsänt frågeformulär

(bilaga 2). Logistikchefema inom dessa företag kontaktades före utskicket och

bekräftade att terminalnedläggningar hade skett inom företagen och att man var

villig att besvara enkätfrågorna beträffande nedläggningamas effekter på de ak-

tuella transportvariablerna. Efter det att enkätsvaren inkom togs ytterligare kon-

takter med dem som besvarat enkätema för att få en fylligare bild av förändrings-

processen.

 

3 Om efterfrågan varierar kan vi rimligen inte ha en orderkvantitet som är fast. Det har utarbetats

ett flertal modeller inom lagerstyrningsteorin som tar hänsyn till en varierande efterfrågan. De mest

kända är Wagner-Whitin-algoritmen, som matematiskt bygger på dynamisk programmering, och

Silver-Meal-algoritmen, som använder en enklare metodik och kommer fram till approximativa

lösningar när det gäller orderkvantitet och orderfrekvens.
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11Fallstudier: ICA, Dagab, KF och MaserFrakt
11.1 ICA

ICA:s distributionsstruktur är uppbyggd utifrån ett centrallager i Västerås, som

framför allt lagerför sällanköpsvaror samt två samlastningsterminaler, en i Hel-

singborg och en i Göteborg. Båda terminalerna har genuina terminalfunktioner,

dvs. de utgör endast en mellanstation i transporterna för att få den sammansättning

av varor på de olika transportenheterna som kunderna (= butikerna eller distribu-

tionsenheterna) beställt. Helsingborg har denna terminalfunktion för kolonialvaror

och leveranser från ett 40-tal fabrikanter i södra Sverige och Danmark. Göteborgs

samlastningsterminal kom till något senare men har i princip samma funktion som

Helsingborg fast det här i högre grad är fråga om importerade "torrvaror". Varu-

flödet passerar samlastingsterminalerna mycket snabbt - någon egentlig lagring

förekommer inte utan godset från tillverkarna levereras in, splittras upp och sam-

manställs i nya kombinationer varefter det går ut för vidaretransport med andra

lastbilsekipage eller tåg.
ICA:s partihandel är indelad i sex olika regioner: norr, mellansverige, öst, väst,

sydost och syd. Inom varje region finns ett antal distributionscentraler, för när-

varande 11 stycken i Sverige. Dessutom finns ett antal enheter för distribution av

frukt, grönt och livsmedel. En stor del av ICA-handlarnas livsmedelsinköp

kommer dock från lokala leverantörer, t.ex. bagerier och slakterier.

11.1.1 Genomförda förändringar

Ett problem när man vill fokusera och mäta effekterna av en förändring i ett

distributionssystem att man ofta genomför andra förändringar samtidigt som

den fokuserade förändringen. Ofta är en förändring orsak till att en annan

genomförs. Den här fokuserade förändringen inom ICA innebar, att man lade ned

en terminal i Karlstad och att denna terminal övertogs av en redan befintlig

terminal i Örebro. Säljfunktionen behölls dock i Karlstad. De förändringar, som

genomfördes samtidigt inom distributionssystemet, var att ett antal butiker i

Dalsland fortsättningsvis skulle försörjas från terminal i Kungälv. Antalet butiker,

som skulle försörjas från örebroterminalen efter förändringen, blev då 215 jämfört
med förhållandet före terminalsammanslagningen, då man hade 230 butiker att

leverera till. Det antal ton som passerade örebroterminalen efter

sammanslagningen blev också något mindre jämfört med den tidigare

sammanlagda volymen i Karlstad och Örebro. Samtidigt som denna

terminalförändring genomfördes, blev också lastbilsparken inom det aktuella

området föremål för vissa åtgärder. Man minskade antalet egna lastbilar från 34
till 27. Den genomsnittliga lastbilsstorleken behölls dock. Däremot gjordes en

nyanskaffning av 5 st släp-lpåhängsvagnar, vilket ökade transportsystemets

lastkapacitet med ca 100 ton. Detta ska jämföras med de 540 ton som var

kapaciteten före förändringen. Minskningen av antalet bilar i bilparken innebar

dock en tonnageminskning på 70 ton, varför nettoökningen belöpte sig till 30 ton.

Då karlstadsterminalen var i gång ankom 2 - 3 jämvägsvagnar per dag framför

allt från samlastningsterminalen i Helsingborg. Vagnama kunde gå ända fram till

terminalen för avlastning där. Dessutom ankom dagligen 10 - 15 bilar dels från

samlastningsterrninalen i Göteborg men också från en rad andra leverantörer. De

bilar som kom in med last till Karlstad var alla åkarbilar - man hade inga egna

bilar för att sköta de ingående transporterna, utom en del distributionsbilar som

tog returtransporter från leverantörer inom regionen, t.ex. från Wasabröd i
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Filipstad. Efter terminalförändringen överflyttades dessa volymer till Örebro -
men det innebar endast att de bilar som kom dit i stort sett tog dubbla lasten. Till
örebroterminalen kom ungefär samma antal bilar före karlstadsnedläggningen som
nu - i genomsnitt 14 bilar per dag. En del av deras laster tas över vid järnvägs-

terminalen i Örebro. De inkommande bilarna till örebroterminalen var och är

åkarbilar. Det som har hänt i Örebro efter nedläggningen är bara att volymema har

ökat - i stort sett har det skett en fördubbling - och vissa problem har uppstått

med trängsel inom terminalen. Vi kan inte peka på några distansförändringar för

de transporter som går in till Örebro. I och med att det är åkarbilar som står för
transporterna måste de med stor sannolikhet gå till Karlstad under alla förhållan-

den. Vad som hänt för åkarna är att de fått en terminal mindre att gå in till och att
de därigenom gör en tidsvinst.

11.1.2 Utfall, analys, speciella förhållanden

Utfallet av de genomförda förändringarna blev när det gäller det totala trans-

portavståndet för distributionsbilama en ökning från 2,200,000 km med ca

300,000 km under ett år. Ökningen utgör 13,6 %. Om vi också utgår från oför-
ändrade förhållanden i andra avseenden bör den procentuella ökningen vara något

större, eftersom Dalsland föll bort som försörjningsområde. Eftersom det är bort-

fall av ett helt geografiskt område kan det vara rimligt att anta att bortfallet i an-

talet fordonskilometer kan vara ungefär lika stort som bortfallet i antalet ton och

antalet butiker, dvs. ca 5 %. Om vi tar hänsyn till detta skulle vi få 2,630,000 for-

donskilometer som jämförelsetal, dvs. en ökning med 430,000 km = ca 19,5 %.

Som vi sett genomfördes också förändringar i lastbilsparken. Man minskade

antalet lastbilar och ökade i stället antalet släp-/påhängsvagnar, vilket totalt sett

medförde en nettoökning av lastkapaciteten med 30 ton. Man kunde alltså köra

ett större antal turer med bil + släp i stället för med enbart lastbil. Färre for-

donsekipage men sådana med större laster trafikerade därmed ICA:s distribu-

tionssystem. På varje ekipage ökade den genomsnittliga lasten från 30,9 ton till 37

ton, dvs. med ca 20 %. Eftersom man har färre bilar men samtidigt ett större antal

fordonskilometer att köra, så måste varje bil köra inte bara längre sträcka utan

också under flera av dygnets timmar. Per ekipage ökade antalet fordonskilometer

med 43 % och det är helt sannolikt att mera tid måste tas i anspråk för att klara av

denna ökade körbelastning per ekipage. Ett skäl till terminalförändringen var dock

att det fanns en potential att utnyttja vagnparken bättre. Den kunde alltså användas

flera timmar per dygn.

Ökningen av distanserna i distributionen till butikerna kompenseras möjligen i

någon mån av transporterna in till terminalen. I de fall då dessa transporter

kommer via lastbil blir det säkert en kostnadssänkning för ICA, eftersom bilarna

endast behöver åka till Örebro, i stället för att också gå till Karlstad med ICA-

varor. Det bör vara så, eftersom de flesta leverantörerna finns i de södra re-

gionerna av Sverige. En stor del av intransporterna kommer med tåg till örebro-

terminalen från ICA:s samlastningsterminal i Helsingborg. Från Göteborgs sam-

lastningsterminal kommer inleveransema däremot per bil. Nedläggningen av

karlstadsterminalen har inte inneburit någon förändring när det gäller transportsätt

till Örebro. Även före terminalförändringen ñck man helsingborgsleveranserna
pertåg.
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1 1.1.3 Sammanfattning av lCA-fallet

Distansförändringarna
Den genomförda terrninalförändringen innebar att terminalen i Karlstad lades ned

och att de reella terminalfunktionema övertogs av Örebro. Effekten på distanserna
på uttransportema från örebroterminalen har blivit en ökning med ca 20 %. Då vi

jämför transportkostnaderna mellan Helsingborg/Karlstad och Helsingborg/Örebro

är de senare transporterna något kortare och billigare. Detta var dock inget av-

görande skäl till att välja örebroterminalen före karlstadsterminalen. Från Göte-

borgs sarnlastningsterrninal är förhållandet snarast omvänt när det gäller trans-

porter till Karlstad respektive Örebro. Transporterna till Örebro är ca 17 % längre.
När en terminal läggs ned kommer effekterna på intransportema till den nya

terminalen att variera med hänsyn till var leverantörerna är lokaliserade. Vissa

transporter blir alltså längre, andra kortare. I ICA:s fall får vi olika effekter på
olika delar av sortimentet. Helsingborgsterminalen tar framför allt emot leveranser

från livsmedelsproducenterna i södra Sverige. De levererar alltså till helsingborgs-

terminalen som omedelbart - dvs. utan lagring - expedierar beställningar som

kommer från de olika ICA-handlarna i landet. Stora ICA-handlare har då tillräck-
ligt stora beställningar för att fylla en container och de kan då få en direktleverans

från Helsingborg eller från det tåg som går därifrån till Hallsberg/Örebro. Det
finns alltså transporter inom ICA eller för den delen varje distributionsföretag,

som är helt undandragna en lagercentrals terminalfunktioner.

En del förändringar har ägt rum när det gäller ruttplaneringen från den nya

lagercentralen. I och med att två geografiska områden lades samman uppstod

möjligheter till samordning av en del rutter och detta har också utnyttjats. Gene-

rellt sett var det dock små förändringar i transportstrukturerna som ägde rum på

grund av nedläggningen i Karlstad.

Om man ska lägga ned en terminal blir det fördelaktigt att behålla den terminal,

som ligger centralt i de stora kund- och leverantörsområdena. Generellt och totalt

sett ger dock terminalindragningen längre transportdistanser på grund av framför

allt transporterna från den kvarvarande terminalen till det område, som tidigare

täcktes av den nedlagda terminalen.

En betydelsefull slutsats av ICA-fallet är att det visar på den samverkan som

finns mellan ett företags terminalsystem och dess transportsystem. Det faktum att

terminalnedläggningen antogs öka transportavstånden gjorde att man om-

strukturerade transportapparaten i vissa avseenden och kunde eliminera en del av

kostnadsökningarna på det viset. En substantiell förändring inom ett

logistikområde initierar förändringar och rationaliseringar också inom ett annat.

Kostnadsförändringarna
Det är sannolikt att kostnaderna för intransporterna för ICA blev lägre genom

nedläggningen av karlstadsterminalen. Däremot måste vi ställa oss mycket

tveksamma till frågan om det blivit lägre transportkostnader totalt sett. Vilken

effekten blir av nedläggningen i Karlstad beror på hur åkarna kör efter det att det
blivit en volymminskning på destinationen Karlstad. Sannolikt är det fråga om
olika åkarlinjer till Karlstad och Örebro. Resultatet kan bli att det blir någon bil

mindre per dag som trafikerar Karlstad och någon bil mera som trafikerar Örebro.

Om ett distributionsföretag däremot har egna bilar kan de merkostnader, som
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uppstår på terminalens uttransportsida, få en viss kompensation på
intransportsidan.

Kostnadsmässigt kan det också i övrigt vara fördelaktigt med terminalned-
läggningen. Kostnader för fastigheten, för personalen och framför allt för det lager
som finns inom den tidigare terminalen elimineras men övertagandet ger måttliga

kostnadsökningar för den kvarvarande terminalen. I vår teoretiska referensram såg
vi ganska tydligt att en viktig effekt av en terminalnedläggning kunde bli en be-

tydelsefull relativ lagerreduktion jämfört med att ha två lagerförande terminaler.

Strategisk påverkan och strategiska beslut inom ICA
Den strukturförändring som terminalnedläggningen inneburit för ICA har uppen-
barligen varit en del av ett strategiskt mönster: samtidigt som terminalföränd-

ringen genomfördes byggdes en något annorlunda vagnpark upp med större sats-

ning på bilar med släpvagnar och över huvud taget lastbilar med större lastvikt.

Däremot blev antalet bilar mindre.

Det är inte utan vidare klart vad som var den utlösande faktorn till terrninalför-

ändringen - ett bidragande skäl har sagts vara att man redan i utgångsläget hade en

något för stor transportapparat som man ville utnyttja bättre. Man kunde åstad-
komma detta genom terminalindragningen. Man hade dessutom erfarenhet av, att

sådana indragningar kan vara kostnadsbesparande och ofta effektiviserande på

terminalarbetet. Däremot är det tydligt att man inte gjorde några radikala föränd-

ringar i transportstrukturen efter karlstadsnedläggningen. Man fick förbinda sig

gentemot ICA-handlarna inom området att servicen skulle hållas på samma nivå
som tidigare och snarast förbättras. Här har vi en tillämpning på det resonemang

om antalet terminaler och servicenivå som fördes i den teoretiska referensramen i

avd 1, sid 4 och 5. Eftersom det är ICA-handlarna som i sista hand är ICA:s ägare

får de ett stort inflytande på de strategiska besluten inom företagen - särskilt i

detta fall då det gäller dem själva.

Under en period hade man en tydlig strategi från ICA-ledningens sida att

minska antalet terminaler. Under 3 till 4 år minskade man antalet terminaler från

22 till 11. Hittills har detta inneburit avsevärda kostnadsminskningar och man kan

fråga sig hur långt dessa terminalindragningar kan fortsätta. Förr eller senare

kommer man dock till en punkt där varje förändring i terminalstrukturen också

innebär en omfattande expansion av de terminaler som ska överta nya uppgifter:

själva terminalen måste byggas ut, antalet operativa personer måste Ökas avsevärt,
en komplexare organisation måste byggas upp. Vi kan alltså komma till en punkt

där kostnadsminskningama i den nedlagda terminalen motsvaras eller överskrids

av kostnadsökningar i den övertagande terminalens funktioner. Från ICA:s sida är

man inte säker på att man ännu är där. Man bedömer, att de förändringar som

genomförs först måste mogna och rationaliseras för att bli helt effektiva.

Den nuvarande strategin har ingen tydlig inriktning på ytterligare ter-

minalindragningar. Tvärtom har man blivit mera öppen för, att de kostnadsbespa-

ringar som man vill uppnå också möjligen kan nås på andra sätt. Varje år är det

120 små ICA-butiker som läggs ned av innehavarna och detta får rimligen effekt

på hur man ska agera fortsättningsvis i kostnadsreducerande syfte. Att det inte

självklart blir fråga om terminalindragningar är dock säkert.
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11.2 Dagab AB

11.2.1 Nuläge

Dagab AB bildades 1975 genom sammanslagning av ett antal grossistföretag.

Tidigare fanns då en lagerterminal i stort sett på varje större ort. Ganska snart

rationaliserades terminalsystemet så att man hade 15 lagerterminaler i landet. I
mitten av 80-talet arbetade man med 12 stycken och för tre år sedan gjorde man
den stora rationaliseringsinsatsen genom att minska antalet till fem stycken.

Dagab AB:s nuvarande distributionssystem utgår från två rikslager, ett i Jord-
bro, ca 1,5 mil söder om Stockholms centrum och ett i Örebro. Från dessa

rikslager sker distribution till de fem lagerterminalerna som finns i Skellefteå,

Borlänge, Stockholm, Göteborg och Malmö. Färskvarudistributionen sker från tre

terminaler: i Linköping, Jönköping och Kristianstad. Från detta bassystem sker

transporter på något olika sätt beroende på förutsättningar när det gäller bl.a.

butikstäthet. Totalt sett har man 170 egna bilar och 70 släp för transporterna i

landet. I de norra delarna - de delar som har borlänge- och skellefteåterrninalema

som baspunkter - köper man ofta transporter från vanliga transportföretag. Detta

gäller särskilt i de fall då egna bilar inte hinner återkomma till terminalen efter en

dags distributionsturer. KF och ICA arbetar på samma sätt, varför de använda

åkarbilarna ofta har samtransport för alla tre grossistföretagen.

Eftersom man har en klar skillnad mellan torrgodsterminaler och farskvaru-

terminaler måste distributionen samordnas så att bilarna kan leverera båda

varugruppema vid samma tillfälle. För Malmö/Kristianstad sker t.ex. en sådan
samordning, likaså mellan Göteborg och Jönköping/Linköping. Dessa båda ter-

minaler får också stå för en del av försörjningen av färskvaror norrut i landet.

Mellan Göteborg och linköpingsterminalen har man nyligen börjat transportera

godset med en sk. dubbeldäckare. Lastutrymmena både på lastbilen och på släpet
är uppdelade i två våningar, och fyllnadsgraden mätt i antalet lastade ton kan där-
för bli mycket hög. Från lagerterminalerna sker en relativt stor andel av distribu-

tionen som direktdistribution, dvs. de stora kunderna tar emot hela containers i

stället för att endast ta emot enstaka pallar. I en del fall - särskilt vid malmö-

terminalen - kan man också använda växelflak i distributionen, dvs. man sköter

lastningen på växelflaket medan lastbilen är ute på distributionsuppdrag och när

bilen återkommer behöver man bara växla flak och bilen kan gå ut på en ny runda.

11.2.2 Genomförda förändringar med utfall

Den terrninalförändring som studeras inom Dagab är den som genomförts i Öre-

bro. Den innebar att lagercentralen där lades ned och att lokalerna i stället använ-

des till att bli Dagabs andra rikslager. Rikslagret i Jönköping lades därmed ned.

Från lagercentralen i Örebro skedde distributionen tidigare dels inom Närke och

Värmland och dels inom Västmanland och Södermanland. Grovt sett överens-

stämde gränsen för distributionsområdet mot Stockholm med gränsen till Upp-

land. I och med terminalnedläggningen i Örebro övertogs distributionen inom

Örebros gamla område av Jordbro. Därifrån går nu bilar till Örebro, där viss om-
lastning sker för vidare distribution inom Närke och Värmland. Denna del av

distributionen sker alltså på samma sätt som tidigare och sköts med åtta lastbilar.

Vidaredistributionen med dessa bilar går fortfarande ut från Örebro. Jordbros

distributionsområde mot Örebro sträcker sig för de flesta varugrupper till Arboga,

men för en del varor har Jordbro körningar ända till Karlskoga och Kristinehamn.
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Det som skiljer nuvarande körprogram från det tidigare är körningama inom

Västmanland och Södermanland. Den skillnad i körda distanser som uppstår gäller
alltså för dessa bilar och för de bilar som nu går från Jordbro direkt till
centrallagret i Örebro, där de lastas om för vidaredistribution.

Distansförändringar
Beräkningen beträffande körda distanser har i Jordbro gjorts på det viset att man

undersökt antalet körda km för en vecka före förändringen av lagercentralen i

Örebro och samma sak för en vecka efter samma förändring, (Hasse Modin,

Dagab, Jordbro). Skillnaden utgörs alltså av den distansökning som uppstod i och

med att man övertog körningama i Västmanland och Södermanland och kan hän-

föras till just denna förändring. I Örebro gjordes på samma sätt en beräkning av

antalet körda fordonskilometer före förändringen inom samma område, (Lars

Karlsson, Dagab, Örebro).
De erhållna resultaten är följande: (talen anger antal körda fordonskilometer

per vecka).

Tabell 1 Antalfordonskilometer per veckaföre och efter tenninalförändringen.

Dagab Före term-förändringen Efter term-förändringen Skillnad Skillnad %

11260 13430 2170 19,3

       

Den relativa skillnaden i antalet fordonskilometer överensstämmer ganska väl med

de som erhölls i ICA. Här är det fråga om 10 bilar som kör 2170 km längre under

en vecka, dvs. varje bil kör ca 43 km mera per dag. Det är dock något oegentligt

att fördela dessa distanser på 10 bilar, eftersom den stora delen av distansökningen

har att göra med ökningen av transporter mellan Jordbro och örebrolagret.

Distansskillnaden 217 mil = 43,4 mil per dag och detta kan i stort sett motsvara en

körning tur och retur Jordbro - Örebro, där avståndet är ca 20 mil. För själva den

övertagna distributionen i övrigt är det fråga om små skillnader: det är i stort sett

likgiltigt om distributionen utgår från Örebro eller från Jordbro. För delar av

distributionen, framför allt de områden som ligger inom Södermanland, måste det

tom. vara en distansvinst att distribuera från Jordbro i stället för från Örebro.

Ytterligare effekter av omstruktureringen är att rikslagret i Jönköping kunde

upphöra och att lagervärdet totalt sett kunde minska. Av våra tre studerade fall är

det i övrigt Dagab som uppvisar de minsta förändringarna vid sidan av nedlägg-

ningen, i varje fall om vi tar med i beräkningen att kömingar från rikslagret i

Örebro till Jordbro skulle behövas oavsett terminalnedläggningen i Örebro. I och

med att antalet körda fordonskilometer för själva distributionen är ungefär

detsamma före och efter förändringen är det sannolikt att man kunnat minska

kostnaderna avsevärt dels på grund av lagerreduktionen och dels på grund av

indragningen av rikslagret i Jönköping.

En betydelsefull insats
Ett mycket viktigt faktum är att rikslagret i Örebro egentligen i transportavseende

fortfarande fungerar som en terminal: varorna från Jordbro lastas om där och

lastas samman med de varor som tas från Örebro rikslager. I och med det får vi

precis samma distributionsmönster på värmlandsområdet som före den formella

terminalnedläggningen i Örebro. Arrangemanget medför dock att det blir vissa

förändringar i transportplaneringen. Bilarna med de varor, som ska distribueras
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inom örebroområdet, lastas av där och bilarna kan i stället ta sådant gods i retur
som ska överföras från Orebro rikslager till Jordbro.

Det viktigaste budskapet som Dagab-fallet ger oss är egentligen att den lager-
terminal i Orebro som lades ned fortfarande fungerar som en omlastningsterminal.

Ur transportsynpunkt är det denna funktion som är den viktiga. Alla de funktioner

som har med ett lager att göra, dvs. ordermottagning, plockning, framköming,

expediering osv. kan mycket väl frikopplas från den samlastningsfunktion som en

mycket enkel terminal kan ha. Den fråga som Dagab-fallet väcker är om inte de

nuvarande komplexa och dyrbara terrninalerna som nu läggs ned på olika håll i

Sverige skulle få en ännu mindre effekt på transportdistanserna om man ordnade

möjligheterna till samlastning genom enkla terminaler som inte har någon annan

funktion än att vara en omlastningsplats. Alla planeringsfunktioner kan dras till-

baka i flödet till ett fåtal stora och välutrustade terminaler. Detta är en fråga som
kommer att tas upp ytterligare i undersökningens slutdiskussion.

11.3 KF

För närvarande har KF två rikslager, ett i Bro, ca 4 mil nordväst om Stockholm

och ett i Lammhult, ca 5 mil norr om Växjö. I distributionsstrukturen ingår dessa

rikslager och 12 lagercentraler. I rikslagren lagras KF:s specialvaror, både in-

hemskt producerade och importerade. Lammhult har speciell lagring av möbel-

sortimentet.

I KF:s lagercentral i Borlänge - den tidigare lagercentral som ska fokuseras i

denna undersökning - lagerförde och distribuerade man kolonialvaror, djupfrysta

varor och tekniska varor av typ tvättmedel och hushållsartiklar. Varorna gick ut

till konsumbutiker, servicebutiker och storhushållskunder inom Dalarna. Man

distribuerade också färskvaror åt ett antal dotterbolag: bröd åt Juvelbageriet i

Borlänge, kött och charkuterivaror åt Gomanprodukter i Västerås samt åt KF:s och

OK:s rikslager i Bro. Dessutom distribuerade man frukt och grönt åt SABA

Trading i Borlänge.

Dessa olika åtaganden klarade man med 15 egna lastbilar + 11 släpvagnar. Från

olika speditionsföretag i Dalarna köpte man dessutom in transporttjänster, som

motsvarade ca fyra lastbilar.

KF har arbetat med nedläggningar av lagercentraler under ganska lång tid.

Funktionema hos lagercentralen i Borlänge övertogs av Västerås den 1/ 1 1994.

Det är denna förändring i distributionsstrukturen som ska studeras i det följande.

11.3.1 Genomförda förändringar

Lagercentralen i Borlänge försörjde ca 500 godsmottagare före nedläggningen.

Den övertagande lagercentralen var den i Västerås, som före förändringen för-

sörjde ca 1189 godsmottagare, men som efter övertagandet endast levererade till

305 stycken. Därav inses lätt att KF - när Borlänges lagercentral lades ned - också

genomförde ett antal andra förändringar i distributionssystemet. KF:s själv-

ständiga storhushållsverksamhet avvecklades, vilket innebar att den helt

dominerande andelen av godsmottagare från Borlänges lagercentral försvann. Ett

nytt storhushållsföretag, Servera, etablerades på marknaden tillsammans med

Dagab och transportföretaget MaserFrakt övertog distributionen för detta företag.

Det totala antalet varumottagare i västerås-/borlängeområdet var före

sammanläggningen 1689 stycken och blev därefter 305. Det var alltså 1384

mottagare som försvann i samband med omläggningen - nästan uteslutande var
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det storhushållen som försvann ur lagercentralens distributionssystem. Samtidigt

som Borlänges lagercentral avvecklades inköptes ett antal B&W-enheter till KFzs

distributionssystem: Gävle, Uppsala, Bromma, Kungsängen och Örebro. Dessa

försörjdes fortsättningsvis till största delen från lagercentralen i Västerås.
Ytterligare en konsekvens av KF:s nedläggning var att MaserFrakt övertog
distributionen av livsmedel, bageri- och charkuterivaror samt frukt och grönt inom

Dalarna från KF. MaserFrakts medverkan i denna omställningsprocess blev så

pass betydelsefull och har också en så stor principiell betydelse att den kommer att
beskrivas som en speciell fallstudie i nästa avsnitt.

11.32. Utfall av förändringarna

Distansförändringar
En mera precis beräkning av antalet fordonskilometer före och efter nedlägg-

ningen av lagercentralen i Borlänge är ganska komplicerad, eftersom det - för-

utom de beskrivna förändringarna i storhushållsdistributionen - också skedde för-

ändringar när det gällde varifrån olika varor distribuerades. Transporterna av bröd,

kött och chark, frukt och grönt kan vi utesluta från beräkningen av transportat-

betet, eftersom dessa varor har samma avstånd till mottagarna efter terminalför-

ändringen som före denna. Dessutom kan distributionen till storhushåll och trans-

porterna till B&W i Falun uteslutas. B&W fanns inte med i transportprogrammet

före terrninalförändringen, storhushållsdistributionen bör exkluderas, eftersom den

ju numera är separerad till ett särskilt bolag. Transporterna från rikslagret i Bro

gick tidigare till Borlänge och övertogs av MaserFrakt, som nu sköter

distributionen inom dalaområdet med sina brödbilar som går runt hela regionen.

Efter dessa justeringar återstår 475,000 km - det antal fordonskilometer som kan

jämföras med det antal, som nu åtgår för distributionen inom Dalarna från
Västerås: ca 600,000 km. I detta är Maserfrakts transporter från Västerås

inkluderade. Ökningen i antalet körda fordonskilometer blir då 26,3 %.

De nuvarande leveranserna är dock ett resultat av omfattande rationaliseringar

av transporterna. Man minskade antalet leveranser betydligt till kunderna inom

borlängeområdet. Tidigare hade man 290 leveranser per vecka från lagercentralen,

vilket kan jämföras med 160 st per vecka från Västerås efter förändringen. Då

innebär ju det mindre antalet leveranser att varje leverans är större - omfattar

större kvantiteter. Uppskattningsvis har man sparat ca 270,000 fordonskilometer

på dessa strukturrationaliseringar. Om vi bortser från de genomförda rationalise-

ringarna har alltså transportsträckorna ökat med 83 %. Inkluderar vi rationalise-

ringarna i beräkningarna har vi en total distansökning med 26 %. Ökningen är
alltså stor, men vi måste sätta den i samband med avståndet mellan Västerås och

Borlänge som också är ganska stort, ca 13 mil - ett avstånd som körs tur och retur

dagligen av i runda tal sex ekipage. Flera ekipage kör längre sträckor än så, efter-

som det t.ex. finns butiker ända uppe i idreområdet som ska ha leveranser från

Västerås. Å andra sidan finns butiker mellan Västerås och Borlänge, vars leveran-

ser innebär att de dagliga distansema inte blir så långa.
Ett par speciella konsekvenser av nedläggningen av lagercentralen i Borlänge var

dels den beskrivna effektiviseringen av distributionssystemet inom Dalarna, som

rimligtvis har varit starkt kostnadsdämpande. De ca 270,000 fordonskilometer

som man sparade på rationaliseringen utgör ungefär 57 procentenheter av hela

förändringen på 83 % - resten var distansökningar. Rationaliseringen kan antas ha

skett på två sätt, dels har man rationaliserat tidsmässigt och helt enkelt levererat
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mera sällan men med större kvantiteter per gång, dels har man också haft goda
möjligheter att effektivisera strukturen på det sättet att distributionsrutter som
legat nära varandra i gränsområdet Dalama/Västmanland kunnat integreras på
olika sätt. Ett skäl till att effekten av insatserna kunnat bli så stor är givetvis att det
geografiska området för rationalisering var stort. Dessutom är det säkert så att det
inte funnits samma separata företagsintressen involverade i rationaliseringsarbetet
som det t.ex. kan vara i ett renodlat transportföretag av typ BiAB. Där är det

naturligt att man får ett starkare försvar av givna linjestrukturer, då man ställs in-

för de möjligheter till förändringar som en terminalnedläggning ger. Man kan anta
att omstruktureringsarbetet tar längre tid där.

Förändringar i inleveranser
En fråga i sammanhanget är hur inleveransema från leverantörerna har påverkats
av terminalnedläggningen. Generellt sett ligger de flesta leverantörerna närmare

Västerås än Borlänge och antalet fordonskilometer som åkeriema har kört för KF

har säkert minskat därigenom. Under alla förhållanden har man sparat tid i och

med att man - i likhet med tidigare beskrivna fall - kunnat gåin till endast en

lagercentral och lossa godset. Men också här måste vi reservera oss för vad detta

betyder i fråga om inbesparade fordonskilometer. Om det är vanliga åkarbilar som

används för transporterna och dessa i alla fall gör turen upp till Borlänge har man

inte gjort någon reell distansbesparing. Ändå är det klart att tendensen i det fallet
under alla förhållanden går mot kortare distanser när det gäller intransportema.

Det centrala i KF-fallet är egentligen den förändringsprocess som inleddes i

och med att man lade ned lagercentralen i Borlänge. Därmed sattes en process i

gång som innebar en radikal omstrukturering av hela det distributionssystem som

KF hade stått för tidigare. MaserFrakt kom att spela en central roll i det system

som sedan byggdes upp.

11.4 MaserFrakt

Transportföretaget MaserFrakt blev en viktig aktör i övertagandet av dehante-

rings- och transportfunktioner, som tidigare hade funnits hos KF:s lagercentral i

Borlänge. Genom nedläggningen åtog sig MaserFrakt flera distributionsuppdrag

inom livsmedelsområdet och byggde upp en ny terminal för distributionen inom

samma område.

11.4.1 Status före nedläggningen av KF:s lagercentral och genomförda
förändringar

Från början var MaserFrakt en konventionell lastbilscentral med inriktning på

transporter inom byggnads- och anläggningsverksamhet. En inriktning mot

styckegodstransporter fanns dock på ett tidigt stadium. I denna del av

verksamheten arbetade man i början utifrån en hyrd terminal. Från 1989 fick

styckegodstransportema större omfattning i och med att man byggde en egen

styckegodsterminal med kontorsutrymmen och andra lokaler. Man skaffade sig

redan då erfarenhet av livsmedelsdistribution genom transportuppdrag framför allt

för KF:s räkning. Transportverksamheten inom den konventionella byggnads- och

anläggningsverksamheten uppfattades dock alltjämt som alltför fluktuerande och

osäker. Man ville få en starkare ställning inom de nya verksamhetsområdena i

första hand inom livsmedelsdistributionen.
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När sedan nedläggningen av KF:s lagercentral började aktualiseras, deltog
MaserFrakt i den del av förhandlingarna som rörde transporter och personal.
Samtliga chaufförer och terrninalarbetare från lagercentralen kunde gå över till
MaserFrakt vid nedläggningen. Chaufförerna startade senare egna åkerier med

uppdrag för MaserFrakt. I överenskommelsen ingick också en ny plan för
MaserFrakts distribution av vissa livsmedel inom Dalarna. För att klara uppgiften
på ett bra sätt och för att uppfylla de krav på sådan behandling av livsmedlen, som

redan då fanns (och som kan förväntas), byggde man om c:a 1000 m2 av

styckegodsterminalen till en livsmedelsterminal. Det innebar att man isolerade

terminalen invändigt och försåg den med sådan luftkonditioneringsapparatur att

man kunde åstadkomma olika temperaturzoner inom terminalen från ett rum för

frysta varor till ett större mera tempererat rum för t.ex. frukt och grönt.

1 1.4.2 Utfall av förändringarna

Genom uppbyggnaden av livsmedelsterminalen blev det möjligt för MaserFrakt

att ordna samfrakt för livsmedelstransporter både från Dagab (storkök), ICA och

Heidenborgs (storkök, Karlstad) samt Gomans (kött och charkuterivaror). Man

fick därmed möjlighet att i den tempererade terminalen plocka om de kundspeci-

ñcerade order som iordningsställts av KF, Dagab och ICA så att de passar de ut-

gående bilarna från MaserFrakt och i den ordning, i vilken man besöker de olika

storköken. Sannolikt blev de samhällsekonomiska kostnaderna för denna distribu-

tion lägre än tidigare.
MaserFrakt har kommit in på livsmedelsområdet framför allt genom storköks-

distributionen. Men därmed har även andra segment av sådana transporter blivit

intressanta för företaget. Man har åtagit sig bröddistribution för Konsum över hela

dalaregionen och sköter denna tillsammans med distributionen av gods från KFzs

rikslager i Bro. Ända upp mot Säma, Idre och Sälen har man daglig bröddistribu-

tion med en bil som från Borlänge klarar bröddistributionen till butikerna längs

vägen till dessa områden - en sträcka på ca 30 mil.

Man har övertagit en del av transporterna på B&W och har i någon mån också
etablerat sig inom fjärrtrañken för livsmedel. Nedläggningen av lagercentralen i

Borlänge har alltså utgjort ett incitament till uppbyggnad av kompetens och re-

surser inom ett område, som framför allt kan visa sig fruktbart just inom den typ

av region som Dalarna utgör - en stor region med en relativt sett gles befolk-

ningsstruktur.

11.4.3. Slutsats av fallet MaserFrakt

Den viktiga omständighet som vi bör fokusera i fallet MaserFrakt är att ett antal

logistiska funktioner som tidigare varit spridda på olika företag har blivit samman-

förda så att det nu är ett enda företag som står för en distribution som tidigare

utfördes av tre företag: KF, Dagab och ICA. Förutsättningen för att detta skulle

vara möjligt var att man hade en livsmedelsterminal där varorna från de olika

leverantörerna kunde sammanföras och samlastas. Det är helt säkert en sam-

hällsekonomisk effektivisering när det gäller transporter som skett på detta sätt

samtidigt som MaserFrakt kommit in på ett verksamhetsområde som kan expan-

dera.

Gynnsamma förutsättningar för att denna förändring skulle kunna genomföras
var:
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1. att KFzs lagercentral lades ned så att en central part i det tidigare distributions-
systemet försvann. En omgestaltningsprocess kom i gång.

2. att Dagab och KF gick samman och bildade ett nytt storköksföretag, Servera.

3. att det område, inom vilket distributionen skulle ske, var ett geografiskt stort

och relativt glest befolkat område. Därigenom uppstod ett större behov av

samordnade transporter för att man skulle få en rimlig kostnadsnivå i distribu-
tionen.

Det är möjligt att det är betecknande att det är ett transportföretag som går in
som aktör i ett sammanhang som tidigare varit inmutat av dagligvarudistribu-

törerna. Transportföretaget är inte en konkurrent till de övriga aktörerna och kan

lättare accepteras av dessa. Det är ett mycket slående exempel på trepartslogistik

som vi ser allt flera exempel på inom transportområdet. Med detta begrepp avses

att en tredje part - oberoende av både leverantör och mottagare i produkt- och *

materialflödet - övertar de logistiska funktioner som kan finnas i detta flöde.

11.5 Sammanfattning och analys av fallstudierna

1 1.5.1 Distansförändringar

En sammanställning av resultaten från fallstudieundersökningen ger oss följande

uppgifter när det gäller förändringar i antalet fordonskilometer:

Tabell 5 Sammanfattning av skillnaderna i antal fordonskilometer, dagligvaru-

     

distributörerna.

Före term-förändring Efter term-förändring Skillnad Skillnad %

ICA 2200,000 2630,000 430,000 19,5

Dagab 585,520 698,360 112,840 19,3

KF 475,000 600,000 125,000 26,3

Summa 3260,520 3928,360 667,840 20,5

       

Om vi först ser till skillnaderna mellan ICA och KF är det tydligt att dessa skill-

nader har föga att göra med avstånden mellan den nedlagda terminalen och den

kvarvarande. Avståndet Västerås - Borlänge är 13 mil och avståndet Örebro -

Karlstad är 11,5 mil. Denna relativt obetydliga skillnad kan knappast gälla som

förklaring till skillnaderna i distansökningar. Om vi dessutom räknar med de ra-

tionaliseringsvinster man har gjort vid omläggningen i KF-fallet blir

distansskillnadema ännu större. Ett försök har gjorts att sätta skillnaden i samband

med uppbyggnaden av de använda relationstalen. De procentuella distans-

ökningama beskriver relationen mellan de tidigare transportdistansema (dvs. före

terminalnedläggningen) och de efter nedläggningen. Det är alltså dessa två värden

som påverkar ökningsrelationen, dels de tidigare distansema, som utgörs av alla

de rundor, som distributionsbilarna inom de båda av terminalnedläggningen

berörda områdena körde före nedläggningen, och dels de distanser som körs efter

nedlägg-ningen. Dessa består egentligen av samma rundor som tidigare + de

distans-tillskott som uppkommit på grund av att den ena terminalen försvunnit. Ett
mycket tätbefolkat område med ett väl utbyggt distributionsnätverk skulle då få

högre procentuell distansförändring än ett glesbefolkat område med föga utbyggd

distribution även om vi har exakt samma avstånd mellan två berörda terminaler

vid en nedläggning. Man kan inte utan vidare hävda att det finns en sådan skillnad

mellan distributionsområdena i Värmland och Dalarna.
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I jämförelsen mellan ICA och KF utgår ICA från en total körd distans på
220,000 mil och en distansförändring på 73,000 mil, medan KF har 47,500 mil
från början och får en distansökning på 12,500 mil. Då har KF:s distansvärden
modiñerats mycket kraftigt, eftersom flera stora förändringar skedde samtidigt,
bl.a. bortfallet av leveranserna till storhushåll och restauranger. Efter

nedläggningen av lagercentralen i Borlänge var det 305 butiker som tog emot

godset från Västerås. Antalet ICA-butiker var ca 215 inom örebro-/karlstads-
området.

Av dessa uppgifter verkar det framgå att ICA totalt sett har en mera spridd

distributionsstruktur med sannolikt mer frekventa leveranser. Om detta är fallet

skulle det vara en viss bekräftelse på denovanstående hypotetiska förklaringen

beträffande relationstalen. Nu är det inte helt säkert att slutsatsen beträffande ICA-

strukturen är korrekt. I de utgångsvärdena som erhölls från KF var distansvärdena

till och med högre än ICAzs, men när dessa skulle modifieras på ett sådant sätt att

förhållandena före och efter terminalnedläggningen blev jämförbara försvann en

stor del av KF:s distanser - man hade gjort mera grundliga omstruktureringar av

flödena. Det erhållna resultatet har alltså i hög grad påverkats av de övriga struk-

turförändringar som skett samtidigt som man lagt ned en terminal. Det är möjligt

att vi måste hänvisa till sådana faktorer. för att få en förklaring på distansskill-

nadema. Det finns dock en betydande osäkerhet i de data som använts vid beräk-

ningarna för att eliminera sådana faktorer, som gjort att mätvärdena före och efter

terminalförändringen inte varit jämförbara.

En annan skillnad mellan fallen är också det sätt varpå man hanterat de trans-

portförhållanden som uppstått efter terminalförändringen. Inom ICA har man
genomfört förändringar inom lastbilsparken innebärande att man ökat lastviktema

med 20 % per ekipage och också ökat antalet fordonskilometer per ekipage. Per

ekipage kör man nu i genomsnitt 43 % längre än före terminalomläggningen. Men

samtidigt har alltså antalet ekipage minskat och vi kan dra slutsatsen att effektivi-

teten i själva transportapparaten ökat betydligt. Frånsett de förändringar som upp-

stått på grund av förändringar i butiksstrukturen (ca 120 små ICA-butiker läggs

ned varje år) har man genomfört små förändringar i distributionssätten efter ter-

minalnedläggningen. Man har alltså inte förändrat antalet leveranser till ICA-buti-

kerna inom området - tvärtom fick man förbinda sig att inte genomföra några

sådana förändringar. ICA-handlarna är ju de egentliga ägarna av ICA partihandel

' och kan därmed antas ha stort inflytande på verksamheten. Men de effektivitets-

vinster som man gjort inom ICA:s transportsystem bör ha minskat de distansök-

ningar som uppkommer på grund av en terminalnedläggning och det kan vara en

förklaring till att ICA:s distansökningar varit relativt små.

Dagab är det företag, där det förekommit minst ändringar i samband med ned-

läggningen av lagercentralen. Butiksstrukturen är intaktoch likaså bilparken. Det

som skedde i samband med terminalförändringen var endast en överflyttning av

10 bilar till Jordbro och en nedläggning av rikslagret i Jönköping. När vi samtidigt

kan konstatera att de nya distributionsavstånd som uppstår i och med omlägg-

ningen inte skiljer sig nämnvärt från tidigare avstånd blir de totala distansför-

ändringarna små.

1152 Övriga förändringar

En viktig punkt i KFzs omstrukturering av distributionen i det tidigare borlänge-

området är det faktum att man förändrat servicegraden gentemot ett antal butiker.
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Antalet butiksbesök per vecka blev alltså mindre efter nedläggningen av lager-
centralen i Borlänge. Sannolikt är detta Också en tendens som kommer allt mera
inom distributionen. Det förefaller orimligt att man skulle behålla frekventa leve-

ranser till de butiker som ligger avsides och som kräver mycket långa transporter i

och med att man numera har större möjligheter att hålla livsmedlen fräscha. Sedan

är det en annan fråga i vilken mån sådana förändringar kan genomföras. Inom ICA
har det uppenbarligen inte varit möjligt på grund av ICA-handlarnas motstånd.
Inom KF var det möjligt.

En punkt bör poängteras när det gäller Dagabs omstrukturering. I och med att
det nya rikslagret i Örebro används som omlastningsplats för de ekipage som
kommer från Jordbro med sådana varor som ska distribueras inom delar av det
gamla örebroområdet så har Örebro egentligen den gamla terminalfunktionen kvar

och därtill den viktigaste terminalfunktionen: att vara omlastningsplats och ge

möjlighet till samlastning. Ordermottagning, plockning och liknande lagerfunk-

tioner har flyttats därifrån till Jordbro, men dessa funktioner har ingen betydelse

för transportsystemets effektivitet, vilket sannolikt är viktigare i sammanhanget.

Det är mycket möjligt att vi i detta kan se ett exempel på vad som kan väntas

inom framtida terminalverksamhet inom dagligvarudistributionen: en uppsplittring

av lagercentralemas funktioner, där man är angelägen om att ha en centraliserad

styrning för ordertagning och lager samtidigt som man vill behålla enkla omlast-

ningsplatser på transportmässigt strategiska punkter. Man skapar då större
möjligheter att åstadkomma samlastning och returtransporter på ett enkelt och

billigt sätt. Distributionsverksamheten blir effektivare. I princip ser vi en

tillämpning på detta också i exemplet MaserFrakt. Där har man också avstått från
allt som har med lagerstyming och lagerfunktioner att göra. Terminalen har enbart

en hopsamlande funktion för att möjliggöra samtransporterna.
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Del3Qis_kussion av resultaten från samtliga ter-
mmalforandrmgar

I denna utredning har vi haft exempel på terminalförändringar både för rena trans-
portföretag och för distributionsföretag. De nedläggningar som vi använt som
fallstudier har alla resulterat i Ökade transportdistanser. Man har alltså ersatt kost-

naderna för terminalhållningen med kostnader för en mera omfattande transport-

och distributionsapparat. Om vi enbart ser till terminalen och terrninalkostnadema

ska mot drift och anläggningskostnader för en befintlig terminal ställas de

kostnadsbesparingar som terminalen bidrar till: framför allt ger de möjlighet att

skapa kortare och samordnade transporter. Därtill kommer den ökning i service-

nivå som vanliga terminaler eller lagerterrninaler kan ge. Vad man förstått inom

distributionsföretagen under senare år är att man kan klara korta leveranstider och

hög servicegrad gentemot varumottagarna också med en relativt sett centralare

lagerhållning. Man kan t.o.m. åstadkomma en bättre service genom att undvika

brister i lagret i högre grad - i centrala lager kan man ha fullt sortiment liggande,

vilket gör att brist egentligen aldrig behöver uppstå. Har man sedan bara väl ut-

byggda transporter kan servicenivån hållas hög just när det gäller lagertillgänglig-
het. På denna punkt måste vi alltså göra en reservation när det gäller den figur,

varmed vi ville illustrera servicegrad och antal terminaler (figur 1, sid 5). Det har

också visat sig att man kan centralisera lagren genom utökade transporter utan att

transportkostnadema får en alltför dramatisk ökning. Ur det enskilda distributions-

företagets synpunkt verkar då slutsatsen vara att den tendens mot terminalned-

läggningar som vi har kunnat iaktta också kan fortsätta med ytterligare nedlägg-

ningar. Är detta rimligt ur samhällsekonornisk synpunkt?

I den fortsatta diskussionen ska vi göra en åtskillnad mellan två olika typer av

geografiska områden som åkeri- och distributionsföretagen arbetar på. Vi har dels

exemplet med MaserFrakt och de slutsatser som kan dras därifrån och som till en

del redan dragits. Det gäller då distributionen inom glesbefolkade delar av vårt

land. Vi har dels också exempel med de tätbefolkade områdena omkring de
mellansvenska städerna av typ Linköping och Örebro som funnits med bland våra

fall och där slutsatserna till en del också kan gälla för landetsstörre städer. Anled-

ningen till denna vår uppdelning i dessa båda regiontyper är att resonemangen

beträffande terminalutvecklingen kan bli något olika för dessa olika regioner även

om slutsatserna kanske inte skiljer sig så mycket.

12 Glesbygd

Låt oss först studera utvecklingen av distributionsstrukturema inom daglig-

varubranschen inom glesbebyggda områden. Där har vi fallet med MaserFrakt,

som gav oss vårt enda exempel på terminaluppbyggnad. Vi såg att den fördel som

MaserFrakt uppnått därigenom var den uppbyggda samdistributionen för stor-

köken: man får mera välfyllda lastbilar än vad som skulle bli fallet om varje dist-

ributör opererade sina egna transporter. Med MaserFrakts samdistribution blir det

totala antalet fordonskilometer lägre liksom transportkostnaden jämfört med tidi-

gare system. Möjligen kan vi också hävda att det kan bli en effektivare transport-

planering med terminalenheter som arbetar med ett större antal bilar, vilket kan

underlätta den effektiva planeringen. Från fallet BiAB har vi sett att detta blivit en

konsekvens av terminalsammanslagningen i Linköping. På en lagercentral kan
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man tex. i första hand helt fylla de ekipage som har de långa distributions-
rundorna så att de långa transporterna går med hög fyllnadsgrad. Sedan bestäms
dag från dag vilka butiker inom det avlägsna området, som dessa ekipage ska be-

söka. De mera närliggande områdena kan därmed få rundor, där bilarna inte blir

helt fyllda, men då kör dessa bilar kortare sträckor. En hög fyllnadsgrad i trans-

porterna blir en central punkt i argumenteringen för att behålla och eventuellt
bygga upp terminalsystem.

Inom de mera glesbebyggda områdena kan ytterligare transportsamordningar

ske om man har tillgång till lämplig omlastningsterminal. Som det nu är sker en

genomgående differentiering mellan livsmedelsdistributionen och "torrgodsdist-
ribution" även om MaserFrakt kunnat sätta sig över detta genom att t.ex. distri-

buera bröd till stora delar av Dalarna och samtidigt ta med "torrgods" från KF:s

rikslager. Det är sannolikt att uppdelningen i dessa varugrupper varit nödvändig

med hänsyn till de speciella krav som livsmedelsdistributionen ställt och kommer

att ställa i ännu högre grad i framtiden Lex. krav på rätt temperatur i hantering och

transport. Det är sådana krav som man inom MaserFrakt varit angelägen att till-

godose vid uppbyggnaden av den nya livsmedelsterminalen i Borlänge. Med

liknande specialavdelningar inom en konventionell terminal skulle distributionen

av olika typer av produkter kunna samordnas, där detta också är möjligt och ratio-
nellt av andra skäl.

Just inom de mera glesbebyggda områden lär sådana skäl finnas i speciellt hög

grad. Där har man svårt att både hålla hög leveransservice - dvs. kunna leverera
till godsmottagare med korta ledtider - och samtidigt hålla en hög effektivitet i

distributionen. Ledtidema kan vara svåra att hålla korta på grund av den lägre be-

söksfrekvensen hos butikerna. Kostnadseffektiviteten kan vara svår att nå på

grund av att man helt enkelt inte får en god fyllnadsgrad i bilarna. Även inom ett

så tätt befolkat område som Östergötland kan det vara svårt att få en fyllnadsgrad

som ligger Över 70 %, även om detta är ett värde som varierar t.ex. med kon-

junkturcykelfas. Transporterna måste ofta gå med ej fyllda bilar inom området

även om man transportplanerar väl för att öka effektiviteten.
Fyllnadsgrad och den transporteffektivitet som kommer därav är alltså en

springande punkt när det gäller tenninalemas vara eller inte vara. Om bara

lastbilarna - och då förutsätter vi att dessa är effektivt anpassade till trans-

portuppgifterna - alltid kan gå med fulla last finns det inga skäl att hantera och

lasta om godset. Terminalerna kommer in som effektiviserande system i de sam-

manhang då vi måste lasta om och sammanföra gods för att få ned kostnaden per
transporterad enhet. Det är just detta som gör att terminalerna kommer att behövas

även fortsättningsvis för transporter inom de glesbebyggda områdena av landet.

Det finns inte de befolkningsmässiga förutsättningarna att skapa effektiva trans-

porter inom dessa områden. Transporterna måste samlastas för att vi ska få ned
kostnaderna. Inom de glesbebyggda områdena blir väl fyllda bilar speciellt viktiga,

eftersom transporterna är så långa.

Däremot behöver inte terminalerna vara särskilt avancerade omlastningsställen

för vanligt "torrgods". Det kan ofta räcka med lastkajer som gör det möjligt att

flytta godset. Om man däremot tänker sig distribution av många olika typer av

produkter, Lex. också livsmedel - som ju till en del kräver en daglig distribution

med speciella krav på temperaturzoner och hygieniska hanterings- och transport-

förhållanden - måste speciella terminalförhållanden byggas upp.
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Det fall som MaserFrakt har gett oss är ett exempel på det som sedan något år
fått benämningen trepartslogistik (Andersson 1995). En utanförstående aktör -
ofta ett transportföretag - tar över ett antal av de logistikfunktioner som kan upp-
komma i ett material- och produktflöde. I MaserFrakts fall har man tagit över en

del av hanteringen av varorna vid sidan av själva uttransporten av dem. Däremot

har man inte haft någonting att göra med lagerhållningen av varorna. Med ut-

gångspunkt från den kompetens man skaffat sig när det gäller rätt hantering av en

viss varutyp i flödet har Maserfrakt sedan gått vidare och byggt på sitt distribu-
tionsåtagande med fjärrtransporter in till den egna livsmedelsterminalen - det

finns livsmedel som inte går den konventionella vägen via ICA, Dagab och KF.

Det har visat sig att antalet fall av trepartslogistik ökar. Det finns alltså flera

företag som lämnar över de logistiska funktionerna till andra aktörer, ofta åkeri-

företag. Denna utveckling fordrar egentligen ett mera utbyggt terminalsystem, där

de logistiska funktionerna kan samordnas. Det är dock uppenbart att den process

som kom i gång i Borlänge med uppbyggnaden av livsmedelsterminalen i hög

grad initierades av nedläggningen av KF:s lagercentral. De uppkomna möjlig-

heterna till effektivare transportflöden uppfattades sedan av klarsynta personer

inom MaserFrakts ledning, som också kunde genomföra sina visioner. Det är

möjligt att det fordras en nedbrytning av etablerade strukturer för att en utveckling

mot nya nätverk ska kunna slå igenom.

Ytterligare en faktor talar för bibehållna terminalsystem i mera glesbebyggda

områden. I en licentiatavhandling från Chalmers, Brytpunktsdistribution för kon-

tinenttraf (1993) har Maria Helmroth bl.a. visat att den potential som finns för

samlastning av gods från mindre och medelstora företag framför allt i Norrland är

stor. Brytpunktdistributionen innebär helt enkelt att gods från ett område samman-

förs och transporteras till en annan brytpunkt någonstans i Europa, varifrån det

sedan distribueras till godsmottagama. Också denna typ av samlastning fordrar

normalt någon typ av terminal. Eftersom vi sett att sådana brytpunktstransporter

ökar i omfattning under senare år kan vi tro att det också här finns ett skäl till

behållande av terminaler inom glesbebyggda områden. Företagen är där

företrädesvis inte av den storleksordningen att de själva kan fylla ett ekipage, men

de vill ändå ha direkttransport till kontinenten för att förkorta ledtiderna, som

tenderar att bli allt en allt viktigare komponent i konkurrensen.

13 Ej glesbygd

Inom de regioner av vårt land där vi har en befolkningsstruktur som möjliggör

stora affärsenheter, kan vi också fortsättningsvis förvänta oss terminalnedlägg-

ningar. Där har man under alla förhållanden större möjligheter att köra med bilar

med hög fyllnadsgrad. Och till de stora affärsenhetema, som finns inom sådana

områden, kan man göra direktkörningar med containers från de stora samlast-

ningsterminaler som finns inom landet, t.ex. ICA:s terminaler i Göteborg och

Helsingborg. Dessa direkttransporter behöver ingen terminal.

Även inom relativt tätbefolkade områden kan det vara svårt att få upp bilarnas

fyllnadsgrad inom alla de olika områden som ett företag av BiAst typ trafikerar.

Inom de flesta produktområdena kommer vi inom överskådlig tid att ha butiksen-

heter som är långt ifrån att kunna fylla de intransporter som man behöver för sin

varuförsörjning. Där behövs alltså åkeriernas terminaler även fortsättningsvis.
I princip skulle alltså effektiviteten inom åkeriverksamheten kunna effektivi-

seras påtagligt genom ett sådant* bättre utnyttjande av transportapparaten som mera
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centrala och större terminaler ger möjlighet till. Som vi sett i fallet BiAB får vi

bättre möjligheter till mera effektiv transportplanering då man får större distribu-

tionsområden att arbeta med. Linjer kan läggas samman på ett annat sätt än tidi-

gare, bilar kan fyllas bättre, större resurser samlas på ett ställe, vilket kan förbättra

effektiviteten och flexibiliteten i planeringen.

14 Vidare sammanslagningar oberoende av glesbygd eller
tätare bebyggelse

Man kan fråga sig om inte den typ av sammanslagning av terminalverksamhet

som vi studerat i denna undersökning också borde ske mera lokalt, dvs. så att de

terminaler som nu ägs av t ex BiAB, Scansped, ASG, Fraktama borde slås ihop

och bilda en stor terminal, varifrån transporter till olika delar av regionen skulle

kunna ske med ett enda nätverk för lokal-, krets- och fjärrbilar. Effektiviteten

inom transportbranschen skulle vinna på ett sådant arrangemang. I stället för att ett

antal bilar från de olika transport- och distributionsföretagen kör i stort sett samma

runda inom ett terminaldistrikt tar en bil allt det gods som är destinerat till bilens

körområde. För varje bil blir det alltså kortare körningar men flera av- och

pålastningar. Transportdistansema förkortas. Just problemen med dålig

fyllnadsgrad i bilarna skulle kunna hanteras bättre i transportplaneringen,

terminalarbetet skulle kunna underlättas genom en högre grad av automatisering

både i den operativa verksamheten och i den planeringsmässiga. Inom en sådan

större terminal skulle man få större möjligheter att bygga upp specialavdelningar

för t.ex. livsmedelsdistribution, där man kan behöva samlastning också inom

glesare delar av i övrigt mera tätbebyggda områden. Nackdelen i ett sådant
arrangemang är framför allt att det uppstår en risk att konkurrensmomentet

försvagas. En enda terminal med möjligen en enda distributör inom ett område

skulle kunna öppna för en monopolsituation med på sikt mindre effektivitet än

den som dagens ordning ger. Under alla förhållanden behövs i så fall självständiga

operatörer inom varje linje/område som man arbetar på. Att ändå riktningen i

utvecklingen när det gäller terminaler bör gå åt det angivna hållet med
sammanslagningar av näraliggande terminaler verkar tydligt med den bedömning

som kan göras efter vår undersökning. Möjligheterna att effektivisera

transportstrukturerna och därmed minska emissionerna från dieselbilar kan öka

påtagligt.

Sammanslagningar ska då ske över gränserna mellan olika godsgrupper. Sam-

transporter av olika godsslag ska ske. Om vi kan begränsa de distributionsom-

råden som varje distributionsbil kör så att man kör korta sträckor med en mång-

fald av- och pålastningar får vi en högre transporteffektivitet än om samma antal

bilar kör inom stora räjonger med kanske samma eller mindre antal av- och på-

lastningar. För att detta ska vara möjligt måste det finnas många godstyper att

distribuera och då måste också terminalema vara byggda för alla dessa olika

godstyper.

Om vi skulle kunna få till stånd en sådan ordning innebär det att de

företagsmärkta bilar som vi möter på landsvägama i dag kanske inte är möjliga -

bilarna tänkes ju frakta alla möjliga typer av gods och för alla möjliga typer av

företag. För framför allt distributionsföretagen är denna företagsmärkning viktig -

de vill att man ska kunna se om det är fråga om bilar från ICA, KF eller Dagab.

Antag att vi skapar de transportstrukturer som skisserats här när det gäller

varudistribution och varuhhtning inom begränsade geografiska områden!
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Sannolikt skulle vi kunna komma ned till åtskilligt lägre samhällsekonomiska

kostnader för dessa funktioner. De företag som då fortfarande kör sina

företagsmärkta bilar bör då kunna få en klar uppfattning om hur mycket dessa

egna bilar egentligen kostar om de t.ex. enbart måste köras med eget gods och inte

tar annan typ av gods i retur osv.. Är de företagsmärkta bilarna värda sitt pris i

förhållande till andra typer av reklam som man skulle kunna satsa på? Finns bara
alternativen klara blir kalkylema relativt enkla att göra.

15 EU-konsekvenser

I och med Sveriges inträde i EU kan vi sätta i fråga, om vi kommer att få en

omstrukturering av livsmedelshandeln på det sättet att det uppstår ett större flöde

av livsmedel, som inte går via de stora, nu etablerade grossistema. I så fall måste

dessa flöden på något sätt institutionaliseras, dvs. företag med utvecklad utrust-

ning och god kompetens måste finnas etablerade för att ta hand om dessa flöden

på ett kompetent sätt. Inom tätbebyggda områden klarar de etablerade speditörerna

de temperaturmässiga kraven i transporterna. Coldsped (ett dotterbolag till Bil-

spedition) och Frigoscandia sköter transporter av frusna varor mellan leverantör

och lagercentral. Därifrån till butik klarar etablerade grossister själva transporterna

genom de värmeisolerade skåp som ' många distributörer använder i detta
sammanhang. Men hur blir det för de flöden som olika intressenter vill ska

komma in vid sidan av dessa etableringar och som kan tänkas öka i omfattning i

och med EU-anslutningen? Fortfarande står transportföretagen Coldsped och

Frigoscandia till förfogande transportmässigt. Men några fria grossist-

terminaler/lagercentraler, som står oberoende av ICA, KF och Dagab, för vidare

heltäckande distribution finns inte för närvarande. Kommer sådana att etableras

eller kommer det ökade varuutbudet från övriga EU-länder bara att integreras i de

kanaler som redan finns. I princip måste vi tänka oss att många europeiska

tillverkare av dagligvaror också vill komma in på svensk marknad men att varorna
inte utan vidare platsar i de nuvarande grossistemas sortiment. Man kan

ifrågasätta om det är möjligt att etablera en hel distributionskanal av typ ICA, KF

eller Dagab, men däremot kan man tänka sig att det i större städer uppstår mindre

butikskedjor som är öppna för sådana nya EU-produkteroch sådana kedjor finns
ju i någon omfattning redan i våra större städer. Till en del kan dessa nya EU-

produkter tas om hand av t.ex. utlandsorienterade transportföretag av typ

Scansped, som också när det gäller flera logistikfunktioner, kan samarbeta med

moderbolaget BiAB. Men det är också möjligt att sådana etableringar följs av

uppbyggnad av nya lagercentraler och terminaler för speciellagodstyper. En viktig

faktor för MaserFrakts etablering inom området var det faktum att man arbetade

och arbetar inom ett relativt glesbebyggt område. Andra aktörers vilja och

förmåga att agera på egen hand var begränsad. Det är dock inte uteslutet att vi får

se en liknande utveckling i mera tätbebyggda delar av Sverige i och med att ett

mera mångfasetterat produktutbud kan väntas i vårt land.

16.. Teoretisk sammanfattning

Relationer mellan behandlade komponenter

Teoretiskt kan vi formulera sambanden mellan de komponenter som ingår i

problemet med bestämningen av antalet terminaler på det sätt som beskrivs i

följande avsnitt. Utgångspunkten för resonemangen ges i figur 7
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Figur 7 körsträckor/kosmader som funktion av en grundläggande

nätverksstruktur och transportplanering

      

I vårt diagram begränsar vi oss till två centrala variabler när vi studerar relationen
mellan antal terminaler och transportdistanser/transportkostnader.

Vi utgår från att det finns en grundläggande strukturfaktor (S) i varje
terminalsystem med ett visst verksamhetsområde. Den bestäms av

näringslivsstrukturen inom området, dvs de tillverknings- och handelsföretag (N)

som finns där och den befolkning (B) som bor där. Den kan variera i hög grad

också med olika förutsättningar beträffande avstånd mellan terminalema (A) och

infrastruktur (I). I vår studie har vi sett att en minskning av antalet terminaler leder

till en ökning av körsträckor/körkostnader, varför kurvan antas få den sträckning

som framgår av figur 7.

Det nätverk av rutter som vi etablerar inom denna struktur (= 2 körsträckor) är

ett resultat dels av själva strukturens beskaffenhet och dels av de insatser

beträffande transportplanering (P) som görs. Denna planering tar sikte på t ex

bättre fyllnadsgrad av bilarna, Ökad samköming av olika godstyper, färre

kömingar med oförändrad servicegrad. Med ett företagsorienterat synsätt kan vi

säga att ett företag genom strategiska beslut utifrån givna förutsättningar

beträffande näringslivsstruktur, befolkningsstruktur osv skapar den terminal-

struktur som är basen för hur väl transporterna ska fungera. Sedan är det taktiska

och operativa insatser i form av transportplanering som skapar graden av service

gentemot kunder och den kostnadseffektivitet som företaget åstadkommer i detta

arbete. I vårt diagram minskar de grundläggande nätverkens distanser snabbt så

länge som vi håller oss till ett litet antal terminaler men ökar antalet. Då är

nämligen avstånden mellan terminalema stora. En ytterligare ökning/minskning av

antalet terminaler får då stora effekter på körda distanser inom det grundläggande
nätverket. Utgår vi däremot från början från ett stort antal terminaler finns det
sannolikt ett flertal i varje stad (om vi räknar samman de olika företagens

terminaler) och förändringen på grund av en terminalnedläggning behöver inte ha

så stor effekt på distanserna inom nätverket.
Ett problem när vi försöker mäta den grundläggande nätverksstrukturen och de

distanser som ingår i denna är att dessa distanser redan är ett resultat av påverkan

från transportplaneringen.

En förändring av strukturen genom en ökning av antalet terminaler innebär att

möjligheterna till effektiv .transportplanering minskar - med de mindre
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verksamhetsområden som hör till varje terminal minskar möjligheterna till

samkörningar, kontinuerligt höga fyllnadsgrader osv. Transportplaneringen blir

generellt sett mindre effektiv. Kurvan för planeringsinsatsema blir då den som vi

ser i diagrammet, dvs en kurva som till en början har starkt reducerande effekt på

körsträckor och transportkostnader men som avtar när det gäller möjligheterna att
påverka just dessa variabler då vi har en struktur grundad på flera terminaler.

Vi kan inte säga någonting om hur stora de slutliga effekterna blir på

körsträckor/kostnader när man verkligen gör en transportplanering för ett visst
terminalområde. Det finns ett otal faktorer som har att göra med hur påverkbar
motsvarande struktur är för planeringsinsatsema. I en del fall finns säkert en rad

restriktioner -- sådana som behandlas i nästa avsnitt - som gör att påverkan blir

marginell. Ifall man skulle genomföra omfattande reduktioner av

terminalsystemen, dvs också reducera antalet terminaler hos de olika företagen

och arbeta utifrån gemensamma terminaler på de olika orterna, skulle man

sannolikt få stora minskningar i totalkostnaderna. Dels skulle ett antal terminaler

försvinna och ersättas av kanske en enda terminal med större möjligheter till

anskaffning av bättre och effektivare automatik och maskinutrustning. Dels skulle

möjligheterna till en effektiv transportplanering öka radikalt. I stället för att ett

antal åkare och distributionsbilar åker efter varandra med halvfulla bilar inom ett

område skulle man kunna öka samlastningen med avseende på produkter,

avsändare och mottagare. Sannolikt skulle det effektivisera transporterna i hög

grad.

Ett företag som ska bestämma sig för det terminalnätverk som man vill arbeta

med har ett antal alternativ att arbeta med. Principiellt kan detta beskrivas som ett

antal olika strukturkurvor:

 

körsträckorfko stnader (C)

 

S3
_22

1 -opt

  

antal terminaler (n)

    

Figur 8 olika kurvorför de nätverksalternativ som ettföretag

kan välja mellan

Av de givna alternativen väljer företag det som ger den lägsta kostnaden. Samma

procedur kan genomföras för transportplaneringen, där de alternativa kurvorna får

samma sträckning som i figur 7. Att sedan skapa en kurva som ger oss den totala

bilden av kostnaderna för struktur och planering totalt ger oss stora svårigheter.

Det är nämligen inte fråga om en enkel summering av kurvorna utan den

grundläggande strukturen bearbetas av planeringsinsatsema. Vi har alltså ett
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funktionellt förhållande mellan kurvorna och kan skriva det allmänna matematiska
uttrycket:

C: f(S(n), P(n, S(n))).

Det optimala antalet terminaler nopt = f(N, B, A, I, W) erhålles sedan genom att

derivatan dC/dn sättes = 0. I detta uttryck har N, B, A, I redan förklarats. W står

för lagringskostnadema, som kommer att närmare kommenteras på sid 54.

I ovanstående uttryck finns ett antal faktorer, som har karaktär av restriktioner

och som kommer att behandlas i det följ ande ur den synpunkten.

Strategisk och operativ planering av transporterna

Vi måste fråga oss på vilket sätt de beskrivna faktorerna fungerar i en strategisk
beslutssituation och på vilket sätt de kan fungera som restriktioner. Utgör

verkligen näringslivsstrukturen, befolkningsfördelningen osv restriktioner i beslut

som t ex gäller beslut beträffande terminalstruktur. Elster (1979) och Whittington

(1988) har utvecklat en teoretisk modell för beslutsgången i strategiska

sammanhang. I ett strategiskt beslut är det fråga om ett antal möjliga alternativ,

som finns i omgivningen (den grundläggande strukturen) när man vill lösa vissa

problem och som beslutsfattaren har möjlighet att välja mellan. Även om vi ser

kundföretagen som en öppen marknad att bearbeta finns det egentligen ett stort

antal restriktioner som det egna företaget måste tillgodose i sitt agerande för att

kunna möta kundernas anspråk på t ex leveransservice i transportsammanhang.

Med Whittingtons ord finns det ett filter hos omgivningen som begränsar antalet

möjliga alternativ. Ju mera komplex en beslutssituation är desto större är

sannolikheten att dessa restriktioner blir starka och kanske tvingande. Till detta

kommer det filter som beslutsfattaren själv utgör. I princip är det dennes

preferenser, attityder och trosuppfattningar som gör att han/hon bestämmer sig för

ett alternativ. Många personliga karakteristika - och inte sakliga bedömningar -

gör att beslutsfattaren inte skapar sig eller ens kan skapa sig full överblick över de

alternativ som är möjliga att genomföra. Också hos beslutsfattaren sker alltså en

filtrering av möjliga signaler som kommer från omgivningen. I en komplex

situation filtreras många av omgivningens restriktioner bort. Vi kan alltså utgå
från att det konkreta innehållet i de faktorer som finns inkluderade i det givna

allmänna matematiska uttrycket kan variera i hög grad beroende på

utgångskarakteristika i varje beslutssituation och på varje beslutsfattares speciella
bedömning.

Till en del kommer samma restriktioner som vi sett för det strategiska

beslutsfattandet att vara gällande i transportplaneringen, i de fall nämligen då de

strategiska besluten inte kunnat eliminera restriktionemas inverkan. De faktorer

som då påverkar transportplaneringens arbete och utfall kan utryckas:

P(n) = f(V, M, L, I),

där de ingående faktorerna förklaras i det följande.

När det gäller denna operativa planering finns ett antal restriktioner som berör

möjligheterna till samkömingar från en terminal. Produkterna (V) kan vara sådana

att de inte kan samdistribueras. Livsmedlen är särskilt känsliga i det fallet. Både

terminal och bilar måste ha möjligheter att hålla livsmedlen fräscha och

blandningen av livsmedlen med andra varor kan vara prohibitiv. Dessutom kan

marknadsföringen (M) i vissa företag vara särskilt medveten om företagsmärkets

betydelse - man uppfattar det som marknadsmässigt viktigt att detta syns på

vägarna i samband med distributionen. Samdistribution med andra företag
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försvåras därmed. För transportföretagen utgör linjefördelningen (L) en tydlig

restriktion. Om vi har en splittrad ägarebild bland lokal- och kretsbilar blir

möjligheterna till samplanering av distributionen svårare. I vårt diagram (figur 7)
har den inritade restriktionenen en sträckning som begränsar antalet terminaler

nedåt, men denna restriktion påverkar sedan restriktioner med avseende på linjer
och produkter. En transportplanerare har t ex dessa restriktioner att utgå från i sin

planering då han försöker åstadkomma målsättningarna ökad samköming, högre
fyllnadsgrad.

I de fall då vi har lager i samband med terminaler uppstår en än starkare

tendens till restriktivitet när det gäller antalet terminaler - kapitalkostnaderna (W)

är t ex en sådan restriktiv faktor. Ju mera vi kan centralisera lagerhållningen desto

mindre blir de direkta lagringskostnaderna. Kapitalkostnaderna för själva lagret

blir lägre, anläggningskostnader likaså. Centralisering av lager behöver dock inte

innebära att alla funktioner som har att göra med distributionen också

centraliseras. I varje fall är det helt möjligt och önskvärt att man har enkla

omlastningsplatser decentralt, varifrån distributionen kan gå vidare med bilar

lämpade för ändamålet.

Restriktionerna och deras styrka .
Efter det resonemang som vi haft beträffande restriktioner för möjliga

terminalförändringar måste vi ställa oss frågan vilken styrka som finns hos dessa

olika restriktioner. I princip har vi sett att styrkan kan variera med den tid som

förflyter efter det att en viss förändring planerats och genomförts, men någonting

bör också kunna sägas i övrigt om detta.
I det föregående har vi gjort en distinktion mellan den grundläggande

nätverksstrukturen och den transportplan, som kan byggas upp med nätverks-

strukturen som bas. Denna uppdelning kan tillämpas också för de restriktioner

som finns för önskvärda terminalförändringar. Nätverksstrukturen bestäms som vi

sett tidigare av de tillverknings och handelsföretag som finns där, och den

befolkning som bor där. Den kan variera i hög grad, bl a också med olika

förutsättnigar beträffande avstånd mellan terrninalerna och infrastruktur (sid 50).

Det betyder t ex att näringsmässiga förändringar på en ort - ett för orten

betydelsefullt industri- eller handelsföretag läggs ned - gör att också förändringar

måste genomförasnär det gäller terminalnätverket. Till detta kommer olika typer

av anläggningstillgångar som kan utgöra restriktioner för möjliga förändringar. En

terminal på en ort ägd av ett transport- eller distributionsföretag kan vara svår att

avyttra, vilket i viss mån binder företaget till just den givna orten. Kostnadsnivån

och driftsförhållanden för denna terminal och alternativen kan vara sådana att det

uppstår klara restriktiva barriärer. Lastbilar av en viss typ gör att man också blir

bunden till en viss typ av transporter. För lastbilarnas del finns dock en rimlig

marknad för begagnade lastbilar och möjlighet att växla påbyggnad och

utrustning, vilket försvagar restriktionernas styrka. I stort sett blir omdömet att

restriktionerna när det gäller näringsmässiga faktorer och anläggningstillgångar

inte alls blir lika starka som de restriktioner som kan finnas inom produktionen,

där stora anläggningar i mycket hög grad binder ett industriföretag till fortsatt

verksamhet och fortsatta investeringar inom en bransch (Ågren 1992).

Hur ska sedan de faciliteter och de strukturer som man bestämmer sig för

aktiveras, utnyttjas av den operativa planeringen och hur kommer restriktionerna

in i detta sammanhang? De primära målen beträffande intäkter och kostnader kan
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brytas ned till sekundära mål som avser kostnadseffektivitet i terminal och i annan

verksamhet. I kömingama blir - som vi sett - viktiga målsättningar att ha hög

fyllnadsgrad, hög grad av samlastningar till samma orter, samma kunder. I vår
undersökning har vi sett att terminalerna spelar en betydande roll för

möjligheterna att åstadkomma dessa mål när det gäller lastsammansättning. Det är

transportplaneringens uppgift att åstadkomma den kombination av kömingar som

ger den goda fyllnadsgraden och den höga kostnadseffektiviteten i transporterna.

De restriktioner som finns för transportplaneraren och som ges av den valda

strukturen är t ex

1. storleken på terminalens verksamhetsområde. Ju större område, desto större
möjligheter att laborera med de linjer som ingår i området,

2. storleken på terminalen. En ansträngd terminal kan inte ta in alltför stora

volymer även om detta vore rätt ur effektivitetssynpunkt. I stället får lasten gå som
partigods med extraköming av fjärrbil,

3. strukturen hos lokal- och kretsbilar. Ju större de etablerade krets- och

lokalåkarföretagen är, desto större är möjligheterna för en flexibel och effektiv

transportplanering för dem. De kan växla bilar och personal mellan olika kör-

rutter osv,

4. lastbilsparkens sammansättning. Lokalbilarna får inte vara för stora. De ska

kunna komma in till små last- och lossningsplatser. För livsmedelstransportema

måste bilarna - åtminsone för vissa produkter - vara försedda med kyl- och
frysaggregat.

I stort sett är dessa restriktioner inte tungt vägande och inte flera än att de är

överblickbara. Som vi sett redan tidigare finns dock tydliga och starka

restriktioner för vissa varugrupper. Livmedelsprodukter måste hanteras och

transporteras enligt krav som ges av Livsmedelslagen. Produkter som utgör farligt

gods måste hanteras enligt speciella bestämmelser.

Transportplanerarens egentliga problem är att åstadkomma de

körkombinationer som maximerar kostnadseffektiviteten för hela terminalens

verksamhet. Själva planeringsarbetet förenklas dock av vissa restriktioner, t ex

den befintliga struktureringen i infrastrukturen och uppdelningen på områden och
linjer. Men därigenom blir det också snarast omöjligt att nå optimal

resursförbrukning för de distributions- och hämtningstransporter som ska utföras.

Sammanfattningsvis kan vi se, att ju flera komponenter som ingår i det system

som ska styras, desto svårare blir det att åstadkomma en optimal lösning. På den

strategiska nivån är signalerna från det område inom vilket strategiska beslut ska

tas vaga och osäkra när det gäller framtidsvisioner. Beslutsfattarna får därigenom

svårt att hantera informationen och filtrerar säkert bort mycket av den. På den

operativa planeringsnivån är signalerna tydligare: det gäller kunder som beställer

transporter. Men också där är signalerna osäkra i den meningen att det sker

variationer hela tiden. Transportapparaten har ett antal restriktioner som gör det

omöjligt att erhålla ett system som arbetar med optimal kostnadseffektivtet. Själva

systemets funktionssätt gör att en mängd signaler inte finns tillgängliga vid den

tidpunkt då planeringsbesluten tas.

Återkoppling till ursprunglig kostnadsbeskrivning
I kapitel 2, Teoretisk referensram, finns en kostnadskurva med följande

sträckning:
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Figur 1 Kastnads- och intäktskurvor som funktioner av antalet

 

I kostnadskurvan approximerade vi terminalkostnaderna så att de beskrevs med en

rät linje med utgångspunkt från origo. Den verkliga kostnaden antas egentligen

vara ganska hackig i och med att vi får en väsentlig kostnadsökning för varje

nyetablerad terminal. Till de grundläggande fasta anläggningskostnadema bör

också föras de driftskostnader som kan höra ihop med etableringen. Vår
undersökning har nu visat oss att vi har att räkna med ett flertal

kostnadsförändringar i samband med att vi ökar antalet terminaler. Vi har sett att

dessa kostnadsförändringar har att göra med

1. en grundläggande strukturfaktor som har att göra med karakteristika hos

terminalens verksamhetsområde och

2. en faktor knuten till den transportplanering som är möjlig att genomföra med

hänsyn till de restriktioner som kan ñnnas just för planeringen.

Vi har sett, att vår planeringsfaktor får allt större betydelse ju färre antalet

terminaler är och också att effekterna på transportavstånd och kostnader blir allt
större ju längre tid som går efter det att en omstrukturering av ett terminalnätverk

har skett. Med nuvarande kunskap kan vi inte säga hur stora dessa

planeringseffekter blir, om vi utgår från en längre tidshorisont än vad vi gjort i

denna undersökning.

I vår sammanfattning av undersökningen vid BiAB ställdes ökningama av

transportdistanser (och transportkostnader) mot de kostnadsminskningar som

uppstod på grund av själva terminalnedläggningen. Med tanke på de om-
gestaltningar av transportstrukturer som vi sett exempel på hos distributions-

företagen och med tanke på de effekter som dessa omstruktureringar sannolikt haft

ska vi inte vara alltför säkra på att den omedelbara distansökningen som vi såg för

norrköpingsbilarna (37,8%) står sig på något längre sikt. Tvärtom är det sannolikt

att man kan åstadkomma väsentliga reduktioner i antalet fordonskilometer när det

görs större ansträngningar beträffande transportplaneringen än vad man var

benägen att göra under omställningsperioden.
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Det viktiga resultat, som vi vill komma fram till genom denna undersökning, är

omfattningen av de förändringar i transporterna, som blir effekten av att man

ändrat antalet terminaler. De uppgifter som kan finnas inom ett

distributionsföretag kan då avse nedläggningen av en enda terminal och

övertagande av motsvarande funktioner vid en annan terminal. Terminal-

förändringen kan också innebära nedläggning av flera terminaler, vilket totalt sett

möjligen medfört förändringar i antalet körda fordonskilometer. Man kan alltså
här välja att fokusera vilket som helst av dessa alternativ huvudsaken är, att det

finns ett tydligt samband mellan terminalnedläggningen och förändringen i antalet

fordonskilometer. Om det är flera terminalnedläggningar, som ligger bakom

förändringarna i transporter, är det önskvärt att få ett formulär besvarat för varje
terminalnedläggning.

De uppgifter som här efterfrågas är de som berör de utgående transporterna -

själva distributionen. Transporterna från t.ex. andra grossister eller producenter tas

fram separat.

 

1 a. Nedlagd terminal (ort):

b. Terminalfunktionema har övertagits av terminal i

  

c. Vilka funktioner finns kvar på den nedlagda terminalens ort?

2. Totala antalet butiker eller andra godsmottagare som försörjdes inom de båda

terminalernas verksamhetsområden före förändringen?

3. Antalet butiker eller andra godsmottagare som nu försörjs inom kvarvarande

terminals område efter förändringen?

4. Beskriv grovt sådana speciella förändringar som skett eller genomförts inom det

aktuella terminalområdets distributionsstruktur i och med terminalförändringen

och som har betydelse för antalet körda fordonskilometer!

5a. Antal ton som per år passerade vardera terminalen före förändringen?

b.Antal ton per år som nu passerar den sammanslagna terminalen?

6a. Det totala antalet fordonskilometer för utgående transporter inom de båda

terminalernas verksamhetsområden före förändringen?

b. Det totala antalet fordonskilometer för utgående transporter efter förändringen

inom den sammanslagna terminalens verksamhetsområde?
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7. De utgående transporternas lastbilspark med släp- och påhängsvagnarz

 

före förändringen efter förändringen

 

antal egna lastbilar

 

totala antalet ton maxlast

 

antal släp-/påhängsvagnar

 

totala antalet ton maxlast

 

antal inhyrda lastbilar

 

totala antalet ton maxlast

  

antal inhyrda släp-/påhängsvagnar

 

totala antalet ton maxlast

    

7. Vilka speciella arrangemang beträffande transporterna har genomförts för att

reducera antalet fordonskilometer på grund av terminalindragningen. Ge en grov

beskrivning av de olika insatserna, tack!

8.a. Kommentarer till nedläggningen: fanns t.ex. speciella faktorer verksamma vid

den beskrivna förändringen, som gjorde att effekterna på antalet fordonskilometer

blev särskilt stora eller små?

b. Om t.ex. ett antal butiker avvecklats eller tillkommit: hur stor volym

motsvarar detta?

0. Och hur många fordonskilometer motsvarar det?

9a. Hur många terminaler har Ditt företag totalt sett efter den senaste

nedläggningen?

b. Hur många har man hittills lagt ned?

c. Hur många terminaler tror Du Ditt företag kommer att ha när strukturen är

"optimal"?
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