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Förord

Projektet, som avrapporteras i detta meddelande, hör till temat "Näringslivets

transporter", som har finansierats med medel från Kommunikationsforsknings-

beredningen. Genom att analysera vad det är transportköpare prioriterar vid köp

av transporter och sedan jämföra det med hur kombitrafiken uppfyller dessa

önskemål kan vissa motsättningar framkomma. En framtida möjlig potential som

är möjlig för kombitrafiken att transportera, om anpassningar till kundernas krav

sker, blir på detta sätt möjlig att räkna ut.

Jag vill nu passa på att tacka alla som på ena eller andra sättet har bidragit med

fakta och synpunkter på innehåll och utformning. Ett tack till alla på Transporter

och samhällsekonomi på VTT, och speciellt till Bertil Ågren som varit lektör, och

professor Jan Owen Jansson EKT, som samtliga genom en god stämning och glada

utrop har underlättat arbetet.

Författaren
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Vilka transportfaktorer har betydelse för kombitrafikens andelar av godstrans-

porterna?

av Henrik Ljungemyr

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

I denna rapport har vi kartlagt vad kombitrafik innebär och vilka aktörer som

verkar på marknaden. En undersökning av hur transportköpare prioriterar olika

transportfaktorer har utförts. Utifrån resultatet av undersökningen har en andel av

transporterna i olika branscher som skulle kunna utföras med kombitrafiken, om

den anpassade sig till köparnas krav, räknats ut. Resultatet blir naturligtvis mycket

osäkert då det bygger på ett fåtal enkätsvar och ska ej tas för annat än en finger-

visning om hur det kan vara. Den kombitrafik som är behandlad är den där last-

bärare transporteras med lastbil - järnväg - lastbil.

De faktorer som har använts i undersökningen är: Hur lång tid en transport tar.

Hur frekventa transporter man behöver. Hur godssäkerheten är under trans-

porterna. Hur stort behov man har av att kunna kontrollera och få information om

transporterna. Hur viktigt priset är vid transportköp. Hur viktigt det är att trans-

porterna kommer i rätt tid.

Ett 40 tal företag i de nio största branscherna i näringslivet samt ett 10 tal före-

tag som använder kombitrafiken har fått svara på enkäter om vad de anser vara

viktigt vid transportköp samt hur de prioriterar de olika transportfaktorerna.

De sex faktorerna har först analyserats utifrån kombitrafikens förmåga att upp-

fylla dem. Bedömningsmallen har inneburit att summan av alla faktorer ska bli

100 %. Alla faktorer har för kombitrafiken och varje bransch tilldelats ett priori-

teringsvärde utifrån hur viktigt transportköparna i branscherna ansåg att faktorerna

var. Prioriteringstalen jämfördes sedan mellan branscherna och med kombitrafiken

för att se hur de förhölls sig till varandra. En jämförelse om transportköpare som

använder sig av kombitrafiken prioriterar faktorerna olika i motsats till de som

inte använder sig av kombitransporter har också genomförts.

För att en transport överhuvudtaget ska vara lämplig att utföras med kombi-

trafiken måste den uppfylla vissa grundkrav; den ska vara längre än 20 mil, godset

måste kunna lastas i lastbärare samt att företagen måste ligga geografiskt nära

någon av Rail Combis 17 kombiterminaler. Efter analys av branscherna visade det

sig att det var Livsmedelsindustrin, Trävaruindustrin, Massa- och papperindustrin,

Kemisk industri, Järn- och stålindustrin samt Verkstadsindustrin som uppfyllde

grundkraven.
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Figur 0.1 De sex branschernas prioriteringar av transportfaktorerna samt

kombitrafikensförmåga att uppfylla desamma.

Som synes prioriterade samtliga branscher faktorerna på liknande sätt. Den

högsta prioriteringen fick i rätt tid följt av godssäkerheten, priset, frekvensen,

kontrollerbarheten samt sist kort tid.

Kombitrafiken hade problem med att kunna uppfylla kraven på godssäkerheten

och förmågan att kunna kontrollera och få information om transporterna.

Frekvenskravet visade sig kombitrafiken inte uppfylla även om den hamnade bra

till på prioriteringslistan. I snitt kräver transportköparna nästan två transporter

dagligen, medan kombitrafiken bara kan erbjuda en avgång per dag.

För att kombitrafiken ska vara ett alternativ för så många företag som möjligt

behöver man alltså förbättra sig på antingen godssäkerheten och kontrollerbar-

heten (åtgärdsalternativ 1) eller godssäkerheten, kontrollerbarheten samt även

frekvensen på avgångarna (åtgärdsalternativ 2).

Vid jämförelser mellan hur företag som använder sig av kombitrafik och de

som inte gör det prioriterar, visar det sig att det är en liten skillnad i priorite-

ringarna.
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191 © Användare
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Kort tid Frekvens Säkerhet Pris

Figur 0.2 De olika prioriteringar som användare och icke användare av kombi

trafiken har av de sex olika transportfaktorerna.

Det enda som vi verkligen kan peka på som skiljer dem åt, är att när de har an-

givit hur ofta de är beroende av transporter har användarna svarat 1,3 transporter i

snitt per dag medan icke användarna har uppgett 2,0.

Andelen av de nio ursprungliga branschernas godstransporterna som är möjlig

för kombitrafiken att transportera har beräknats i två olika scenarier.
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II

I det första scenariot förutsatte vi att kombitrafiken förbättrar godssäkerheten

och förmågan att få information om transporterna.

I det andra scenariot förbättrar kombitrafiken inte bara godssäkerheten och

förmågan att få information utan också frekvensen till två eller tre avgångar per

dygn. Vid beräkningarna har vi använt oss av formeln:

A = g * b * a,

där

A: andelen ton eller tonkm som är möjlig att transportera med kombitrafik av de

nio ursprungliga branschernas transporter.

g: andelen av Sveriges transporter som täcks in av terminalupptagningsområdena

(framräknade med hjälp av UVAV).

b: andelen ton eller tonkm av transporterna, som utförs av de sex branscherna

lämpliga för kombitransporter utav de nio ursprungliga (värden ifrån Statistisk

årsbok 1994).

a: andelen av företagen i de sex branscherna som bara är i behov av högst en

transport per dag (hämtat ifrån enkäterna som transportköparna svarat på).

I det första scenariot blev andelen ton som kunde transporteras Afton) = 0,153

och andelen av transportarbetet som kunde utföras A(tonkm) = 0,301. Om man

räknar om detta i antal ton innebär det att kombitrafiken kan transportera ca 40,3

miljoner ton/år. Med de 121 relationer som finns mellan terminalerna och med en

avgång varje vardag innebär det ca 1280 ton/relation och dag, vilket motsvarar ca

50 fullastade vagnar.

I det andra scenariot blev andelen ton som kunde transporteras A(ton) = 0,202

och andelen av transportarbetet som kunde utföras A(tonkm) = 0,40. Omräknat till

ton blir det ca 53,2 miljoner ton/år som kombitrafiken kan transportera. Med två

eller tre avgångar per dygn kommer antalet vagnar som trafikerar varje relation att

vara antingen ca 32 eller ca 22.

Då kombitrafiken i dagsläget utför ca 3 % av andelen transporterade ton för

transporter längre än 10 mil, är de potentiella andelarna som räknats ut en fler-

faldig ökning. För att kunna hantera denna ökning krävs en tillbyggnad av termi-

naler och transportresurser.

Med det antalet vagnar som behövs för att täcka behovet kommer heltåg som

trafikerar varje relation vara det bästa alternativet. Fördelen med heltåg är att de

inte behöver rangeras. Utan rangeringar minskar transporttiden samt att gods-

skador på grund av rangeringar undviks.
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IV

Which factors of transportation are important in influencing the share of the

freight transport that can be undertaken by the combined traffic.

by Henrik Ljungemyr

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI

S-581 95 Linköping Sweden

Summary

In this report we have shown what Combined Transport in Sweden is, and which

factors influence its use. An investigation into how various transport users give

priority to each of these factors has also been carried out. From this investigation

it has been possible to calculate what proportion of freight transport usage can be

undertaken by Combined Transport and also its ability to fulfil the requirements of

the freight transport users. The results may, of course, be a little uncertain when

bearing in mind the low number of questionnaires used. This report shows the

effectiveness of Combined Transport, with specific reference to trips carried out

on journeys by lorry, then transferred to train and then back to lorry again.

The factors that we have investigated are: How much time a cargo's journey

takes. What is the required frequently of the cargo. How safe the cargo is. The

need for control and the obtaining of more information about the cargo during its

transit. The importance of the price of the transit. And finally, the importance of

getting the cargo to its destination on time. .

In all, about forty companies in nine of Sweden's largest branches of industry,

and about ten companies that were known to be using Combined Transport

answered the questionnaire.

The six factors that influence the use of Combined Transport have been ana-

lysed, as well as how it manages to fulfils each of these factors. The results of the

Combined Transport were then compared with the results from each of the diffe-

rent branches of industry, and the results are shown in figure 0.1. Additionally,

another comparison was also made between the companies that use and do not use

Combined Transport. The results of this have been compared to one another and

are shown in figure 0.2.

A transport that is going to use Combined Transport must first fulfil some fun-

damental criteria: it must be over 200 km in distance, the cargo must fit inside a

container and the company must be geographically close to any of Rail Combi's

17 terminals. After analysis, six of the nine branches of industry fulfilled the

required criteria: the Provision industry, the Timber industry, the Pulp and paper

industry, the Chemical industry, the Iron and steel industry and the Engineering

industry.
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Figure 0.1 -The priority appointed to each influencingfactor by branches of

industry, and Combined Transport's ability to fulfil these needs.

As can be seen in figure 0.1, all branches of industry have given similar priori-

ties to each of the factors. The highest priority was that they arrive in good time,

followed by the cargo safety, price, frequency, control and finally that the cargo

arrives in a short time.

During the investigation it was found that Combined Transport has problems

fulfilling its demand for cargo safety, and also the need to have more control and

information about the transport during its journey. The frequency required for the

Combined Transport was also found to be unfulfilled. While the freight companies

need two departures each day, Combined Transport provides only one.

If Combined Transport is to be a useful alternative for as many companies as

possible, it needs to either improve both its cargo safety and transport control

(option 1), or to improve both of these as well as the frequency of the transport

(option 2).

When we compare the companies that use Combined Transport with those that

do not, we can see (in figure 0.2) that there are only small differences in the

priorities that each of them place on the factors.

 

  

 
 

 8User

ONot user   

 
 

 

Safety Control In right

time

Figure 0.2 The priority appointed to each influencing factor by those companies

that use Combined Transport, and those that do not.

The investigation showed that the only significant difference between the

companies that use Combined Transport and those that do not is that the users

require 1.3 transits each day and the non-users 2.0 per day.
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VI

From the data received from the original nine branches of industry, the propor-

tion pertaining to Combined Transport has been calculated for two separate

options.

In the first option we assumed that the cargo safety and the ability to control the

transport was fulfilled. In the second we assumed that not only was the safety and

control fulfilled, but also that the frequency was improved to two or three depar-

tures per day.

We used the formula

A = g * b * a

where

A: The proportion of tons and ton-kms that is undertaken by Combined Transport

from the total of the nine original industrial branches.

g: The proportion of Sweden's transport that has both ends geographically close to

any of Rail Combis terminals. _

b: The proportion of transport that is undertaken by the 6 industrial branches that

use Combined Transport.

a: The proportion of companies that need only one transit each day.

In the first option the proportion of tons that could be transported was A(ton) =

0.153 or A(ton-km) = 0.301. This equates in tons to approximately 40.3 million

tons freight/year. With the 121 different links that exist between the various ter-

minals and with one departure each day, this equates to 1280 tons/link per day, or

about 50 fully loaded train wagons.

In the second option the proportion of transported tons was Afton) = 0.202 or

A(ton-kms) = 0.40. This is equal to 53.2 million tons/year, which corresponds to

1691 tons/link or 22-32 train wagons/link per transit. (Assuming two or three

transits/day).

Today the combined traffic is handling about 3 % of all transport longer then

100 km. To take care of the big proportion that is possible there are needed bigger

terminals and transport resources.

With the required number of train wagons known, it is possible to run trains

directly between Rail Combi's terminals and not to stop them at intermediate

terminals for reorganisation. Without the need to stop the trains during their

journey, the amount of time needed to transport the cargo will become shorter and

the safety of the cargo will also be improved.
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1 Inledning

I detta kapitel ska bakgrunden till varför arbetet utförs, syftet med arbetet och en

beskrivning av vad kombitrafik är för något behandlas. Även utförliga beskriv-

ningar över vilka olika aktörer som finns på marknaden, vad det finns för olika

lastbärartekniker och vilka aktuella fysiska hanteringsutrustningar som används

kommer att redovisas.

1.1 Bakgrund

Fördelarna med kombitrafik är att man utnyttjar lastbilarnas flexibilitet och järn-

vägens förmåga att transportera stora mängder både billigt och miljöanpassat.

De nackdelar som medföljer kombitrafiken är att lastbärarna måste hanteras

mellan lastbilen och tågvagnen, detta tar tid och medför även en större skaderisk

på godset i lastbärarna. Hanteringstiden och tågens långa vänte- och transporttider

gör att kombitrafiken inte är särskilt tidseffektiv.

Företag börjar i allt större utsträckning att prioritera tidsaspekter och man strä-

var efter att ha snabba och tillförlitliga transporter. Anledningen är att slippa hålla

stora lager som medför höga lagerkostnader p.g.a. hög kapitalbindning och stor

administration, samt slippa avbrott i produktionen p.g.a. materialbrist. Detta gör

att misstanken finns att en del företag förbiser kombitrafiken som ett alternativ då

de planerar sina transporter. .

Detta arbete syftar till att ta reda på om detta stämmer, och i så fall ge en

fingervisning om hur mycket mer transporter som skulle kunna vara aktuella att

transportera med kombitrafik. För att se om den framräknade transportmängden

stämmer överens med andra undersökningar, kan man jämföra med SJ Gods pro-

jekt CS 2000 (se kapitel 1.3.5).

1.1.1 Vad är kombitrafik?

Kombitrafik mellan landsväg och järnväg har funnits länge. Så tidigt som 1830,

lyfte man upp postdiligensvagnar på järnvägsvagnar (Callou & Schwarts, 1979). I

Frankrike kom den moderna kombitrafiken 1941 då man körde små lastbilstrailers

på specialbyggda järnvägsvagnar (Jensen, 1987).

Kombitrafik innebär att gods från lastningsort till lossningsort (avsändare /

mottagare):

e Lastas i en lastbärare på avsändaren och följer lastbäraren hela vägen till mot-

tagaren där det slutligen lossas.

e Transporteras med minst två skilda transportmedel mellan avsändare och mot-

tagare men hela tiden i samma lastbärare.

För att detta ska vara möjligt måste lastbärarna vara standardiserade och anpas-

sade till de olika transportmedel som är aktuella. Det skiljer en del ifråga om kra-

ven på lastbärare efter vad för kombinationer av transportmedel som skall an-

vändas. Lastbärare som ska användas på flyg skiljer sig väsentligt från dem som

ska användas på båt, både till storleken och vikten.

Den transportkombination vi ska titta på i arbetet och kommer att beskriva

närmare är Lastbil-Tåg-Lastbil, men det förekommer ett flertal andra kombina-

tioner bl.a. Lastbil-Båt-Lastbil (RoRo fartyg), Lastbil-Tåg-Båt-Lastbil (färjetrafik

med anslutningar), Lastbil-Flyg-Lastbil (godstransporter med flyg).

I den fortsatta rapporten kommer begreppet kombitrafik att användas i

meningen kombitrafik med Lastbil-Tåg-Lastbil.

VTI meddelande 773



15

Tanken bakom kombitrafik med lastbil och tåg är att kombinera lastbilens

flexibilitet med tågets effektivitet på långa transportsträckor. Tåget är dessutom ett

betydligt mer miljöanpassat transportsätt än lastbil vilket ger kombitrafiken en

fördel. En av de stora nackdelarna med kombitrafiken är de tidsödande last-

ningarna/lossningarna och rangeringarna av tågsätt för att få rätt vagn till rätt slut-

destination. Transporter med Lastbil-Tåg-Lastbil består av två skilda transportslag

men även av två omlastningar, dessa omlastningar måste (än så länge) ske vid

vissa terminaler. Lastbilar från avgångsort transporterar fram lastbäraren till en

terminal där det finns lyftredskap. Lastbäraren lyfts sedan ombord på en järnvägs-

vagn och transporteras på räls fram till terminalen i närheten av ankomstorten där

den på nytt lyfts över till lastbil för transport till slutdestination.

1.2 Kombitrafiken i dagsläget

Vi ska belysa hur kombitrafiken ser ut idag, vad det är som transporteras, vilka det

är som utnyttjar kombitrafiken, hur vanligt förekommande den är, samt hur den

står sig i konkurrensen med lastbilarna. Detta ska ligga till grund till det syftet som

ska formuleras i kapitel 1.3 och den undersökning som ska göras samt ge en över-

siktlig bild av kombitrafiken som transportmedel.

1.2.1 Kombitrafikens användare

Statistik över vad det är som transporteras med kombitrafik i Sverige, både

volymmässigt och beskaffenhetsmässigt är näst intill omöjligt att få fram. Gods

som transporteras med kombitrafik är för de som utför transporterna (aktörerna)

helt anonymt, man har ingen information annat än vad för lastbärare som används,

hur mycket den väger och om det är farligt gods som transporteras. Rail Combi (se

kapitel 1.4) delar inte med sig av några siffror, inte ens till SJ. Innan Rail Combi

blev ett fristående bolag 1992 redovisades kombitrafiken som en del av den in-

rikes godstrafiken vilka det inte gick att separera. Vissa grova mått går dock att

rapportera.

De vanligaste kunderna till kombitrafiken är åkerier, speditörer och rederier,

dessa utför eller arrangerar transporter åt sina kunder som kan vara i stort sett

vilka företag som helst. Genom dessa kan man få en bild över vad det är för gods

som transporteras med kombitrafiken.

Utvecklingen för kombitrafiken i Sverige har varit positiv de senaste åren, hur

mycket av detta som beror på högkonjunkturen är svårt att säga. Från 1993 till

1994 ökade antalet enheter man hanterade med 11 % till 390.000 st, ökningen av

transporterade vagnar var under samma tidsperiod 5 % till 215.000 st (Hedström,

Rail Combi). Ett grovt mått på hur mycket varje enhet väger är 10 ton, detta varie-

rar naturligtvis mycket beroende på vad för sorts varor som transporteras. Kombi-

trafiken hanterade alltså ca 3,9 miljoner ton gods 1994. I Sverige uppgick totala

antalet transporter längre än 10 mil till 127 miljoner ton (Statistiskt meddelande,

1994), vilket gör att kombitrafiken stod för ca 3 % av dem.

De åkerier och speditörer som använder sig av kombitrafiken arbetar på upp-

drag av företag i de flesta branscher. Vid förfrågningar om vilka olika slags gods

som de transporterar och som då även transporteras med kombitrafik visar det sig

att det är alla varor som kan hanteras utan specialfordon. Till specialfordon räknas

t.ex. banke, bulk och lastbärare för grus och sten. Fraktarnas möjligheter att han-

tera gods stämmer bra med de möjligheter som finns för kombitrafiken. Förutom

de begränsningar som nämnts transporterar man allt annat, både parti- och stycke-
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gods. Varorna kommer från de flesta olika branscherna förutom Jord- och skogs-

bruk, Gruvindustrin samt Jord- och stenindustrin för vilkas transporter det krävs

specialfordon. Någon särskild uppdelning av fraktarnas gods som transporteras

med kombitrafik eller inte finns inte.

Kombitrafikens kunder står inför beslutet att transportera gods antingen med

kombi eller med lastbil. Besluten rör bara transporter som är längre än ca 20 mil,

allt gods kortare sträckor körs med lastbil. Det som är det avgörande i somliga fall

enligt kunderna, är om de fjärrbilar man har bestämda turlistor för, är fullastade

eller inte. Vid icke fulla bilar är det önskvärt att fylla dem så mycket som möjligt

eftersom de ändå skall köra sträckan. Anledningen till att man har fjärrbilar som

kör långa sträckor och inte bara använder kombitransporter, är att en lastbil kan

stanna och leverera/hämta varor under färden, både på dit och hemvägen. Detta är

speciellt väsentligt då godset består av styckegods som ska levereras till många

olika kunder.

1.2.2 Kombi kontra lastbil

Kombitrafiken agerar på en marknad där lastbilarna har en mycket dominerande

ställning. I de branscher där kombitransporter är mest förekommande (de övriga

stora branscherna förutom Jord/skogsbruk, Gruvindustri och Jord/stenindustri), är

det ca 80 % av transporterna längre än 10 mil som utförs med lastbil (Statistisk

meddelande, 1994). Vi ska här göra en jämförelse mellan kombi- och last-

bilstransporter för att se hur konkurrenssituationen ser ut.

Priset anges ofta som viktigt vid ett transportköp. För att kunna jämföra priset

på lastbilstransporter och kombitransporter kan man slå ut kombitransportens

kostnad på den vägsträcka motsvarande lastbilstransport måste åka. I kostnaden

för kombitransporten ingår lyft på och av järnvägsvagn samt tågresan. En kombi-

transport med en container som väger 30 ton och är 13,5 m lång, vilket motsvarar

en stor semi-trailer, kostar mellan 38 och 64 kr/mil att frakta (Swe-Kombi frakt-

handbok, 1994). Detta ger en kostnad per ton och mil på mellan 1,3 och 2,1 kro-

nor. Att transportera motsvarande semi-trailer med lastbil kräver en dragbil och en

förare, kostnaden för dessa är mellan två och tre gånger högre än för motsvarande

kombitransport.

Tyvärr tillkommer kostnader för att transportera lastbäraren till och från termi-

nalerna, dessa transporter kräver en lastbil som kör de relativt korta sträckorna

men ändå måste finnas tillgänglig. Behovet av lastbilsanslutning ökar transport-

kostnaden och minskar det stora övertag som kombitrafiken annars hade haft

gentemot lastbilstransporter. Trots den merkostnad som anslutningstrafiken med-

för är ändå kombitransporter billigare. Kombitrafiken har som målsättning att vara

10 - 15 % billigare än motsvarande landsvägsalternativ, enligt kombitrafikens ak-

törer klarar man detta med råge.

Transporttiden hävdas av många vara viktig vid transporter. Kombitrans-

porterna har en stor nackdel mot rena lastbilstransporter, de tar längre tid. En

kombitransport kräver att lastbäraren lämnas in till en terminal på eftermiddagen-

kvällen (Rail Combi tidtabell, 1994) beroende på var i Sverige man befinner sig

och vart sändningen skall fraktas. Som tidigast är sista inlämningen kl. 13.00 för

lastbärare som ska fraktas mellan Trelleborg och Göteborg alt. Borlänge. Som

senast är sista inlämningen kl. 21.00 för gods som fraktas mellan Malmö och

Stockholm.
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Utlämningen sker mellan kl. 05.00 och 11.00 beroende på hur långa trans-

portavstånd som är aktuella. Vid transporterna mellan Trelleborg och Borlänge är

första utlämningstid vid terminalen efter tågresan kl. 08.00 och för Malmö-

Stockholm är första utlämningstiden kl. 06.00.

De flesta kombitransporterna lämnas över från lastbilar till tåg på kvällen dag

1, för att tas över av lastbil igen morgonen dag 2. Det finns dock relationer där

man har tillgång till lastbäraren först morgonen dag 3. Detta är vanligt när den ena

terminalen ligger långt norrut i Sverige och den andra ligger söder om Stockholm.

Den totala transporttiden är summan av den tid lastbilarna behöver för att först

leverera godset till frånterminalen och sedan köra ut det från tillterminalen och

den tiden järnvägen behöver för att hantera och frakta godset. Med en järnvägs-

hantering som tar ett och ett halvt dygn får man en transporttid som är alldeles för

lång för att kunna konkurrera med lastbilen.

Vi kan göra en jämförelse genom att titta på genomsnittshastigheten för trans-

porter med kombitrafik och lastbil. För att göra det hela enklare kan man utesluta

lastbilsdelen till/från kombiterminalen, den tidsmässiga konkurrensen börjar vid

sista inlämningen vid terminalen och slutar vid första utlämningen av godset. Om

man lägger ut den tid det tar för järnvägen att transportera godset på den

vägsträcka som lastbilarna åker får man en genomsnittshastighet för kombitrans-

porterna som skall motsvara lastbilarnas. Vid exemplet Malmö-Stockholm fås en

genomsnittshastighet för kombitransporterna på 68,7 km/h som är mycket högt

även för lastbilar. Om man vill transportera mellan Luleå och Jönköping får man

däremot finna sig i en snitthastighet på 32,8 km/h. Den absolut lägsta snitthastig-

heten får man med kombi om man vill transportera mellan Göteborg och Umeå,

hastigheten blir då inte högre än 28 km/h.

Som synes är kombitransporter inte tidsmässigt konkurrenskraftiga på längre

avstånd. Detta kan tyckas vara lite märkligt eftersom järnvägen alltid har hävdat

att de är det bästa transportalternativet på långa avstånd.

Flexibiliteten är viktig för många företag. Att kunna bestämma när transporter

ska avgå och vart de ska ökar företagens möjligheter att uppfylla kunders önske-

mål. Kombitrafiken är i jämförelse med lastbilar inte särskilt flexibel. Tågen avgår

en gång per dag på kvällen och man måste boka plats i tåget redan på förmid-

dagen. Lastbilstrafiken är betydligt mer anpassningsbar och kan avgå när som

helst och med betydligt kortare varsel.

1.3 Syfte och direktiv

Här kommer syftet, utifrån bl.a. de förutsättningar som diskuterades i kapitel 1.2,

direktiv och hur arbetet skall genomföras, att redovisas. Detta ger förutom själva

syftet även de naturliga avgränsningar som det medför, övriga avgränsningar

kommer att redovisas separat i kapitel 4. En översikt av hur arbetets kommer att

genomföras och redovisas kommer att beskrivas.

1.3.1 Syfte

Syftet med examensarbetet är att få reda på hur kombitrafikens kunder, före detta

kunder och potentiella kunder prioriterar olika transportfaktorer. Utifrån priorite-

ringarna kan eventuellt kombitrafikens förbättringspotential, andel av godstrans-

porterna, härledas om t.ex. priset, informationen eller tiden vid terminalerna och

därmed den totala transporttiden skulle ändras både till det bättre och sämre.
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1.3.2 Direktiv

Den avgränsning genom direktiv som görs redan från början är att arbetet inte

kommer att behandla hur en eventuell tidreduktion eller tillgången till bättre in-

formation skulle gå till, utan bara vad en sådan skulle få för konsekvenser. Detta

för att vi anser att det är mer tekniska problem och att det inte är det vi vill ha reda

på. Givetvis är dessa aspekter viktiga och inte går att förbise, men här tar vi för

givet att det är möjligt att göra nödvändiga förändringar och ser vad det får för

konsekvenser på kombitrafikens transportandel.

1.3.3 Genomförande

Då arbetet går ut på att se hur företag prioriterar olika transportfaktorer kommer

undersökningar av Rail Combis och Swe-Kombis kunder att genomföras. Vilken

frågemetod och undersökningen omfattning, både kvantitativt och kvalitativt, som

kommer att användas, kommer efter att ha studerat teorier och andra liknade

undersökningar att definieras och diskuteras.

Antagligen kräver arbetet först en kvalitativ undersökning där direkta frågor till

företag om faktorer som påverkar deras val av transportslag försöker kartläggas.

Den kvalitativa undersökningen behövs för att kunna forma relevanta frågeställ-

ningar till en kvantitativ undersökning, vilken i sin tur är nödvändig för att kunna

dra generella slutsatser och inte riskera att hamna med urvalet av respondenter i ett

alltför smalt segment.

Direkta frågor till Rail Combi som utför alla kombitransporter i Sverige, och

Swe-Kombi som säljer hela kombitransportlösningar i internationell trafik

kommer att göras.

Personer som har forskat kring kombitrafiken, kommer antagligen att få stå till

förfogande med en del information bl.a. Johan Woxenius på Transportteknik

Chalmers, Per Leander på SJ och Henrik Swahn på Vägverket.

Det har även skrivits en hel del om kombitrafiken både i rapporter och artiklar,

dessa är naturligtvis av värde och kommer att beaktas och refereras till.

1.3.4 Redovisning

Målet med arbetet är att få någon generell värdering av hur kombitrafikens kunder

prioriterar olika faktorer som påverkar valet av transportslag. En uppdelning på

industribranscher kan eventuellt vara lämpligt att göra då transportkraven och

kriterierna skiljer sig ganska markant mellan olika branscher.

Arbetet skall redovisas i en rapport och framläggas muntligt någon gång under

november 1995.

1.3.5 SJ Gods projekt CS 2000

Vi ska här beskriva ett prognos projekt som SJ Gods har bedrivit sedan 1993,

vilket vi kommer att kunna referera till och jämföra om våra resultat stämmer

överens med.

CS 2000 står för Cargo System och har sitt ursprung i att godstransporter på

järnväg har rationaliserats och marknadsanpassats sedan 1988. Svårigheter med

otillräcklig lönsamhet, service och kvalitet krävde att ett nytt system för gods-

transporterna utvecklades.

SJ beslutade att förutom fortsatt utveckling av befintliga transportsystem, även

utreda möjligheterna och ge förslag till ett framtida godstransportsystem för att

kunna erbjuda (Leander, 1993):
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e Högre kvalitet (transporttider dörr-dörr, turtäthet, godskomfort).

Ökad integration med framtida väg- och sjötransportsystem nationellt och in-

ternationellt.

Ökad logistisk integration med företagens produktionssystem.

Konkurrenskraft även vid ökad terminaltäthet.

Konkurrenskraft i både storskaliga och småskaliga tillämpningar.

Konkurrenskraftiga transporter av flertalet varuslag på medellånga och långa

distanser.

Systemets syfte är att räkna ut en optimal transportlösning mellan olika tätorter

först och främst i Sverige, grundat på transportstatistik på flöden av olika

varugrupper. Man beräknar;

e flödena av lastbilar, kombilastbärare och järnvägslastvagnar per relation,

e minimala tomflödet av lastenheter.

De indata som används är,

transportflödet per varuundergrupp mellan tätorter,

varuundergruppernas krav på lastbärare,

ruttbeskrivningar mellan tätorterna för järnväg, tåg resp. kombitrafik,

lastenhetsdata. '

Resultaten som erhålls är,
transportvolym och -arbete per varuundergrupp och lastenhetstyp
transportmedelsval
antal och typer av olika lastbärare per relation.

Systemets resultat grundar sig på ett program som för varje varuundergrupp, går
igenom ett antal beräkningssteg:
1. Uträkningar för kostnaderna de tre olika transportslagen har för transporten.
2. Val av transportslag med lägst kostnad.
3. Beräknar samtliga aktuella relationer enligt ovan.
4. Identifierar obalanser av lastenhetsflöden mellan regioner.
5. Minimerar tomtransporter för att få balans mellan regionerna.
6. Slår ihop data per relation för tydlig redovisning.

Systemet räknar alltså på ett mycket noggrant sätt ut vilket transportsätt som är
mest kostnadseffektivt mellan olika tätorter med transportmängder på mer än 2000
ton/år och transportlängder > 100 km. Däremot tar inte systemet någon hänsyn till
om de som köper transporterna kräver något annat än att transporten ska vara
billig. Varken tidsaspekter såsom avgångsfrekvens eller tidsförlitlighet, gods-
säkerhet eller möjligheten att kunna påverka transporterna under tiden tas någon
hänsyn till.

Det är naturligtvis av intresse att se om vi med de olika beräkningssätten
kommer att få ett likvärdigt resultat. I slutsatserna (kapitel 7) kommer vi att jäm-
föra de olika resultaten och vad eventuella skillnader och likheter kan bero på.

1.4 Aktörer i kombitrafiken

Kombitrafiken i Sverige består av tre aktörer, två av dessa, Swe-Kombi och Inter-
container, arrangerar transporter i internationell trafik. Den rena nationella trafiken
är en monopolmarknad där bara Rail Combi transporterar.
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Krister Kull på Swe-Kombi anser t.ex. att det inte är konkurrens på lika villkor

med kombitrafiken i Sverige. Det är bara Rail Combi som har terminaler för han-

tering av lastbärare och ställtiderna på dessa är långa, detta gör att många trans-

portköpare har svårt att se fördelarna med kombitrafiken. Nationella transporter

får bara ske i Rail Combis regi vilket skapar ett monopol. SJ har dessutom lagt ner

ett antal rangerbangårdar vilket gör att tåg måste åka omvägar för att kunna

rangeras. Tåg och därigenom även kombitransporterna har därmed varit tvungna

att köra omvägar och förlorat tid genom ett ingrepp som antagligen inte hade skett

om fri konkurrens fanns på marknaden.

Internationella kombitrafiken hålls ihop av UIRR som försöker harmonisera de

olika europeiska intressena som finns.

1.4.1 Rail Combi AB

I Sverige bedrivs kombitrafiken av Rail Combi AB. Rail Combi AB bildades 1

juli 1992 är ett dotterbolag till SJ och sorterar under SwedCarrier ett holdingbolag

för SJ:s dotterbolag. Företaget hette tidigare SJ Gods AO Kombi och var då ett

helstyrt bolag under SJ. Delägare i Rail Combi är SJ 51%, Trygg Hansa/SPP 25%,

Investment AB Cardo 5% och övriga 19 % (Rail Combi, 1994).

Rail Combi producerar, utvecklar och marknadsför kombinerade transporter i

nationell trafik. Företaget är det enda i Sverige som äger hanteringsutrustning och

kombiterminaler. Övriga aktörer med kombitransporter som har verksamhet i

Sverige (Swe-Kombi och Intercontainer) måste köpa alla hanteringstjänster av

Rail Combi.

Rail Combis kunder/samarbetspartner är de som har tillgång till lösa lastbärare,

främst åkare, speditörer och rederier.

Rail Combi har 17 terminaler på 14 orter i Sverige (Luleå, Umeå, Sundsvall,

Gävle, Borlänge, Stockholm, Örebro, Norrköping, Jönköping, Goteborg, Älmhult,

Helsingborg, Malmö, Trelleborg) se figur 1.1.
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Figur 1.1 Rail Combis 15 kombi- samt 2 hamnterminaler i Sverige.

Mellan terminalerna går tåg efter en fast tidtabell, denna anger en sista inläm-

ningstid på eftermiddagen då man ska ha lämnat sin lastbärare vid terminalen, och

en första utlämningstid på morgonen då det är möjligt att hämta sin lastbärare efter

nattens transport. Tågtransporterna sker alltså på natten då bannätet är som minst

belastat av persontrafik, detta gör att tågen med kombitransporterna kan hålla ett

relativt högt tempo och de har dessutom högsta prioritet på nätet efter person-

transporttågen.

Vid terminalerna har man truckar och portalkranar som har en lyftförmåga på

upp till 42 ton, vilka lyfter växelflak, semi-trailers och containrar mellan last-

bilarna och tågvagnarna.

Kombitransporter utrikes säljer Rail Combi till Swe-Kombi eller Inter-

container, vilka konkurrerar om de internationella kombitransporterna.

1.4.2 Swe-Kombi

Swe-Kombi säljer kombitransporter med trailer och växelflak uteslutande till

speditionsfirmor, åkerier eller andra företag. Man erbjuder transportlösningar både

inom och utom Sverige (se figur 1.1 och 1.2). De transporter som Swe-Kombi får

utföra i Sverige är endast sådana som kommer från utlandet eller skall fraktas dit,

VTT meddelande 773



22

inga rena nationella transporter får utföras, däremot marknadsför man kombi-

transporter i nationell trafik. Swe-Kombi äger inte några lastbärare eller vagnar

utan kravet på kunderna är att de har egna lastbärare och väl uppbyggda trans-

porter (för att t.ex. slippa tomma returkörningar).

Företaget vill fungera som ett servicebolag fritt från vinstintresse och helt kon-

kurrensneutralt gentemot sina kunder.

Swe-Kombi bildades 1989 ur S-Combi, vilket var starkt knutet till SJ, av spedi-

törer och åkerier. Dessa äger också Swe-Kombi till 90%, resterande del ägs av SJ.

Swe-Kombi ansvarar inte för några transporter, utan man fungerar som en

grossist som erbjuder transportsystem inköpta av bl.a. Rail Combi, rederier och

utländska kombitrafik bolag (Kull, Swe-Kombi). Vid transporter med Swe-Kombi

gör man först ett avtal mellan kunden och Swe-Kombi, därefter fungerar det som

ett avropsförfarande där kunden vänder sig direkt till Rail Combis terminaler och

bokar sina transporter, även om de är i Swe-Kombis regi.

 L S

Figur 1.2 Städer dit Swe-Kombi säljer transporter utanför Sverige.

Swe-Kombi ser som sin uppgift "Att samordna, förenkla och förbättra kombi-

nerade transporter med lösa lastbärare på järnväg" (Detta är Swe-Kombi 1994).

Swe-Kombi tillämpar en fast prislista, en viss mängdrabatt lämnas och eventuell

vinst betalas ut som återbäring till ägarna (speditörerna).

1.4.3 Intercontainer

Intercontainer har funnits sedan 1967 och ägs av järnvägsförvaltningarna i 25

europeiska länder (Olsson, Intercontainer). Man transporterar containers, växelflak

och även trailers sedan ett par år.

Huvudkontoret ligger i Schweiz men sedan maj -93 har man ett skandinaviskt

marknadsföringskontor i Göteborg. Intercontainer säljer transporter både till

speditörer, åkerier och industrin, kravet är dock att kunden ska ha egna lastbärare.
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Förut kunde Intercontainer erbjuda lastbärartjänster till sina kunder genom en

POOL vilken 16 länders järnvägsbolag var anslutna till. SJ gick ur denna POOL

vilket minskade Intercontainers kundunderlag och servicenivå.

Intercontainer avtalar liksom Swe-Kombi fram transportlösningar med sina

kunder och när en transport ska utföras gör kunden en beställning/avrop till en

Rail Combi terminal. Intercontainer köper transporttjänsten av Rail Combi

(indirekt SJ) så länge den är i Sverige, utanför Sverige köper man loktjänster från

Europeiska bolag.

Transporterna görs i heltåg, blocktåg eller med strövagnar som integreras i

andra tågset.

Intercontainers starkhet är att man har ett heltäckande samarbete med tågbolag i

hela övriga Europa, en kund kan få en transport till vilken terminal i Europa som

helst (ca 500 st) till skillnad från Swe-Kombi som har en begränsad täckning.

Andra starkheter Intercontainer har är att deras kunder kan få transporter när de

vill, till skillnad från tidtabellsbundna Rail Combi och Swe-Kombi.

1.4.4 UIRR

UIRR (Union Internationale des Sociétés de Transports Combinés RailRoute) är

en paraplyorganisation som samlar kombibolagen i Europa, Sammanlagt har man

ca 15 medlemmar från 12 olika länder, Man träffas regelbundet för att planera

gemensamma aktioner för att utveckla den internationella kombitrafiken.

Inom UIRR arbetar man med att anpassa kombitrafiken till ett allt mer öppet

Europa, man försöker harmonisera tidtabeller, minimera suboptimering, mot-

arbetanden och försöka förhindra att dubbelarbete sker inom organisationen. Man

fungerar också som en pådrivande faktor på politiker och beslutsfattare för att för-

söka få länder att prioritera kombitrafiken.

UIRR är inte ansvarig eller har någon fysisk del av verksamhet, utan denna

sköts helt av de nationella kombibolagen. '

1.5 Lastbärartekniker

Detta avsnitt kommer att beskriva vad det finns för några olika lastbärartekniker.

Först och främst kommer de nu använda teknikerna att behandlas, men även en

resumé över eventuella framtida varianter kommer att finnas med.

1.5.1 Rullande landsväg

Principen för rullande landsväg (Rollende Landstrasse) är att hela lastbilsekipage

kör upp på järnvägsvagnar. Eftersom lastbilarna kör upp själva slipper man ha

någon lyftutrustning, det enda som behövs är en liten lastramp så att lastbilarna

kommer upp på järnvägsvagnen. För att hela ekipagen ska få plats under maximalt

tillåtna höjd för järnvägen och lastbilarna lätt ska komma av och på vagnarna,

använder man lågbyggda specialvagnar. Dessa har en höjd av 410 mm från rälsens

överkant till vagnens lastplan, tyvärr medför detta att man måste använda mindre

diameter på järnvägshjulen. Ett mindre hjul måste snurra fler varv änett större och

t.ex. hjullagren blir då betydligt mer slitna än på normala järnvägshjul samt att

även värmeutvecklingen ökar.

Nackdelarna med rullande järnväg är dels det större hjulslitaget, men även att

den andel nyttolast som transporteras blir begränsad då man förutom en hel lastbil

också fraktar runt en järnvägsvagn. Kapitalbindningen i både järnvägsvagnen och

lastbilen gör även att dessa transporter blir dyra.
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Rullande landsväg förekommer främst i känsliga passager där man vill be-

gränsa trafikbelastningen på väg. I alppassen i Schweiz och Österrike har rullande

landsväg använts länge p.g.a. just trafikrestriktioner. Även direkta miljöskäl har

fått en del att utnyttja rullande landsväg, t.ex. ICA i Sverige började i augusti 1994

att köra hela lastbilsekipage från Umeå till Gällivare för distribution i norra Norr-

botten.

1.5.2 Trailer

Trailers är vanligen påhängsvagnar (semi-trailers) som antingen lyfts över med

kran eller truck från marken till järnvägsvagn eller, vilket förekommer på konti-

nenten, att semi-trailern backas upp på en specialbyggd järnvägsvagn. I undantags-

fall kan även släpvagnar med löstagbar dolly användas på samma sätt som semi-

trailers.

 

Figur 1.3 Semi-trailer med stödben.

I Sverige förekommer två olika grupper av järnvägsvagnar för trailers, den

vanligaste är de vilka transporterar en trailer, medan de längre (24,5m) har plats

för två 12 meters trailers. Dessa både sorter har en försänkning mellan hjulaxlarna

i vilken trailerns hjul placeras. Trailerns hjul spärras med speciella klotsar och

kingpin låses i ett speciellt stöd när den har lastats på järnvägsvagnen.

Semi-trailers är väl lämpade för färjetransporter, då man bara har att knuffa in

trailern i färjan utan några tillbehör. Detta gäller då man lyfter av lastbäraren från

järnvägsvagnen innan den ska in i färjan (bruten trafik). Då man använder genom-

gående trafik (man fraktar hela järnvägsvagnarna med lastbärare på färja) spelar

det inte någon roll om lastbäraren kan rulla själv, det är då istället en nackdel att

använda trailers då man släpar på mycket vikt i onödan och missa ca ett ton effek-

tiv last.

Andra nackdelar med trailers är att de är relativt dyra och att de inte går att

stapla vid lagring på t.ex. kombiterminaler.

1.5.3 Växelflak

Ett växelflak är ett lastbilsflak, som kan frigöras från lastbilen. Varje växelflak har

stödben, ett i varje hörn vilka är nedfällbara för att växelflaket ska kunna stå för

sig självt. Lastbilar som kör växelflak har antingen luftfjädring eller en lyftanord-

ning som kan höja chassit. När man ska ställa ifrån sig ett växelflak från en lastbil

höjer man lastbilen, sänker ner stödbenen, sänker sedan lastbilen och kör iväg.
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Figur 1.4 Växelflak med stödbenen nedfällda.

Då ett växelflak ska placeras på en järnvägsvagn lyfter man över det med truck

eller kran med benen uppfällda, två växelflak får plats på en normal järnvägsvagn

och utgör därmed en sändning. Växelflak kan användas som tillfälliga

lagerutrymmen hos leverantören eller kunden då det är mycket enkelt att ställa av

ett växelflak där det passar. Den vanligaste storleken på växelflak är en längd på

7,15 m och en bredd på 2,60 m.

Ett växelflak har flera fördelar gentemot semi-trailers och containrar:

e Ett växelflak är lätt att lyfta av och på lastbilar.

e Växelflak är billiga och enkla i jämförelse med en trailer som behöver registre-

ras och underhållas.

e Man erhåller en större nettolast i jämförelse med semi-trailern som släpar på

hjul och draganordning.

Det finns dock några nackdelar med växelflak:

e Ett växelflak går inte att stapla vid lagring vilket är möjligt med en container.

e Vid brutna färjetransporter är det besvärligt att hantera ett växelflak.

e Lastbilar behöver ha anordning för höjning och sänkning av chassit.

1.5.4 Container

Containrarna har sitt ursprung i sjötransporter, dessa har därför dåligt anpassad

bredd både till landsväg och lastpallar.

De vanligaste containrarna är ISO-containrarna som har en utvändig bredd på

2,44 m, vilket är dåligt avpassat till max bredd på väg som är 2,60 m. Innerbred-

den är 2,33 m, detta är inte tillräckligt för att två Europa-pallar skall få plats på

längden eller tre stycken skall få plats på bredden, eftersom varje pall har måtten

1,20*0,80 m.

Längden på containrarna varierar, de vanligaste är 20 fot (6,06 m), 30 fot

(9,09 m) och 40 fot (12,12 m).

ISO-containrarna är försedda med hörnbeslag som används vid hantering med

lyftok, då man har speciella tappar avpassade för infästning i beslagen. Även

under transport används beslagen, järnvägsvagnarna har tappar och beslagen

fungerar då som säkring av containern.

Den andra sortens containrar är Inlandscontainrarna som har en yttre bredd på

2,50 m, detta ger en inre bredd på 2,44 m som medger betydligt bättre lastnings-

möjligheter av Europa-pallar.
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Vid hantering av containrar kan man antingen använda gaffeltruckar eller

topplyftok. Containrarna placeras på järnvägsvagnar och säkras med hörnbe-

slagen, antalet som får plats på en järnvägsvagn beror både på vagnens och con-

tainern storlek. _

Containrar har den fördelen att de är väl spridda samt att de är robust byggda

vilket medger stapling vid förvaring eller transport till sjöss. Containrarna skyddar

även gods bättre p.g.a. dess robusthet.

De nackdelar som finns med containrar är att de både är dyrare och tyngre än

ett växelflak, containrarna kräver också vertikal hantering vid lastning och loss-

ning.

1.5.5 RoadRail

RoadRail är i Europa ett relativt nytt koncept, i USA har det funnits och använts

sedan 1978 (Bång & Lindkvist, 1983). Med RoadRail menas semi-trailers som har

en förstärkt ram och som man fäster en järnvägsboggie i varje ända på för att möj-

liggöra transporter på räls. Någon järnvägsvagn behövs inte då själva trailern

fungerar som vagn och bara behöver kompletteras med adapterförsedda järnvägs-

boggies.

Att bilda ett RoadRail tåg sker på följande sätt (Dahllöf , Transport och Hante-

ring 5-91):

e När en lastbil med trailer kommer till järnvägsterminalen backar föraren upp

sin trailer på spåret mot en ledig boggie.

e Trailerns akter lyfts upp med hjälp av luftfjädring, underkörningsskyddet fälls

upp.

e Trailern backas in mot och över boggien.

e Väl på plats över boggien sänks trailern, så att tappar på undersidan av trailerns

ram kopplas i främre halvan av adaptern på boggien.

e Trailerns hjul dras upp och låses med en mekanism, stödbenen fälls ned och

dragbilen kör undan.
e Dragbilen gör om manövern med en ny trailer och en ny boggie på spåret fram-

för den nyss avställda trailern. Dragbilen backar in trailer nr två, med bakre

delen vilande på sin boggie, mot den främre delen av trailer nr ett.

e När kopplingen är klar mellan trailer nr ett och den nya boggien, dras stöd-

benen upp och trailern är en "'järnvägsvagn" med två boggier.

e Samma manöver upprepas flertalet gånger tills man har ett komplett tågset.

e Lossning eller isärtagning av ett ankommet trailer-tåg sker på samma sätt fast i

omvänd ordning.
Det finns ett otal olika system på marknaden vars huvudprinciper vid hantering är

likadana trots att smärre skillnader finns.

Fördelarna med systemet är:
Vid hantering behövs inte några lyft utan hela hanteringen kan skötas med lastbil.

Man behöver inte göra allt för stora nyinvesteringar.

Systemet medför att man kan ha en hög nyttolastandel på järnvägen.

Nackdelarna är främst att:
På landsväg måste man släpa omkring på betydligt tyngre trailers då RoadRailers

är ca ett ton tyngre än vanliga semitrailers.
Man måste ha boggies tillgängliga på alla terminaler, vilket ibland medför trans-

porter med bara boggies för att fylla behoven.
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Det går inte att blanda vanliga järnvägsvagnar med RoadRailer då dessa är betyd-

ligt lättare och riskeras att pressas uppåt, av spåret vid inbromsningar.

1.6 Hanteringstekniker i kombiterminaler

I detta avsnitt kommer olika hanteringstekniker att beskrivas. Även här kommer

det bara röra sig om hanteringen mellan lastbil och järnväg.

1.6.1 Portalkran

En portalkran är en brokonstruktion uppställd på ben. Portalen vilar på hjul som

antingen löper på marken eller på räler. För att kunna lyfta har man en löpvagn

som hänger i wirar längs bron.

På kombiterminalerna har man spårbundna portalkranar som i stort sett är tra-

verskranar som har ben för att kunna vara rörliga. Dessa har en lyftkapacitet på 30

ton och kan hantera containers, växelflak och trailers av varierande storlek. Han-

teringsoken klarar att rotera 180* för positionering av lasten.

Fördelar (Bark et.al., 1990):

Klarar stora vidder i kombination med stora laster och långa åksträckor.

Lägre driftskostnader än t.ex. för truck.

Nackdelar (Bark et.al. 1990):

Dålig flexibilitet.

Dålig sikt vid transport kan medföra olycksrisker.

Blockerar kranbanan vid fel.

       HU V L
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Figur 1.5 Portalkran på räls med hängande hanteringsok och container.

Lastbilar med lastbärare och järnvägsvagnar måste alltså befinna sig mellan
kranens båda ben för att kunna bli servade. Då lastbärarna lyfts vertikalt medför
detta att man inte kan ha elledningar för tåg vid terminalerna.
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1.6.2 Motviktstruckar

En motviktstruck är inte spårbunden som portalkranarna utan kan röra sig fritt där

det finns någorlunda jämnt underlag. Motviktstruckarna bär lasten utanför sin

stödyta och strävar att tippa trucken framåt. För att slippa tippa har man motor och

motvikter bak på trucken därav namnet.

Då motviktstruckarna bär lasten utanför chassit kan den hantera gods vid fler

varierande förhållanden än t.ex. portalkranen.

För att överhuvudtaget kunna lyfta någonting krävs lyftstativ med antingen

gafflar eller lyftok för hantering av lastbärare. På kombiterminalerna finns mot-

viktstruckar med en lyftkapacitet på upp till 42 ton, dessa kan hantera containrar,

växelflak och trailers.

Det stativ som motviktstruckar har och det faktum att de bär lasthållaren fram-

för sig innebär att sikten begränsas stark vid körning med last.

Fördelar (Bark et.al. 1990):

Enkla och beprövade konstruktioner.

Stor flexibilitet.

Nackdelar (Bark et.al., 1990):

Kräver breda körgångar.

Kräver hårda jämna körytor.

Olämpliga för längre förflyttning med last.
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Figur 1.6 Motviktstruck med teleskopbom och lyftok.

En motviktstruck kräver en kraftig och stel framaxel då denna kommer att ta

upp hela tyngden inte bara från trucken utan även från lasten vid transporter.

1.6.3 Horisontell överföring av lastbärare

Att överföra lastbärarna utan att behöva använda truckar eller kranar har många

fördelar.

e Horisontell överföring kan utföras under elledningar och man kan använda el-

lok även på terminalerna. '

e Man är inte lika bunden till att vara vid en terminal då lastbärare hanteras.

Det finns ett otal olika varianter för horisontell överföring av lastbärare, de flesta

har bara kommit till experimentstadiet och har inte fått någon större spridning.

Största orsaken till det måttliga intresset är att de flesta lösningar kräver special-
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konstruktioner, både av lastbärarna, lastbilarna och järnvägsvagnarna. För att få

fart på nya koncept krävs att det investeras i material, både av de som skickar iväg

gods och av godsmottagaren.

I Sverige har det funnits ett system som både var väl spritt och smidigt. Syste-

met hette "C-sam" och introducerades och drevs av Svelast (Jönsson & Kroon,

1990). Lastbärarna man hade var containrar som var breda som maxbredden på

väg (2,60 m), och var långa som maxbredden för järnväg (3,40 m). Överföringen

mellan lastbil och järnväg skedde genom att lastbilarna backar mot långsidan på

järnvägsvagnen och sedan sköt över containern m.h.a. ett skjutaggregat till järn-

vägsvagnen. På varje järnvägsvagn fanns plats för fyra stycken C-sam containrar.

dan

 

 

              
3 BSS &

Figur 1.7 C-sam container under överföringfrån lastbil till järnvägsvagn.

 

Systemet fungerade från 1982 och hade som mest 1800 containrar, 400 järn-

vägsvagnar och 160 specialbilar i bruk. Varje container rymde 8 EUR-pallar. C-

sam lades ner efter ca åtta år mest p.g.a. att lastbärarna var för små för att

kunderna skulle tycka att det var någon vits med systemet.

Övriga system som har provats och inte fått någon större spridning är t.ex.:

Vridbänkssystem där man vrider fullstora containrar av järnvägsvagnen så att

de blir åtkomliga från kortsidan av hämtande lastbilar. Överföringen fungerar som

vid C-sam systemet där ett skjutaggregat förflyttar containern.

Carcontainer-systemet som förflyttar containrar mellan lastbil och järnväg,

skillnaden här är att lastbilen parkerar parallellt med järnvägsvagnen. Över-

föringen sker m.h.a. ett dockningssystem som sedan containern skjuts över på.

1.7 Kombitrafikens begränsningar

Kombitrafiken har som alla andra transportslag vissa egenskaper som begränsar

dess popularitet. Nackdelarna som hänger samman med de olika transport-

faktorerna kommer att redovisas i kapitel 5.3. I detta avsnitt kommer de negativa

egenskaper som för övrigt medföljer kombitrafiken att diskuteras.

1.7.1 Är kombitransporter verkligen mer miljöanpassade än mot-

svarande med lastbil?

Det hävdas av förespråkarna för kombitransporter att dessa tar gods från miljö-

förstörande lastbilar och lyfter över dem till den betydligt mer miljöanpassade

järnvägen. Kombitrafiken skulle på detta sätt medföra lägre kostnader för sam-

hälle på grund av den lägre miljöbelastningen. Detta argument har alltid varit det
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starkaste för politiker och opinionsbildare, vilka ofta har beskyllts för att vara allt-

för blåögda och inte sätter sig in i problem tillräckligt (Nilsson, 1988).

Det finns de som absolut hävdar att kombitrafiken ingalunda gör att mer miljö-

farliga ämnen släpps ut i naturen. De är i huvudsak två orsaker till detta:

e Dels tar kombitrafiken inte bara gods från lastbilstransporter utan den kon-

kurrerar även med rena järnvägstransporter. Dessa kommer då att istället för att

bara transporteras med järnväg från leverantör till kund nu även forslas med

lastbil till och från terminalerna. Med en ökad kombitrafik minskar det fin-

maskiga nätet av järnvägsspår eftersom dessa är onödiga då lastbilarna sköter

leveranserna i början och slutet. Detta skulle medföra att istället för att minska

lastbilarnas totala körsträcka, skulle det bli en ökning av densamma. Rail

Combis har dessutom som delmål att göra olönsam industrispårtrafik till lön-

sam kombitrafik, detta innebär att man aktivt alltså arbetar för att öka utsläpp i

miljön.

e När kombitrafiken avlastar landsvägarna kommer naturligtvis utsläpp försvinna

från dem. Däremot kommer dessa lastbilar att hämta och lossa lastbärare och

gods vid terminalerna och hos leverantörer/kunder. Det kommer att bli ett till-

skott av utsläpp runt terminalerna där lastbilarna står på tomgång i väntan på

lastbärarna. Dessa terminaler och vägarna till och från dem är ofta placerade

ganska centralt i städerna och man kommer att få en ökning av utsläpp på dessa

mer känsliga platser än landsvägarna.

Hur stora skillnader och hur olika dessa utsläpp påverkar miljön och människan är

naturligtvis svårt att säga. Det är dock inte självklart, som jag har försökt att visa,

att bara för att kombitrafiken erhåller en större andel av godstransporterna så

kommer belastningen på miljön för varje ton transporterat gods att minska. Här

finns det utrymme för nya forskningsinsatser där en livscykelanalys för miljö-

belastningen av transporter av olika slag kan kartläggas.

1.3.2 Kombitrafikens begränsade geografiska täckning

Kombitrafiken har liksom järnvägen vissa naturliga begränsningar i sin geo-

grafiska täckning. Det kundunderlag som blir aktuellt att transportera blir i och

med detta också begränsat, en transportköpare accepterar inte att behöva köpa en

50 % längre transport bara för att gynna ett transportslag. Järnvägsnätet i Sverige

är relativt bra utbyggt utom i Norrland där bansträckningen inte är den mest

ändamålsmässiga.

De områden som har som alternativ att använda kombitransporter brukar be-

dömas efter hur lång järnvägstransporten är. En 50 mil lång järnvägstransport tål i

regel högst 7 mils lastbilstransport i vardera ändan medan en på 100 mil tål 15 mil

långa lastbilstransporter (Larsson, 1994). Detta innebär att områdena som är ak-

tuella för kombitransporter är de markerade i figur 1.8.
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=Upptagningsområde för

kombiterminalerna.

Luleå har radien 15 mil

och Umeå 10 mil då deras

transporter är längre än

50 mil.

 

Figur 1.8 Kombiterminalernas upptagningsområden avpassade efter trans-

portavstånd.

Ytmässigt är det ca 34 % av Sverige som täcks in av upptagningsområdena som

de är markerade i figur 1.8. Det finns stora områden där det finns näringsverksam-

het som skulle kunna vara intresserade av kombitransporter, där det saknas möj-

lighet till terminalservice, detta är främst i Västergötland, Värmland och östra

Småland.

Om man studerar hur stor del av Sveriges befolkning som täcks in av ter-

minalområdena, kommer det att visa sig att det är en betydligt större andel än yt-

mässigt sett. Det är faktiskt drygt dubbelt så många procent av befolkningen som

täcks in av upptagningsområdena än den areamässigt sett. Hela 72 % av befolk-

ningen har enligt definitionen ovan kombitrafiken som ett alternativ när de ska

transportera gods, förutsatt att transporterna är över 50 mil långa på järnväg i

södra Sverige och över 70 eller 100 i norra (Umeå och Luleå).

Hur mycket större kombitrafikens andel av godstransporterna skulle bli om

hela landets befolkning hade tillgång till terminaler och kombitåg med regel-

bundna avgångar är förstås omöjligt att säga. Det finns dessutom inte några som

helst incitament att täcka hela landet med kombiterminaler eftersom godsunder-

laget är mycket dåligt i åtminstone 50 % av arean. Det som skulle kunna vara en

variant är att lägga en terminal i Västergötland, en i Värmland och en i östra

Småland. Med de tre nya terminalerna skulle täckningen öka från 72 % till 80 %

av befolkningen. Deras täckning motsvarar ca 2,7 % var av befolkningen vilket är
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hälften av vad de nu befintliga terminalerna har för täckning. De nya terminalerna

skulle täcka in en större del geografiskt sett (3,4 %) än befolkningsmässigt. Som

jämförelse kan nämnas att terminalen i Årsta utanför Stockholm täcker in 20 % av

befolkningen, men bara 2,5 % geografiskt. Metoden att använda befolkningen som

måttstock kan ha sina nackdelar då befolkningstäta orter ofta inte har industrier

som behöver transporter utan mer har serviceverksamhet utan transportbehov. En

noggrannare beräkning kan göras med antalet och storleken på producerande före-

tag som referens.

För att se hur stora delar av Sveriges transporter som täcks in av terminalom-

rådena kan man använda sig av UVAV. UVAV består av Sveriges alla last-

bilstransporter som är gjorda under ett år uppdelade efter frånkommun, transport-

mängd, transportlängd, varugrupp och tillkommun. Om man använder sig av

kommunerna som täcks in av terminalupptagningsområdena, får man fram att ca

62 % av alla transporter som är längre än 20 mil går mellan dessa kommuner. Det

är alltså som befarat att befolkningstäckningen är större än transportbehovstäck-

ningen. Fördelen är att nya terminaler inte behöver ha ett lågt godsunderlag bara

för att det inte bor så mycket folk i närheten. Vid en ökning av antalet kombi-

terminal kan det vara lägligt att studera UVAV materialet för att kunna placera

dem rätt. Vid placeringen som gjorde att 80 % av befolkningen täcktes in har man

ökat andelen transporter över 20 mil till 73 %. Här har varje terminal i snitt en

transportandel på 3,7 % och en befolkningstäckning på 2,7 %.
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2 Undersökningsansatser och teoretisk referens-

ram

För att hitta rätt sätt att göra en undersökning på både vad gäller tids och kvalitets-

data måste man definiera vad som är nödvändigt för att kunna få det resultat man

önskar. I en del undersökningar räcker det med att sammanställa av andra redan

insamlat material (sekundär data), medan andra undersökningar även kräver in-

samling av nytt material (primär data). Uppläggningen kan vara enligt figur 2.1.

Val av undersökningsansats kommer att göras i kapitel 4.

Den teoretiska referensramen är avsedd att utgöra ett analyshjälpmedel vid ut-

värderingen av vad för faktorer som är avgörande för kombitrafiken då besluts-

fattare fattar beslut. Den ska även vara konstruerad så att den ska underlätta utvär-

deringsstegen. Med utvärderingsstegen menas de analyssteg som syftar till att

fastställa i vilken utsträckning formulerade mål och krav har uppfyllts.

Referensramen skall även ligga till grund då val av företag som ska ingå i

undersökningen skall göras. Detta val kan inte bli alltför exakt, då det är svårt att

få exakt information om företags transporter, utan mer inrikta sig på en grupp av

företag som kan tänkas vara lämpliga.

 

Figur 2.1 Metodschema vid val avforskningsansats (Jensen, 1987).

De teoretiska modellerna skall vara ett hjälpmedel för att kunna utforma under-

sökningarna så att högsta möjliga noggrannhet och tillförlitlighet uppfylls. Model-

lerna behöver inte bara passa för ändamålet utan skall vara praktiskt genomförbara

med tanke på arbetets karaktär. Flera modeller kommer att redovisas och disku-

teras. I kapitel 4 kommer en att väljas som förhoppningsvis är den som ger bäst

resultat i kombination med enkelhet och förståelse. I kapitel 4 kommer också

problem som kan uppstå vid användandet av en viss modell att diskuteras djupare

än den översiktliga problemdiskussionen som redovisas här.

2.1 Arbetsgången

Att välja undersökningsmetoden är ett led i den arbetsgång som man följer för att

kunna genomföra en undersökning. Arbetsgången kan se olika ut för vilka under-

sökningar man vill göra men huvuddragen är ofta desamma och är enligt Eriksson

(1978):
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Figur 2.2 Arbetsgång vid en undersökning (Eriksson, 1978).

2.2 Sekundärdata

Sekundärdata är data som redan är insamlat av tidigare undersökningar. Sekun-

därdata kan vara redovisat i rapporter, offentlig statistik eller icke publicerade

undersökningar. Då man vill sätta sig in i ett problem är sekundärdata ett smidigt

och effektivt sätt att bilda sig en nulägesuppfattning. Dessutom är sekundärdatain-

samling (i jämförelse med primärdata) ett billigt sätt att skaffa sig information om

ett ämne.

Om en undersökning innehåller någon tidsserieanalys är sekundärdata från t.ex.

statistiska meddelanden ett enkelt och ett av de få sätten att få relevant och till-

förlitlig information på. Då man arbetar med sekundär datainsamling är det lätt att

komplettera denna allt efter vad det visar sig att man behöver. Detta gör det lättare

att definiera om undersökningens syfte under arbetets gång.

Det problem som ofta dyker upp är att andra som har samlat in information inte

har haft exakt samma syfte som man själv har, detta gör att det är nödvändigt att

sammanställa och omformulera flera olika undersökningar. Kvaliteten på data kan

vara tvivelaktig då många undersökningar inte redovisar några uppgifter på exakta

definitioner, bortfall i datainsamlingen eller hur analyserna är gjorda.

En typisk undersökning med sekundär datainsamling är en "skrivbordsunder-

sökning" vars arbetsgång beskrivs i Lekvall & Wahlbin (1993):

e Kontakta eventuella personer i branschen som man känner. Av intresse är t.ex.

vilken branschtidning man bör följa.
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e Ring upp branschorganisationen. Deras material är alltid av intresse

(medlemsförteckningar, utredningar m.m.). Tips om gjorda utredningar av

kartläggande karaktär är värdefulla.

e Läs översiktligt, relevanta offentliga utredningar (SOU, Statens industriverk,

SPK, departementen etc. liksom branschorganisationers m.fl. utredningar).

e Ta fram offentlig statistik som belyser branschutvecklingen (om inte det mate-

rialet som finns i gjorda utredningar räcker). Uppdatera materialet i befintliga

utredningar om det går.

e Har branschorganisationen någon statistikproduktion som är offentlig eller som

man kan få ta del av?

e "Skumma" några årgångar av branschfackpressen.

e Beställ ev. litteratursökning (fackpress och böcker) på nyckelord.

e Beställ ev. sökning av allmän press på nyckelord via Data Arkivs s.k. Mark-

nadsbank.

e Besök om möjligt branschorganisationens bibliotek. Där finns förmodligen

mycket litteratur samlad om branschen, sannolikt också sådan som inte finns på

annat håll.

Ett exempel på en skrivbordsundersökning är den nulägesanalys som gjorts över

kombitrafiken i kapitel 1 i denna rapport.

2.3 Primärdata

Då man har gjort de slutledningar och analyserat alla de data man har fått genom

sekundära datainsamlingar, kan man behöva komplettera med en primärdatain-

samling. Vid en primärdatainsamling går man själv ut och frågar respondenter om

deras åsikter och uppfattningar. En primär datainsamling kan antingen vara i

meningen att kartlägga en allmän uppfattning och hur spridd den är

(tvärsnittsstudie), eller för att granska ett fåtal och verkligen reda ut deras orsaker

och attityder (fallstudie).

2.3.1 Tvärsnittsstudie (experimentell-, surveyansats)

För att få en stor bredd på en undersökning och om man vill ha ett statistiskt rik-

tigt resultat kan man göra en tvärsnittsstudie. Vid studierna går man ut och under-

söker ett flertal om deras åsikter och attityder. Antalet som är aktuellt att under-

söka beror helt på studiens omfattning och om det ska dras några statistiska slut-

satser (en opinionsundersökning kan omfatta upp till 10 000 respondenter).

Då man gör en tvärsnittsstudie kan man antingen ha en experimentell eller

surveyansats (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Vid en experimentell ansats försöker man aktivt styra och anordna en fokuse-

ring av ett studerat objekt. Denna sorts studie är lämplig då man har möjlighet att

manipulera med avgörande faktorer så att man kan observera intressanta reak-

tioner.

Vid en survey-undersökning har man från början bestämt vad man ska titta på

vilket ofta inte är fallet vid en fallstudie. För att få jämförbara resultat måste man

ha ett konsekvent undersökningsunderlag som respondenterna skall svara på. Re-

sultatet av en survey-undersökning är ofta enkelt redovisade i tabeller eller grafer.

En survey-undersökning kan vara en totalundersökning vilket innebär att den

omfattar samtliga. berörda eller en urvalsundersökning som tar med en del av

totala antalet möjliga respondenter. Det vanligaste är en urvalsundersökning vilket
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t.ex. en opinionsundersökning är där man frågar en liten del av en befolkning om

deras åsikter.

Nackdelen med en survey-undersökning, då den ofta utförs med enkäter, är att

bortfallet av respondenter kan bli betydligt. De slutsatser man vill dra av en under-

sökning blir, om bortfallet har varit stort, ofta osäkra och innebär att man måste

räkna med en osäkerhetsfaktor när man vill ha statistiskt riktiga svar.

2.3.2 Fallstudie

Syftet med fallstudier är att få detaljerade uppgifter där man på förhand inte vet

vad som är viktigt att undersöka. En fallstudie skall ge djupgående beskrivningar

och analyser av enskilda fall. Uppföljning av fallstudier är ofta vanliga, främst

beroende på att man efter en översiktlig bearbetning av materialet finner nya in-

tressanta infallsvinklar. En uppföljning där man återkommer till respondenten är

ofta enkel då man etablerar ingående kontakter och det är lätt att komma tillbaka

för att komplettera med mer ingående frågeställningar.

Vid utvärderingar av fallstudier får man reda på ett fåtal respondenters djup-

gående åsikter. Detta medför att man inte kan dra några statistiska slutsatser även

om urvalet av respondenter är noga studerat. Även om en fallstudie ibland ger

överraskande resultat och nya oplanerade infallsvinklar, är det alltid lämpligt att

veta på ett ungefär vad det är man vill ha reda på innan man genomför en under-

sökning. Det är då lättare att gå på djupet med en undersökning eftersom man kan

förbereda vissa frågeställningar.

2.4 Contingent valuation method

The contingent valuation method (CVM), är en undersökningsmetod som under-

söker en respondents vilja att betala för ett verkligt eller hypotetiskt scenario

(Portney, 1994). Respondenten blir tillfrågad om vad han är beredd att offra för att

t.ex. få tillgång till en produkt/marknad eller för att använda bättre miljöanpassade

produkter. '
Detta är en metod som första gången användes 1947 då Ciriacy-Wantryp kon-

staterade att människor var beredda att betala för att man satte in skyddsåtgärder
för att förhindra jorderosion, detta även om inte någon specifik individ ägde
jorden.

På senare tid har metoden använts då t.ex. Exxon Valdez gick på grund i Prince
Williams sund och det läckte ut 42 miljoner liter råolja. Detta orsakade att Exxon
fick betala ett skadestånd inte bara till direkt berörda fiskare utan även för för-
lorade icke använda värden/resurser (förlorade existerande värden/resurser). För
att kunna göra en värdering av vad resurser som dessa är värda kan man göra en
CVM undersökning. I detta fall gick man ut och frågade vad individer var beredda
att betala för att ha tillgång till ett rent och unikt landskap både vad gäller vatten,
djurliv och andra naturresurser. Detta resultat låg sedan som underlag till det
skadestånd som utkrävdes.

2.4.1 Krav på en CVM undersökning

En studie, som kan användas som underlag vid beräkningar av skadestånd, där
man använder sig av CVM, skall inkludera följande moment för att respondenten
skall (enligt NOAA-panelen the National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion) kunna svara på frågorna och studien ge ett bra resultat (Portney, 1994):
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e Undersökningen ska genomföras med personliga intervjuer och om inte detta är

möjligt så åtminstone med telefonintervjuer.

e Frågeställningen ska helst vara utifrån faktumet att man är villig att betala för

att undvika ett framtida scenario och inte att en händelse redan har inträffat.

e Respondenten skall bli tillfrågad om hur han skulle rösta i en valsituation om

en åtgärd som skulle medföra en högre kostnad skulle bli aktuell.

e Effekterna av ett framtida scenario måste vara helt klara för respondenten innan

några värderingar görs. .

e Det faktum att respondenten har mindre pengar att spendera på andra saker om

han är villig att betala för scenariot måste vara klart.

e Respondenten skall bli påmind om liknande scenarier som redan existerar och

om hur de fungerar och vilka uppoffringar som krävdes för att skapa dem.

e Varje intervju måste följas upp med några frågor så att respondenten verkligen

förstår vad han har tagit ställning till.

2.4.2 CVM och kombitrafiken

Contingent valuation method är en metod som man kanske inte direkt kopplar

ihop med en undersökning om vad transportköpare har för några avgörande fak-

torer när de väljer transportlösningar.

En rangordning av faktorer är i stort sett omöjlig när frågeställningen som res-

pondenten/transportköparen ställs inför är av scenariokaraktär vilket det är frågan

om här. Det som är möjligt med CVM är antagandet att ett företag skulle börja

transportera med kombitrafik och skapa ett scenario av detta. Detta scenario kan

vara utformat så att transportköparen får ta ställning till vad för någon ekonomisk

ersättning/uppoffring han skulle vara beredd att acceptera för att transporterna får

de egenskaper som kombitrafiken har. Dessa egenskaper kan vara att transporterna

tar lite längre tid än med lastbil, de blir mer miljöanpassade samt att man tappar

den totala överblicken på transporten som man har vid lastbilstransporter. Utifrån

dessa värderingar kan sedan en rangordning göras på vilken slags företag som är

aktuella för att utnyttja kombitrafik.

Problemet är att man tappar bort de faktorer som kombitrafiken är svag på.

Man kommer att missa de enskilda värderingarna av varje faktor, och inte få fram

vilka som uppfattas som svaga. Dessa faktorer utgör den förbättringspotential som

kombitrafiken har, och som är ett av målen med denna rapport att få fram.

2.5 Conjoint Analysis

Conjoint Analysis (CA), i Sverige även kallad Stated Preferences är, en metod för

att genom experimentella designer kunna konstruera hypotetiska valsituationer

(Widlert, 1992). Respondenten får ange hur de skulle reagera om de stod inför

valsituationer i verkligheten. Det speciella med CA-studier är att man tar ställning

till hur man skulle bete sig, snarare än hur man faktiskt beter sig. Dessa sätt skiljer

sig ofta åt då man lägger in känslomässiga och irrationella aspekter i ett ställnings-

tagande.

2.5.1 Metodbeskrivning

CA-metoden bygger på hypotetiskt beteende där respondenten måste kunna leva

sig in i helt nya situationer för att kunna hantera valsituationer. I en CA under-

sökning tar man ställning till ett antal alternativ. Alternativen är en blandning av

ett antal faktorer, där den ena ofta är kostnad, med olika nivåer som sedan varieras
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från fråga till fråga. Dessa variationer skall göra att besluten ändras allt eftersom

faktorernas nivåer varieras. Det finns ett antal olika varianter på undersöknings-

metoden, respondenten kan antingen rangordna alternativen, betygsätta dem eller

välja mellan två alternativ. När respondenten antingen har svarat på alla alternativ

eller rangordnat/betygsatt dem, kan man utvärdera dessa och se vilka faktorer som

är betydelsefullast och även hur relationerna mellan dem är.

 

   

  

 

Figur 2.3 Exempel på design av CA-studie med tre faktorer med två nivåer

var.

Det faktum att alla faktorerna skall vara tillräckligt betydelsefulla för att på-

verka en valsituation kräver att en provundersökning eller någon slags närstudie

av respondenterna görs innan man beslutar om de nivåer som faktorerna skall ha i

frågeunderlaget.

En av nackdelarna med metoden är den väldiga mängd alternativ som är nöd-

vändiga när man har många variabler och använder valsituationer. Vid 4 faktorer

med 4 nivåer var behövs 4* = 256 alternativ för att alla möjliga utfall skall ha

tagits hänsyn till. Vid en undersökning är det normalt inte lämpligt att låta en res-

pondent ta hänsyn till mer än 9-16 alternativ (Widlert, 1992). Detta gör att man är

hänvisad till att använda antingen ett fåtal faktorer eller att begränsa faktorernas

individuella förändringar. Detta medför att antingen får man bara svar på hur vissa

faktorer beror av varandra eller så får man inte reda på det sanna förhållandet utan

bara vaga antydningar mellan faktorerna.

Ett sätt att minska antalet alternativ är att dela upp de faktorer som skall stude-

ras på flera separata experiment, s.k. spel. En förutsättning är då att det finns en

gemensam faktor i alla spel. Om man vill uttrycka resultatet i någon kostnad, är

det en prisfaktor som skall vara den gemensamma. .

Intervjuerna kan med fördel göras med datorer. Detta gör att man automatiskt

kan hoppa mellan frågor då vissa svar utesluter vissa frågor. Vid en datoriserad

intervju väljer respondenten mellan två alternativ och en rangordning sker sedan.

Den anpassning av frågorna som är möjlig efter redan givna svar gör att antalet

frågeställningar kan begränsas men att man ändå erhåller ett fullständigt för-

hållande mellan faktorerna. En nackdel med datorstödda intervjuer är att de måste

vara personliga vilket både är tid och resurskrävande.
Ett annat problem när man har hypotetiska valsituationer att ta hänsyn till är att

kunna lita på att respondentens svar verkligen är ärligt och medvetet. Det är också

möjligt att då frågorna blir allt för många att respondenten tröttnar och bara svarar

på ett generellt och för honom bekvämt sätt.
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Det är även en konst att kunna sätta rätt värden på nivåerna då man har bestämt

en lämplig nivå. Om man har samma intervall mellan värdena på olika faktorer

kommer antalet gränser vid en utvärdering att vara begränsat eftersom en variation

med två faktorer samtidigt, ger samma gräns som innan ändringen.

2.5.2 Conjoint Analysis och kombitrafiken

För att få reda på vad för några faktorer som är avgörande för transportköpare kan

en CA-studie vara en möjlig metod. En CA-studie ger en monetär värdering av

olika faktorer som sedan kan översättas till förhållande inbördes mellan fak-

torerna, vilket är vad denna rapport ska resultera i. Man skulle på detta sätt direkt

efter en utvärdering få fram all behövlig information. Faktorerna som skulle vara

aktuella att använda är bl.a. pris, tillförlitlighet, skadefrekvens, transporttid och

flexibilitet.

Att sätta rätt nivå på faktorerna är fullt möjligt efter att ha intervjuat några före-

tag om deras värderingar och åsikter. Risken att respondenterna inte kan sätta sig

in i en hypotetisk valsituation om transportval är ganska liten då det är ett vanligt

arbete för transportköpare att välja mellan olika lösningar.

Den stora nackdelen är det antalet faktorer som skulle behöva vara med i stu-

dien. Med de fem faktorerna som är nämnda ovan samt minst tre nivåer för varje

blir det för att få ett fullständigt frågeunderlag 243 alternativ som respondenterna

måste ta hänsyn till. Detta utesluter möjligheten att göra en fullständig under-

sökning antingen vad gäller antalet faktorer eller förhållandet mellan faktorerna.

Ett alternativ är att använda sig av ett antal olika spel där kostnaden är den ge-

mensamma faktorn. Detta skulle resultera i fem olika spel där man behöver åtta

alternativ i varje då man har tre nivåer på faktorerna.

Den enda möjligheten att få med samtliga faktorer och samtidigt göra en full-

ständig undersökning är att använda datorunderstödda intervjuer. Vår möjlighet att

göra intervjuer med datorhjälp är i frågan om tillgång till bärbar dator och pro-

gram fullt möjlig. Däremot så kräver en undersökning för att få ett statistiskt rätt-

visande resultat åtminstone 100 intervjuer. Varje personlig intervju tar ett par

timmar att utföra, detta kräver en väldig arbetsinsats att ensam utföra. Dessutom

skulle undersökningen medföra höga kostnader eftersom man måste uppsöka före-

tagen som för att få väl representativa svar helst skall ligga väl utspridda i Sverige.

2.6 Revealed Preferences

Revealed Preferences (RP) är en indirekt undersökningsmetod som till skillnad

från respondenternas hypotetiska uppgifter undersöker hur de faktiskt har betett

och beter sig i verkligheten. Man undersöker här de alternativ och restriktioner för

olika alternativ som individerna hade. Det finns några indirekta metoder som är

varianter på RP-metoden. Resekostnadsmetoden används vid undersökningar om

hur respondenter värderar förhållandet mellan en resurs och dess kostnad (t.ex.

vad en respondent ansåg att en busstur var värd för att få tillgång till en stormark-

nad). Hedoniska prismetoden används vid undersökningar av hur prisvariationer

beror på tillkomst och frånfälle av olika faktorer (t.ex. huspriser vid vägbyggen).

2.6.1 Metodbeskrivning

Fördelen med en RP-studie är att man inte förlitar sig på vad respondenterna säger

att de ska göra utan undersöker vad de verkligen har gjort. Förutsättningen att res-

pondenten behöver vara väl informerad om de alternativ som finns gäller inte en

VTI meddelande 773



40

RP-studie, vilket var fallet vid SP-studier, eftersom man bara studerar vad som

verkligen är gjort.

Det finns dock ett antal begränsningar med RP-studier vilket gör dem mindre

lämpliga eller omöjliga att använda. Det är t.ex. omöjligt att värdera nya produkter

eller tjänster eftersom det inte har förekommit några faktiska beteenden.

Det är dessutom vanligt att man tillför information i efterhand om de alternativ

som respondenten har valt mellan, detta kan ibland göra att det faktiska upp-

gifterna inte överensstämmer med vad respondenten verkligen har upplevt.

För att analyser av faktiska beteenden ska vara möjliga krävs att (Widlert,

1992):

En valsituation existerar.

Individerna har information om alternativen.

De faktorer som studeras är så viktiga att de påverkar valet.

Tillräckligt många väljer olika alternativ.

Data verkligen varierar.

Korrelationen mellan olika variabler är tillräckligt liten.

2.6.2 Revealed Preferences och kombitrafiken

Att använda en RP-studie för att ta reda på vad transportköpare har för några

prioriteringar när det gäller transportval skulle nog vara fullt möjligt. För att få

med köpare som har beslutat olika i ungefär samma situation kan man titta på vad

de använder för transportslag idag. Det är sedan bara att börja nästla ut varför de

tog olika beslut i olika situationer.

Fördelen med en studie på faktiska beteenden är att man lätt kan få med trans-

portköpare som har beslutat sig för olika transportslag och analysera vad de har

haft för skillnader i beslutssituationen. Det kan dessutom vara intressant att utifrån

faktiska val se om de har resonerat logiskt eller om transportvalen domineras av

tradition och konservatism.

De största nackdelarna blir att respondenterna kommer att få mycket informa-

tion om transportvalen i efterhand som de saknade vid beslutet. Detta leder till att

deras beslut inte alltid speglar det resonemang som verkligen låg till grund för

beslutet. Förutom att de faktorer som verkligen var avgörande för transportvalet

inte blir lika självklara så orsakar detta förvirring och respondenten kan tappa för-

troendet för hela undersökningen.

2.7 Attitydundersökning

Attitydundersökningar är de vanligaste av alla undersökningsmetoder. Man går

här ut och frågar vad respondenterna tycker inom ett i förväg utvalt område.

2.7.1 Metodbeskrivning

När man formulerar en attitydundersökning är det viktigt att veta vad för svar som

kan tänkas förekomma. Eftersom man är intresserad av vad för attityder/åsikter

som finns gäller det att inte vinkla undersökningen så att respondenterna blir på-

verkade av intervjuaren.

Undersökningen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och sättet att utforma

den präglas av vilket man väljer.
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1. -Vad är det största problemet ni har med era transporter?

[Långa transport- -D Långa ledtider D Höga kost- DN Ojämn

tider i lager nader service

  

Figur 2.4 Exempel på fråga i en attitydundersökning.

Vid en muntlig intervju behöver man inte i förväg utforma några svarsalternativ

utan intervjuaren kan göra värderingar utifrån de svar han erhåller. Vid en muntlig

intervju kan dessutom intervjuaren utvidga frågor om han inte tycker att ett svar

var tillräckligt uttömmande. Svarsfrekvensen på muntliga intervjuer är höga, spe-

ciellt då det är personliga intervjuer med personlig kontakt mellan intervjuaren

och respondenten.

Nackdelen med muntliga intervjuer är att man lätt som intervjuare påverkar och

skapar värderingar om vissa svarsalternativ, detta kan vinkla svaren och hela

intervjun till att bli vad intervjuaren vill att den ska bli. Det är också svårt att efter

en intervju med fria svar försöka att värdera dessa efter en rangordning vilket ofta

är fallet då man vill skaffa sig en generell bild av något.

Vid skriftliga intervjuer är det betydligt viktigare att ha utformat ett fråge-

formulär som ska uppfylla alla de krav som man vill ha uppfyllda med undersök-

ningen. Det är nästan omöjligt att i efter hand gå ut och komplettera sin under-

sökning med extrafrågor eller förklaringar till frågor.

En skriftlig undersökning utformas oftast så att det finns fördefinierade svarsal-

ternativ att välja mellan. Det blir på det sättet enklare att dra slutsatser och gene-

rella värderingar eftersom respondenterna bara har haft ett fåtal alternativ att välja

mellan. Nackdelen är att man missar nyanser i attityderna som man fångar upp

genom att använda fria svarsalternativ. De fördefinierade alternativen måste på

förhand ha utformats så att de täcker in alla möjliga åsikter och värderingar. Frå-

gorna måste ha kontrollerats noga så att inga missuppfattningar kan göras och

svaren därmed blir missvisande.

En enkätundersökning har den fördelen att den blir relativt billig om man ser

till antalet som ska utfrågas, däremot så brukar det kunna dra ut på tiden innan

man har fått in svar från de tillfrågande. Bortfallet vid enkätundersökningar kan

bli ganska betydande då det inte blir lika angeläget att svara på frågorna som vid

en personlig intervju. '

2.7.2 Attitydundersökningar och kombitrafiken

Att använda en attitydundersökning när man ska fråga transportköpare vad de har
för några prioriteringar av faktorer vad gäller transporter borde vara fullt möjligt.
Genom att formulera en enkät där värderingar av de faktorer som man vill under-
söka finns med, kan man om man lyckas formulera enkäten väl, få reda på trans-
portköparnas verkliga prioriteringar.

Fördelarna med en attitydundersökning skulle i detta fall vara att man kan for-
mulera en enkät och skicka ut den till många respondenter och ändå hålla sig till
en rimlig arbetsinsats. Man kan på detta sätt hålla nere kostnaderna och tidsåt-
gången som skulle krävas vid personliga intervjuer. Att dra slutsatser och rang-
ordna tranportfaktorerna kommer då man har fördefinierade värderingssteg att bli

VTI meddelande 773



42

lätt, detta är av vikt då det rör sig om många svar som ska tolkas och användas i

det vidare arbetet. Att svara på en enkät med fördefinierade valsituationer tar

dessutom inte lång tid, andelen av respondenterna som bryr sig om att svara på

enkäten borde på grund av detta bli större.

Nackdelarna med att använda fördefinierade värderingar är att man kan missa

en del faktorer och värderingar som vissa transportköpare har, vilka skulle komma

i dagern vid personliga intervjuer. Även vissa faktorer kan komma att felaktigt

visa sig vara likvärdiga efter den grova värdering som fördefinierade alternativ

trots allt innebär.

2.8 Logistiksystem

Ett sätt att finna ut vad det egentligen är som behöver undersökas, både för att

kunna formulera rätt frågor och komma fram till ett relevant resultat, är att försöka

få en översikt över transportmarknaden. Detta gäller både det rent fysiska trans-

portsystemet (aktörer och resurser) och kontakten mellan dem.

2.8.1 Grundsystemet

För att beskriva förflyttningar av gods och lastbärare i ett transportsystem passar

det bra att utgå ifrån ett systemperspektiv. En utvecklad modell av ett logistik-

system bygger på tre olika delsystem, ett distributionssystem, ett hanteringssystem

och ett trafiksystem (variant av Sjöholm och Sjöstedt, 1992).

Systemet består av tre grundläggande element; transportobjekt, transportmedel

och infrastruktur. Det fysiska transportobjektet, som ska förflyttas mellan två

punkter, förflyttas med hjälp av ett fysiskt transportmedel, till exempel lastbil eller

järnväg. Infrastrukturen är de fysiska länkar som måste finnas för att förflyttningen

ska kunna ske. .

Dessutom finns det ett informationssystem som binder samman de övriga

elementen så att man kan erhålla en bra samordning och en fungerande helhet.

 

Transport-

medel

Informations-

system

Transport- I p] INfTA-

objekt Distribution struktur

   

   

Hantering - Trafik

 

  

      

Figur 2.5 Processer och element i logistiksystemet (variant av Helmroth, 1993).

De tre elementen i systemet relaterar till varandra genom tre grundläggande

processer (distribution, hantering och trafik), vilka binder samman elementen till

ett system. Det som får hela systemet att fungera är det behov aktörerna i systemet

har av att förflytta transportobjekt mellan två punkter.
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Hantering skall skapa de önskvärda förändringarna i nätverket. Hanteringsakti-

viteterna kan delas upp i två delaktiviteter; lastning som innebär att transportob-

jektet lastas på ett transportmedel, och lossning av samma objekt på en annan plats

vid ett annat tillfälle. Lastningen kopplar ihop trafik- och distributionsaktiviteterna

medan lossningen kopplar isär dem. Ett mått på hur effektiv hanteringsprocessen

är kan exempelvis vara fyllnadsgrad eller leveransservice.

Trafik är den fysiska rörelsen som är nödvändig för att förflytta transportobjekten.

Transportmedel används för att förflytta transportobjekt utmed länkarna i de nät-

verk som finns etablerade i den fysiska infrastrukturen. Trafik kan därmed defi-

nieras som en rörelse av transportmedel i ett fysiskt nätverk. Trafikkapaciteten

mäts vanligen i antalet transportmedel per tidsenhet.

Distribution skall tillfredsställa behovet av att aktörerna vill förflytta transportob-

jekt mellan två punkter. Gods och människor förflyttas mellan punkter i nätverket.

Efterfrågan i en specifik länk mellan två punkter i nätverket kan vara t.ex. sänd-

ningsstorlekar, frekvenser eller ton/år.

Hantering och distribution är de två processer som är relevanta för mina under-

sökningar. Transportköpare är måna om att kunna erhålla en hög leveransservice

och en god fyllnadsgrad, men även frekvensen och sändningstorlekarna är faktorer

som påverkar deras beslut.

Som redan tidigare nämnts så omfattar arbetet varken de rent fysiska trans-

porterna eller de fysiska hanteringsutrustningarna och lastbärarna.

2.8.2 Utveckling av modellen

En möjlighet för transportköpare att t.ex. använda kombitrafiken, är att få igång ett

fungerande samlastningssystem om man anser sig ha alltför litet underlag för att

ha egna transportlösningar eller fylla egna lastbärare. Modellen har utvecklats

ytterligare för att beskriva samordningen av distributionssystemet (Sjöholm och

Lumsen, 1992, 2). Transportmedel och transportobjekt kan identifieras på flera

olika nivåer enligt figuren nedan.
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Transportmedel
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Trailer

Lastbärare |

 

 
Hantering

-Möjlighet att använda
   

     Trafik

-Använda
   

 

gemensam lastbärare

-Tillräckliga volymer

för att fylla lastbärare
  

  

 

  

gemensamma

transportkanaler

  

  
 

  

     
     

Container Järnvägar
Tr?mportLastbärare -.0 -% »|Landsvägar Infra-

objekt Förnacknin Distribution Farleder struk

Fläkt gl -Gemensamma tur

"" marknader

-Gemensam

avsändningsort

Figur 2.6 Modellför att beskriva förutsättningarna för samordning av

materialflöden (Sjöholm & Lumsen, 1992, 2).

I hanteringsaktiviteterna beror möjligheten att samordna materialflöden

mellan två punkter på:

e Om godsets karaktär gör det möjligt att samlasta på en gemensam lastbärare.

e Om det finns tillräckliga volymer för att samordning skall vara vettigt att

genomföra.

På liknande sätt kan man för distributionsaktiviteterna se att en samordning av

materialflöden är möjligt om områden för destination och avsändningsort sam-

manfaller.

2.9 Materialflöden och nätverksmodellen

För att kunna avgöra vilka företag som kan vara aktuella när det gäller transporter

med kombitrafik, kan man dela upp företag efter deras olika struktur på material-

flödet. Detta kan sedan ligga till grund för urvalet av företag som är med i under-

sökningen.

Materialflödessystemet kan åskådliggöras med hjälp av en nätverksmodell. Det

kompletta fysiska nätverk som existerar är inte intressant för varje enskilt mate-

rialflöde. Materialflöden förflyttas mellan punkter via länkar inom en liten del av

det befintliga totala fysiska nätverket, infrastrukturen. Det intressanta är därför att

analysera det befintliga materialflödet ett företag har för att kunna erhålla en mo-

dell för detta. /

I kapitel 2.11 sammankopplas kombitrafiken med de flöden och modeller som

kan tänkas passa ihop. :

Produktflöden genom ett tillverkande företag kan analyseras genom att använda

sig av så kallad V-A-T-analys, som är en analys av produktflöden inom ett företag

(Umble, 1992). Anledningen till att analysen benämns V-A-T-analys är att formen

på V, A och T symboliserar utseendet på produktflödesnätverket hos företaget.
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Vitsen är att man för varje företag och produkt skall kunna identifiera ett pro-

duktflödesdiagram. Speciellt är konvergerande och divergerande punkter intres-

santa. De är källor och sänkor, där en källa är en punkt där ett materialflöde utgår

ifrån och en sänka är en punkt som sammanfaller med ett materialflödes destina-

tion. Divergerande punkter är källor och representerar steg i produktionsflödet där

produkter kan omvandlas till två eller flera produkter, som skiljer sig från

varandra och ursprungsprodukten. Konvergerande monteringspunkter är sänkor

där flera delkomponenter monteras ihop till en produkt.

En tillverkningsindustri domineras oftast av divergerande (t.ex. pappersmassa-

industri) eller konvergerande punkter (t.ex. bilmonteringsindustri). Ur dessa kan

tre olika typer av företag identifieras, V-företag, A-företag och T-företag, där

formen på bokstaven symboliserar utseendet på produktflödet eller nätverket.

Olika typer av nätverk kan alltså identifieras för olika typer av industrier. Bero-

ende på antalet divergerande och konvergerande punkter, samt länkarna mellan

dessa erhålls olika egenskaper hos det identifierade nätverket.

V, A och T företag kan identifieras på flera nivåer, förutom nivån inom före-

taget kan kategoriseringen även göras mellan företag och mellan geografiska om-

råden. Detta gör att man mellan källan och sänkan, i detta fall tillverkande företag

och kund kan analysera materialflödet.

Genom att utgå från kategoriseringen kan minst fem olika typer av nätverk

identifierats, A-, V-, Y-, A - och X-system. Dessa kategorier återfinns på tre olika

nivåer; inom företaget, mellan företag och mellan regioner.

 

    

    

O 0000 0000 O 0000

A V Y A X Inom företaget

0000 O O 0000 0000

O 0000 0000 O 0000

A V Y r X Mellan företag

0000 O O 0000 0000

O 0000 0000 O 0000

A V Y A X Mellan regioner

0000 O O 0000 0000
   

Figur 2.7 Kategorisering av materialflöde på tre olika nivåer.

I systemet som representerar materialflöden mellan olika företag representeras

divergerande punkter av platser där materialflödet splittras i mindre flöden och

sprids geografiskt sett. Konvergerande punkter är det motsatta och representeras

av platser där materialflödet samlastas för vidare gemensam transport. Då hela

materialflödet är hopslaget får man en transportkorridor som karakteriseras av

stora materialflöden och frekventa sändningar. De divergerande och konverge-

rande punkterna är ofta terminaler där lastning, lossning, lagring och annan hante-

ring sker.

Då det varken är av intresse med flödet inom ett företag eller flödet mellan re-

gioner när det gäller att få reda på vilka faktorer som transportköpare anser vara

viktiga, kommer den fortsatta beskrivningen av modellen att uteslutande ta upp

materialflödet mellan olika företag.
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2.9.1 A-system

Det traditionella distributionssystemet för ett tillverkande företag är ett typiskt A-

system, där varje enskilt tillverkande företag transporterar sina produkter till ett

flertal kunder. Detta fungerar så att materialflödet utgår från en punkt i det fysiska

nätverket och bryts sedan ner till många små enheter i divergerande punkter

genom hela distributionskedjan. Detta nätverk är A-systemet efter dess A-ut-

seende.

  
 

Figur 2.8 Nätverk enligt A-principen.

 

2.9.2 V-system

Ett nätverk enligt V-principen innebär att ett materialflöde konvergerar på vägen

till slutdestinationen. Ett sådant nätverk kan identifieras hos t.ex. flera företag som

distribuerar produkter till samma kund. Utseendet blir i detta fall det omvända mot

A-kategorin, här samlastas produkter vid en terminal för att sedan köras ut till

kunden. Detta nätverk får ett V-utseende.

O©DDDDDOGDO

VF

000500

 
 

  

Figur 2.9 Nätverk enligt V-principen.

2.9.3 Y-system

Y-systemet är en kombination av ett T- och ett V-systemet och innebär att mate-

rialflöden med flera olika avsändningsorter och med samma destination samlastas

vid en terminal på vägen och transporteras gemensamt till den slutliga destina-

tionen. Detta nätverk kan identifieras för materialflöden som förflyttas långa

sträckor och där en stor del av förflyttningen sker gemensamt för hela gods-
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mängden. Detta gäller för t.ex. företag som har flera tillverkningsställen i Sverige

och sedan samlastar allt gods som ska till en specifik kund utomlands. Detta nät-

verk får alltså ett Y-utseende.

 
000

Ha

 

 

 

Figur 2.10 Nätverk enligt Y-principen.

2.9.4 -system

Det omvända Y-systemet bygger på att godsflöden från ett företag, förflyttas till

ett flertal olika kunder eller marknader. Godset förflyttas i sammanslagen form till

en brytpunkt (terminal) nära marknaden, där flödet splittras upp för att förflyttas

till slutkund. Nätverket får i det här fallet utseendet av ett A.

 

Figur 2.11 Nätverk enligt N -principen.

2.9.5 X-system

En kombination av Y- och A -systemet ger ett nätverk som kan symboliseras med

bokstaven X. Detta nätverk innebär att materialflöden från flera olika tillverk-

ningsenheter belägna på olika orter eller på olika marknader förflyttas till en bryt-

punkt där produkterna samlastas. Därefter transporteras produkterna gemensamt

till en brytpunkt där de splittras för att slutligen transporteras till slutkunderna. En

variant på detta nätverk är att systemet innehåller ett centrallager/brytpunkt där

materialflöden från en ort delas upp och samlastas med annat gods med samma

slutdestination.
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Figur 2.12 Nätverk enligt X-principen.

2.10 Transport och distributionssystem

Transport och distributionssystem kan beskrivas m.h.a. nätverksstrukturer. För att

få reda på vad kombitransporterna är för någon slags transportnätverk kan man

använda olika distributionsnätverk (Woxenius, 1992).

Den enklaste formen är en abstrakt relation mellan två punkter, mellan vilka

det finns behov att förflytta gods. Genom att lägga till fler punkter i nätverket och

länkarna mellan dessa erhålls ett fysiskt distributionsnätverk som illustrerar ter-

minaler och fysiska länkar som kan utnyttjas för att förflytta gods mellan två

punkter (nätverk och linjesystem i figur 2.13).
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Relation Korridor Navsystem Linjesystem Nätverk

Figur 2.13 Olika sätt att beskriva distributionsnätverk (Woxenius, 1992).

Ett sätt att förenkla det fysiska nätverket är att utgå från en transportkorridor, som

kan liknas vid en kortslutning av två punkter i nätverket. Korridoren är en fysisk

länk mellan två punkter i det fysiska nätverket. t
Genom att skapa en transportkorridor får man en länk som karakteriseras av

stora godsvolymer och frekventa sändningar. Detta sätt att beskriva nätverket är

lämpligt för materialflöden enligt kategoriseringen ovan. Då sändningar som har

samma eller liknande destination samlastas vid en terminal i det fysiska nätverket,

erhålls denna transportkorridor. I den andra änden av korridoren splittras sänd-

ningen för att transporteras till respektive slutdestinationen.
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I kapitel 2.11 kommer kombitrafiken att analyseras och kopplas ihop med en

lämplig nätverksstruktur.

2.11 Nätverk och system passande för kombitrafiken

Ett materialflöde som ska kunna passa kombitrafiken måste uppfylla vissa kri-

terier för att vara ekonomiskt och praktiskt försvarbart/genomförbart. De faktorer

som ofta nämns för att kombitrafik ska vara ett alternativ som transportlösning är

(Jensen, 1987):

e Transporterna måste vara längre än 200 km.

e Gods som transporteras måste kunna lastas i kombilastbärare.

e Avsändare och mottagare får inte ligga geografiskt alltför långt ifrån kombi-

terminalerna.

Kombitransporter är oftast av kategorin korridor eller relation. Vid en korridor

samlastar man ett tågset med leveranser från flera olika kunder. Tågsetet trans-

porteras till olika rangerbangårdar där järnvägsvagnarna delas upp och sedan

levereras till respektive terminaler där lastbärarna splittras upp ifrån varandra för

att levereras till slutkunden. Här krävs en rangering av tågsetet vilket ofta är tids-

ödande och kan orsaka godsskador.

Det förekommer också relationer där man endast kör tågsetet mellan två ter-

minaler, detta ger ett snabbare system där man slipper rangeringar och minskar

risken för godsskador, men även detta kräver en samlastning/splittring på termina-

lerna. För att få till stånd en sådan relation krävs att det finns ett stort godsunder-

lag som motiverar en direktförbindelse.

De nätverk som man direkt kan säga att de är lämpliga för kombitrafik är de där

det transporteras stora volymer längre sträckor. Av de nätverk som nämnts är det

Y-, A - och X-systemen som har samlastade och långa transporter mellan termina-

ler, det är även de som har ett transport/distributionsstruktur som är av korridor

karaktär. Det finns naturligtvis även bland dessa relationer vissa där det inte är

praktiskt möjligt att använda kombitrafik p.g.a. geografiska förhållanden eller

godsets egenskaper.

Bland företag som har strukturer som övriga nätverk, kan det säkerligen finnas

vissa där en del relationer i strukturen har så pass stora godsunderlag och långa

transportsträckor att kombitrafik skulle vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Problemet är att det är svårt att innan man exakt vet vad för slags transporter som

verkligen utförs av företag kategorisera dessa och avgöra om de är lämpliga för

kombitrafik.

Transportlängden för företag i olika branscher varierar kraftigt. Lastbilstrans-

porterna är för de 10 största näringsgrenarna mellan 25 km (jord och stenin-

dustrin) och 180 km (verkstadsindustrin) långa i genomsnitt (Ljungemyr, 1995).

Transporterna med järnväg är väsentligen längre, dessa varierar för de 10 närings-

grenarna mellan 192 km (gruvindustrin) och 918 km (trävaruindustrin)

(Ljungemyr, 1995).

Att alla tågtransporter är tillräckligt långa för att uppfylla de ovan nämnda kri-

terierna är inte så märkligt. Det som är intressant är de lastbilstransporter som är

tillräckligt långa för att vara fullt möjliga att transportera med kombitrafik. Då en

genomsnittslängd på 180 km medför att hälften måste ha en transportlängd på mer

än detta, är det här stora potentiella kombitransportörer.

För att få reda på om företagen verkligen är representativa för kategorin som

passar för kombitransporter måste man fråga företagen själva mer om hur deras
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transporter ser ut. Det är först då man kan göra en bedömning av hur transport-

systemet, distributionsnätverket och materialflödet verkligen förhåller sig.

Det är alltså företag i de ovan nämnda kategorier som kan varaintressanta att

ha med i en undersökning där transportköparnas prioritering av faktorer för trans-

porter som påverkar kombitransporterna skall utvärderas. För att få tag i företagen

i dessa kategorier. kan man använda Svensk Handels Kalender, där är företag inde-

lade efter branschgrupper, antal anställda och postnummer, registret innehåller

också uppgifter om vem som innehar en viss befattning på företaget.
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3 Vad är det som verkligen ska göras i undersök-

ningen?

I detta kapitel ska den ursprungligt vitt formulerade uppgiften klarare definieras.

Preciseringen ska redogöras noggrant och bakomliggande resonemang lyftas fram.

Även råd från handledare och andra sakkunniga personer påverkar den slutliga

uppgiftsdefinitionen. Preciseringen ska ge läsaren möjlighet att kritiskt granska

genomförandet och resultatet av undersökningen.

De avgränsningar som kommer att göras redovisas och diskuteras separat i

detta kapitel.

3.1 Syftet

Det ursprungliga syftet som redovisas i kapitel 1 är "att få reda på hur kombi-

trafikens kunder, före detta kunder och potentiella kunder prioriterar olika trans-

portfaktorer". Det ingår även att beräkna kombitrafikens förbättringspotential; en

andel av godstransporterna som kan utförs av kombitrafiken om de avgörande

faktorerna ändras.

Detta syfte består av två skilda delar, där den andra förutsätter att man har

genomfört den första. För att kunna få fram en möjlig andel som kombitrafiken

kan frakta måste man först ha reda på vad det är för faktorer som är väsentliga för

transportköparna.

3.1.1 Viktiga uppgifter i syftet

Att fråga kombitrafikens befintliga kunder om deras prioritering av faktorer som

finns med i en transport är fullt möjlig. Det går genom att få namn på kunder till

Rail Combi, Swe-Kombi och Intercontainer att erhålla en relativt bra bild över vad

de anser är viktigt vid transporter. Denna infallsvinkel är dessutom bra att ha med.

Det ger en möjlighet att jämföra vad transportköpare som faktiskt fraktar med

kombitrafik och de som inte använder kombitrafik har för några skillnader i priori-

teringar.

Nackdelen är att det antagligen inte går att få tag på så många företag att resul-

tatet blir statistiskt riktigt. För att erhålla statistiskt relevanta slutsatser krävs det i

normala fall åtminstone 50 observationer (Widlert, 1992), vilket även borde vara

fallet i denna undersökning.

För att kunna göra en jämförelse innebär det att man behöver göra en under-

sökning av transportköparna som inte fraktar med kombitrafik. Eftersom de flesta

företag som transporterar gods inte använder kombitransporter borde ett slump-

mässig urval resultera i att nästan alla utvalda passar in i gruppen som inte använ-

der kombitransporter. För att verkligen vara på den säkra sidan kan man i en

undersökning fråga transportköparna vad det är för några transporter som man för

tillfället har.

Då man har erhållit svar ifrån de olika grupperna är meningen att försöka be-

räkna någon total andel som kombitrafiken kan erhålla om man ändrar på fak-

torerna som påverkar transporterna. Andelen som kan räknas ut är bara ett rikt-

värde och inte någon fullständigt rättvisande modell. För att kunna se om det är

någon ide att förbättra vissa faktorer i kombitransporterna så är det förstås bra att

veta hur mycket det kan tänkas att kombitrafiken kan öka.

Andelen borde gå att räkna ut om man tittar på ett antal kriterier:
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e Passar företagets transporter för kombitrafik med avseende på t.ex. transport-

längd och frekvens.

e Analysera vilka transportfaktorer som kombitrafiken är bra på samt vilka de är

mindre bra på.

e Analysera faktorer hos transportköpare som redan utnyttjar kombitransporter.

e Analysera de prioriteringar av faktorer transportköpare som inte använder

kombitransporter har. Dessa delas in i branscher för att få fram skillnader i

prioriteringar mellan olika branscher.

e Försöka att se om de faktorer som kombitrafiken är mindre bra på stämmer

med dem som branscherna har prioriterat högt.

e Beräkna att om någon av transportfaktorerna ändras så kommer vissa av före-

tagen kunna tänka sig att använda kombitrafiken för sina transporter.

e Utifrån ändringarna och de företag som kan tänka sig att använda kombitrafik

p.g.a. uppfyllda transportkrav, räkna fram en andel som kan vara möjlig för

kombitrafiken att erhålla.

3.1.2 Branschvariationer eller statistiskt riktiga observationer?

I rapporten har det tidigare diskuterats om hur det ska kunna bli ett statistiskt rele-

vant resultat. Nackdelen med att försöka få fram ett sådant är att gruppen av före-

tag som undersöks måste vara av liknande storlek och ha samma branschtillhörig-

het. .

Om man skulle göra en undersökning enligt dessa kriterier skulle man i och för

sig få en god bild av en grupp företag men man skulle samtidigt inte ha en aning

om vad andra företag har för åsikter när det gäller transportbeslut.

En variant kan vara att undersöka företag i flera olika branscher men bara ett

fåtal i varje. Man får på det viset en bild över vad företag från ett representativt

snitt av näringsverksamheten i Sverige har för prioriteringar på transporter. Det

blir en vidare undersökning där man inte får en statistiskt relevant uppfattning

men en betydligt mer intressant översikt.

Skillnader mellan branscher kan på ett intressant vis lyftas fram och kombi-

transporternas lämplighet för dessa belysas. Branscher där kombitransporter är

lämpliga kan analyseras noggrannare medan de där det visar sig mindre lämpligt

med kombitransportlösningar kan lämnas vid ett tidigt stadium i en analys.

Att genomföra branschvisa undersökningar där varje bransch undersöks så

noggrant att observationerna blir statistiskt relevanta vore det allra bästa. Pro-

blemet som uppstår är att då det är runt åtta olika branscher och i varje bransch

borde 100 olika företag undersökas så blir det en hiskligt mängd data som ska

samlas in.

Att göra alla dessa undersökningar är inte realistiskt för ett arbete i den här

storleken, det skulle innebära både att arbetet blir för omfattande samt att kost-

naden för undersökningen blir för hög.

Då det är intressantare att kunna referera och jämföra undersökningen med

andra arbeten som är utförda med branschuppdelningar (Varuvärden på lastbilar

och järnväg, Ljungemyr, 1995; Godskundersvärderingar, Widlert et.al., 1990 och

1992; Statistiska meddelanden serie T, SCB), kommer den att inrikta sig på en

sådan uppläggning.
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3.2 Vilka företag ska undersökas?

När vi nu har resonerat oss fram till det verkliga syftet med rapporten och vilken

slags uppläggning/inriktning som den ska ha måste vi bestämma hur vi ska få tag

på företag och vilka av dessa som ska undersökas.

Transporter kan vara till kunder som själva är producenter eller kunder som är

konsumenter. De vanligaste transporterna är till kunder som producerar och dess-

utom är många transporter mellan företag som tillhör samma koncern eller är

samma företag fast de har skilda tillverkningsställen.

Transporter köps nästan uteslutande av leverantören, det spelar då inte så stor

roll om kunden är en producent eller konsument. Skillnaden ligger i hur leve-

ranserna ser ut vilket är beskrivet i kapitel 2.9, leveranser ut till slutkunder känne-

tecknas av att det är små kvantiteter som ska levereras, dessa beskrivs av systemen

A, A eller X (kapitel 2.9).

När man undersöker branscher vilket nu är fallet måste man titta på hur företag

i en speciell bransch ser ut. Det är i en undersökning ganska väsentligt att man

tittar på någorlunda typiska representanter för just en bransch. Det finns en möj-

lighet om man inte gör detta att man får företag som egentligen inte är varken

storleksmässigt eller verksamhetsmässigt relevanta för sin bransch.

För att hitta genomsnittsföretag i varje bransch kontrolleras antalet anställda

och en typisk verksamhetaktivitet för branschen. Om man antar att antalet an-

ställda är normalfördelat på företagen i branscherna kan man antingen undersöka

företag där antalet är exakt så många som snittet eller täcka in företag som hamnar

i ett 60-70 % intervall runt snittet. För att få lite spridning och kanske på det sättet

få ett vidare perspektiv inom branschen är undersökning av ett intervall bäst.
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Figur 3.1 Normalfördelningskurva med ett 60-70 % intervall markerat.

För att lyckas hitta företag som stämmer överens med de kriterier som nämnts

ovan används Svensk Handels Kalender (SHK). Detta är som redan nämnt (kapitel

3.4) ett bra sätt att få reda på företag som har rätt antal anställda, rätt verksamhet

och för övrigt passar in i undersökningen.

3.2.1 Branscher

De branscher som kommer att undersökas är de som ofta används i statistiska

meddelanden och andra publikationer. De 10 mest använda är:

Jordbruk/skogsbruk, Gruvor, Livsmedelsindustri, Trävaruindustri, Massa

/pappersindustri, Kemiskindustri, Jord/stenindustri, Järn/stålindustri, Verkstads-

industri samt Övrig tillverkningsindustri.

Av dessa branscher är det fullt möjligt att undersöka alla förutom "Övrig till-

verkningsindustri", i den gruppen ingår så många olika verksamheter att det blir
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omöjligt att finna några genomsnittföretag som kan vara representativa för

branschen.

De resterande nio stycken kommer att analyseras efter beskrivningen ovan.

I analysen av de olika branschernas prioriteringar av transportfaktorer kan en

jämförelse med hur branschernas transporter ser ut vara intressant att göra. I

Ljungemyr (1995) är en kartläggning av hur transporterna ser ut, och har sett ut,

för de olika branscherna de senaste 20 åren. Här har en analys över hur mycket

och hur långa transporter som utförts med lastbil respektive järnväg gjorts, samt

vad variationer kan bero på.

En jämförelse med det faktiska beteendet och vad det är transportköparna

prioriterar borde vara intressant. Här kan kopplingar mellan transportslag och

faktorer göras och relateras till de olika branscherna.

Det kan bli problem när man ska hitta företag som redan transporterar med

kombitrafik i samtliga olika branscher, det är möjligt att det visar sig att kombi-

transportanvändarna tillhör några speciella områden. Förhoppningsvis kan man i

de branscher där det finns kombitransporter se skillnader mellan prioriteringar av

transportfaktorer, medan i de övriga får man nöja sig med de möjliga kundernas

värderingar och se hur kombitrafiken skulle kunna anpassas till dem.

3.3 Faktorer viktiga för transportköpare

I undersökningens syfte har nämnts ett antal faktorer som skall rangordnas efter

hur viktiga transportköparna visar sig tycka att de är vid val av transportmedel. De

faktorer som har blivit nämnda för att undersökas är: transporttid, frekvens, till-

förlitlighet, godssäkerhet, flexibilitet, kontrollerbarhet och pris.

Då en transportköpare skall besluta vad för något transportsätt som ska an-

vändas är det inte bara transportens egenskaper som är väsentliga. Hur lätt det är

att ordna avtal och genomföra köpet av transporten med transportören är också av

vikt. Om det är näst intill omöjligt att sluta kontrakt och komma i kontakt med

utföraren av transporten spelar det inte någon roll hur bra själva transporten är, det

går ju ändå inte att få till stånd några transporter.

Kombitrafiken är i tillgänglighet och avtalsmässighet sett minst lika lätt att ha

att handskas med som lastbilstransporter i gemen. De aktörer som finns på

kombimarknaden (se kapitel 1.4) är alla relativt marknadsmedvetna och är inte

särskilt svåra att ha att göra med ur ett kundperspektiv. Detta gör att det ur denna

synvinkel inte spelar någon roll vilket transportsätt som kommer att väljas.

3.3.1 Transporttid

Transporttiden är den tid det tar för gods att förflytta sig från avsändaren till mot-

tagaren. Här ingår all den tid som går åt för samtliga förflyttningar, omlastningar

och väntetider under transporten.

Hur viktig transporttiden är beror antagligen på vad för slags varor som trans-

porteras, om det är högvärdigt gods betyder varje timme det transporteras en be-

tydande räntekostnad vilket kan motivera snabbare transporter. Även den allt

snabbare produktframställningstiden där konstruktion och produktionstiden ingår

gör att transporttiden måste vara kort för att produkter ska vara aktuella och intres-

santa på marknaden.
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3.3.2 Frekvens

Med frekvens menas hur ofta det är möjligt att skicka gods från avsändaren. Har

man en hög frekvens har man många transporter per tidsintervall. Kapitalbind-

ningen påverkas av frekvensen eftersom varor måste ligga och vänta på trans-

porten, ju högre frekvens desto lägre kapitalbindning. Frekvensen är även viktig

för den service som en leverantör kan erbjuda kunden. Frekventa transporter gör

att kunden inte behöver hålla så stora lager, han kan snabbare ändra sina beställ-

ningar och vara flexiblare i sin produktion.

3.3.3 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten i en transport innebär hur väl man kan lita på att transporten upp-

fyller de krav som man har ställt på den. De vanligaste kriterierna är att trans-

porten kommer fram i rätt tid, att man får rätt kvantitet som man har beställt och

att det är rätt varor som kommer.

Tillförlitligheten är väsentlig för kunden då han har byggt upp hela sin produk-

tion efter att rätt material ska komma fram i rätt tid. En dålig tillförlitlighet inne-

bär att kunden måste skaffa säkerhetsmekanismer såsom säkerhetslager, gods-

kontroller och reservmaskiner. Om kunden är en slutkund/konsument skapar

"leveransmisslyckanden" ett dåligt rykte och kundbortfall.

3.3.4 Godssäkerhet

Med godssäkerhet menas godsets möjlighet att transporteras utan att bli skadat.

Att kunna transportera gods utan att det kommer fram defekt är av yttersta vikt.

Defekt gods medför merkostnader för både producent och kund. Reklamationer tar

tid och skapar ett dåligt förhållande mellan parterna. Tillfällen som kan orsaka

godsskador såsom omlastningar, tågrangeringar och omilda transportsätt ska där-

för undvikas i största möjliga mån.

3.3.5 Flexibilitet

Att kunna erbjuda sina kunder transporter/leveranser när det passar bägge parterna

är en fördel, att dessutom kunna skicka kompletterande sändningar är bra. Detta

kräver att det transportsätt man använder kan anpassa sig efter de krav man ställer,

detta kan gälla både tider för transporter och hur mycket som kan transporteras i

varje sändning.

3.3.6 Kontrollerbarhet

Med kontrollerbarhet menas den möjlighet man har att övervaka godset under

transporten. Det inkluderar både förmågan att veta var godset är någonstans och

att få reda på om godset är försenat eller har förolyckats.

Att ha information om godset under transporten är viktigt för kunden, om det

skulle inträffa en försening eller att godset skadats kan han planera om sin pro-

duktion om han får reda på det. Att styra om gods från en slutdestination till en

annan under transporten kan också vara viktigt. Leverantören kan ersätta kunder

som har erhållit felaktigt gods eller vill ha en kompletterande leverans, högpriori-

terade kunder kan erhålla leveranser med mycket kort varsel.
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3.3.7 Pris

Priset på transporter är den faktor som är mest avgörande för transportval

(Widlert, 1990), att kunna hålla ett lågt pris är därför ytterst viktigt för transport-

säljare. Tyvärr har den hårda priskonkurrensen gjort att t.ex. åkeribranschen har

väldigt små marginaler och det är i en lågkonjunktur vanligt att många går i kon-

kurs. Konkurrensen har även medfört att det finns ett otal mer eller mindre seriösa

åkerier vilka sätter konkurrens på lika villkor på ända.

Stora företag som har mycket transporter, brukar skriva avtal med transportörer

och bara på grund av sina stora volymer, erhåller mycket låga priser. Trans-

portörerna kan på det sättet garantera sig arbete men samtidigt äventyra sin eko-

nomiska trygghet.

3.4 Avgränsningar

I kapitel 1.3.2 nämns att de avgränsningar som görs enligt direktiv är att rapporten

inte kommer att omfatta hur ändringar av faktorerna som påverkar transportbe-

sluten kommer att gå till. Detta inkluderar alla faktorer som transporttid, frekvens,

tillförlitlighet, godssäkerhet, flexibilitet, kontrollerbarhet och pris. Dessa praktiska

aspekter är väldigt viktiga men är av en sådan karaktär att det inte stämmer

överens med denna rapports uppläggning och syfte att behandla dem. För att det

överhuvudtaget ska vara någon vits med att förbättra transportfaktorerna måste

man först ta reda på om det resulterar i några nya marknadsandelar vilket den här

rapporten bl.a. syftar till.

Då det kan dyka upp problem om man vill undersöka före detta kunder till

kombitrafiken blir även detta en avgränsning. Det kan vara svårt att veta vilka

kunder som verkligen har övergett kombitrafiken då alla företag har ett flertal

olika transportlösningar och ett tillfälligt uppehåll i användandet av kombitrans-

porterna kan misstolkas som att företaget slutat att använda kombitrafiken. Detta

problem plus att det kan vara problem med att få kombitransportföretagen att ge ut

namn på företag som har hoppat av, gör att undersökningen inte kommer att in-

kludera föredetta köpare av kombitransporter.

Antalet som kommer att vara med i undersökningen kommer att begränsas till 4

företag i varje bransch plus att ett tiotal transportköpare som redan använder

kombitrafik. Då undersökningsunderlaget kommer att vara begränsat till totalt ca

50 företag i nio olika branscher och en del företag som transporterar med kombi-

trafik, kommer resultatet inte att vara statistiskt riktigt. Anledningen har disku-

terats ovan. .
Branscherna som kommer att vara med i undersökningen kommer att begränsas

till de nio dominerande i Sverige. Det finns naturligtvis fler branscher och de nio
som är aktuella är ihopslagningar av ett flertal mindre. För att arbetet ska kunna
belysa transportfaktorerna på ett överskådligt sätt och för att undersökningen ska
ge en heltäckande överblick på näringslivet, begränsas undersökningen till de nio
nämnda.
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4 Ansats och metodbeskrivning

I kapitlet ska den undersökningsansats som ska användas väljas och motiveras,

valet ska göras utifrån vilken ansats som kan tänkas passa bäst in i undersök-

ningens syfte. Metoden för undersökningen ska också väljas.

För- och nackdelar med valda ansatser och metoder ska diskuteras för att man

skall kunna härleda fel som kan uppstå vid datainsamling och analys.

4.1 Vilken ansats ska användas?

När man väljer ansats är det viktigt att man väljer en som passar det specificerade

syfte som man avser att uppfylla. I kapitel 3 har syftet närmare definierats och

ansatsen ska alltså uppfylla de krav som där ställdes på undersökningen.

4.1.1 Sekundärdata

De sekundärdata som finns om kombitrafik och om prioriteringar av transport-

faktorer är av varierande användbarhet.

Det som det finns mest av är tekniska undersökningar om lösningar och inno-

vationer om hur man ska kunna förbättra materialhanteringen vid terminalerna.

I kapitel 1 har en del av alla rapporter som har skrivits använts för att erhålla en

rättvisande bild av den totala kombitransportmarknaden. I det fortsatta undersök-

ningsarbetet och den slutliga analysen av insamlade data är de nämnda rapporterna

av föga användbarhet.

Det finns även ett fåtal undersökningar där man har utrett vilka värderingar

transportköparna har (Widlert, 1990 och 1992).

Den första rapporten "Godskunders värderingar" behandlar transportköpares

värderingar av olika kvalitetsegenskaper vid järnvägstransporter. Denna rapport är

mest inriktad mot järnvägstransporter och har utförts med en Revealed Preference-

studie.

I den andra rapporten "Godskunders transportmedelskrav" är syftet att skatta

representativa värden på lastbilstransportörers värderingar av fem olika kva-

litetsegenskaper. Även denna studie har utförts med RP metoden.

Dessa rapporter skulle man kunna ha som underlag då det gäller att härleda an-

delen av godstransporterna som kombitrafiken kan erhålla om vissa förändringar

görs. Nackdelen är att det inte har gjorts några indelningar efter branscher i under-

sökningarna, det har visserligen kartlagts vad för slags verksamhet företagen har

men övriga resultat är inte knutna till dem. Det man kan använda rapporterna till

är att se om de egna icke statistiskt underbyggda resultaten har hamnat inom

samma intervall som deras resultat.

4.1.2 Primärdata

När man inte har någon egentlig nytta av undersökningar som redan är gjorda får

man lov att själv samla in de data som behövs, detta kan göras i någon form av

åsiktsundersökning. De specifika data som behövs har redovisats i kapitel 3 och

kommer att ligga till grund för hur frågor kommer att utformas.

Det är alltså nödvändigt att genomföra en primärdatainsamling för att få reda

på vad transportköpare i olika branschgrupper har för prioriteringar vad gäller

transportfaktorer. Eftersom vi vet vad det är för någon frågeställning som ligger

till grund för undersökningen och att den skall ge en överblick över vad ett flertal

transportköpare anser, har man ingen nytta av att göra en fallstudie.
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Den tvärsnittsstudie som ska göras blir med hjälp av en survey-ansats eftersom

det inte är möjligt att göra experiment med företagens transporter (se kap. 2.3.1).

En undersökning med en survey-ansats på företag som transporterar blir en ur-

valsundersökning eftersom det är omöjligt att genomföra en totalundersökning.

4.2 Vilken metod ska användas?

När det gäller att välja metod blir det lite svårare än att välja ansats. Av de disku-

terade metoderna i kapitel 2.4-2.7 är det ett flertal som skulle vara möjliga att an-

vända.

4.2.1 Contingent valuation method

The Contingent valuation method är mindre lämplig att använda då det bara är en

respondents vilja att betala för få ta del av eller slippa ett scenario som kartläggs.

Man skulle vid en användning av metoden helt missa den värdering transport-

köparna har av olika faktorer.

4.2.2 Conjoint Analysis

Conjoint Analysis är en bra metod som skulle ge värderingar i monetära termer av

transportfaktorerna, dessa skulle sedan gå att omvärdera till den prioriterings-

ordning som är syftets mening. Metoden har använts vid ett par liknande studier

där man har använt datorer vid personliga intervjuer. Fördelen med att använda

datorer är att man håller nere antalet alternativ som respondenterna ska ta ställning

till. Då det i det här fallet är aktuellt med minst fem faktorer med tre nivåer i varje

innebär det att det är 243 alternativ som man ska tas hänsyn till. Utan datorhjälp

blir det alldeles för långa enkäter/intervjuer för att det ska vara rimligt att genom-

föra. Då metoden verkar vara intressant och kunna ge bra resultat är det tråkigt att

den inte går att använda i denna undersökning.

4.2.3 Revealed Preferences

Revealed Preferences, eller en variant av den, är en fullt möjlig metod att använda.

För att kunna genomföra undersökningen ska man kan hitta företag som trans-

porterar med olika transportmedel och som är i olika branscher och sedan under-

söka vad det var som fick dem att ta de beslut som gjordes.

Nackdelen är att det är svårt att hitta företag med rätt storlek som transporterar

med skilda transportmedel. För att kunna göra detta måste man gå ut och fråga hur

deras transporter ser ut innan man kan avgöra om de är aktuella för att ha med i

undersökningen. Då man dessutom kommer att informera respondenten i efter-

hand om faktorer för transporter vilket kommer att påverka undersökningen, är

metoden inte bra i förhållandet till den arbetsinsats som krävs.

4.2.4 Attitydundersökning

Attitydundersökningen bygger på att man ska veta vad det är för åsikter som kan

förekomma. Alla alternativ ska vara med även om det kan medföra vissa förenk-

lingar ibland. En attitydundersökning i den här rapportens syfte är fullt möjlig då

de möjliga svar som man kan tänkas få är begränsade och möjliga att förutse.

Detta motiverar en skriftlig undersökning där man kan ha samma undersöknings-

underlag att stödja analyserna på. Det är dessutom betydligt lättare att genomföra

skriftliga än muntliga intervjuer när det gäller ett sådant antal som i detta fallet.
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Med en attitydundersökning får man svar som inte beror på kostnader, vilket är

fallet med de övriga, utan en direkt beskrivning av faktorerna mellan varandra.

Problemet är att kunna utforma den undersökningsenkäten som ska användas så

att frågorna inte kan missuppfattas eller vara tvetydiga. Även ett visst bortfall

brukar medfölja enkätundersökningar vilket är en mindre bra sida av dem.

4.3 Analys av valda ansatser och metoder

När vi nu konstaterat att det mest lämpliga är att välja en survey-ansats utförd

med hjälp av en attitydundersökning är det bra att ta reda på de problem som kan

uppstå under enkätutformningen, datainsamlingen och analysarbetet.

4.3.1 För- och nackdelar med en survey-ansats

En survey-ansats ger en god överblick av de undersöktas åsikter. Svaren redovisas

ofta i form av tabeller och är inte några beskrivningar av enskilda respondenters

attityder. Survey-ansatsen är bra då man vill ha fram jämförelser mellan olika

branscher eller hushåll, det är en stor fördel då denna rapport delvis syftar till att

göra jämförelser av prioriteringarna mellan olika branscher.

När man ska göra en undersökning med en survey-ansats måste man i detta fall

göra den på ett urval av alla aktuella företag. Ett urval medför en risk att man inte

ska få representativa företag i undersökningen, ett sätt att försöka undvika detta

redan innan undersökningen, är beskrivet i kapitel 3.2 där valet av företag som ska

ingå i en undersökning diskuteras.

Det finns även ett problem med bortfall som kan orsaka att en följande analys

blir felaktig. Bortfall kan bero på att respondenten inte känner sig kompetent eller

berörd av ett område, men även ett slarvigt utformat undersökningsunderlag kan

orsaka bortfall då det kan vara för komplicerade eller för många frågor att ta

ställning till. Bortfall kan man försöka undvika genom att göra undersökningen så

kort och enkel att det inte är svårt att genomföra den. Man kan vid företagsunder-

sökningar försöka hitta rätt person som förhoppningsvis tycker att aktuella fråge-

ställningar är intressanta. "

4.3.2 För- och nackdelar med en attitydundersökning

Attitydundersökningar är väl använda och kända, det gör att det bl.a. inte uppstår

några problem när respondenterna ska fylla i frågeformuläret. Detta borde öka

svarsfrekvensen i förhållande till andra krångligare och inte så kända undersök-

ningsmetoder. En attitydundersökning med fördefinierade svarsalternativ är lätt att

analysera och dra slutsatser av vilket är bra även om nyanser i åsikterna inte tas

med. Skriftliga attitydundersökningar vilket ska användas i det här arbetet är

billiga och kräver i datainsamlingsarbetet inte så stor arbetsinsats.

Problem kan uppstå om man inte lyckas utforma en enkät som är klar och tyd-

lig i utformningen, respondenten kan ha svårt att förstå vad som menas med

frågeställningarna och svaren kommer inte att spegla de sanna åsikterna. När man

använder sig av fördefinerade svarsalternativ är det lätt att missa åsikter som finns

men inte är med i frågeformuläret. Det kan då man har utformat en lättsvarad en-

kät, förekomma att respondenterna vid undersökningen bara snabbt kryssar i

svarsalternativen för att ha det överstökat, detta ger förstås sämre återspegling av

den sanna bilden. De slutsatser som kommer att göras blir osäkra då undersök-

ningen endast fångar kvalitativa data.
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5 Hur kan enkäterna fånga syftet?

Först görs en beskrivning av hur enkäten kommer att utformas för att få in all den

information som är nödvändig för att syftet ska uppfyllas. Sedan tas problem som

kan uppstå vid bortfall av enkätsvar upp och analyseras samt att bortfallsorsaker

utreds.

I andra delen av kapitlet ska en analys av hur väl kombitransporterna uppfyller

transportfaktorerna göras.

5.1 Enkät utformning

Med enkäten vill vi få in all den information som behövs för att kunna få ut något

av rapporten och kunna dra några slutsatser som för forskningen framåt. Hur väl

man än ser till, att enkäten täcker samtliga de områden vi vill ha kunskap om,

spelar det ingen roll om inte transportköparna svarar på den. För att få in så många

enkäter som möjligt gäller det dels att försöka engagera respondenten samt dels

inte ha för många och krångliga frågor.

I försöken att erhålla en så stor svarsandel som möjligt kan ett följebrev där vi

presenterar vilka vi är, vad undersökningen syftar till, samt anger att respondenten

kan få ta del av resultatet av undersökningen om de önskar. Följebrevet kommer

att få utseendet enligt bilaga 1. Vi skapar förhoppningsvis en förståelse och ett

engagemang med detta som medför en bra ifylld enkät. På första sidan i enkäten är

det lämpligt att ha en ruta där de får kryssa i om de vill ha en sammanfattning sänd

till sig. I anslutning till rutan måste plats finnas för att fylla i person- och företags-

namn så att distribution av resultaten är möjlig. Förhoppningsvis kan enkäten

rymmas på två sidor så att längden på enkäten inte avskräcker folk att svara.

För att kunna placera företagen i de branscher de tillhör och för att kontrollera

om de uppgifter som finns i Svensk Handelskalender är riktiga, frågar vi efter

branschtillhörighet, antalet anställda, omsättningen samt hur stor andel av före-

tagets produktion som exporteras. Då det är transporterna vi är intresserade av så

kan det vara bra att bilda sig en uppfattning om dessa. Om vi frågar efter vem som

utför transporterna, hur långa och hur lång tid de tar, hur stora andelar som trans-

porteras med olika transportmedel samt vilka eventuella problem som brukar upp-

komma, fångar vi huvuddragen. Vi kan nu se, om det är några problem som är

kopplade till något speciellt transportmedel, hur snabb en transport är, hur lång tid

en transport med ett bestämt transportmedel tar, hur vanligt förekommande olika

transportmedel är på vissa sträckor samt en del annat.

Efter att ha fått en bild av transporterna är det nu dags att börja få reda på in-

ställningen till transportfaktorerna. Sammanlagt är det sex faktorer som ska vara

med: Kort tid, Frekvensen, Godssäkerheten, Kontrollerbarheten, Priset och I rätt

tid. För att kunna göra en bedömning av faktorerna relativt varandra kan vi ställa

alla faktorerna i relation till "I rätt tid". För att få en gradering som man kan an-

vända vid utvärderingen är det lämpligt att använda en sjugradig skala där respon-

denterna ganska exakt kan värdera faktorerna i förhållande till "I rätt tid". Att just

en sjugradig skala är lämplig beror på att ett udda antal är att rekommendera så att

ett neutralt alternativ finns samt att en femgradig skala är lite välgrov och en nio-

gradig lätt blir oöverskådlig och svår att utvärdera. Innan varje bedömning av

faktorerna relativt varandra kan frågor om vilka krav de har på transporterna stäl-

las, vi får då t.ex. reda på hur frekventa transporter som krävs, hur ömtåligt godset

är och om man har möjlighet att kontrollera godset under transporten. Med dessa
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förfrågor utökas informationen från att bara ha med prioritetsordningen till att

även fånga deras krav på faktorerna. Enkäten som skickas ut till transportköparna

kommer att ha utseendet enligt bilaga 2.

5.1.1 Tillvägagångssätt för analys av enkäten

För att det ska gå att analysera de svar som är erhållna måste ett sätt att utvärdera

dem bestämmas. Då alla faktorer som påverkar transportbeslut ska ställas i rela-

tion till varandra och göras generella bedömningar av, ska enkäten utformats så att

varje enskild faktor jämförs med tidsfaktorn "i rätt tid". Jämförelserna poängsätts

sedan från ett till sju och varje transportfaktor för varje företag får ett rangord-

ningsnummer allt efter transportköparen bedömning av dess vikt. I varje bransch

räknas ett snittvärde ut för varje enskild transportfaktor.

Summan av snittvärdena, för faktorerna, sätts till 100 % och samtliga faktorer

blir en delmängd av denna, ju högre värde på faktorn desto viktigare är den. Som

exempel på värderingen ser kombitransporterna ut som i figur 5.1. Uträkningen

kan göras för olika branscher, varje företag för sig eller efter om man transporterar

med kombitrafik eller inte.

Snittvärdena kan sedan jämföras mellan branscherna och kombitrafiken (se fi-

gur 6.1-6.9) och även med företag som inte transporterar med kombitrafik och de

som gör det (se figur 6.10 och 6.11).

5.2 Bortfallsproblem

Med bortfall menas att inte alla enkäter som skickats ut har kommit in. Det är

alltså inte alla av transportköparna som har svarat.

Bortfallet i en undersökning, om det är stort, gör att det är svårt att dra några

generella slutsatser. Ofta är det dessutom inte ett genomsnitt av de tillfrågade som

inte svarar, utan en speciell grupp av respondenter. I fråga om prioriteringar av

transportfaktorer kan det vara företag som inte tycker att just deras transporter är

värda att ta med som inte svarat, orsaken kan vara att de transporterar lite gods

eller att de har så differentierade transporter att det är svårt att skapa en enhetlig

bild av dem. Att inte erhålla svar från en viss grupp av respondenter medför en

snedvridning av resultatet vilket minskar undersökningens trovärdigheten som

spegling av verkligheten.

Orsaken till bortfall kan delas in i tre huvudgrupper (Lekvall & Wahlbin,

1993):

e Man får inte tag i undersökningsenheter p.g.a. att respondenten inte är anträff-

bar eller att man har fel adress. .

e Man får tag på respondenten men utan att kunna genomföra en utfrågning p.g.a.

sjukdom eller språksvårigheter.

e Man får in utfrågningsmaterial men de går inte att använda. Orsaken kan vara

att enkäter inte är fullständigt ifyllda.

Det som saknas som orsak till bortfall, är att respondenten vägrar att svara p.g.a.

tidsbrist eller sekretesskäl.

Av de ovan nämnda orsakerna är det inte allt som går att applicera på enkät-

undersökningen i denna studie.

Risken att inte få tag på rätt person är uppenbar då enkäterna var adresserade

till transportansvarig. Att personen inte är anträffbar är inget problem då man

skickar brev, att fel adress har använts är inte särskilt troligt och rättas dessutom

till med eftersändning av post.
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Att inte få något svar från respondenter även om de har erhållit enkäten är där-

emot en stor risk. Personer kan tycka att de inte är tillräckligt kompetenta, de kan

anse det ointressant eller inte tycka sig ha tid att fylla i enkäten. Att stöta på språk-

svårigheter eller sjukdom som förhinder är knappast troligt vid denna undersök-

ning.

Enkäter som inte är fullständigt ifyllda och på grund av det inte går att använda

i undersökningen kan förekomma. Det i enkäten som kan vara tveksamt och dåligt

ifyllt är frågorna som behandlar hur långa transporterna är och vilka problem som

kan uppstå. Frågorna om prioriteringarna är endast kryssfrågor vilka inte kan vara

tvetydiga, däremot kan respondenten ha misstolkat graderingarna och fyllt i "fel"

vilket skulle orsaka att deras svar inte kommer att tolkas som det var ämnat. En-

käten kan alltså användas till viss del om det skulle visa sig att den inte är

komplett ifylld.

5.3 Svarsfrekvens

Svarsfrekvensen som har erhållits är ca 78 %. Av de 36 företag som represen-

terade de 9 olika branscherna, är det 13 stycken som har svarat utan att bli på-

minda. Efter att påminnelsesamtal hade ägt rum var det 28 av de 36 som svarat på

enkäten.

5.3.1 Påminna för att få in enkäter

För att få in en större del av enkäterna från företagen blev det till att ringa och

påminna. Samtliga brev var adresserade till transportansvarig på företagen. Pro-

blemet som uppstod var att det blev väldigt svårt att få tag i den personen som

hade erhållit enkäten. Transportansvarig visade sig innebära allt från VD till

transportavropare på företagen, ofta beroende på hur de i växeln/postavdelningen

tolkade benämningen. När man sedan ringer och frågar efter transport-

ansvarig/logistikchef är det inte alls säkert att man kommer till samma person som

enkäten kom till.

Vid rundringningen till 21 företag som inte svarat på enkäten, var det i nio fall

som samtalen kom till de personer som hade erhållit enkäten. Av dessa nio var det

en person som vägrade att överhuvudtaget diskutera blanketten och ännu mindre

kunde tänka sig att besvara den. De övriga åtta skulle försöka att fylla i och posta

enkäten så fort som möjligt.

Efter att ha väntat några veckor var det 6 av dem som hade besvarat enkäten.

I tolv av fallen resulterade spårandet av enkäten att den person som åtminstone

enligt växeln på företaget och sig själva var transportansvarig aldrig hade sett en-

käten. Vissa personer ursäktade sig med att det var hemskt mycket att göra på

företaget och brev som inte var adresserade till någon speciell öppnades av

postavdelningen. Postavdelningen gjorde en bedömning och ifall de inte ansåg det

var något viktigt slängdes eller arkiverades brevet och nådde aldrig personen i

fråga. I de här tolv fallen frågades personerna om de kunde tänka sig att fylla i

enkäten om den adresserades direkt till dem, samtliga tolv var positiva till detta.

Då även dessa tolv hade fått några veckor på sig var det 9 av dem som besvarat

enkäten.

Att inte alla 23 företag som inte besvarat enkäten påmindes med telefonsamtal

beror på att några företag hade besvarat enkäten anonymt. En del av dessa ano-

nyma företag gick med hjälp av antalet anställda, omsättningen och verksamhets-

område att identifiera. Två företag var dock så svåra att härleda till sitt ursprung så
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för att inte riskera att påminna någon som redan svarat på enkäten, fick fyra före-

tag, varav två hade svarat på enkäten, slippa undan påminnelse och medverkan.

5.4 Hur uppfyller kombitrafiken transportfaktorerna?

För att se hur väl kombitransporterna uppfyller de faktorer som har behandlats i

tidigare kapitel, kommer de att diskuteras och sedan göras en bedömning av.

5.4.1 Transporttid

Kombitransporterna har en stor nackdel mot rena lastbilstransporter, de tar längre

tid. Som vi diskuterade i kapitel 1.2 har kombitrafiken ett klart underläge i för-

hållande till landsvägstransporterna. Om man istället jämför med rena järnvägs-

transporter tar kombitrafiken betydligt kortare tid. Tidsvinsten mot ren järnväg

beror på att kombitrafiken dels har en lastnings och lossningsprocess som går

snabbare samt att kombitågen har högre prioritet på järnvägsnätet. Faktorn "Kort

tid" får ett inte allt för bra betyg men ändå inte någon bottennotering.

Om man däremot tar och tittar på om transporterna håller de tider som är av-

talade står man i en helt ny situation. Kombitrafiken håller sina tider och vid en

jämförelse med lastbilarna kan man hålla samma höga standard. Naturligtvis kan

förseningar uppkomma men inte oftare än att det räknas till undantagen. Faktorn

"I rätt tid" får därför ett högt betyg.

5.4.2 Frekvens

Den frekvens som är möjlig för kombitrafiken att erbjuda sina transportköpare är

begränsad till den turlista som Rail Combi ger ut. De båda andra aktörerna Inter-

container och Swe-Kombi köper transporter av Rail Combi och är alltså be-

gränsade till den service som Rail Combi erbjuder. Turlistan är satt så att det går

ett tåg från en terminal till en annan varje dag utom lördagar och söndagar. Den

genomsnittliga frekvensen man har möjlighet att få på sina leveranser är en gång

per dag under arbetsveckan. I jämförelse med lastbilar som kan avgå hur ofta som

helst är det förstås en nackdel för kombitrafiken att ha denna begränsning.

5.4.3 Tillförlitlighet

Den tillförlitlighet som kombitransporterna kan uppvisa stämmer nog överrens

med den som lastbilstransporterna har. Kravet att en transport ska komma fram i

rätt tid uppfylls väl då de flesta kombitåg håller sin tidtabell och transportköparna

kan lita på den.

Att det är rätt kvantitet och kvalitet som levereras beror inte på vad det är för

något transportslag som utför transporten utan mer på hur det är kontrollerat och

packat från avsändaren, här har kombitrafiken samma förutsättningar som andra

transportmedel att uppfylla kriterierna.

När det gäller att det är rätt varor som ska komma fram har kombitrafiken en

stor fördel då man hela tiden hanterar lastbärare där godset är lastat i. Detta gör att

risken för att det vid omlastningar och hanteringar skall kunna försvinna gods eller

att gods skulle kunna hamna på fel leverans är minimal. Det är samma säkerhet för

att man ska få rätt gods vid en kombitransport som det är vid en reguljär last-

bilstransport.
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5.4.4 Godssäkerhet

Kombitransporter har problem med att gods inte är säkrat för de påkänningar som

det utsätts för under järnvägstransporten (Strömberg, 1995). Påhängs-

vagnar/trailers är nämligen anpassade för att tåla stora påfrestningar framåt och

betydligt mindre bakåt. Problem uppstår då varannan trailer åker baklänges i ett

kombitåg, vid en inbromsning kommer godset att utverka en kraft som i värsta fall

är för stor för de surrningar som finns. Gods kan på detta vis skadas och inte upp-

fylla de krav som köparen ställer.

Det förekommer också att gods skadas när tågvagnar rangeras, detta gäller inte

de kombitransporter som är heltåg utan endast de som kräver rangeringar (deltåg

och strövagnar) för att komma till rätt slutmål.

Att gods kan skadas när lastbärarna hanteras vid terminalerna är klart och att

det även har inträffat är känt, det som är avgörande här är hur den hantering som

sker sköts, en dålig dag för truckföraren eller dålig väderlek kan här vara det av-

görande. Detta och andra skadeorsaker gör att kombitransporterna har en något

högre skadefrekvens än t.ex. lastbilstransporterna. Kombitransporter har däremot

den fördelen att man undviker risken att råka ut för trafikolyckor vilka kan för-

störa hela lasten, tågolyckor kan i och för sig inträffa men är betydligt ovanligare.

Känsligt gods är alltså inte lämpligt att transportera med kombitrafik då de

många hanteringarna och eventuella rangeringarna orsakar stötar. En lastbilstrans-

port som transporterar känsligt gods kan anpassa körstil och hastighet efter vad för

förhållandena som råder, ett tågset med kombilastbärare har däremot lite svårare

att anpassa sig till individuella vagnar.

Den anslutningstrafik som finns till/från terminalerna kan vara av två olika va-

rianter: .

e Den som transporterar hela lastbärare direkt från leverantören alt. till kunden.

e Den som kör en insamlingsrutt för att fylla på/lasta av lastbäraren med gods

från/till olika leverantörer/kunder.

Vid transporter direkt från leverantören eller till kunden är det oftast åkerier

som är anslutna till en förmedling som utför transporterna. Denna nisch av trans-

portnäringen kallas dragbilsbranschen och klassas som den mest osunda av alla på

marknaden för transporter (Wahlström, 1995). Chaufförerna har varken avtalsen-

liga löner eller arbetstider, det förekommer arbetspass på upp till 40 timmar i

sträck, vilket är 27 timmar mer än tillåtet. Dragbilarna är ofta eftersatta i under-

hållet, detta gäller även trailerna vilka ingen känner något ansvar för då de byter

dragbil och chaufför mellan varje körning. En dragbil transporterar lastbärare inte

bara till terminalerna utan kan också i fall av förseningar få köra hela sträckan

istället för att använda järnvägen.

Förhållanden som dessa med utslitna chaufförer och med trafikfarliga fordon är

varken bra för de direkt berörda, medtrafikanterna eller för komitrafikens kunder.

Den hårda konkurrensen medför att transportköpare får billiga transporter. Det

finns dock nackdelar för transportköpare med en hård konkurrens. Chaufförernas

pressade situation gör att lastning/lossning och körningar lätt kan orsaka gods-

skador vilket i huvudsak drabbar transportköparna. I längden skulle det nog vara

hälsosammare om man med ett högre pris på anslutningstrafiken kan få säkrare

transporter där de medverkande parterna tar ett större ansvar.

"Godssäkerheten" får i jämförelse mot "I rätt tid" ett lågt betyg.
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5.4.5 Flexibilitet

Flexibilitet är inte något honnörsord för kombitrafiken, åtminstone inte när det

gäller när man kan få transporter utförda. Som transportköpare är man tvungen att

ha levererat sin lastbärare till terminalen före ett visst klockslag för att få möjlig-

het att kunna utnyttja kombitrafiken. Det spelar dessutom inte någon roll hur tidigt

på dagen lastbäraren är där, den kommer inte iväg tidigare för det om den inte

råkar vara där ett helt dygn innan. Denna fasta och allenarådande tidtabellen, som

kanske är nödvändig för att ett järnvägstrafikutnyttjande transportmedel ska kunna

fungera, gör att det knappast finns någon flexibilitet alls när det gäller tidsaspekten

på transporterna. Då det är många företag som utför sina transporter över natten i

alla fall, kanske det inte är så viktigt att kunna anpassa tiden för transporterna.

Möjligheten att vara flexibel i hur mycket man kan transportera är betydligt

bättre, om man har lastbärare som är fyllda kan man transportera i stort sett hur

många eller få man vill. Problemet här är att det kan bli fullt i ett tåg och då får

man snällt vänta på turen nästa dag. När man ska boka en plats på tåget måste man

göra det senast kl. 12.00 samma dag vilket minskar flexibiliteten, detta kan vara

av betydelse då man kan få gods som måste transporteras med kort varsel. Om

man bokar transporten före klockan 12.00 är det ändå inte säkert att man får

komma med eftersom tåget kan vara fullt eller att den vagntyp som krävs för last-

bäraren inte finns tillgänglig. I det långa loppet kan man naturligtvis ändra på an-

talet tåg och vagnar som avgår men kortsiktigt kan det uppstå problem.

5.4.6 Kontrollerbarhet

När man transporterar gods med kombitransporter har man från början lastat en

lastbärare som ska transporteras till kunden. Möjligheten att få information om

godset kommer att likställas med möjligheten att kunna kontrollera lastbäraren. Så

länge som lastbäraren befinner sig på lastbil på väg till eller från terminalen finns

samma möjlighet att kontrollera den som vid rena lastbilstransporter. När man har

lämnat lastbäraren vid terminalen har man däremot inte samma möjlighet att få

information om var den befinner sig eller om det kan ha uppstått någon försening.

Gods som transporteras med kombitrafik blir naturligt nog anonymare än vid

lastbilstransporter då det kan ingå upp till 50 vagnar i ett tågset. Möjlighet att få

reda på om tåg är försenade finns men kräver extraarbete för transportköparen.

Vid en jämförelse med "I rätt tid får "Kontrollerbarheten " ett lågt betyg.

5.4.7 Pris

Priset är kombitransporternas största fördel. Som vi kunde konstatera efter dis-

kussionen i kapitel 1.2, är och kommer kombitrafiken alltid att försöka vara minst

10 % billigare än motsvarande transport på landsväg. Detta ger ett högt betyg åt

faktorn "Priset".
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5.4.8 Summering av kombitrafiken

För att kunna se vilka företag som överensstämmer med kombitrafikens egen-

skaper kan en värdering av de tidigare diskuterade faktorerna för kombitrafiken

göra. För att få ett lättare underlag att skatta överensstämmelsen med vad trans-

portköparna bedömde som väsentligt används samma frågor och skalor som gjor-

des i enkäten till transportköparna. En transport med de prioriteringar som är op-

timala för kombitrafiken kryssas i, i enkäten nedan. Den ifyllda enkäten kommer

att fungera som underlag vid utvärderingen i kapitel 7.

1. Hur bedömer ni tidsaspekten då ni ska fatta beslut om transportköp?

Helt oviktig 7 F U U X D D -Mycket viktig

2. Vad är viktigast: att transporterna tar kort tid eller att de kommer i rätt tid?

Tar kort tid 0 10 001 I K 0  Trätt tid

3. Hur frekvent har ni behov av att ha transporter?

[01 2-3 ggr/dag X 1 ggr/dag [2-3 ggr/vecka [1 ggr/vecka 0 2-3

ggr/månad

4. Vad är viktigast vid transportköp: att ha frekventa transporter eller att de

kommer i rätt tid?

Frekventa DOT T K IT 0 I rätt tid

5. Hur ömtåligt är det gods ni transporterar?

Totalt ocömt 1 0 0 X 01 0 0 Mycket ömtåligt

6. Vad är det viktigaste: att ha en god godssäkerhet eller att transporterna kommer

i rätt tid?

Godssäkerheten DO 1030 00 C 1 9 I rätt tid

7. Kan ni kontrollera och få information om en leverans under transporten?

Omöjligt att få info. 1 X 0 0 1 0 0 Lätt att få

info.

8. Vad är viktigast: att kunna kontrollera transporterna eller att de kommer i rätt

tid?

Kunna kontrollera 03 0 0 m 0 CT (X I rätt tid
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9. Hur viktigt är priset vid transportköp?

Oviktigt 8 T T TO T & 9 Mycket viktigt

10. Vad är viktigast: ett bra pris eller att transporterna kommer i rätttid?

Priset DT DR T T 00 I rätt tid

Uppfyllelseordningen av faktorerna blir här att priset och i rätt tid kommer på en

första plats, frekvensen kommer på tredje plats, kort tid och godssäkerhet på

fjärde plats samt att kontrollerbarhet är den faktor som uppfylls sämst.

Kombitrafiken kommer att se ut som figur 5.1 vid den analys som är beskriven

i kapitel 5.1.
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Figur 5.1 Kombitrafikens uppfyllan av transportfaktorer procentuellt sett.
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6 Vad anser transportköparna

I detta kapitel ska de resultat som erhållits presenteras. En redovisning av de di-

rekta svaren som har inkommit ska överskådligt gås igenom efter branscher och

efter om företagen redan transporterar med kombitrafik eller inte. Meningen med

detta är att de likheter och skillnader som finns mellan transportköparnas krav och

kombitrafikens förmåga att uppfylla dem ska framträda. Förhoppningsvis ska det

även framgå eventuella skillnader mellan de som redan använder kombitransporter

och de som inte gör det.

6.1 Rådata och analys av enkäterna

Rådata är de direkta svar som är erhållna ur enkäterna. Företagen i de olika bran-

scherna, både storleks- och verksamhetsmässigt, ser olika ut. En översiktlig redo-

visning av företagens transporter kommer kanske att förklara skillnader i de er-

hållna svaren. '

En analys av företagen i branscherna samt en genomgång av hur kombitrafiken

förmåga att uppfylla transportfaktorerna förhåller sig i jämförelse med transport-

köparnas krav, kommer att ligga till grund för de slutsatser som ska göras i

kapitel 7.

För att kunna jämföra branscherna till struktur och egenskaper kommer de

grunddata som transportköparna uppgett att sammanställas i figur 6.1. Svar.sfrekv.

anger hur stor andel av företagen som har svarat på enkäten, Antal anst. hur många

i snitt som arbetar på företagen och Om.s./anst. hur stor omsättningen per anställd

är. Export och Kombiand. anger hur stora andelar som exporteras resp. transpor-

teras med kombitrafik av företagen. Trp.längd och Trp.tid anger transporternas

längd per distans resp. tid inom Sverige. Slutligen anger Frekvens hur ofta i snitt

företagen har behov av att ha transporter.
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Käg Jsind.tr art
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Figur 6.1 Kartläggning av vad branschernas transporter harför egenskaper,

representerade av deföretag som har svarat på enkäten.

6.1.1 Jord- och skogsbruk

De problem som har angetts med transporterna är dels långa transporttider och

dålig leveranssäkerhet/tillförlitlighet samt höga kostnader.

Samtliga företag tycker att tiden är ganska viktig vid transportköp, behovet av

transporter varierar från 2-3 ggr/dag till 2-3 ggr/vecka. Timmer bedöms av före-

tagen som totalt oömt, medan spannmål varken är ömtåligt eller oömt. Samtliga

transportköpare tycker att det är mycket lätt att få information om transporterna

men att priset inte spelar någon väsentlig roll.

Den värdering som transportköparna inom branschen ger transportfaktorerna är

att i rätt tid och godssäkerhet kommer på första plats, pris på tredje, kontroller-

barhet på fjärde, frekvens på femte samt kort tid på sjätte plats.
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Figur 6.2 Kombitrafiken relativtjord- och skogsbruk iprocentuella uppfyl-

lan/krav på transportfaktorerna.

Att branschen med sitt relativt låga värde på det som transporteras inte priori-

terar kort tid är inte särskilt förvånande. Prioriteringen av säkerheten verkar där-

emot vara lite märklig då man uppgett att godset är oömt.

6.1.2 Gruvindustrin

Långa transporttider har uppgetts vara det viktigaste problemet följt av höga

transportkostnader.

Hur viktig tidsaspekten är varierar allt ifrån ganska oviktig till mycket viktig.

Alla företag behöver transporter minst en gång per dag, ett ända upp till 20 st.

Som väntat är godset som transporteras totalt oömt för samtliga företag. Alla

tycker dessutom att det är lätt att få information om transporterna, däremot varie-

rar inställningen till vikten av priset från mycket viktigt till neutral.

Prioriteringen av transportfaktorerna i branschen har följande ordning: Gods-

säkerhet och i rätt tid på första plats, kort tid och frekvens på tredje, kontroller-

barhet på femte samt pris på sjätte plats.
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Figur 6.3 Kombitrafiken relativt gruvindustrins uppfyllan/krav på transporter

på en procentuell bedömningsgrund.

Godset är lågvärdigt och oömt, men ändå har gruvindustrin, vilket är mycket

märkligt, liksom jord- och skogsbruket bedömt godssäkerheten som viktig. Även

priset på transporterna borde ha bedömts annorlunda med tanke på godsvärdet.
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6.1.3 Livsmedelsindustrin

Av de fyra företagen som fick enkäter för att de tillhörde livsmedelsindustrin är

det tre som har svarat. Dessutom är det ett av de företag som enligt Svensk Han-

delskalender tillhörde kemiskindustri, och ett av de som blev tillfrågade för att de

använder sig av kombitrafiken som ansåg sig tillhöra livsmedelsindustrin.

Tiden är mycket viktig för två av företagen, viktig för två och ganska oviktig

för ett. Tre anger att de behöver transporter en gång per dag medan de resterande

har behov av 2-3 /vecka och 25 /dag. Livsmedlen som transporteras är för två

företag mycket ömtåliga, för två ömtåliga och för det sista lite ömtåliga. Möjlig-

heten att få information om transporterna anger två att det är lätt, två att det är

ganska lätt samt det sista att det svårt. Priset säger fyra att det är det är viktigt och

en att det är mycket viktigt.

Livsmedelsindustrins transportköpare har som högsta prioritet när de köper

transporter i rätt tid, på andra plats kommer priset, på tredje godssäkerheten, på

fjärdefrekvensen, på femte kontrollerbarheten och på sjätteplats kort tid.
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Figur 6.4 Livsmedelsindustrins kontra kombitrafikens krav ochförmåga att

uppfylla transportfaktorer. -

Prioriteringarna inom branschen bjuder inte på några överraskningar, utan är

ungefär så som man kan vänta sig. Kunderna är naturligtvis måna om att leve-

ranserna med livsmedel kommer när behovet finns vilket motiverar den höga

prioriteringen av i rätt tid. :

6.1.4 Trävaruindustrin

Samtliga anser att höga kostnader är det största problemet följt av långa transport-

tider och hög skaderisk.

Tiden bedöms som mycket viktig till måttligt viktig och alla företagen behöver

transporter minst 1 gång oftast 2-3 ggr/dag. Trävarorna bedöms som varken ömtå-

liga eller oömma och alla anser det vara ganska lätt att få information om trans-

porterna. Priset vid transportköp anser alla att det är viktigt, i ett fall mycket vik-

tigt.

Trävaruindustrin har en jämn prioritering av flertalet faktorer. På första plats

ligger godssäkerhet, pris och i rätt tid, på fjärde plats liggerfrekvens och kontrol-

lerbarhet samt på sjätte plats kort tid.
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Figur 6.5 Trävaruindustrins överensstämmande med kombitrafiken avseende

transportfaktorernas procentuella prioritering.

Trävaruindustrin är lik livsmedelsindustrin och prioriteringarna verkar stämma

bra överens med de varor som finns inom branschen. I rätt tid är inte lika viktigt

vilket kan vara naturligt då trävaror varken är färskvaror eller har en lika varie-

rande efterfrågan.

6.1.5 Massa- och pappersindustrin

Ett av företagen i branschen har ca 500 anställda medan det andra är litet med 30

anställda. Hög skaderisk har angetts som ett problem följt av dålig leverans-

säkerhet.

Tiden anses vara mycket viktig eller varken viktig eller oviktig, ett av företagen

behöver transporter 2-3 ggr/dag medan det andra bara behöver 2-3 ggr/månad.

Godset som transporteras bedöms som ömtåligt eller oömt. Båda företagen anser

att det är lätt att få information om transporterna och att priset är viktigt, för det

ena företaget mycket viktigt.

Massa- och pappersindustrin anser att högsta prioritering av transportfaktorerna

har godssäkerheten, priset och i rätt tid, på fjärde plats kommer frekvensen och

kontrollerbarheten, på sista platsen kort tid.
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Figur 6.6 Kombitrafikens matchning av massa- och pappersindustrin priorite-

ringar av transportfaktorer.
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Att prioriteringen av kort tid är så låg beror främst på att transporterna utom

Sverige är upp till 1000 mil långa och att det är lågt värde på godset. De övriga

prioriteringarna är ganska normala.

6.1.6 Kemisk industri

Av de tre företagen som har svarat är ett stort (ca 750 anställda) och två små (ca

50 anställda), inget anger att de har några problem med transporterna.

Företagen har bedömt tiden som mycket viktig till knappt viktig, två är be-

roende av transporter varje dag medan ett klarar sig med ett par i veckan. Godset

bedöms av två som oömt och av ett som ömtåligt. Möjligheten att få information

om transporterna säger sig två tycka är lätt och en svårt. Priset är de någorlunda

överens om hur betydande det är, två anser det mycket viktigt och en viktigt.

Prioriteringen av transportfaktorerna inom den kemiska industrin är relativt lik

den för jord- och skogsbruk. Högst prioriterat är godssäkerheten och i rätt tid, på

tredje plats kommer priset, på fjärde kort tid och frekvensen och på sjätte plats

kontrollerbarheten .
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Figur 6.7 Den kemiska industrins prioriteringar av transporgfaktorema i järn-

förelse med kombitrafikensförmåga att uppfylla de samma.

De kemiska företagen transporterar ofta farligt gods vilket motiverar den höga

prioriteringen av godssäkerheten. Det är även p.g.a. av detta, lite förvånande att

möjligheten att kontrollera och få information om transporterna har fått en så låg

prioritering.

6.1.7 Jord- och stenindustrin

Som det vanligaste problemet med transporterna inom näringsgrenen anger alla

höga kostnader, Dålig leveranssäkerhet och inte tillräckligt frekventa transporter

är de näst största problemen.

Tiden bedöms av företagen som allt från mycket viktig till varken viktig eller

oviktig. Företagens behov av transporter varierar det också, ett behöver transporter

varje dag, ett några i veckan, samt ett bara en gång i veckan. Godset som trans-

porteras har bedömts som varken ömtåligt eller oömt av två företag och som oömt

av ett. Möjligheten att få information om transporterna har av två bedömts som

svårt och av ett som lätt. Priset är för samtliga viktig och för två till och med

mycket viktigt.
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Prioriteringsordningen av transportfaktorerna är att på delad första plats

kommer godssäkerheten, priset och i rätt tid, på fjärde plats kommer kontroller-

barheten, på femtefrekvensen och på sjätte plats kort tid.
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Figur 6.8 Jord- och stenindustrins prioriteringar i jämförelse med kombitrafi-

kensförmåga att uppfylla dem. -

Prioriteringarna ser ut som trävaruindustrins och massa- och pappersindustrins.

Att säkerheten har bedömts som viktig av jord- och stenindustrin kan man ifråga-

sätta då godset är betydligt ocömmare än de andra branschernas.

6.1.8 Järn- och stålindustrin

Det vanligaste problemet med transporterna i branschen är höga kostnader, långa

transporttider samt dålig tillförlitlighet.

Tiden bedöms som varken viktig till mycket viktig vid transportbeslut. Samt-

liga företag har behov av att ha transporter minst en gång per dag. Godset som

transporteras bedöms av alla som oömt. Hur det är att få information om trans-

porterna varierar från allt från lätt till svårt. Priset bedöms av tre företag som

mycket viktigt och av ett som viktigt.

Prioriteringsordningen inom järn- och stålindustrin är relativt jämn. I rätt tid

har första plats, pris andra, godssäkerheten tredje, kort tid och frekvens fjärde

samt kontrollerbarheten sjätteplats.
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Figur 6.9 Betydelsen av transportfaktorerna i jämförelse mellan kombitrafiken

och järn- och stålindustrin på procentuell bas.
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Järn- och stålföretag är ofta underleverantörer till större företag vilka är med-

vetna om kostnaden för bl.a. material i lager, detta motiverar den höga priori-

teringen av i rätt tid som uppgetts. Då branschen är utsatt för hård konkurrens från

andra länder spelar naturligtvis även priset på transporterna stor roll som konkur-

rensmedel. I övrigt är den relativt höga prioriteringen av kort tid förvånande då det

är lågt förädlade varor som transporteras av branschen.

6.1.9 Verkstadsindustrin

Tre av fyra företag i branschen har angett höga kostnader som det allvarligaste

problemet med transporterna, det sista har nämnt långa transporttider. Övriga

problem klassas som ungefär lika viktiga.

Tiden bedöms olika av företagen, från varken viktig eller oviktig till viktig.

Samtliga företag behöver transporter minst en gång per dag. Godset från verk-

stadsindustrin är allt från oömt till ömtåligt, på liknande sätt förhåller det sig med

möjligheten att få information om transporterna, alla alternativ från nästan omöj-

ligt till ganska lätt finns med. Priset bedöms däremot enhetligt, från någorlunda

viktigt till viktigt. -

Verkstadsindustrin har bedömt att i rätt tid är viktigast, kontrollerbarheten och

godssäkerheten kommer på andra plats, priset på fjärde samtfrekvensen och kort

tid på femte plats.
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Figur 6.10 Verkstadsindustrins krav på transportfaktorerna jämfört med kombi-

trafikensförmåga att uppfylla desamma.

Företagen i branschen är i likhet med järn- och stålföretagen ofta underleveran-

törer till större företag. Dessa har ofta uttalade krav om att leveranser skall vara

frekventa och med liten godsmängd i varje, samt att de ska komma i rätt tid för att

man ska slippa höga kostnader i lager. Detta speglar sig väl i prioriteringen av i

rätt tid. Däremot är det lite förvånande är att frekvensen har en så låg prioritering,

enligt resonemanget ovan borde den vara högre skattad.

6.2 Matchar företagen nätverken och systemen?

I kapitel 2.11 konstaterade vi att vissa nätverk och system är passande för kombi-

trafiken och alltså vore bra om företagen kunde uppfylla. Vi ska analysera före-

tagen som har svarat på enkäterna och deras transporter för att se om de stämmer
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överens med de teoretiska systemen, skillnader visar sig förhoppningsvis mellan

de olika branscherna.

Nätverken för materialflöden som konstaterades att de vore lämpliga är Y-, A -

och X-systemen som hade långa och eventuellt samlastade transporter mellan två

terminaler. Med samlastning menas här att det gods som transporteras kan ha flera

olika slutmål fast det transporteras ihop en längre sträcka innan det splittras upp.

Transporterna har förutom att de ska vara längre än 20 mil, för att passa kombi-

trafiken, även de kraven att det som transporteras skall kunna lastas i lastbärare

samt att företaget skall ligga i en terminals upptagningsområde. Att avgöra om alla

företag i varje bransch ligger i något upptagningsområde blir som förståeligt helt

orimligt då det finns 114.640 registrerade företag inom de nio branscherna

(Statistisk årsbok, 1994).

6.2.1 Branscher som uppfyller kombisystemens krav

Av de branscher som är representerade i undersökningen är det säkert ett flertals

transporter som inte uppfyller kombitrafikens krav. Dessa branscher behöver inte

vara med i en fortsatt utredning även om deras prioritering av transportfaktorerna

stämmer med kombitrafikens förmåga att uppfylla dem.

Om en transport ska passa in för kombitrafik ska dessutom de kriterier som

nämndes i kapitel 2.11 vara uppfyllda, nämligen att:

e Transporterna måste vara längre än 200 km.

e Gods som transporteras måste kunna lastas i kombilastbärare.

e Avsändare och mottagare får inte ligga geografiskt alltför långt ifrån kombi-

terminalerna.

Skogs- och jordbruksprodukter samlas ihop och transporteras till antingen ett

sågverk eller en kvarn, denna del av transporten har en typisk Y-struktur. Det är

möjligt att den långa transporten i aggregerat tillstånd är i kortaste laget för att den

ska passa kombitrafiken. Gods i branschen är inte särskilt tacksamt att lasta i last-

bärare, timmer är nästan omöjligt medan däremot säd kan lastas i bulklastbärare

som kan hanteras mellan lastbilar och järnväg. Företagen är av arten lokaliserade

långt ifrån städer speciellt skogsbruken.

För att kombitrafiken ska vara ett fullvärdigt alternativ för hela branschen och

inte bara för jordbruket, krävs dels lastbärare motsvarande banke och eventuellt

lite längre transporter. Skogs- och jordbruk kommer inte att vara med i den fort-

satta utredningen.

Gruvindustrin har transporter som möjligtvis kan kategoriseras som Y-system,

malm bryts och samlas ihop för att sedan transporteras bort till malmverk. Trans-

porterna liknar egentligen mer ett I-system där stora volymer transporteras mellan

två parter utan att samlastas eller splittras mellan producent och slutkund. Trans-

porterna är korta inom landet medan exporterat gods har längre sträckor som är

bättre för kombitrafiken. Även i denna bransch är det svårt att hitta någon last-

bärare som är möjlig att använda. Den fraktade malmen är tung, vilket i och för

sig gör den lämplig för järnvägen, men att ha dubbla lastbärare, vilket kombi-

trafiken medför, gör att nyttolasten begränsas ytterligare. Gruvorna ligger liksom

skogsbruken ofta långt ifrån större orter, och även om det är vanligt med järnväg

till gruvorter så finns det inte någon kombiterminal med hanteringsutrustning.

Gruvnäringen, kommer inte heller den att vara med i det fortsatta analysarbetet.
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Livsmedelsindustrins transporter är i formen av ett A, från fabriken går det ut

samlastade transporter som sedan delas upp för att levereras till affärer och stor-

kök. Längden på leveranserna är fullt tillräckligt lång för att kombitrafiken ska

vara ett alternativ. Att transportera livsmedel med kombitrafiken är fysiskt sett

fullt möjligt, containrar och trailers som passar för livsmedel, även sådana som

kräver kyla, finns det gott om på marknaden. Livsmedelsfabriker ligger ofta loka-

liserade i närheten av råvaruproducenterna (jordbruken), men ändå i någorlunda

närhet till större städer, vilket gör att närheten till kombiterminaler inte borde vara

något problem.

Då livsmedelsindustrin tycks uppfylla samtliga grundkriterier kommer den att

vara med i det fortsatta arbetet.

Trävaruindustrin transporterar sitt gods på diverse olika sätt, somliga kör hela

laster till kunder som konsumerar allt själva (t.ex. husbygge) medan andra varor är

smågods som körs ut till butiker för att därifrån levereras till slutkund. Beroende

på vilket man betraktar så är det antingen ett I- eller A -system som oberoende av

vilket passar för kombitrafiken då snittlängden dessutom är 25 mil. Trävaror i de

flesta varianter passar bra att transportera i traditionella lastbärare som container,

växelflak och trailers. Träindustrierna brukar för det mesta ligga ute i skogen vid

någon liten by men ändå inte alltför långt från stomnätet och förhoppningsvis

kombiterminaler.

Även trävaruindustrin kommer att vara med i fortsättningen av analysen.

Massa- och pappersindustrins transporter kan liknas vid ett flöde där stora

kvantiteter körs från pappersbruk till emballagetillverkare, tidningsindustrier eller

liknande. Den nätverksstruktur som kan ligga närmast tillhands är inte någon av

de samlastningssystem som är redovisade i kapitel 2.9, utan snarare ett I-system

med ett enda flöde från en tillverkare till en kund. Längden på transporterna är

lämplig för kombitrafiken, speciellt då stora delar av produktionen går på export

är förutsättningarna bra. Produkter från branschens verksamheter är lämpligt att

skicka med lastbärare som passar för kombitrafiken, pappersrullar är alltid svårt

att transportera men inte värre i lastbärare än på andra sätt. Pappersindustrin krä-

ver mycket vatten och energi vilket gör att de ofta ligger vid kusten eller vid större

älvar, de flesta borde också ha närhet till större städer och kombiterminaler.

Branschen kommer att vara med i det fortsatta arbetet.

Den kemiska industrin levererar sitt gods från fabrik ut till butiker där det splitt-

ras upp eller till stora konsumenter som företag. Distributionen fårett A - eller I-

utseende och är genom att genomsnittslängden är ca 50 mil lämplig för kombi-

trafiken. Näringsgrenens produkter är av mycket varierande storlekar och vikter,

det mesta av godset är väl lämpat att transporteras med någon variant av lastbärare

som passar kombitrafiken. Det enda som kan ställa till problem är att det före-

kommer en del farligt gods från den kemiska industrin, problemen borde i och för

sig vara mindre om det transporteras med kombitrafiken än de kan bli med last-

bilstransporter. De kemiska industrierna är med sina mångfacetterade verksam-

hetsinriktningar placerade på de mest skiftande platser, vi kan nog ändå anta att

merparten har närhet till kombiterminaler.

Näringsgrenen kommer att vara med i den fortsatta utredningen.

Jord- och stenindustrin har transporter som oftast består av direktleveranser från

brott till en slutkund. Nätverksstrukturen för näringsgrenen är mest lik den I-form
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som har nämnts tidigare. De flesta av stentransporterna är så pass korta att de inte

är lämpliga för kombitrafiken. Det finns inte dessutom några lastbärare för kombi-

trafiken som är passande att använda för transporter av jord och sten. Närings-

grenen är väl spridd och det borde inte vara några problem med för långa avstånd

mellan producenterna och kombiterminalerna.

På grund av de korta avstånden och att det saknas lastbärare lämpliga för jord

och stentransporter kommer branschen inte att vara med i den fortsatta analysen.

Järn- och stålindustrins transporter går oftast från järnverk till bearbetnings-

fabriker, flödena är stora och kan kännetecknas med den I-form som är vanlig vid

transporter mellan företag. Längden för leveranserna är fullt tillräcklig för att

kombitrafiken ska kunna vara ett alternativ. Godset som produceras inom närings-

grenen är väl lämpat för transporter med kombitrafikens lastbärare, enda hindret

kan vara att det förekommer så tunga transporter av gjutgods att det inte är möjligt

att använda lastbilar vid transporterna. Järn- och stålindustrierna är ofta placerade

vid vattnet och i norra Sverige då de är beroende av kylvatten, elkraft och närhet

till de malmgruvor som finns. Eftersom kusten i Norrland är väl täckt av upptag-

ningsområdena för terminalerna är kombitransporter fullt möjliga.

I det fortsatta arbetet kommer branschen att vara med.

Leveranser från verkstadsindustrin är antingen till någon annan industri eller till

kunder eventuellt via återförsäljare. Det är även i detta fall nätverk enligt I- och

A -systemen som är karakteriserande för transporterna. Genomsnittslängden för

transporterna är ca 20 mil, eftersom hälften av dem alltså borde vara längre än

gränsen för kombitrafikens trafikunderlag är branschen intressant. Verkstads-

industrin produkter är väldigt varierande, det mesta av godset är väl lämpat att

köra i de lastbärare som kombitrafiken använder. Verkstadsindustrierna ligger ofta

i närheten av större orter vilket troligen borgar för närhet till någon kombi-

terminal.

Då verkstadsindustrierna är lämplig för kombitrafiken enligt grundkriterierna

kommer branschen att vara med i den fortsatta utredningen.

Vi kan konstatera att de flesta av branscherna uppfyller något av de system som

är beskrivna i kapitel 2.9, man får dock utöka med ytterligare ett system som inte

innehåller någon samlastning och splittring av godset. Systemet kan kallas för I-

systemet och är vanligt vid transporter mellan företag med så stora volymer att de

fyller hela lastbärare själva.

6.3 Kombi eller icke kombianvändare

Av de sammanlagt 33 företagen som har svarat på enkäten är det nio som an-

vänder sig av kombitransporter. För att se hur prioriteringarna skiljer sig mellan

användarna och icke användarna av kombitrafiken analyseras de på samma sätt

som branscherna har gjorts i kapitel 6.1.

6.3.1 Icke kombianvändare

De 24 företag som inte använder sig av kombitrafiken utnyttjar lastbilar till i snitt

90 % av sina transporter. Järnväg och båtar delar på resterande del där båtarna

uteslutande används för exportgods. Antalet anställda varierar mellan 14 och 1450

och representerar samtliga branscher. Omsättningen är även den mycket varie-

rande från 16 till 2100 miljoner kronor per år. Genomsnittet för antalet anställda är

169 personer, för omsättningen 366 miljoner vilket ger en omsättning per anställd
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på knappt 2,2 miljoner i snitt. Exporten är i genomsnitt 24 % av den totala om-

sättningen och varierar mellan företagen från 0 till 100 %, de större företagen

borde kan tyckas exporterar en större andel men något sådant kan inte utläsas.

Transportavstånden är nästan uteslutande under 50 mil, (det finns ett undantag där

avståndet är 1000 mil). Genomsnittslängden är ca 30 mil om inte den längsta

transporten är medräknad, i annat fall 76 mil. Transporttiden är 12 eller 28 timmar

vilket ger transporthastigheter på 25 km/h eller 27 km/h.

Som "det allvarligaste problemet" har 62 % angett höga kostnader, 24 % långa

transporttider samt 5 % de övriga tre alternativen hög skaderisk, dålig leverans-

säkerhet och inte tillräckligt frekventa. Som "näst allvarligaste problemet" har

företagen angett långa transporttider och dålig leveranssäkerhet till 24 %, höga

kostnader och inte tillräckligtfrekventa till 19 % samt hög skaderisk till 14 %. Det

"tredje allvarligast problemet" har av 33 % angetts vara hög skaderisk och långa

transporttider, till 19 % inte tillräckligt frekventa, 10 % höga kostnader samt till

5 % dålig leveransservice. )

Som det absolut största problemet har alltså angetts "höga kostnader", hela

90 % av företagen har med det som ett av de tre största problemen. "Långa

transporttider" ligger inte långt efter där det är 81 % som har nämnt det som ett

allvarligt problem.

Hur viktigt transportköparna anser det vara med de olika transportfaktorerna

avgörs genom att sätta betyg på en skala 1-7 där 1 är det lägsta /oväsentligaste och

7 är det högsta/viktigaste. Denna gradering ska inte förväxlas med den prioritets-

ordning som även kommer att göras.

Företagen som inte använder sig av kombitransporter har bedömt tiden som

viktig. I genomsnitt har tiden fått 5,6 på betygsskalan och 30 % har angett den som

mycket viktig.

Den frekvens som man har angett som nödvändig är i snitt 2 ggr per dag, det är

26 % som inte anser det nödvändigt att ha så frekventa transporter som en gång

per dag.

Hur ömtåligt godset som transporteras är har företagen i snitt på den sjugra-

diga skalan satt till 3,5 vilket alltså är något under varken ömtåligt eller ocömt (4).

Vid frågan om hur det är att kontrollera och få information om transporterna

har 56 % svarat att det är mycket lätt eller lätt. I snitt har företagen bedömt infor-

mationsmöjligheten som 5,2 på den sjugradiga skalan.

Priset är den faktor som flest av transportköparna har bedömt som viktig. Hela

83 % av företagen har satt priset som viktigt eller mycket viktigt, medelvärdet på

prisbetydelsen är 6,1.

Den prioriteringsordning som icke kombianvändarna har av transportfaktorerna

är relativt jämn. Högsta prioritet har i rätt tid, andra plats har godssäkerheten,

tredje har priset, fjärde harfrekvensen och kontrollerbarheten och sjätte plats har

kort tid.
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Figur 6.11 Transportköparnas som inte använder kombitransporter priorite-

ringar i jämförelse med kombitrafikensförmåga att uppfylla dem.

6.3.2 Kombitrafiksanvändare

Det är som tidigare nämnt nio företag som har svarat på enkäten som använder sig

av kombitrafiken. Graden av kombitrafikanvändning varierar från 1 % av trans-

porterna till 65 %. Av företagen är det ett som tillhör "livsmedelsindustrin", ett

"massa/pappersindustrin", ett "kemisk industri", två "järn och stålindustrin", ett

"verkstadsindustrin" medan de övriga tre tillhör handel och åkeriverksamheter.

Antalet anställda varierar mellan 17 och 760 och årsomsättningen mellan 25

och 6000 miljoner. Medelantalet anställda är 370 och snittomsättningen 1626

miljoner. Omsättningen per anställd blir 4,4 miljoner och är ett väldigt högt värde,

(det skulle bli en väsentlig skillnad om man uteslöt ett handelsbolag som har en

omsättning per anställd på 15 miljoner, siffrorna skulle då bli 1080 miljoner på

snittomsättningen och 2,9 miljoner per anställd). Andelen som exporteras varierar

mellan 0 och 70 % av omsättningen, genomsnittet ligger på 26 %. Genom-

snittslängden för transporterna är 59 mil, men varierar mellan 5 och 140 mil. 59

mil är fullt tillräckligt för att det ska motivera kombitransporter, däremot kan det

praktiska i att transporter på 5 mil utförs med kombitrafik ifrågasättas. Genom-

snittsiden för transporterna är 20 timmar vilket ger en hastighet på 30 km/h. De

flesta företagen har angett transporttiden i hela dygn vilket kan vara karakteristiskt

för kombianvändare då det antingen tar ett eller två nätter/dygn att utföra en trans-

port inom Sverige.

Det allvarligaste problemen med transporterna har angivits vara höga kostnader

vilket 86 % ansåg och långa transporttider vilket 14 % ansåg. Det näst allvar-

ligaste problemet ansåg 43 % vara långa transporttider och inte tillräckligt

frekventa medan 14 % tyckte det var höga kostnader. Som tredje allvarligaste

problemet tyckte 43 % att det var hög skaderisk och dålig leveranssäkerhet och 14

% tyckte det var långa transporttider.

Höga kostnader ansågs alltså av samtliga som ett stort problem.

Tiden anses av 22 % som mycket viktig och snittalet ligger på 5,6.

Frekvensen som krävs av transportköparna är 1,3 transporter per dag, det är

bara 11 % som säger sig inte behöva dagliga transporter.

Hur ömtåligt godset som transporteras är varierar väldigt mycket, i genomsnitt

är godset relativt ocömt, 3,4 på den sjugradiga skalan.

På frågan om hur det är att få information om och bevaka transporterna är

det hela 67 % som anser det lätt, snittvärdet ligger på 5,4.
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På hur avgörande priset är vid transportköp säger 44 % att det är mycket

viktigt, medelvärdet ligger strax över viktigt, 6,1 på skalan.

Den prioriteringsordning som transportköparna som använder sig av kombi-

trafiken har är: I rätt tid på första plats godssäkerheten på andra, priset på tredje,

kontrollerbarheten på fjärde, frekvensen på femte och kort tid på sjätte plats.
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Figur 6.12 Användares av kombitrafiken prioriteringar av transportfaktorerna,

i jämförelse med kombitrafikensförmåga att uppfylla faktorerna.
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7 Slutsatser

Här ska slutsatser utifrån de resultat som erhölls från enkäterna och redovisades i

kapitel 6 dras. Då slutsatserna bygger på enkäterna är det naturligtvis inte alls

säkert att slutsatserna är allmängiltiga för alla företag i Sverige. Med slutsatser

menas att generella transportfaktorprioriteringar ska utläsas, jämförelser mellan

branscherna samt jämförelser mellan användare och icke användare av kombi-

trafiken ska göras. En potentiell andel av godstransporterna som kan utföras av

kombitrafiken ska räknas ut om uppfyllelsen av vissa faktorer förändras. Poten-

tialen ger bara en fingervisning om en möjlig andel och är en mycket förenklad

bild av verkligheten. Slutligen kommer en diskussion om och känslighetsanalys av

slutsatserna att avsluta rapporten. '

7.1 De viktigaste transportfaktorerna!

Nu ska transportfaktorerna som prioriteras högst av transportköparna redovisas.

Det ska även utredas om det är skillnader i prioriteringarna mellan branscherna

eller mellan användare och icke användare av kombitrafiken. Först ska bran-

scherna jämföras och sedan ska vi gå igenom användarna och icke användarna av

kombitrafiken.

7.1.1 Prioriteringsskillnader mellan branscherna

Vi tittar nu på de branscher som bedömdes som möjliga att använda kombitrafiken

i kapitel 6.2, Livsmedelsindustrin, Trävaruindustrin, Massa- och pappersindustrin,

Kemisk industri, Järn- och stålindustrin samt Verkstadsindustrin. De tre övriga

branschernas uppgifter kan erhållas ur kapitel 6, dessa kommer inte att ligga till

grund för några resultat eftersom de inte är aktuella för kombitrafiken.

För att få en överskådlig bild av prioriteringarna och för att kunna jämföra dem

lägger vi ihop figurerna över branschernas prioriteringar (se figur 7.1).

 
 

Livsmedelsind.  

 

    

 

OTrävaruind.

M Massa/pappers

Kemiskind.

0 Järn/stålind.

28 Verkstadsind.
      l33sd

1 rätt tid
  

Kort tid Frekvens Säkerhet Kontroll Pris

Figur 7.1 De sex möjliga kombianvändarbranschernas prioriteringar av

transportfaktorerna.

Som man kan se i figur 7.1 så skiljer inte prioriteringarna sig åt så väldigt

mycket.

På kort tid är den transportfaktor som har prioriterats mest olika, Massa- och

pappersindustrin har den absolut lägsta värderingen (4) följt av Trävaruindustrin,

Livsmedelsindustrin samt de övriga som har ungefär samma värdering av faktorn.

Högst prioritering har Järn- och stålindustrin med 15 på skalan.
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Frekvensen har alla bedömt väldigt lika, värdena varierar mellan 12 och 17, det

är i stort sett bara Verkstadsindustrin som har prioriterat faktorn något lägre än de

övriga.

På säkerheten sticker den Kemiska industrin ut lite med en relativt hög priori-

tering, de övriga följer tätt och jämnt efter med Massa- och pappersindustrin som

förstebransch. Värdena varierar mellan 22 och 18 på bedömningsskalan.

Hur viktig kontrollerbarheten på transporterna är skiljer sig något åt mellan

branscherna. Verkstadsindustrin prioriterar denna faktor högst av samtliga med 20

på skalan, Trävaru- och Massa- och pappersindustrin följer efter på en jämn priori-

teringsnivå. Lägst prioritering av faktorn har Kemiska industrin och Järn- och

stålindustrin med 11 på skalan. _
Priset prioriteras mycket likartat av alla branscher, den Kemiska industrin och

Verkstadsindustrin är de två som avviker något från de övriga med en något lägre
prioriteringsnivå. Bedömningarna ligger mellan 16 och 21.

Även i rätt tid prioriteras på ett likartat sätt av samtliga analyserade branscher.
Samtliga har värden på mellan 20 och 23 på procentskalan där Trävaruindustrin
ligger lägst och Livsmedelsindustrin ligger högst.

7.1.2 Prioriteringsskillnader mellan kombianvändare och icke kom-
bianvändare

Här kommer även de företag som ingår i branscherna som inte kan vara aktuella
för kombitrafiken att ingå. I analysen kommer inte bara prioriteringsordningen att
synas utan också parametern som anger hur viktigt transportköparna anser att
faktorerna är (se kapitel 6.3).
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Figur 7.2 Hur viktigt transportköparna tycker att olika faktorer och hur deras
gods är på en skala 1-7, frekvensen är angiven i ggr/dag.

Som vi ser i figur 7.3 så är transportköparna väldigt överens om hur viktiga
olika faktorer är vid transportköp. Det enda som skiljer sig något åt är hur ofta
man har behov av transporter, kombianvändarna behöver 1,3 transporter per dag i
snitt medan icke användarna behöver 2,0. De som räknas som användare trans-
porterar även med andra transportslag än kombitrafik, vilket förklarar att de be-
höver mer än en transport per dag.

VTT meddelande 773



84

 

  

 
 
8Användare

Oicke anv.
 

   

 FeetLäs-f var 

 

Frekvens Säk Pris 1 rätt tid

Figur 7.3 Prioriteringarna av transportfaktorerna av de företag som inte an-

vänder kombitransporter och de som gör det.

Ur figur 7.3 kan vi utläsa att det endast är små skillnader i hur företagen priori-

terar transportfaktorerna utifrån om de använder kombitransporter eller ej. De

största skillnaderna finner vi hos i rätt tid och godssäkerheten som prioriteras

något högre av kombianvändarna samt hos frekvensen. Frekvensen som har den

största skillnaden i prioritering bedöms som väsentligare av de som inte använder

kombitrafiken. Den frekvens som kombitrafiken kan uppvisa är en avgång per

dag, att användarna då inte prioriterar frekvensen är antagligen anledningen till att

de just använder sig av kombitrafiken. Vi kunde även konstatera att det föreligger

skillnader i behovet av hur ofta företagen behöver transporter. Övriga skillnader i

prioriteringar skiljer sig inte med mer än 0,6 vilket är helt försumbart.

7.1.3 Vad är viktigast?

När vi nu studerat skillnaderna mellan branscherna ska vi oberoende av dem rang-

ordna transportfaktorerna för att ange vad de som generellt är det viktigaste vid

transportköp. Genom att räkna ut ett medelvärde på staplarna i figur 7.1 för varje

transportfaktor, får vi den allmänna prioritetsordning som gäller för företag som

redan uppfyller kombitrafikens grundkrav.

1. Det som är mest avgörande för transportköparna är att transporterna kommer i

rätt tid, det genomsnittvärde som har erhållits är 21,8 % på den 100 % skalan.

Man vill helt enkelt kunna lita på transporterna och kunna planera utifrån att de

kommer när det är avtalat.

2. Som det näst viktigaste vid transportköp är godssäkerheten som har fått 19,7 %

i snitt. Det är naturligtvis av vikt att man vid leveranser erhåller och kan lova

att kunden får varor som uppfyller de krav på kvalitet som utlovats.

3. Strax efter godssäkerheten i prioritetsordning kommer priset som har fått 18,8

% i genomsnitt. Att det är väsentligt vad transporterna kostar är inte särskilt

märkligt, priset på transporter kommer att belasta kunden som naturligtvis vill

ha en så billig vara som möjligt.

4. Ett rejält hopp ner på betydelsens skala över transportfaktorerna kommer

frekvensen på transporterna (15 %). För att ha behov av riktigt frekvent trans-

porter måste man antingen ha högvärdigt gods som kostar mycket att ha lig-

gande i väntan på transport eller att man har färskvaror som inte kan invänta

transport.

5. I stort sett på samma prioritetsordning som frekvensen kommer kontrollerbar-

heten med 14,5 % i snitt. I vissa fall då man behöver göra ändringar i produk-
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tionen och därmed i leveranserna är det bra att kunna påverka och kontrollera

transporterna.

6. Det som är av minst betydelse för transportköparna är om transporterna tar kort

tid eller inte. Även här är det högvärdigt gods som kostar mycket att ha lig-

gande i lastbärare och färskvaror som har behov av att transporterna tar kort tid.

Faktorn har fått 10,2 % på prioriteringsskalan.
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Figur 7.4 Transportfaktorerna i den ordning de prioriteras av de sex bran-

scherna som är aktuella för kombitrafiken.

7.2 Vad krävs för att kombitrafiken ska få en större andel

av godstransporterna?

Som vi redan börjat misstänka i t.ex. kapitel 6.1 så stämmer inte kombitrafiken

alltid överens med de krav som köparna av transporter tycker är viktigt. Om man

kunde få kombitrafiken att ändra på vissa saker så att faktorerna som inte är upp-

fyllda blir det, skulle användarkretsen säkerligen öka. Vi ska i avsnittet titta på

faktorerna som fallerar samt vad som kan hända med kombitrafikens andel av

godstransporterna om dessa ändras.

7.2.1 Fallerande faktorer

För att kunna se på ett enkelt och överskådligt sätt vilka faktorer som inte är till-

räckligt väl uppfyllda av kombitrafiken jämfört med transportköparnas priorite-

ringar, lägger vi in kombitrafiken i figur 7.1.
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Kombitrafikensförmåga att uppfylla transportfaktorerna kontra

branschernas, som kan vara aktuella för kombitrafik, prioriteringar.
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För faktorn kort tid uppfyller kombitrafiken de allra flesta branschernas krav.

De som inte uppfylls har inte prioriterat faktorn så väldigt avvikande att det kan

vara några problem om man lämnar den oåtgärdad. Vi anser att inget behövs göras

åt den för att transportköparna ska vara nöjda.

Frekvensen är av de flesta prioriterad på samma sätt, kombitrafiken uppfyller

dessutom denna prioritering. Tyvärr är det inte bara väsentligt att uppfylla priori-

teringen i detta fall, det är även av vikt att kunna erbjuda transporter så ofta som

köparna kräver det. Som vi konstaterat är behovet av transporter i genomsnitt 2

ggr/dag för icke kombianvändare, detta kommer också att påverka resultatet efter-

som kombitrafiken i dagsläget bara kan erbjuda en transport per dag.

Samtliga branscher har prioriterat godssäkerheten högre än vad kombitrafiken

har förmåga att uppfylla densamma. För att få transportköpare att se kombitrans-

porter som ett alternativ måste godssäkerheten för kombitrafiken förbättras. Både

hanteringen av lastbärare, rangering av vagnar och säkringen av last i lastbärare

behöver åtgärdas.

Möjligheten att kontrollera och få information om transporter med kombi-

trafiken är dålig. Jämför man med hur transportköparna prioriterar kontrollerbar-

heten, inser man att den behöver förbättras för kombitransporterna om de ska

kunna erövra nya marknadsandelar.

Priset som faktor vid transportköp har av samtliga prioriterats relativt högt.

Kombitrafiken har här en rejäl fördel och uppfyller samtliga krav från transport-

köparna. Vid en eventuell förbättring av någon av de övriga faktorerna kommer

uppfyllelseförmågan för priset att sjunka då skalan är en konstant summa av fak-

torerna, det skulle inte påverka priset till en början då dess försprång är ganska

stort.

Den faktorn som är mest avgörande är som konstaterat i rätt tid, även här upp-

fyller kombitrafiken de krav som ställs och lite till. Det är som i fallet med priset

att om någon annan faktor förbättras kommer uppfyllelsetalet att sjunka, men även

här gör det inget till en början.

Det vi kan konstatera är att faktorerna som behöver förbättras är godssäker-

heten och förmågan att kontrollera och få information om transporterna. För att

kunna erhålla en ännu större andel av godstransporterna behöverfrekvensen ökas,

minst till det dubbla, gärna mer.

7.2.2 Andel av godstransporter möjlig för kombitrafik

Den del av det totala antalet ton gods och andelen av transportarbetet som är möj-

lig att transportera med kombitrafik beror på vilka faktorer som man kan tänkas

ändra. Den möjliga andelen grundar sig på att transportköparna skall ha tillgång

till och att deras transporter skall passa kombitrafiken. Det är med all reservation,

för att den förenklade modell som kommer att presenteras är överensstämmande

med verkligheten, som vi gör våra beräkningar. I vårt fall kan vi bilda två olika

scenarier, ett där vi ändrar godssäkerheten och kontrollerbarheten men låter

frekvensen vara som den är, samt ett där vi även ändrar frekvensen så att den upp-

fyller kraven från köparna. För att få fram andelarna använder vi:

A = g * b * a,

där

A: andelen ton eller tonkm som är möjlig att transportera med kombitrafik
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g: andelen av Sveriges transporter som täcks in av terminalupptagningsområdena

(UVAV, 1993).

b: andelen ton eller tonkm av transporterna, som utförs av de sex branscherna

lämpliga för kombitransporter utav de nio ursprungliga (Statistiskt meddelande

serie T, 1993).

a: andelen av företagen i de sex branscherna som bara är i behov av högst en

transport per dag (källa: enkäterna).

Samtliga dessa faktorer innehåller en viss osäkerhet. Terminalupptagnings-

områdena är en skapad term med stor osäkerhet. Andelen ton eller tonkm som de

sex branscherna utför är ett exakt tal, däremot så finns det gods i dessa branscher

som inte går att transportera med kombitrafik och gods i de tre övriga branscherna

som går bra att transportera med kombi. Andelen av företagen som bara är i behov

av en transport per dag är ett exakt tal som kommer ifrån enkäterna, andelen gäller

naturligtvis företagen som svarat på enkäterna och är inte allmängiltigt för alla

företag i Sverige.

I det första scenariot förutsätter vi att kombitrafiken har förbättrat godssäker-

heten och att det är lättare att ha kontroll och få information om transporterna.

Frekvensen är fortfarande en transport dagligen mellan terminalerna och övriga

faktorer är inte heller ändrade.

Kombitransporter kommer i detta fall att vara möjliga för alla sex branscher

som uppfyller grundkraven (se kapitel 6.6), Livsmedelsindustrin, Trävaru-

industrin, Massa- och pappersindustrin, Kemisk industri, Järn- och stålindustrin

samt Verkstadsindustrin.

Av Sveriges transporter var det 62 % som täcktes in av upptagningsområdena

(se kapitel 1.7.2). Om man gör en ny beräkning med de varugrupper som är ak-

tuella i branscherna får man istället 65 %.

De sex branscherna transporterar 31 % av antalet ton och de utför 61 % av

transportarbetet relativt de nio ursprungliga branscherna (Statistisk meddelande

serie T, 1994).

Andelen av företagen som har svarat på enkäten och som bara är i behov av

transporter högst en gång per dag är 76 %.

g = 0,65, b = 0,31 alt. 0,61, a = 0,76, => Afton) = 0,153, A(tonkm) = 0,301

De nio branscherna transporterar sammanlagt inom Sverige ca 263.585.000

ton/år och 30.556.000.000 tonkm/år (1993). Med de andelar som har räknats ut för

kombitrafiken innebär det att de ska transportera 40.329.000 ton eller utföra

9.208.000.000 tonkm. Rail Combi har haft som mål att nå upp till 10 miljoner

transporterade ton med kombitrafiken vilket inte borde vara någon omöjlighet.

Kombinätet består av 121 relationer mellan de 17 kombiterminalerna (Swe-

Kombi, 1994), det skulle innebära att det transporteras i snitt 333.300 ton/år på

varje relation. Då transporterna avgår fem dagar i veckan året runt kommer det att

varje dag på varje relation att transporteras 1280 ton. Om man sedan räknar med

att varje lastbärare i snitt väger mellan 25 och 30 ton, kommer det att krävas 43-51

vagnar/dag på varje relation. Med en sådan beläggning är det fullt möjligt att köra

heltåg, ett eller flera, som slipper rangeras på relationerna, man får då automatiskt

bort en tidsödande och skadeorsakande hantering. Naturligtvis måste man bygga

ut terminalerna och kapaciteten överhuvudtaget för att kunna hantera den stora

ökningen av gods.

I det andra scenariot förutsätter vi förutom att kombitrafiken har förbättra

godssäkerheten och kontrollerbarheten, även att man som kund har tillgång till
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transporter två gånger per dag. För närvarande är det inte möjligt att köra kom-

bitåg på järnvägsnätet dagtid då det är mycket hårt belastat av persontrafiken. I en

framtid då man har byggt nya spår för snabbtågen med persontransporterna är det

möjligt att lägga in godstransporter även dagtid på det gamla nätet. Detta skulle

medföra att en transport kan avgå på kvällen som nu är fallet, samt en tidigt på

morgonen som anländer vid lunchtid eller alternativt avgår vid lunchtid och

kommer fram lagom till nattskiftet. Det bästa vore naturligtvis att ha båda dessa

nya tider vilket ger företagen fler alternativ som kan passa deras behov. Variabeln

a kommer att sättas = 1 då vi antar att 2-3 transporter dagligen täcker det behovet

som finns. Det är naturligtvis klart att vissa företag kräver frekventare transporter

och att a därmed borde vara © 1, men hur stor del och därmed vilket värde kan

man möjligen gissa sig till vilket vi avstår ifrån här.

I övrigt är förutsättningarna som i första scenariot.

g = 0,65, b= 0,31 alt. 0,61, a= 1, > A(ton) = 0,202, A(tonkm) = 0,40

Även i detta fall transporterar branscherna 263.585.000 ton/år och utför ett

transportarbete på 30.556.000.000 tonkm. Med de nya andelarna kommer kombi-

trafiken att stå för 53.244.000 transporterade ton och 12.222.000.000 tonkm utfört

transportarbete, med 121 relationer kommer nu 440.000 ton att transporteras varje

år per relation. Räknar vi med 25 till 30 ton i varje lastbärare och på varje järn-

vägsvagn kommer antalet vagnar att bli 14670-17600 per relation och år. Antingen

vi har två eller tre avgångar per dygn, 260 dygn om året (28 alt. 34 eller 19 alt. 23

vagnar/avgång), kommer vagnsantalet att kunna motivera transporter i heltåg.

Fördelarna med heltåg konstaterade vi var att skaderisken och tidsåtgången

minskade. Även här är det inte praktiskt möjligt att transportera denna godsmängd

med dagens förutsättningar.

7.2.3 Hur noggranna är slutsatserna

De slutsatser som har gjorts har, då de flesta av de indata som använts är av kvali-

tativ sort och grundar sig på ett 50 tal enkäter, en stor osäkerhet för att vara all-

mänt gällande.

Prioriteringsordningen mellan transportfaktorer gäller för de företag som varit

med i undersökningen. Om man vill dra några slutsatser om företag i allmänhet i

Sverige är detta vanskligt eftersom undersökningen inte är statistiskt riktig och

bara grundar sig på ett fåtal respondenter i varje bransch.

Även den andel som har räknats fram som möjlig för kombitrafiken att trans-

portera bygger bland annat på de svar som erhållits från enkäterna. De övriga fak-

torerna som ingår i formeln A = g * b * a, innehåller även de en viss osäkerhet.

Terminalupptagningsområdena (g) är en skapad term med stor osäkerhet. Det

är inte alls säkert att alla transportköpare bedömer avståndet 7 mil till en kombi-

terminal som konkurrenskraftigt. I termen borde en osäkerhetsfaktor byggas in,

hur stor beror på de avstånd som transportköparna bedömer vara rimliga. Att an-

taga att avstånden kan variera mellan 3,5 mil till 10,5 mil är nog inte alltför orim-

ligt. En uppskattning av osäkerhetsfaktorn blir 0,3, vilken ska räknas med i ut-

värderingen.

Andelen ton eller tonkm som de sex branscherna utför (b) är ett exakt tal, där-

emot så finns det gods i dessa branscher som inte går att transportera med kombi-

trafik och gods i de tre övriga branscherna som går bra att transportera med

kombi. Osäkerhetsfaktorn som ska vara med i utvärderingen blir svår att upp-

skatta, ett värde på 0,3 kan eventuellt vara representativt.
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Andelen av företagen som bara är i behov av en transport per dag (a) är ett

exakt tal som kommer ifrån enkäterna, andelen gäller naturligtvis företagen som

svarat på enkäterna och är inte allmängiltigt för alla företag i Sverige. Att finna ett

värde på osäkerhetsfaktorn är svårt, 0,2 får vara det som gäller i utvärderingen.

Om man vill uppskatta mellan vilka värden som antalet ton och antalet tonkm

kan ligga mellan räknar vi ut ett minimalt värde och ett maximalt värde. Om man

sätter in dessa värden i uträkningarna blir de olika faktorerna: g = 0,65 +0,195, b

= 0,31 ©=0,093 alt. 0,61 +©0,183 och a = 0,76 £0,152. De båda fallen får då ett

min- och ett maxvärde.

Scenario 1, får ett 0,060 > 0,31 och ett 0,12 © A(tonkm) > 0,61. Vär-

dena kommer alltså att ha ett stort osäkerhetsområde som man måste ha med i

bakhuvudet vid beräkningarna.

Scenario 2, får ett 0,099 © A(ton) > 0,34 och ett 0,19 © A(tonkm) > 0,67. Även

här är värdena som vi räknade ut i 7.2.2 mycket ungefärliga.

7.2.4 Jämförelse med CS 2000

Som vi nämnde i kapitel 1.3.5 kan man göra en jämförelse med de resultat som

SJ:s projekt CS 2000 kommit fram till. Då de olika beräkningsmodellerna grundar

sig på UVAV men för övrigt använder olika metoder vore det inte märkligt om

resultaten blev olika. CS 2000 modell grundar sig på att det måste transporteras

minst 2000 ton /år mellan olika tätorter för att de ska vara aktuella att räkna med,

detta gör att godsunderlagen i de olika modellerna skiljer sig markant. I våran

modell utgår vi ifrån 260 miljoner ton transporterat gods per år, medan man i CS

2000 utgår ifrån 40 miljoner ton. Detta faktum spelar ingen roll då vi ska jämföra

andelarna, däremot kommer det inte att vara möjligt att jämföra de erhållna

mängderna transporterat gods.

Resultaten som SJ har fått fram, visar att i inrikes trafik är det mellan 3 och 5

miljoner ton av de 40 ursprungliga som ska transporteras med kombitrafik för att

minimera transportkostnaderna. I procent blir andelen som transporteras mellan

7,5 och 12,5 %. För att få den högre andelen krävs att kombitrafiken kostnads-

minimerar sin produktion så att billigare omlastningar och hanteringar erhålls.

Jämför vi med de 15 % som vi fått i våra beräkningar stämmer andelarna

väldigt bra överens. I vårt fall har kombitrafiken anpassat sig efter köparnas krav

på godssäkerhet och kontrollerbarhet medan de i SJ:s fall har minimerat sina pro-

duktionskostnader. Att resultaten stämmer så väl överens beror till viss del på att

båda modellerna utgått ifrån UVAV, men det är trots det anmärkningsvärt att

resultaten är så lika. Man kan dock konstatera att om kombiaktörerna anpassar sig

efter kundernas krav och optimerar sin produktion för övrigt, så att transport-

köparna ser kombitrafiken som ett fullgott alternativ, är en andel på 12 - 15 % av

transporterna längre än 10 eller 20 mil en realistisk potential.

7.3 Kontentan av slutsatserna

Vi har kunnat konstatera att alla branscher inte lämpar sig för kombitransporter.

Branscher för vilka det är aktuellt att använda kombitrafiken är: Livsmedels-

industrin, Trävaruindustrin, Massa- och pappersindustrin, Kemisk industri, Järn-

och stålindustrin samt Verkstadsindustrin.

Transportköparna prioriterar transportfaktorer på i stort sett samma sätt oavsett

branschtillhörighet. Prioriteringordningen för faktorerna är: I rätt tid, Godssäker-
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heten, Priset, Frekvensen, Kontrollerbarheten/informationsförmågan samt Kort

tid.

De faktorer där kombitrafiken inte kan uppfylla de krav som ställs är: Gods-

säkerheten och Kontrollerbarheten/informationsförmågan samt även att Frekven-

sen på kombitransporterna är för låg.

Om kombitrafiken kan förbättra sig och uppfylla de fallerande faktorerna kan

de uppnå (av de ursprungliga nio branscherna):

e 15,3 % av antalet transporterade ton och 30,1 % av transportarbetet utan

frekvensförbättring.

e 20,2 % av antalet transporterade ton och 40 % av transportarbetet med en

frekvensförbättring.
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8 Ordförklaring

I det här avsnittet finns förklaringar på en del ord som inte används till vardags av

gemene man. En del ord kanske kan tyckas saknas medans andras plats i ordför-

klaringen kanske kan ifrågasättas, läsaren får alltså ta fullständigheten med en

nypa salt. Det redovisas även förklaringar på en del begrepp samt hänvisningar till

kapitel där en mer fullständig redogörelse finns.

Avrop: När man har slutit ett avtal kan man sedan bara säga till eller skicka be-

kräftelse så kommer en leverans eller får man en vara.

Banke: Utrustning för att kunna transportera timmer, ofta i form av lodräta

stänger som stänger inne timret, se kapitel 6.2.1. '

Blocktåg: Ett tågset som består av ett par olika leveranser som måste splittras upp

under vägen men ej så omfattande som vid strövagnar.

Kombitransporter: Transporter där flera olika transportslag är inblandade, se

kapitel 1.1.1.

Lastbilstrailer: En "släpvagn" till lastbil där det bara finns hjul i bakdelen och

framdelen vilar på lastbilen, se kapitel 1.5.2.

Lastbärare: Behållare/förvaringsutrymme som är transportabelt och kan lastas

med olika sorters gods och på olika transportmedel.

Logistik: Hantering av material både vad gäller transporter som administrativt.

Oligopolmarknad: En marknad där det endast finns några stora dominerande

aktörer.

Rangering: Tillfället när man byter platser på vagnarna i ett tågset.

RoRo fartyg: Roll-On Roll-Off fartyg där man kan köra in lastbilssläp och trailers

istället för att lyfta ombord dem.

Semitrailer: Se lastbilstrailer.

Strövagnar: När man endast har en eller ett par vagnar av en leverans i ett tåg.

Växelflak: Lastbilsflak som kan flyttas från en lastbil till en annan, se kapitel

1.5.3.
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Vilka transportfaktorer prioriteras av transportköparna ?

I ett examensarbete som jag utför på Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping,

ska jag undersöka vad företag har för några krav och prioriteringar av faktorer när de

köper transporttjänster.

Jag har läst logistik och transportsystem på civilingenjörslinjen för Industriell ekonomi

på tekniska högskolan i Linköping och detta arbete är min examensuppsats för att bli

färdig.

I examensuppgiften ingår även att titta på vad kombitrafiken (Iastbil-järnväg-lastbil) har

för någon utvecklingspotential för godstransporter.

Denna enkät ligger till grund för mitt fortsatta analysarbete, jag ska utifrån de faktorer

som prioriteras av transportköpare försöka räkna ut en andel av totala antalet

godstransporter som utförs som kan vara aktuell att transportera med kombitrafik.

Jag vore mycket tacksam om du vill offra några minuter på att besvara enkäten och

skicka tillbaka den i bifogat svarskuvert så fort som möjligt. Det är viktigt för

undersökningen att just du som transportansvarig svarar på enkäten. Ifall brevet kommit

till fel person vore det bra om du kan vidarebefordra det till den som kan svara på

frågorna.

För att kunna skilja storlekar och branscher från varandra behöver jag ha reda på namn

och storlek på företaget, alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte

att redovisas tillsammans med företagsnamn.

Om du är intresserad av undersökningens resultat, kryssa i rutan på första sidan i

enkäten så skickar jag en sammanfattning av rapporten.

Med vänliga hälsningar:

vedish Road and Transport Research Institute
 stadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ Postgiro/
stal address Visiting address Telephone Telefax Postal giro account

itens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 59801-1
581 95 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36
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ENKÄT

Enkäten tar upp faktorer som är aktuella att ta hänsyn till vid köp av transporter (in- eller

uttransporter). Skicka tillbaka den besvarad i svarskuvertet. Tack på förhand.

U Ja, jag är intresserad av resultatet i undersökningen och vill få en sammanfattning av

rapporten sänd till mig.

Ditt namn (om du vill ta del av resultatet):;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &_ _ &_ _ _&

Företagets namn:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &a

1. Hur många anställda har företaget/arbetsstället?_ ___ ___ ___ __ ___ _

2. Vilken bransch tillhör företaget? [0 Jordbruk/Skogsbruk

Gruvindustrin

Livsmedelsindustrin

Trävaruindustrin

Massa/Pappersindustri

Kemiskindustri

Jord/stenindustri

Järn/stålindustri

Verkstadsindustri

Övrigt _ _ _ _ _ _ _ _ __0
0
0
8
8
8
8
0
0

3. Hur stor var företagets/arbetsställets

omsättning det senaste verksamhetsåret? ___ ___ __ _ _ milj. kr

4. Har ni någon export och i så fall hur stor del av totala försäljningen? U Ja ___ _ %

0 Nej

5. Hur stor andel av era transporter går med: lastbil ___ _ %

järnväg __ _ _ %

kombitrafik ___ _ %

båt _ ___ %

6. I vems regi sker lastbilstransporterna? 0 Egen 0 Transportör [0 Speditör

7. Hur lång tid tar en genomsnittlig transport? __ _ _ _ _ _ timmar/dagar

8. Hur lång är en genomsnittlig transport? __ _ _ _ _ _ mil

9. Vilka eventuella problem har ni med transporterna. Rangordna svaren med 1 - 5 där 1 är det

allvarligaste.

Hög skaderisk

Långa transporttider

Höga kostnader

Dålig leveranssäkerhet/tillförlitlighet

Inte tillräckligt frekventa
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I fråga 10-19 ska den ruta på skalan som överensstämmer bäst med din åsikt kryssas i,

mittenrutan är alltså en neutral inställning till faktorn eller en lika värdering av de två

alternativen.

10. Hur bedömmer ni tidsaspekten då ni ska fatta beslut om transportköp?

Helt oviktig U U U D 0 0 D Mycket viktig

11. Vad är viktigast: att transporterna tar kort tid eller att de kommer i rätt tid?

Tar kort tid 00 TOO DT D- 00009 I rätt tid

12. Hur frekvent har ni behov av att ha transporter?

0 2-3 ggr/dag D I ggr/dag 0 2-3 ggr/vecka 01 I ggr/vecka [J 2-3 ggr/månad

13. Vad är viktigast vid transportköp: att ha frekventa transporter eller att de kommer i rätt

tid?

Frekventa U U J I J J 0 I rätt tid

14. Hur ömtåligt är det gods ni transporterar?

Totalt oömt D- 100000 0 Mycket ömtåligt

15. Vad är det viktigaste: att ha en god godssäkerhet eller att transporterna kommer i rätt tid?

Godssäkerheten 000 DTD D 00009 I rätt tid

16. Kan ni kontrollera och få information om en leverans under transporten?

Omöjligt att få info. 0 1 J 1 J 0 000 Lätt att få info.

17. Vad är viktigast: att kunna kontrollera transporterna eller att de kommer i rätt tid?

Kunna kontrollera 01 1 0 d J 0 3 I rätt tid

18. Hur viktigt är priset vid transportköp*?

Oviktigt 0 T T DT DO 00 0 Mycket viktigt

19. Vad är viktigast: ett bra pris eller att transporterna kommer i rätt tid?

Priset = u = = = = u I rätt tid

Har du några frågor eller synpunkter rörande undersökningen, hör gärna av dig!

Tack för din medverkan !




