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Förord 
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Sammanfattning 
Den senaste årsperioden visade en kraftig ökning för inleveranser av massaved via 
fartygstransporter till Billeruds pappersbruk i Karlsborg. Normalt sett råder där lågsäsong 
mellan januari och april för sjöfart men p g a ett allt mildare klimat och bättre framkomlighet 
för sjöfart tog man vara på möjligheten att importera massaved även under lågsäsongen. I och 
med denna förändring ökade naturligtvis också sysselsättningen för hela pappersbruket. Snart 
väcktes frågan om det var möjligt att effektivisera transporteringen av massaved för att 
minska transportkostnaderna, då man lossar de inkommande fartygen. 
 
Processen för att transportera massaved från hamn till vedupplaget vid renseriet utförs idag på 
allmän väg av externa transportörer med tre kontrakterade lastfordon för transportuppdraget. 
Man måste köra en omväg för att mäta virket på en mätstation vilket bidrar till en längre 
transportsträcka.  
 
För att kunna effektivisera en transportprocess finns i teorin många olika tänkbara 
förbättringsförslag. Att förkorta transportsträckan, lasta mer massaved per rutt eller minska 
antal manuella hanteringsmoment för lastekipaget är några av dem. I praktiken är det dock 
inte lika genomförbart, eftersom rådande trafikreglerna då transport sker på allmän måste 
följas. Dessutom finns särskilda bestämmelser mellan köpare och säljare att virket skall vägas 
och mätas på ett opartiskt och korrekt sätt. 
 
Examensarbetets problemformulering, att minska transportkostnaderna genom ökad 
transporteffektivitet, krävde ett omfattande forskningsarbete. Det var viktigt för projektets 
genomförande att datainsamlingen och den efterföljande analysen utfördes i en viss ordning. 
Genom att upprätta en arbetsprocess där man utgick från tre på varandra efterföljande 
kravkategorier, bestående av funktionalitet, prestanda och ekonomi kunde man snabbt sålla 
bort otillfredsställande alternativ.  
 
För att tidigt i projektet skapa sig en uppfattning om funktionellt möjliga alternativ och 
användbara idéer gjordes litteraturstudier, studiebesök hos Billerud och därefter en 
benchmarking av ett antal anläggningar med liknande verksamhet. Kartläggning av samtliga 
gällande regler för trafikreglemente och virkesmätning gjordes genom intervjuer och möten 
hos Vägverket och Kalix kommun respektive Virkesmätningsföreningen (VMF).  
 
För kriteriet prestanda gjordes tidsstudier och simulering för att avgöra om valet av potentiellt 
effektivare transportlösning kunde upprätthålla önskvärd takt för lossningsprocessen.  De 
alternativ som på ett tillfredställande sätt uppfyllde kriterierna funktionalitet och prestanda, 
utreddes därefter efter i det tredje kriteriet ekonomi, där samtliga kostnader för 
transportlösningen kartlades.  
 
I resultatkapitlet presenteras slutligen de olika alternativen, de olika alternativen är beräknade 
utifrån den förra årsperiodens högre inleverans av massaved. Alternativen presenteras och 
bedöms utifrån lönsamhet, operationalitet och miljö. Valt alternativ blir Alternativ 1, det är 
lönsammast på sikt, kräver få nyinvesteringar och innebär fortsatt kontraktering av externa 
transportörer till reducerat leveranspris. 
 
Innan projektet genomförs, rekommenderas att företagen utför känslighetsanalyser för 
beräkningarna. De bör undersöka hur höjning och minskning av leveranspris, minskad 
inleverans av virke eller förändrade investeringskostnader för dragfordon, släp och 
infrastruktur påverkar de föreslagna transportlösningarnas lönsamhet på sikt. 
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ABSTRACT 
Last year saw an increase of imported wood via ship transportation to Billeruds mill in 
Karlsborg. Normally the low season occurs between January and April for merchant shipping, 
but due to a milder climate and more accessible possibilities for shipping, the opportunity of 
importing wood during the low season was seized. Given this change, the employment for the 
mill increased. Soon, the question was raised about the possibilities of more efficient 
transportation of unloaded woods in order to reduce transportation costs.  
 
The process of transporting wood from the harbour to the factory is executed on public roads 
by three externally contracted transport vehicles. They have to drive a detour in order to 
measure the wood on a station for weighting, which contributes to a longer transport stretch.  
 
In order to make a transportation process more efficient, there are theoretically numerous 
potential possibilities for improvement. To reduce the transport distance, load more wood per 
rout or eliminate the number of manual operations for the load are some of them. However in 
reality it�s not as viable, since the public regulations for transportation on public roads must 
be complied. In addition there exist certain agreements between purchaser and seller, that the 
measuring and weighting of the wood must be impartial.  
 
The main problem of this project, to reduce the transportation costs by improving the 
transportation efficiency, required extensive research. For that reason, it was important that 
the collection and analysis of the data was executed in a certain sequential order in this 
project. By establishing a process of working, where the author based the project on three 
sequential categorical stages, consisting of functionality, performance and economy, 
unsatisfactory alternatives could immediately be discarded. 
 
In order to create an understanding of possible functional alternatives and useful ideas early 
on in the project, studies of literature and empirical studies of Billeruds facilities as well as 
benchmarking of other companies with similar activity were made. Surveys of all existing 
regulations regarding public transportation and impartial measuring and weighting of wood 
was carried out through interviews and meetings with Vägverket, Kalix kommun and VMF 
respectively      
 
For the criteria performance, time studies and simulation was carried out in order to decide if 
the potentially more efficient alternative for transport of woods can maintain the desirable 
pace of unloading wood. Those alternatives that in a satisfactory way fulfilled both criteria 
stages functionality and performance were further investigated in the third stage economy, 
where all costs for the potential alternative were surveyed. 
 
In chapter six, the different alternatives are finally presented, in which all calculations are 
based on last year�s higher volume of imported wood. The alternatives are presented on the 
basis of profit, operational and environment. The recommended alternative is Alternative 1, 
since it is most profitable in long term, requires few renewed investments and further 
contracting of the external transporters, but with reduced contracting price. 
 
Prior to the execution of the project, the author recommends that the companies perform a 
sensitivity analysis for all calculations. They should investigate how raising or reducing the 
price for transporting wood, reduced importation of wood or alternative costs for vehicles, 
trailers and infrastructure affects the profitability for the suggested transportation methods in 
long term.  



 5

 
1. Inledning ........................................................................................................................6 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................6 
1.2. Syfte .......................................................................................................................6 
1.3. Avgränsningar.........................................................................................................7 
1.4. Projektets utformning och arbetets gång ..................................................................7 

2. Metod .............................................................................................................................9 
2.1. Reliabilitet och validitet ..........................................................................................9 
2.2. Moment i forskningsprocessen ................................................................................9 
2.3. Datainsamling .........................................................................................................9 
2.4. Benchmarking.......................................................................................................11 
2.5. Simulering ............................................................................................................13 

3. Nulägesbeskrivning ......................................................................................................14 
3.1. Företagen ..............................................................................................................14 
3.2. Virkets väg från hamn till vedrenseri.....................................................................15 
3.3. Bakgrund transporteffektivitet...............................................................................17 
3.4. Orsaker till begränsad transporteffektivitet ............................................................18 
3.5. Möjligheter till effektivare transportering ..............................................................19 
3.6. Transportuppdraget ...............................................................................................20 
3.7. Sammanfattning av empiriska studier för nulägesbeskrivningen ............................20 

4. Teoretisk referensram ...................................................................................................22 
4.1. Transportlogistik ...................................................................................................22 
4.2. Outsourcing ..........................................................................................................22 
4.3. Simulering ............................................................................................................23 
4.4. Investering ............................................................................................................23 

5. Analys ..........................................................................................................................27 
5.1. Analys av infrastruktur och regleringar .................................................................27 
5.2. Kostnadsbedömning för enskild väg......................................................................30 
5.3. Benchmarking.......................................................................................................31 
5.4. Tidsstudier ............................................................................................................32 
5.5. Simulering ............................................................................................................34 
5.6. Kostnadskalkylering för transportlösningar på enskild asfaltväg............................36 
5.7. Extern eller intern skötsel av transport på enskild asfaltväg ...................................37 
5.8. Järnvägslösning.....................................................................................................39 

6. Resultat.........................................................................................................................44 
7. Slutsats .........................................................................................................................51 

7.1. Rekommenderat alternativ.....................................................................................51 
8. Diskussion ....................................................................................................................52 

8.1. Projektet................................................................................................................52 
8.2. Förslag till fortsatt arbete ......................................................................................53 

9. Källförteckning.............................................................................................................54 
10. Bilagor......................................................................................................................56 
 



 6

1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Bottenvikens Stuveri AB har sitt säte och huvudkontor i Piteå. Huvudsaklig verksamhet 
består i att lasta och lossa fartyg samt tillhandahålla kompletterande service till denna 
verksamhet som t ex landtransporter, lagerhållning och klareringstjänster. 
 
I Karlsborg utanför Kalix arbetar Bottenvikens Stuveri tillsammans med Billerud, som har en 
massafabrik där. I hamnen lossar man båtar som kommer med virke, och detta virke 
transporteras sedan med timmerbil via mätstation till fabrikens vedrenseri där det lastas av till 
ett vedupplag. 
 
Företagen vill undersöka om en investering i ytterliggare infrastruktur och alternativa val av 
lastekipage kan öka transporteffektiviteten och reducera transportkostnaderna. En del av 
huvudproblemet är trafikregleringen för lastfordon. Den trafikreglering som idag gäller på 
allmän väg för lastfordon gör att de befintliga lastfordonen som sköter transporterna regleras 
av maximal vikt, maximal fordonslängd och särskilda krav på noggrann förankring av lastat 
gods.  
 
Billerud har i dagsläget kontrakterat externa transportörer då man lossar fartygen i hamnen 
och transporterar virket vidare till vedrenseriet. Då den tilltänkta nya transportsträckan 
förväntas bli kortare än den som brukas i dagsläget och lastförutsättningarna ändras, är det ur 
kostnadssynpunkt och för transporteffektiviteten viktigt att utvärdera vilka olika typer av 
lastekipage som lämpar sig för att ge en effektivare transportering av virke och minskade 
transportkostnader. 
 
Parallellt med arbetet att hitta olika typer av transportlösningar för asfaltväg, har även ett 
arbete bedrivits för att undersöka möjligheterna för en järnvägslösning. Då möjligheterna till 
val av leverantörer för transporttjänsten och lastekipage är begränsade, har transportlösningen 
tagits fram utifrån en liknande utredning som gjordes för Bottenvikens Stuveri anläggning 
2005. 

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att hitta alternativa transportlösningar för att minska 
transportkostnaderna genom att öka transporteffektiviteten för transportering av virke från 
hamn till vedrenseri. Med transportlösning menas olika typer av infrastruktur kombinerat med 
olika typer av dragfordon och släp. Kriterierna funktionalitet, prestanda och ekonomi för alla 
nödvändiga investeringar som de olika typer av transportlösningar kräver, kommer att 
undersökas, jämföras och ett rekommenderat alternativ presenteras i slutet av rapporten.  
För att åskådliggöra problemet besvaras följande huvudfrågor i examensarbetet 
 

• Hur påverkas virkestransportering av de regleringar som råder på allmän väg? 
• Hur påverkar valet av dragfordon och släp transporteffektiviteten och 

transportkostnaderna? 
• Vad finns det för skillnader mellan intern och extern skötsel av transportuppdraget? 
• Vad är det för skillnad mellan att transportera på asfaltväg jämfört med järnväg? 
• Hur påverkar de alternativa transportlösningarna lönsamheten på sikt? 
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1.3. Avgränsningar 
Dimensionering och hållfasthetsberäkningar för vägar kommer inte göras av författaren till 
detta examensarbete, däremot kommer en kostnadsbedömning och övriga rekommendationer 
för planerade vägdragningar att tas fram via extern konsultering från vägverket, NCC och 
banverket.  
 
Under projektets gång har sekretessen präglat även själva utförandet, sekretessen avser 
affärsrelationen mellan Billerud och de externa transportörerna. Därför har kontakter och 
intervjuer med kontrakterade åkeriet och andra åkerier från regionen undvikits. Vissa av 
bilagorna är också sekretessbelagda eftersom de innehåller för företaget känslig information 
om exakta prisuppgifter för det leveranspris man betalar idag. Utelämnandet av denna 
information skall inte påverka examensarbetes struktur och övriga innehåll, läsaren skall 
kunna följa och förstå allt ändå. 
 

1.4. Projektets utformning och arbetets gång 
Det har under arbetets gång varit viktigt att successivt identifiera vilken typ av indata som 
behövs för projektets genomförande och vilka metoder som bör användas för detta. Dessutom 
har det varit viktigt att strukturera själva ordningen för hur indata ska samlas in för att snabbt 
kunna sålla bort olämpliga alternativ för transportlösningar. Arbetets gång för 
datainsamlingen kan beskrivas enligt följande bild: 
 

 
 
Bild 1.4, Projektets utformning och arbetets gång 
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Vad gäller datainsamlingens struktur, har tre kriterier ställts upp för de potentiella 
transportlösningarna: 
 
1. Funktionalitet  
2. Prestanda    
3. Ekonomi  
 
Arbetssättet har varit att först uppfylla första kriteriet, om det uppfylls går man vidare till 
nästa kriterie. Funktionalitet betyder om transportlösningen är potentiellt transporteffektivare 
än nuvarande och om den är transporttekniskt möjlig att genomföra på Billeruds anlägging 
överhuvudtaget. Om den är det utreds transportlösningens prestanda, om utförandet av 
transportuppdraget utförs lika bra eller bättre än för nuvarande transportlösning. Om kriteriet 
prestanda uppfylls, presenteras slutligen vilka kostnader alternativet medför och vilka 
ekonomiska konsekvenser transportlösningen får på sikt.  
 
Datainsamlingen och efterföljande analys har varit största delen av projektet. När all indata 
samlats in har det på samma sätt varit viktigt att analysera indatan i ordning efter samma tre 
kriterier beskrivna ovan, detta för att snabbt kunna utesluta alternativ. I vissa fall har 
transportlösningars funktionalitet omvärderats och uteslutits då kompletterande information 
tillkommit efter hand.  
 
Då möjligheterna till val av leverantörer för transporttjänsten och lämpliga lastekipage är 
begränsade, har transportlösningen tagits fram utifrån en liknande utredning som gjordes för 
Bottenvikens Stuveris anläggning 2005. Denna utfördes tillsammans med personal från 
TGOJ, som utifrån förutsättningarna för Billeruds anläggning i Karlsborg presenterade en 
lösning som skall uppfylla både satisfierbar funktionalitet och prestanda.  
 
Slutligen utvärderas alternativen för vald transportlösning efter lönsamhet, operationalitet och 
miljö. Utifrån detta rekommenderas slutligen det mest fördelaktiga alternativet. 
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2. Metod 
 

2.1. Reliabilitet och validitet 
Enligt Kaplan och Saccuzzo (2005) kan validitet generellt sägas vara ett mått på hur väl man 
mäter det man vill mäta. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska 
definitionen och den operationella definitionen. Den teoretiska definitionen är i empiriska 
undersökningar en specificering av problemställningen vilket innebär en begränsning av det 
ursprungliga begreppet, medan den operationella definitionen är en specificering av hur 
material ska samlas in och sedan tolkas.  
 
Ett närliggande begrepp som uttrycker noggrannheten i mätningen är reliabilitet som avser att 
man mäter på ett tillförlitligt sätt. Ett valitt mått måste vara reliabelt, men det omvända gäller 
inte. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att använda 
rätt sak vid rätt tillfälle. Reliabilitet handlar om pålitlighet av insamlad data. (Ibid) 

2.2. Moment i forskningsprocessen 
 

 
Bild 2.2 Moment i forskningsprocessen 
 
 
Vid utvärderande forskning används en observerande forskningsstrategi redovisad av 
Borgeby och Brandt (2001). Forskningsfrågan kartläggs sedan med dessa observationer. 
Metodvalet som används vid kartläggning är utredning och undersökning. Att samla in data i 
en utvärderande forskning görs främst genom enkäter, extern konsultering och intervjuer, men 
även genom litteraturstudier och studier av regelverk, såsom trafikregelformalia och 
förfaringssätt vid opartisk virkesmätning.   
 
Utförandet kan beskrivas som en deltagande observation. En deltagande observation 
innehåller studier av ett företag och syftar enligt Robson (2002) till att på ett aktivt och 
metodiskt sätt samla in den information som behövs för ändamålet. Det är lämpligt i detta fall 
eftersom lösningen för problemet att öka transporteffektiviteten och minska 
transportkostnaderna, successivt arbetades fram under projektets gång.  
 

2.3. Datainsamling 
Datainsamlingen består av litteratursökning, empiriska studier, extern konsultering och 
intervjuer. Litteraturstudierna är studier av kurslitteratur samt dagsaktuell information från 
regelverk och olika typer av myndigheter. Dessa studier har främst använts för att tolka de 
empiriska studierna och teoretiskt underbygga de resonemang och slutsatser som förekommer 
i projektet.  
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För att förstärka rapportens reliabilitet och validitet har extern konsultering genomförts på de 
områden som författaren ansett sig ha begränsad kunskap att kunna uttala sig om. Detta gäller 
kostnadsbedömning för järnväg och asfaltväg samt för hela järnvägslösningen.  
 

2.3.1. Litteraturstudier 
För att sammanfatta och studera den litteratur som finns inom detta område har olika typer av 
litteratursökning gjorts. Information om benchmarking, transportlogistik, transportekonomi, 
investeringsteori och simuleringsteori har hämtats från litteratur från biblioteket på Luleå 
Tekniska Universitet. Merparten av dagsaktuell information har inhämtats från regelverk, 
myndigheter och organ via Internet eller fysiska dokument.  
 

2.3.2. Empiriska studier 
Insamlingsmetoderna som använts är intervjuer, tidsstudier och benchmarking av andra 
stuverier. Dessa data kan klassas som primär data eller primär information, alltså information 
som författaren själv aktivt sökt med hjälp av insamlingsmetoderna. Sekundär data eller 
sekundär information, är information som redan finns dokumenterad. Denna information har 
tillförskaffats främst genom litteratur - och regelverksstudier. Uppföljning av intervjuer har 
skett kontinuerligt under projektets gång. 
 
Inledande empiriska studier av det egna företaget presenteras i avsnitt 3 och vidare empiriska 
studier av andra anläggningar i form av benchmarking redovisas i avsnitt 2.4 och avsnitt 5. De 
inledande empiriska studierna görs för att kartlägga vilka begränsningar som finns med den 
aktuella transportlösning som används idag. Benchmarking av andra företag gjordes i syfte att 
studera andra företags transportlösningar och skall ses som ett uppslag för användbara 
lösningar. I huvudsak kvalitativa data, samlas in och analyseras i denna del av 
datainsamlingen. 
 
Tidsstudier genomförs för att kartlägga tidsåtgången för alla enskilda moment på vägen från 
hamnen till vedrenseriet. Varje moment redovisas sedan som två olika typer, manuell 
hantering och förflyttande av virke. Genom att enskilt studera de processer och sträckor som 
ingår i transporterna, kan man få en bra överblick över vilka manuella hanteringstider, 
förflyttningstider och terminaltider som resurserna ger upphov till samt hur de olika 
momenten  påverkar varandra och identifiera eventuella flaskhalsar i processen. Tidsstudierna 
skedde på Billeruds pappersbruk i Karlsborg och utfördes under juli månad. Denna månad 
innebär färre kösituationer och mindre kötider då semestertider råder och färre övriga fordon 
nyttjar mätstation och truckarna vid avlastning. Tidsstudierna mätte endast själva 
operationsögonblicket, all eventuell uppkommen kötid exkluderades 
 
Då den nya planerade vägsträckan förväntas bli kortare, görs dessa uppskattningar för att 
undersöka på vilket sätt man kan påverka transporteffektiviteten. Den insamlade data kommer 
att kombineras med kvalitativa data, exempelvis intervjuer. Syftet med tidsstudierna är att 
använda dessa data för att uppskatta den sammanlagda tidsåtgången för de ingående 
momenten i de nya alternativa förslagen till transportlösningar.  
 

2.3.3. Extern konsultering 
För den planerade dragningen av asfaltväg och järnväg, är det lämpligast att konsultera 
vägverket respektive banverket. Ett arrangerat besök på Billerud med Roland Sandberg från 
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Kalix kommun och en intervju med Kjell Johansson gjordes för att de på ett professionellt sätt 
kunde bedöma lämplig vägled för asfaltvägen, var allmän väg börjar och slutar samt de 
rådande bestämmelser som skall råda där allmän och enskild korsar varandra.  
 
Järnvägslösningen togs fram av författaren tillsammans med Tord Norlin på TGOJ, som 
utförde en liknande utredning för Bottenvikems Stuveris anläggning i Piteå 2005. Arbetet 
med att undersöka järnvägslösningen följde samma kriterier som beskrivits i avsnitt 1.4, men 
baserade sig i högre grad på extern expertis än författarens egna undersökningar. 
 
Även kostnadsbedömningen för järnväg och asfaltväg krävde extern kompetens. Johan Olsson 
från NCC konsulterades för kostnadsbedömning av asfaltväg. Tillsammans med författaren, 
gick Johan Olsson igenom dokumenterat bildmaterial från Billeruds anläggning. 
Bildmaterialet togs fram av författaren genom att detaljerat fotografera den tilltänkta enskilda 
vägens utbredning och karaktär. På så sätt kunde kostnadsbedömningen spegla vilket 
underhållsarbete samt vilken lämplig bärighet, längd och bredd som den nya enskilda vägen 
var i behov av. 
 
Bo Carnudd på banverket gav sin kostnadsbedömning för järnväg genom en mer generell 
spårkostnad per anläggningsmeter järnväg, efter att ha studerat flygfoton av Billerud 
anläggning. Då anläggningskostnaden skiljer sig åt beroende på befintligt underlag, 
efterfrågades alternativa kostnadsbedömningar av författaren. 
 
 
 

2.4. Benchmarking 
Efter de inledande empiriska studierna av den egna anläggningen gjordes vidare empiriska 
studier i form av benchmarking av andra liknande anläggningar inom samma bransch. Att 
utvärdera skillnaderna mellan det egna företaget och andra företags utföranden, kan visa på de 
förändringar som är nödvändiga. Detta synsätt skiljer benchmarkingteorin från annan mer 
jämförande och resultatinriktad analys (Zhao et al., 1995). Denna typ av analys jämför 
vanligtvis färdig produkt eller tjänst med varandra, benchmarking kartlägger på ett tidigare 
stadium istället varför och hur olika produkter eller tjänster kan skilja sig åt.  
 
Fler fördelar med benchmarking som metod är att den till skillnad från resultatinriktad analys, 
även förespråkar att man hittar gemensamma förbättringsåtgärder genom att även studera 
liknande företag som verkar på andra marknader än den egna eller studera helt andra 
branscher än den egna.(Walleck et al 1991) 
 
Andersen och Pettersen definierar kortfattat benchmarking som konsten att vara tillräckligt 
ödmjuk för att erkänna att någon är bättre än du och samtidigt vara klok nog att lära sig att bli 
lika bra eller bättre. Vidare kan olika typer av benchmarking förekomma beroende på vad 
man vill jämföra och vem man vill jämföra sig med. 
 
Genom Benchmarking kan ett företag hitta källor till förbättringar och nya sätt att göra saker 
och ting på utanför sin egen organisation. (Benchmarking, Björn Andersen och Per Gaute 
Pettersen � 1995) 
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Då man utför Benchmarking måste man ställa sig två frågor: Vem ska man jämföra sig med? 
Vad ska man jämföra? Detta skapar riktlinjer för vilken typ av information man vill ha och 
var man ska söka den. 
 
Vem vill vi jämföra oss med? 
 
Man kan definiera fyra former av benchmarking beroende på vem man jämför sig med: 
 

• Intern benchmarking 
• Konkurrensbenchmarking 
• Funktionell benchmarking 
• Generisk benchmarking 

 
Där intern benchmarking kan vara jämförelse mellan avdelningar inom det egna företaget. 
Konkurrensbenchmarking innebär direkta jämförelser av prestationer och resultat med 
konkurrenter i samma bransch. Funktionell benchmarking innebär jämförelser av processer 
med företag inom samma bransch eller teknikområde, medan generisk benchmarking jämför 
företagets egna processer i förhållande till andra bättre processer oavsett bransch..  
  
De empiriska studierna av andra anläggningar syftade till att få ett uppslag för användbara 
idéer till effektivare transportlösningar, funktionella möjligheter undersöktes och därav vill vi 
göra en funktionell benchmarking. 
  
Vad vill vi jämföra? 
 
Det finns i huvudsak tre olika former av benchmarking beroende på vad man jämför: 
 

• Prestationsbenchmarking 
• Strategisk benchmarking 
• Processbenchmarking 

 
Prestationsbenchmarking innebär i hög grad att man jämför nyckeltal och kvantitativ data, 
med syftet att avgöra hur bra ens eget företag presterar i jämförelse med andra. 
 
Strategisk benchmarking är jämförelser av strategiska val och dispositioner som andra företag 
gör. Exempelvis kan man benchmarka ett annat företag i syfte att kartlägga hur och varför ett 
företag verkar på andra marknader.  
 
Processbenchmarking syftar till att jämföra metoder och praxis vid utförandet av 
verksamhetsprocesser för att själv bli bättre. Processbenchmarking handlar till viss del om att 
kvantitativ data inte ska stå för sig själv, utan istället behandlas tillsammans med kvalitativ 
data för att jämförelsen skall bli relevant. 
 
Vad ska man då jämföra? Eftersom varje stuveris verksamhet ofta ser avsevärt olika ut vad 
gäller infrastruktur, lyftfordon, transportfordon och transportmöjligheter, är merparten av all 
kvantitativ data inte lämplig att använda i jämförelsesyfte med det egna företaget. Dock kan 
det studerade företagets egna jämförelser vad gäller prestationsmått före och efter en 
förändring av verksamheten vara av intresse, inte minst för att motivera den egna 
organisationen att göra förbättringar. 
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Strategisk benchmarking lämpar sig inte för detta, då man där tittar mer på andra företags 
strategiska, ofta rent affärsmässiga beslut. Denna typ av benchmarking förefaller precis som 
prestationsbenchmarking, inte vara rätt metod för vare sig jämförelse eller förbättringsarbete.  
Man kan man välja att kombinera olika typer av benchmarking   
 
 
 
 

 
Bild 3.4, kombinationer mellan olika metoder av benchmarking 
 
 
Den benchmarkingmetod som används i examensarbetet blir en kombination av funktionell 
benchmarking och processbenchmarking. Detta för att skapa sig en uppfattning om de 
funktionella möjligheter och begränsningar som finns för de olika transportlösningarna som 
syftar till att höja transporteffektiviteten. Ett antal huvudfrågor ställdes vid benchmarkingen 
och uppföljning av intervjumaterialet uppföljdes kontinuerligt, detta redovisas i avsnitt 5.3.  
 

2.5. Simulering 
All indata från tidsstudierna används i ett simuleringsprogram, där en modell av 
transportprocessen med alla ingående arbetsmoment och transportsträckor konstrueras. 
Simuleringen utförs i mjukvaruprogrammet Simul8 och syftar till att se hur 
transportprocessen och transporteffektiviteten påverkas då parametrar som exempelvis 
transportsträcka, lastningstid eller lossningstid förändras. Genom att simulera modellen ett 
stort antal gånger har man sedan ett säkert beslutsunderlag för att bestämma vilka typer av 
transportlösningar som ger en högre transporteffektivitet. 
 
Inga tidsstudier eller datasimulering för den potentiella järnvägslösningen gjordes av 
författaren, istället gjordes tillsammans med Tord Norlin på TGOJ en utvärdering av beräknad 
tidsåtgång för alla ingående moment för olika typer järnvägsburna lastekipage, baserat på den 
järnvägslösning som utfördes av Norlin hos Bottenvikens Stuveri AB i Piteå 2005. 
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3. Nulägesbeskrivning 
De empiriska studierna av nuvarande situation i Billerud samt införskaffande av information 
om olika typer av trafikregleringar och förfarande vid virkesmätning var viktiga att göra i 
inledningen av projektet för att se vilka begränsningar som finns med nuvarande 
transportlösning. Nedan redovisas följande begrepp och enheter som är typiska uttryck i 
stuveriverksamhet gällande virkestransport. De syftar till att underlätta för läsaren och 
återkommer frekvent i examensarbetet. 
 

• Travar är ett parti massaved, staplat på ett släp  
• Förankring av last med kedjor kallas surrning 
• Ton och kubikmeter är de två måtten som används vid virkesmätning � och vägning. 

Dessa mått är nästan ekvivalenta, observera därför att ton och kubikmeter virke 
uppskattas på samma sätt. 

• Enskild väg är ett företagets egen väg, där gäller andra trafik � och skatteregler än 
allmän väg 

• Taravikten betyder lastekipagets vikt utan lastgods 
• Vikarmskran är kranen som lastar virke från fartygen till lastekipagen 
• Rullvåg är en våg utrustad med tre mätplattor, som mäter snittvikten på lastekipaget. 

Vågen behöver ingen bemanning vid mätprocessen.  
• Provtravar är benämningen på virkestravar som kontrollmäts separat 

 

3.1. Företagen 
Bottenvikens Stuveri AB har sitt säte och huvudkontor i Piteå. Enligt företagets hemsida 
(2007) består den huvudsakliga verksamheten i att lasta och lossa fartyg samt tillhandahålla 
kompletterande service till denna verksamhet som t ex landtransporter, lagerhållning, 
klareringstjänster. Verksamheten bedrivs i fyra hamnar, Skellefteå i Västerbotten län samt 
Piteå, Luleå och Kalix i Norrbottens län  
 
Massatillverkningen i Karlsborg har anor som går tillbaka till början av 1900-talet. Idag är 
Billerud pappersbruk i Karlsborg regionens � östra Norrbottens � klart största industri. Från 
företagets hemsida (2007) redovisas att bruket omfattar en massalinje, en pappersmaskin, en 
bestrykningsmaskin och en upptagningsmaskin för avsalumassa. Karlsborg är en av Europas 
ledande leverantörer av vitt säckpapper men tillverkar också vitt kraftpapper och vit långfibrig 
sulfatmassa för avsalu.  
 
Bottenvikens Stuveri AB samarbetar med Billerud. Bottenvikens Stuveri sköter logistiken och 
klareringstjänsterna för lastfartygen som anländer till Billeruds hamn. Även Vikarmskranarna 
sköts av Bottenvikens personal. Billerud använder sig av externa transportörer då man lossar 
lastfartygen. Virket transporteras därefter till vedrenseriet, där den lagras en kortare tid eller 
skickas direkt in i vedrenseriet. Då virket behandlats i vedrenseriet skickas det vidare till 
pappersmassafabriken, den färdiga produkten blir olika typer av skogsprodukter. För 
examensarbetet studerades den del av processen som innebär förflyttning av virket från 
hamnen till vedrenseriet, beskriven i Bild 3.1 och Bild 3.2. 
 
Förra året kunde Billerud arbeta kontinuerligt med virkeslossningen i hamnen. Vanligtvis är 
hamnen stängd under perioden januari-april, eftersom isen gör det svårt för virkesfartygen att 
ansluta till hamnen. Den totala lossningsvolymen för förra året var ca 300 000 kubik virke, i 
jämförelse med föregående år är denna volym betydligt högre. Det har betytt en ökad 
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sysselsättning för hela pappersbruket och en mer frekvent förekommande lossning. De 
beräkningar som utförs i detta examensarbete, kommer att kalkyleras utifrån denna längre 
säsongsperiod och större inleverans av massaved. 
 
 

3.2. Virkets väg från hamn till vedrenseri 
Efter att fartyget med virke anlänt till Billeruds hamn, lossas det med vikarmskran och 
placeras på lastbilarna. Därefter förankras lasten med kedjor och transporteras till mätstation 
för vägning och av virke. När vägningen är utförd, lastas lastbilen av med truck i vedrenseriet 
i närhet till fabriken. Därefter återvänder de tomma lastbilarna till hamnen för att lastas på 
nytt.  
  

 
  Bild 3.1, Processen för virkestransporten 
 
Massaveden lastas av en Vikarmskran, placeras i en vedordnare som sorterar massaveden och 
lastas sedan på lastekipagen. Det färdiglastade ekipaget surras, efterföljande transport sker via 
allmän väg till mätstationen för vägning, därefter till Billeruds vedrenseri för avlastning av 
virke med truck.  
 
Surrandet av lasten går till så att kedjor placeras över den lastade massaveden för att hålla 
virket på plats, detta utförs manuellt av föraren. Pga. arbetsmiljölagen, får inte föraren kasta 
ovanför axelhöjd, varför man idagsläget anväder en surrningsbrygga. Ibland utfärdas 
slumpvisa statistiska vägningskontroller vid mätstationen, så kallade provtravar, vilket 
innebär att virket måste passera mätstationen två gånger, varav en gång för separat vägning av 
endast en trave. 
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Vid lossningsprocessen finns överenskommelser med anslutande fartyg att företaget skall 
lossa fartyg inom vissa tidsramar, detta innebär att man måste upprätthålla en viss 
lossningskapacitet. För att upprätthålla en önskvärd lossningskapacitet används i dagsläget tre 
externt kontrakterade transportfordon som utför transporterna av virke från hamnområdet till 
vedrenseriet. Lastekipagen är av samma typ och utgörs av en lastbil med släp. Lastekipaget 
kan lasta upp till ca 45 ton virke, medan taravikten (vikten för själva lastekipaget utan virke) 
är ca 15 ton.  
 
Sträckan från hamnen till vedrenseriet är ca 3250 meter lång, varav ca 2200 meter sker på 
allmän väg. Den totala transportsträckan per levererad last blir således 6500 meter. 
Mätstationen är idag inte speciellt bra placerad ur transportsynpunkt, eftersom fordonen måste 
åka och vända på väg till vedrenseriet (mätstation utmärkt com B i bilden).  
 

 
Bild 3.2, virkets väg från hamn (A), via mätstation, (B) till vedrenseri (C) 
 
 
Inga mellanlager existerar, allt lossat virke körs direkt till vedrenseriet. Detta görs eftersom 
företaget har vissa krav på sig vad gäller lagringstid av virket. Att ha ett mellanlager kan ofta 
innebära en dubbelhantering av virket och extra lagerhållnings �och transportkostnader. Den 
virkestyp som studeras i detta examensarbete är tre meters massaved, bestående av tall � och 
barrträd. Uppskattningsvis 95% av all massaved som lossas är av denna typ, resterande består 
av massaved med fem meters längd, så kallad fallande längd. Massaveden blir till flis i 
massafabriken, därefter blir flisen till olika skogsprodukter.  
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Hamnen där lossning av virke sker är av bärighetsskäl rekommenderad endast för en lyftkran 
för virke. Denna lyftkran kallas vikarmskran, i dagsläget används en Senabogen 1850 med en 
8 m3 grip, som klarar att lyfta upp till 8 ton. En trave på lastekipage, brukar utgöras av två 
fulla gripar om lossningen sker effektivt.  
 
Båda företagen är ISO 14001 certifierade, vilket betyder att de aktivt skall arbeta mot att 
uppfylla mål om att minska sina utsläpp och agera miljömedvetet. För att inte 
miljöledningssystemet ska bli undermåligt och oseriöst finns vissa grundkrav uppsatta. Dessa 
är bland annat att bästa möjliga teknik ska användas där det är ekonomiskt möjligt och 
lämpligt. Billerud använder till exempel miljövänlig tillverkningsteknik för pappersmassa. 
Byggandet av den nya vägen får konsekvenser för transporteffektiviteten och även ur 
miljösynpunkt, eftersom den nya vägsträckan blir betydligt kortare och mer virke kan lastas 
per rutt, förväntas utsläppen kunna minskas på sikt. 
 

3.3. Bakgrund transporteffektivitet 
Definitionen av effektivitet är enligt uppslagsverket nationalencyklopedin något tvetydig 
inom det svenska språket. I det engelska språket finns bättre möjlighet att nyansera med orden 
�effective� för något som har effekt och �efficient� att utföra något till lägsta möjliga kostnad. 
 
För alla typer av producerande verksamheter innebär begreppet effektivitet att utföra en 
aktivitet till en lägre kostnad. Reid och Sanders (2005) menar att begreppet 
transporteffektivitet kan härledas till detta typ av synsätt på effektivitet, här är typiska 
kostnader drifts- och lönekostnader. En högre transporteffektivitet kan exempelvis yttra sig i 
att lasta lastfordonen med mer gods per rutt, att nyttja färre resurser för samma 
transportuppdrag, att minska transportsträcka och transporttid per rutt samt en väl koordinerad 
och avståndsreducerande ruttplanering då transport av gods sker till flera olika platser.  
 
Betydelsen av transporteffektivitet kan vara olika för olika aktörer. För åkerier inom 
transportnäringen och för företag som nyttjar olika typer av transporter i sin dagliga 
verksamhet, syftar effektivare transport primärt till att minska kostnaderna. För samhället är 
en förbättrad transporteffektivitet viktig även ur miljösynpunkt eftersom utsläppen minskar. 
SIKA (statens institut för kommunikationsanalys) verkar för att medborgarna och näringslivet 
i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva 
och långsiktigt hållbara. SIKA:s verksamhet styrs av regeringens instruktion samt de årliga 
regleringsbreven. Vidare utför SIKA årliga verksamhetsplaner samt redovisar genomförd 
verksamhet i årsredovisningen. 
 
Ett av SIKA:s uppdrag har varit att utreda kilometerskatten för tunga fordon. Man har med 
bakgrund av denna utredning diskuterat införandet av kilometerskatt på regeringsnivå, 
eftersom transportnäringen till skillnad från andra industrier enligt SIKA, visar en betydligt 
lägre effektiviseringsgrad de senaste åren. Kilometerskatten har diskuterats även på 
internationell nivå, i bland annat Tjeckien är skatten numera införd. Kilometerskatt för 
lastbilar lades fram som förslag i riksdagen den 15:e mars 2007, som ett incitament för företag 
inom transportnäringen att öka transporteffektiviteten. Skatten har fått kritik för att slå blint 
mot vissa mer transportintensiva branscher, exempelvis skogsindustrin. 
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I artikeln �kilometerskatten hotar skogindustrin� (2007) kommenteras kilometerskattens 
inverkan på skogsindustrin. Den föreslagna skatten på 14 kronor per mil innebär en 
sammanlagd kostnadsökning på över 700 miljoner kronor per år för skogsindustrin. Det skulle 
enligt Stefan Wirtén, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, allvarligt försämra 
konkurrenskraft, och drabba sysselsättning och ekonomi i de delar av Sverige som är 
beroende av en livskraftig skogsindustri. 
 
Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trätekniska industrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 
160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller 
trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter närmare 100 000 personer och exporterar 
årligen för 110 miljarder kronor. 
 

3.4. Orsaker till begränsad transporteffektivitet 
Transporteffektiviteten för nuvarande transportlösning i Karlsborg begränsas i dagsläget av 
vikt �och längd regleringar för lastekipage som körs på allmän väg samt av att mätstationens 
placering innebär en extra omväg från hamn till vedrenseri. 
 

3.4.1. Regleringar för lastekipage 
Fordon och last får tillsammans väga högst 60 ton vid transport på allmän väg. 
Efterfrågningar har gjorts hos vägverket angående dispens för tyngre last på allmän väg. De 
visar att en sådan dispens skulle kunna tillåta högst ett - två ton extra per runt och att speciellt 
tillstånd av kommunen krävs. Det kan dessutom vara stor viktskillnad på blött och torrt virke, 
vilket kan öka osäkerheten för det lagligt tillåtna. Lastfordonen får inte lasta mer på höjden än 
i dagsläget, inte heller finns möjligheten att köra med ett extra släp eftersom den lagliga 
vikten och längden då skulle överstigas alltför mycket.  
 
Den dispensen som redovisas i detta examensarbete kommer istället gälla den allmänna väg 
som kommer att korsas vid dragning av enskild väg. Dispensen söks hos Kalix kommun och 
kräver en särskild utredning, ansökningsblanketten tillsammans med kompletterande 
dokument för den sökta dispensen redovisas i bilaga 4. Icke registrerade lastekipage, befriade 
från fordonsskatt kräver inhägnat område. Särskild dispens krävs. Dispens för styckegods 
söks hos kommunen och vägverkets lokalkontor 
 
Vidare betalas årligen en fast fordonsskatt på för lastekipage som nyttjar allmän väg. 
Fordonsskatten betalas med avseende på axeltryck och utsläpp. Vid transport på endast 
enskild väg behöver ingen fordonskatt betalas, företaget får dock själva betala för skador som 
orsakas av transporterna på den enskilda vägen, dessutom för snöröjning och underhåll. 
 

3.4.2. Virkesmätning via VMF:s mätstation 
VMF står för virkesmätningsföreningen och är en oberoende mätorganisation. Deras uppgift 
är att opartiskt granska och sätta upp riktlinjer för hur företag skall uppskatta vikten/volymen 
på olika typer av virke. Detaljerad information om hur man Uppskattning av virket vikt kan 
ske genom vägning eller mätning. Samma mätningsprinciper skulle gälla om företaget 
införskaffade en rullvåg på enskilt område, det bekräftas av såväl företagen i den 
benchmarking som gjordes som VMF själva. Virkesmätningar med obemannad eller 
bemannad mätstation på enskilt område, sker med godkännande av VMF.  
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Provtravar är benämningen på virkestravar som kontrollmäts separat. Kontrollmätningarna 
utfärdas slumpmässigt via VMF, varje lastbil får från tre till fem provtravar under ett 
tolvtimmarspass. Rent praktiskt går det till så att lastbilen vägs vid mätstationen, en av 
travarna markeras med en skylt. Därefter lastas alla travarna utom provtraven av i 
vedrenseriet. Lastbilen får åka tillbaka till mätstationen ytterligare en vända och mäta 
provtraven separat, därefter lastas provtraven av i vedrenseriet innan lastbilen återvänder till 
hamnen.  
 
Operationen för provtarvarna innebär i dagsläget 2500 meter extra transportsträcka och en 
extra tid på ungefär 6-7 minuter. Detta innebär ofta att vikarmskranen får vänta in en lastbil 
som får en provtrave.  
 

3.5. Möjligheter till effektivare transportering 
Att kunna lasta mer lastekipage och rutt samt sköta vägningen av virke själv, bidrar till att 
minska de totala transportsträckor som körs per år. Således undersöktes det ur 
transporteffektiv synpunkt på vilket sätt man kan påverka detta. 
 

3.5.1. Komplettera befintlig infrastruktur på enskilt område 
Billerud har bitvis ytterliggare ett vägnät att använda för transportering. Från vedrenseriet går 
en smal väg till en alternativ port som leder till Billeruds industriområde. Delar av denna väg 
är dock i dagsläget undermålig och i behov av underhåll, den korsar dessutom allmän väg. 
Inne på industriområdet skulle det krävas att man kompletterade med ytterligare väg för att 
transporterna skall kunna gå ända från hamnen till vedrenseriet. Det är ur transporteffektiv 
synpunkt viktigt att undersöka om man genom att anlägga ny infrastruktur, kan  
 
Den befintliga infrastrukturen som finns till företagets förfogande är således enskild väg och 
järnväg. I dagsläget behöver man unders öka med vägverket och kommun exakt var företagets 
enskilda väg slutar och allmän väg tar vid. Förslag och kostnadsbedömning för dragning av 
enskild väg och underhåll av redan befintligt enskilt vägnät från hamnen till vedrenseri 
behöver utredas, detta sker senare under projektets gång i samråd med extern konsultering av 
Johan Olsson från NCC och Bo Carnudd från Banverket. Kostnadsbedömning för enskild 
asfaltväg redovisas i Bilaga 4, för järnväg i avsnitt 5.8.2. 
 
I dagsläget används befintligt järnvägsspår för att exportera färdiga skogsprodukter som 
pappersmassa, säck- och kraftpapper, massaved, flis och sågade trävaror. Delar av 
järnvägsspåret sträcker sig från vedrenseriet och en bit in hamnområdet, dock inte ända fram 
till hamnen och vikarmskranen. (Se Bilaga 1) 
 
Med nuvarande befintlig järnvägsnät skulle användandet av draglok som transportmedel 
innebära en dubbelhantering av virke; från fartyg till lastfordon och från lastfordon till tåg 
samt två opererande lyftkranar istället för en. Fördelen med järnvägslösning är att betydligt 
mer virke kan lastas per rutt än för lastekipage på asfaltväg. En stor del av infrastrukturen för 
järnväg finns redan, vilket framgår av Bilaga 1.  
 
Att kunna köra på enskild asfalt väg är även ur trafiksäkerhetssynpunkt en fördel. Intervjuer 
med lastbilschaufförerna pekar på en risk för mötande trafik då lastbilarna svänger vänster in 
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till mätstationen. Då man mäter provtravar belastas lastbilarna ojämnt, vilket bidrar till att 
chaufförerna kan få sämre kontroll över fordonet, särskilt vintertid. Dessutom finns alltid 
risken med att virke kan ramla av från lastbil och träffa andra trafikanter på allmän väg. 
 

3.5.2. Alternativa vägningsmetoder för virke 
Fördelarna med att ha en av våg som enbart nyttjas för företagets transportfordon, är att man 
slipper eventuella köer som bildas, då andra transportfordon än företagets nyttjar mätstation 
och avlastning. Att införskaffa en egen våg för virkesmätning om nyttjas enbart av Billerud 
bidrar till att göra mätningsprocessen snabbare då den med fördel kan placeras på ett 
lämpligare ställe för att slippa onödiga omvägar. Vissa mer avancerade vågar är dessutom 
kapabla att mäta längre lastekipage, exempelvis med ett extra släp.  
 
Att införskaffa en egen mätstation, kräver inte nödvändigtvis bemanning. Vissa typer av 
mätstationer använder sig av vågar som både mäter noggrant och larmar då mätresultaten 
avviker från det normala. De kvalitativa analyserna av massaveden, exempelvis kontroll av 
rotröta, kräver dock tjänstemän från VMF. Man får i detta fall betala extra till VMF för de 
kvalitativa analyserna.  
 

3.6. Transportuppdraget 
Billerud använder sig av externa transportörer för transport av virke från hamn till vedrenseri. 
Åkeriet tillhandahåller samtliga fordon och chaufförer för transportuppdraget, Billerud betalar 
för slitage på lastekipage. 
 
Man har valt att betala åkeriet per levererat ton virke. John Fagerbo hos Billeruds 
logistikavdelning menar att fördelen med detta jämfört med exempelvis att betala timlön är att 
det bättre mäter utförd prestation. Billerud betalar även de externa transportörerna för den 
eventuella tiden lastbilarna får vänta vid försening av exempelvis vikarmskran eller lastfartyg, 
så kallad väntetidskostnad. 
 
Sammanlagt transporterades motsvarande ungefär 300 000 ton virke från hamn till vedrenseri 
förra året. Detta leveranspris har inte angivits detaljerat av de externa transportörerna vid 
förhandlingar med Billerud. Priset är satt utifrån de kostnader, innehållande lönekostnader, 
driftskostnader och väntetidskostnader, som de externa transportörerna betalar för. Dock är 
dessa kostnadsposter inte specificerade i detalj och leveranspriset i sig är konfidentiella 
uppgifter som inte redovisas i detta examensarbete. 
 

3.7. Sammanfattning av empiriska studier för nulägesbeskrivningen 
 
De empiriska studier av Billeruds anläggning och införskaffande av trafikreglemente samt 
dokument för regler vid opartisk virkesmätning, skapar en förståelse för vilka begränsningar 
som finns med den transportlösning som används idag. De bestämmelser som finns gällande 
maximal vikt och längd för lastekipage på allmän väg och den extra transportsträcka som 
vägningen av virke på mätstationen innebär, begränsar möjligheterna till en effektivare 
transport av virke hamn till vedrenseri. Möjligheten att kunna bruka enskild väg och upprätta 
mätstation på eget område ses därför som en nödvändighet för att kunna öka 
transporteffektiviteten genom minskning av körsträckan för lastekipage per rutt. Om detta är 
möjligt, blir nästa fråga hur trafikreglementet reglerar maximalt tillåten vikt och längd för ett 
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lastekipage som körs på enskild väg. Transporteffektiviteten ökar ytterligare ju mer man kan 
lasta per rutt. I analyskapitelt utreds hur de olika förutsättingarna för enskild asfaltsväg 
påverkar transporteffektiviteten. 
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4. Teoretisk referensram 
Litteraturstudier genomförs initialt för att successivt identifiera vilken typ av information som 
behövs för att lösa problemet. Vidare används litteraturstudierna som teoretisk referensram 
för att tolka delar av den empiri som gjorts. För att få en uppfattning om vad begreppet 
transportlogistik innefattar, vilka konsekvenser outsourcing kan ha för en verksamhet, hur 
indata från tidsstudier kan användas samt hur man kan motivera investeringsbeslut med olika 
investerings och lönsamhets- teorier, studeras områdena transportlogistik, outsourcing, 
simulering och investering.  
 

4.1. Transportlogistik 
Detta avsnitt har valts för att ge en beskrivning av på vilket sätt transporttjänsten har 
betydelse för företagets verksamhet och hur dess kostnad kan variera. Ett teoretiskt sätt att se 
på transportlogistik redovisas hos Lumsden (1995).  
 
Transporttjänsten är kopplad till ekonomi och teknik, då den förknippas med den infrastruktur 
och de resurser som behövs för att tjänsten skall kunna utföras. Man brukar identifiera tjänst, 
ekonomi och teknik som tre värdeskapande faktorer i transportsystemet. Dessa faktorer skapar 
oilka värde för intressenterna samhället, företaget och för individen beroende på 
transporttjänstens karaktär. Då man prissätter en transporttjänst måste man fråga sig vems 
nytta som bäst tillgodoses vems nytta som primärt bör tillgodoses  
 
Då man använder sig av en tredje part för att sköta transporterna mellan köpare och säljare 
kallas detta trepartslogistik. Syftet med trepartslogistik är att inte ödsla sina resurser på saker 
som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Det kan vara kostsamt för ett företag att utföra 
transporterna i egen regi, särskilt då transportverksamhet ofta är en intermittent, alltså ojämnt 
återkommande, verksamhet. Nyttjandegraden på fordonen tenderar att bli låg, dessutom måste 
företaget kontraktera och tillhandahålla egna chaufförer (Ibid)  
 
Enligt Lumsden (2006) är nackdelen med att använda en tredje part för transporter är att man 
kan bli alltför beroende av denna. Dessutom kan företagets möjligheter att använda sig av 
andra externa transportörer ibland vara begränsade, detta kan leda till att man får en sämre 
förhandlingspostition och får betala ett högre pris för transporttjänsten.  
 
 

4.2. Outsourcing 
På ett mer generellt plan kan man för olika företags verksamheter diskutera outsourcing. Den 
vida definitionen av outsourcing betyder att ett huvudföretag låter ett annat företag sköta en 
eller flera processer i förtagets verksamhet, detta syftar till att huvudföretaget bättre skall 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det finns enligt Reid och Sanders (2005) en rad olika 
risker förenade med outsourcing.  
 
Riskerna med otillfredsställande kvalite på utförandet av uppdraget som outsourcingen gäller 
måste bedömmas av huvudföretaget som köper tjänsten. Här undersöks om tjänsten som 
outsourcingen gäller utförs på ett tillfredsställande sätt. Huvudföretaget ställer i dessa fall 
typiskt upp krav på utförandet, kvaliten och ibland även miljöåtaganden för tjänsten, sedan är 
det upp till det kontrakterade företaget att på bästa sätt använda sina resurser för att uppfylla 
de krav som huvudföretaget ställer.  
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Då huvudföretaget väljer att använda sig av outsourcing, är de ekonomiska 
överenskommelserna mellan huvudföretag och det kontrakterade företag av stor vikt för båda 
parter. Om det finns flera möjliga alternativa företag för outsourcingen, bör huvudföretaget 
aktivt söka efter och jämföra olika anbud för kostnadsförslag. Då antalet möjligheter till 
outsourcing kan vara begränsade beroende på bransch och geografiskt läge, finns risken för en 
sämre förhandligsposition för huvudföretaget. (ibid) 
 
Fler risker gällande de ekonomiska överenskommelserna i kontraktet redovisas av van Weele 
(2005). Huvudföretaget bör ha god kunskap om vad man betalar för, även om 
kostnadsförslaget från de kontrakterade företaget inte är specificerat i detalj. Med denna 
kunskap kan man argumentera för ett lägre kostnadsförslag. Man bör även ha en 
handlingsplan för hur man skall agera mot det kontrakterade företaget om dessa skulle 
missköta uppdraget eller om förutsättningar för uppdraget ändras.  
 
Hur värderar man affärsrelationen? Bör man straffa det kontrakterade företaget ekonomiskt 
om uppdraget missköts? Skall man titta på alternativa företag för outsourcing istället? Har 
man möjlighet att omförhandla kontraktet om förutsättningarna ändras? Hur man agerar i 
dessa frågor beror på hur man värderar affärsrelationen till det kontrakterade företaget, vilken 
förhandlingsposition som tillgängligheten på andra tillgängliga alternativ ger huvudföretaget 
samt outsourcingens betydelse för hela verksamheten.  
 

4.3. Simulering 
Krajewski och Ritzman (2002) redovisar att simulering görs för att matematiskt återskapa en 
modell av en i verkligheten förekommande process. Det finns många olika mjukvaruprogram 
som är utformade för simuleringsteknik, i dessa kan mer eller mindre komplicerade modeller 
ställas upp. Simuleringsmodellen är typiskt uppbyggd av på varandra följande arbetsmoment, 
varje arbetsmoment kan tillskrivas olika parametrar såsom exempelvis medelvärde, 
standardavvikelse eller slumpvis förekommande händelser.  
 
Byggandet av simuleringsmodellen utgår från att man först samlar in lämplig indata, genom 
exempelvis tidsstudier och kapacitetsberäkningar. Därefter utvärderas de arbetsmoment som 
skall ingå i modellen, varje arbetsmoment får genom inmatning av insamlad data ett 
medelvärde och standardavvikelse, utifrån detta bestäms också en lämplig stokastisk 
fördelning för arbetsmomenten.  
 
Fördelar med datasimulering är att man kan uttala sig om hur väl en tilltänkt process kan 
komma att fungera i praktiken, utan att behöva ödsla tid och resurser på att prova sig fram. Då 
en datasimulering kan simulera samma process ett stort antal gånger, får man också ett säkrare 
beslutsunderlag för hur den simulerade processen verkligen kommer att fungera i praktiken.  
Beroende på vilka resultat som är relevant kan man selektivt utvärdera utfallet av 
simuleringarna på olika sätt. Man kan exempelvis vara intresserad av själva flödet i 
processen, eller vilken nyttjandegrad eller kötid enskilda arbetsmoment får.  
 
 

4.4. Investering 
Investeringar innebär beslut som får konsekvenser, ofta för flera år framåt. Ett företags 
framtidsplanering beskrivs ofta i en budget för det kommande året, där 
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investeringsbedömningen kommer till uttryck i mer översiktliga planer för fler år framöver. 
Då man bedömmer potentiella investeringar, måste man noga undersöka och beräkna hur det 
kommande årets budget påverkas för att se om investeringarna är ekonomiskt genomförbara. 
 
Grundläggande för investeringar är att man räknar med kostnader och inte med utgifter. 
Olsson och Skärvad (1999) definierar att kostnader avser värdet av förbrukade resurser under 
en period medan utgifter avser endast själva anskffningstillfället  
 
Norelid och Eliasson (2005) klargör att stora investeringar, s k strategiska investeringar, 
innebär ofta att verksamhetens inrikting blir låst för flera år framåt och därmed svår att 
förändra. Den del av verksamheten som påverkas av investeringen, skall noga planeras så att 
både investeringen och den berörda verksamheten bidrar till att minska kostnader för 
produktionen och därmed på sikt höja lönsamheten. Lönsamhetsmått måste relateras till 
någon tidsenhet för att vara meningsfulla. För lönsamheten i den löpande verksamheten i hela 
företaget, mäter man den vanligen per år  
 
Nuvärdesmetoden heter på engelska Net Present Value och förkortas NPV. Huvudregeln för 
investeringsbeslut är om NPV>0, investeringen är då lönsam och kan möjligen genomföras.  
 

 
För att beräkna varje periods specifika kassaflöden betraktas utbetalningarna som kostnader 
för investeringarna och inbetalningarna som kostnadsminskningarna som investeringarna ger 
upphov till. Resultatet, alltså skillnaden mellan in � och utbetalningar justeras enligt 
nuvärdesmetoden med en diskonteringsfaktor som utgår från given kalkylränta (Ibid) 
 
I de flesta företag arbetar man ofta med en viss given kalkylränta. Projektets strategiska 
betydelse, investeringens storlek samt bedömt tidsperspektiv varierar beroende på hur en viss 
investering ser ut.  Norelid och Eliasson (2005) förklarar att metoden då man använder 
kalkylränta som styrmedel innebär att kalkylräntan inte alls följer den faktiska kostnaden för 
kapitalet, ledningen sätter helt enkelt ett högre eller lägre artificiellt pris på pengar för att styra 
verksamheten åt önskat håll. Kalkylränta som styrmedel bygger på insikten att det är 
lönsamheten för ett visst projekt vid en viss tidpunkt som är den avgörande faktorn.  
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Bild 4.1, Norelid och Eliasson: Olika styrmedel beroende på projektets utformning (2005) 
 
Vidare kan kalkylräntan enligt Bergknut, Elmgren och Hentzel (2003) i praktiken ofta fungera 
mer som ett instrument för utsortering av intresanta projekt, än som en absolut norm för 
rangordning av investeringar. Kalkylräntan speglar härigenom inte omgivningens 
avkastningskrav och blir således mindre påverkad av förändringar i dessa typer av krav.  
  

4.4.1. Investeringsbedömning 
Då man gör en investeringsbedömning utgår man från att relatera det potentiella 
investeringsprojekt till företagets mål. Det grundläggande målet för ett företag är att uppnå så 
hög lönsamhet som möjligt. Dock måste man utgå från ett tidsperspektiv när man utvärderar 
en investering eller ett investeringsprojekts lönsamhet. Att kortsiktigt maximera vinsterna, 
exempelvis genom att investera i aktier eller placera pengar i syfte att generera ränte-intäkter, 
kan vara farligt och ibland ske på bekostnad av att istället göra investeringar som långsiktigt 
syftar till att öka lönsamheten. 
 
Det grundläggande målet, alltså att höja lönsamheten, definieras sedan mer konkret för varje 
aktivitet som investeringen påverkar. Man kan upprätta olika parametrar som exempelvis 
reducerade transportkostnader, eller att minska lagerhållningskostnaderna med 5%. Det kan 
också vara viktigt att belysa investeringens påverkan på andra mjukare faktorer, exemplevis 
arbetsmiljö och miljömål. 
 
Klassindelning för olika typer av investeringar i ett investeringsprojekt, syftar till att skilja 
olika investeringar åt med avseende på lönsamhetskrav. Man undersöker om investeringen är 
avgörande för företagets framtid eller frekvent återkommande med mindre betydelse. 
Klassificeringen, med stigande lönsamhetskrav, kan göras enligt följande: 
 
 

1. Påtvingade investeringar 
2. Ersättnings � och rationaliseringsinvesteringar 
3. Kapacitets och intäktshöjande investeringar 
4. Investeringar i nya produkter eller marknader 

 
 
Påtvingade investeringar kan bero på exempelvis lagstiftning eller speciella avtal för särskild 
affärsmässiga handelskrav mellan säljare och köpare. Ersättnings �och 
rationaliseringsinvesteringar däremot syftar till att ersätta eller komplettera befintlig 
produktionsutrustning med ny utan att påtagligt höja kapaciteten. Detta kan relateras till steg 2 



 26

i avsnitt 1.4 och, där man utvärderar om investeringens prestanda är lika bra eller bättre än 
nuvarande, i syfte att öka transporteffektiviteten. 
 

4.4.2. Beslutsprocessen 
Ulf E Ohlsson (2005) redovisar beslutsprocessen vid en investeringen. Den ser ofta olika ut 
för olika investeringar, men kan lite förenklat beskrivas i tre stadier: 
 
1. Problemanalys 
Den börjar med att man kommer med förbättringsförslag eller identifierar ett behov som finns 
i företaget. Detta kan sedan föreslås som företagsprojekt eller examensarbete. 
 
2. Analys av alternativ och konsekvenser 
Därefter analyserar man de alternativ som kan leda till förbättringar och konsekvenserna av 
dessa. Man måste här uppskatta de ekonomiska konsekvenserna tillsammans med andra 
konsekvenser som exempelvis investeringens prestanda, funktionalitet och kapacitet eller 
påverkan på arbetsmiljön.  
 
 
3. Val av alternativ 
De investeringsalternativ som anses vara fördelaktiga ställs sedan mot varandra och värderas 
utifrån såväl ekonomiska som övriga konsekvenser. Att ge en investering ett sifferbetyg säger 
inte så mycket som att rangordna de olika alternativen med avseende på de olika typer av 
konsekvenser som investeringen medför. Konsekvenser karaktär och betydelse kan skilja sig 
åt betydligt från projekt till projekt. Slutligen beräknar man den optimala lösningen med hjälp 
av vald investeringsmetod. Denna beslutsprocess återkommer i analyskapitlet. 
 
Då man överväger att genomföra ett projekt, måste man kartlägga de investeringar som 
projektet kräver. Man måste jämföra de beräknade kostnadsbesparingarna med de kostnader 
som investeringen ger upphov till. Skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
investeringen medför benämns inbetalningsöverskott. Investeringar har förutom en beräknad 
livslängd, ofta merkostnader som tillkommer. Dessa merkostnader räknas med på årsbasis, i 
investeringskalkylen. 
 
Nuvärdesmetoden är som tidigare nämnts en metod som används för att räkna om alla 
framtida inbetalningsöverskott till ett nuvärde med hjälp av en diskonteringsfaktor. 
Diskonteringsfaktor sätts utifrån vald kalkylränta. Man kan komplettera nuvärdesmetoden 
med en annan investeringsmetod nämligen paybackmetoden. 
 
Enligt Bergren, Elmgren och Hentzel (1993), är paybackmetodens funktion att den beräknar 
hur lång tid det tar innan investeringen betalar av sig. Nackdelen med paybackmetoden är att 
den inte redovisar utfallet efter det att investeringen betalat av sig. Metoden används ofta som 
komplement till en mer långsiktig investeringsanalys och står sällan för sig själv, utan kan 
med fördel användas tillsammans med nuväresmetoden. 
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5. Analys 
Ulf E Ohlsson (2005) beskriver att beslutsprocessen vid investeringar kan indelas i tre steg (se 
avsnitt 5.2) Efter att problemformuleringen är presenterad går man vidare till steg två, analys 
av kostnader och konsekvenser. Ett investeringsbeslut innebär alltid konsekvenser för 
exempelvis funktionalitet, ekonomi eller prestanda och det ser ofta mycket olika ut från fall 
till fall beroende på investeringens storlek och betydelse.  
 
En viktig del i steg två är att man utför konsekvensanalyserna i rätt ordning för att snabbare 
kunna sålla bort dåliga alternativ. Det finns dock inget allmänt svar på hur man alltid bör 
göra. I detta examensarbete valdes att först utvärdera transportlösningens funktionalitet, 
därefter prestanda och sist en kartläggning av samtliga kostnader för den (se avsnitt 1.4). 
Nedan följer en beskrivning av momenten i analysdelen och i vilken ordning de utfördes 
under projektets gång. 
 
 
5.1 och 5.2  Här analyseras hur de regleringar som finns för allmän väg skiljer sig från enskild 
väg och hur de påverkar transporteffektiviteten samt vilka förändringar av regleringar 
gällande last, virkesmätning, hastighet som enskild väg bidrar till. Här presenteras också 
kostnadsbedömningen av Johan Olsson samt hur vägningen av virke på enskilt område skall 
gå till. 
 
5.3 Benchmarking görs för att jämföra de olika studerade transportlösningarnas funktonalitet 
och transporteffektivitet hos de besökta anläggningarna, med de möjlighter som finns för 
Billerud. 
 
5.4 och 5.5 Analys av tidsstudier och simulering för enskild asfaltväg syftar till att avgöra 
vilka typer av lastekipage som kan användas för att hålla önskad prestanda för 
transportprocessen och lossningskapacitet för enskild asfaltväg. 
  
5.6 Kostnadskalkylering visar hur mycket varje del i transportlösingen för asfaltväg kostar. 
Detta sammanställs i resultatdelen, då de föreslagna alternativa transportlösningarna som 
uppfyller alla kriterierna presenteras. 
 
5.7 redovisar skillnaderna mellan intern och extern skötsel av virkestransport på enskild 
asfaltväg. 
 
5.8 Separat analys av järnvägslösningen. För att avgöra funktionella möjligheter, hur 
transportuppdraget skall fullföljas med likvärdig kvalite som i dagsläget samt hur 
transporttjänstens komplexitet påverkar kostnader och valet av inter eller extern skötsel för 
transportuppdraget.  
 
 

5.1. Analys av infrastruktur och regleringar 
De inledande empiriska studierna av Billeruds anläggning omfattade en kartläggning av 
möjligheter och regleringar för allmän väg jämfört med enskild väg. För alternativet med 
enskild asfaltväg kommer anläggandet av infrastrukturen att kompletteras till det vägnät som 
redan finns idag på Billeruds anläggning.  
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5.1.1. Enskild asfaltväg 
För allmän väg får bruttovikten för lastekipaget vara högst 60 ton. Vid brukande av enskild 
väg sätter företaget själva begränsningar för den maximal lasten och längden, dessa utgår 
istället från de valda lastekipagens lastkapacitet, rekommenderad belastning på den enskilda 
vägen och interna trafiksäkerhetsmässiga föreskrifter på det egna området.  

 
Bild 5.1, kompletterande enskild väg, utmärkt som lila  
 
För att ta reda på var allmän väg börjar och slutar i förhållande till den enskilda vägen, 
kontaktades Roland Sandberg vid Kalix kommuns gatudriftsavdelning för ett gemensamt 
besök hos Billerud anläggning. Han fick ta del av ovanstående vägplanering och identifierade 
ett särskilt område som kommer att omfattas av allmän trafiklagstiftning.  
 
I det utmärkta blåa rektangulära området i bild 5.1 korsar den tilltänkta enskilda vägen allmän 
väg. Denna korsning innebär en del komplikationer, företaget måste söka dispens hos 
kommunen för att få korsa den allmänna vägen, om man vill använda lastekipage med en 
högre tillåten vikt än vad som gäller på allmän väg. För att spara tid i transportprocessen, är 
det även viktigt att man slipper momentet med att förankra (surra) lasten med kedjor. Lasten 
får köras oförankrad på enskilt område men ej på allmän väg, om inte särskild dispens 
utfärdas av kommunen.  
 
 
Undersökningar gjordes genom vägverket för att ta reda på vad som behövs till korsningen för 
att få frambringa transporterna på önskvärt sätt. Dispensen söks sedan hos Kalix kommun, 
detta dokument finns som bilaga i Bilaga 5. Intervjuerna utfördes med Kjell Johansson som är 
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ansvarig för enskilda vägar i regionen och arbetar på vägverkets driftavdelning. Han 
konsulterades för att få en lämplig lösning på korsningsproblemet, där den tilltänkta enskilda 
vägen korsar allmän väg. Enligt svensk trafiklagstiftning måste virkeslast på lastbil vara 
förankrad då den befinner sig på allmän väg. Undantag kan enligt Roland Sandberg på Kalix 
kommun, ges av kommunen i ett specialfall som detta. 
 
Möjlighet finns att söka dispens för att köra virke utan förankring av last. Denna 
dispensansökning finns inte i färdigtryckta formulär hos kommunen utan bör bifogas som 
skriftligt dokument tillsammans med ansökningen för tyngre last/högre axeltryck på allmän 
väg då man ansöker om dispensen hos kommunen.  
 
För att korsa allmän väg utan att förankra lasten, behöver man enligt Johansson upprätta ett 
signalsystem med kompletterande skyltar som varnar allmänna trafikanter för arbetsområde 
med särskilda förutsättningar. Det andra alternativet är att göra en planavskild korsning, men 
detta alternativ skulle enligt Johansson vara alltför kostsamt. Det råder god sikt vid 
vägkorsningen och en befintlig grind i lastekipagets riktning finns idag i ena körriktningen. 
 

 
Bild 5.2, befintlig grind i ena körriktningen. 
 
Således behövs kompletterande signalsystem, bommar eller grindar samt kompletterande 
skyltar för att göra korsningen säker för korsande trafik.  
 
Kjell Johansson hänvisar till banverket för kostnadsuppgifter gällande komplett signalsystem. 
Banverket i sin tur hänvisar till vägverket och menar att deras signalsystem endast lämpar sig 
för järnvägsövergångar. Av tidsskäl kunde inte kostnadsbedömning för signalsystemets och 
utformning behandlas i detta examensarbete, utan presenteras som förslag till fortsatt arbete i 
diskussionskapitlet. 
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5.1.2. Virkesmätning på enskild väg 
Enligt Bilaga 2 om virkesmätning i Sverige, syftar mätning av virke till att säljare och köpare 
samverkar för att mätningen utförs på ett likformigt och professionellt sätt. Analysen av 
benchmarkingen visar att det är möjligt och lagligt att investera i en egen mätstation för 
asfaltburna fordon på enskilt område. Det finns olika typer av vågar man kan använda, den 
typen av vågar som valdes var rullvågen som används vid Skärnäs terminal i Iggesund.  
 

• Rullvågen har ett dynamiskt trippelsystem som kan väga och registrera fordon utan att 
chauffören behöver stanna, utan istället krypkör med en hastighet på ca 5 km/timma 
över plattorna.  

• Snabb vägning och registrering utan att stanna, beräknas ta under en minut. 
• Enkel att installera  
• Uppbyggd på 3 st kompletta dynamiska fordonsvågar  
• Maxkapacitet 32 ton / axel  
• Världens noggrannaste dynamiska fordonsvåg, noggrannhet 0,1% 

 
Vågplattan är endast 5,5 m x 3,0 m i formatet. Om någon av vågarna missvisar alternativt går 
sönder larmar systemet, men man kör med de två återstående vågarna tills vågen är åtgärdad. 
Registrering sker via terminalen med hjälp av kort eller taggar som automatiskt registrerar 
fordonen. 
 

5.2. Kostnadsbedömning för enskild väg 
Om man väljer enskild asfaltväg som lösning, har man stora möjligheter att välja vilka typer 
av lastekipage man vill använda och om man vill sköta transporterna externt eller internt. 
Jämfört med dagsläget blir den enskilda vägen som tidigare sagts ungefär hälften så kort, man 
kommer kunna kan lasta mer massaved per rutt dessutom kommer man kunna göra 
tidsbesparingar för transportmomenten surrning av last, vägning och provtravar. Detta innebär 
att man får effektivare transportering vilket kan medföra minskade transportkostnader samt 
minskade utsläpp. 
 
Den kostnadsbedömning som gjordes av Johan Olsson på NCC finns i bilaga 3. Han har utgått 
från bildmaterial som dokumenterats av författaren. Detta material har givit Olsson en 
uppfattning om vägbygget, exempelvis lämpliga dimensioner, underhållskostnader och val av 
bärighetslager. 
 
Givet kostnadsbedömningen, blir investeringen 6 514 075 kronor. Vägverket brukar 
rekommendera att skriva av de flesta vägar på 15-20 år. Det är den beräknade tiden innan man 
på nytt måste laga och förstärka vägen på nytt. Man skall dock beakta att företaget i större 
utsträckning själv kan välja den tidpunkt man vill underhålla vägen. Kraven på en enskild 
vägs kvalité och en allmän skiljer sig åt är olika, den allmänna vägen tjänar ju hela samhällets 
transportbehov, medan den enskilda vägen endast ser till industrins behov, varför kraven på 
den enskilda vägens kvalité inte behöver vara lika hög. I samråd med VD Tor Dahlberg och 
ekonomiavdelningen på Bottenvikens Stuveri, sätts avskrivningstiden till 25 år.  
 
Analysarbetet fortsatte med att analysera de studerade transportlösningarna från 
benchmarkingen, för att utvärdera om de kan är funktionellt möjliga och kan öka 
transporteffektiviteten för virkestransport hos Billeruds anläggning. 
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5.3.  Benchmarking 
För att skapa en förståelse för hur ett stuveris infrastruktur, lyftfordon, transportfordon och 
transportmöjligheter påverkar verksamheten, kombinerades process benchmarking och 
funktionell benchmarking, då det främst handlar om studier av transportlösningar. Vissa 
nyckeltal, såsom t. ex lossningskapacitet (transporterad kubikmeter massaved/timme), 
naturligtvis ställd i proportion till det studerade företagets förutsättningar var också relevanta 
jämförelser. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de sex stuverierna som besöktes. Följande frågor ställdes i 
intervjuform. 
 

• Brukas enskild eller allmän väg? 
• Vilka typer av lastfordon och släp används?  
• Hur ser transportprocessen ut, eventuella verksamhetsförändringar som har skett? 
• Lastkapacitet, maxvikt och investeringskostnader samt avskrivningstider för använda 

lastfordon och släp 
• Längd transportsträcka från lossning till vedupplag/fabrik 
• Vilken typ av vägningsanordning för virke används? 
• Ungefärlig lossningskapacitet, alltså i vilken takt en båt kan tömmas på virke (kubik 

massaved/per timme) 
  
 
En utförlig sammanfattning med kompletterande bilder från varje anläggning redovisas i 
Bilaga 3. Nedan följer en kortare sammanfattning av all insamlad data och intervjufrågor från 
benchmarkingen. 
 

• Samtliga besökta anläggningar utom Husums använde sig av enskild väg för 
transporterna. Fördelen med enskild väg är att kunna lasta betydligt mer och 
tidskrävande säkerhetsmoment som exempelvis surrning av last inte behöver göras. 

• Vagnväxling är vanligt och används för att minska kötid mellan lastfordon, minska 
terminal tiden för både chaufför och kranförare. Detta skapar en högre nyttjandegrad 
av fordonen samt ger kranföraren bättre förutsättingar att lasta kontinuerligt. 

• Koordinerade raster mellan alla inblandade i lossning och lastningsprocessen är viktig 
för att undvika onödig kötid.  

• Rullvåg är funktionellt överlägsen de andra typerna av vågar som undersöktes. Att 
dessutom ha en elektronisk registrering för lastekipagen gör att man kan bestämma 
taravikten endast vid början av skift istället för vid varje vägning. Dessutom krävs 
ingen bemanning för vågens funktionalitet då den placeras på företagets egna område 
(se bilaga 3) 

• Mellanlager mellan hamn och vedupplag innebär sällan operativa fördelar, utan är 
istället ur transport -och lagerhållingssynpunkt en kostsam dubbelhantering av virket.  

• Mafi-vagnar har vissa funktionella begränsningar. De kräver ett plant, icke kuperat 
underlag för att kunna användas. Dessa typer av vagnar skulle därför inte vara 
lämpliga att använda vid Billeruds anläggning i Kalix.  

• Göranssons lastekipage har stor lastkapacitet, men bankarna är dimensionerade främst 
för massaved av fallande längd och därför ej lämpliga för virkestransport i Billerud. 
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Utifrån benchmarkingen och sammanställningen av insamlad data, gjordes en utvärdering om 
vilka funktionella möjligheter som fanns för Billerud. Följande tänkbara altenativ ställdes upp 
som funktionellt möjliga. 
  
Att bygga enskild väg, nyttja förre antal lastekipage med möjlighet för högre lastkapacitet 
skulle kunna öka transporteffektiviteten och eventuellt minska transportkostnaderna.  
 
Att använda vagnväxling med löstagbara släp liknande den i Iggesund skulle även kunna öka 
transporteffektiviteten och minska transportkostnaderna. Transporteringen skulle ske på egen 
enskild väg och färre antal dragfordon än i dagsläget skulle kunna användas.  
 
Billerud skulle kunna sköta transporter i egen regi. Möjlighet att välja mellan stort antal typer 
av lastekipage finns om man väljer att sköta transport i egen regi, men det måste i så fall vara 
ekonomiskt motiverat att övergå från extern till intern skötsel av virkestransport.  
 
För att överhuvudtaget få transportera virke på en ny enskild väg, krävs en investering i en 
egen mätstation. Inga besökta anläggningar använde sig av möjligheten att leverantören vägde 
virket innan det lastades på exporterande fartyg. Att sköta vägningen av virket själv via egen 
mätstation innebär en smidigare vägning av virket då endast företagets egna fordon nyttjar 
vågen. Detta i kombination med att placera mätstationen i anslutning till avlastningen vid 
vedrenseriet, skulle bli mer effektivt ur transportsynpunkt. 
 

5.4. Tidsstudier  
Tidsstudierna gör att man kan identifiera tidsåtgången för varje enskilt arbetsmoment i 
processen, dessa kommer sedan tillsammans med simuleringen visa på vilket sätt 
transporteffektiviteten påverkas beroende på val av infrastruktur och lastekipage. 
Tidsstudierna utfördes under fyra separata 6-timmarspass. Innan studierna ägde rum, 
kontrollerade författaren att processen för virkestransportering från hamn till vedrenseri flöt 
på som den skulle och att alla ingående moment i processen utfördes under normala 
förutsättningar.  
 
Ett medelvärde och en standardavvikelse för varje enkilt moment räknades ut. Dessa data 
används i simuleringsprogram, för att analysera nyttjandegrad, kötider samt att flödet i 
processen är satisfierbart.  Sammanlagda transportsträckan från hamn till vedrenseri innefattar 
följande moment. Dessa har delats upp i manuell hanteringstid och förflyttande moment: 
 

• Lossning Vikarmskranen lyfter från fartyg till lastbil (manuella) 
• Surrning: virkestravarna binds fast på släpen med kedjor (manuella) 
• Transportsträcka 1: transporttid från färdiglastad lastbil till mätstation (förflyttande) 
• Mätning: tiden det tar att mäta lasten (manuella) 
• Transportsträcka 2: från mätstation till avlastning (förflyttande) 
• Avlastning: avlastning från släpen med en eller två truckar vid vedrenseriet (manuella) 
• Transportsträcka 3: från ved renseriet tillbaka till hamnen (förflyttande) 
• Kötid: till framförvarande fordon vid lossning (manuella) 

 
 
Det moment som skiljer sig åt mest är avlastningen, ibland kan endast en av de två 
tillgängliga truckarna användas för detta ändamål, tiden för avlastning blir då längre. 
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Intervjuerna med chaufförerna visar att köbildning vid den allmännyttjade mätstationen och 
avlastningen ofta uppkommer vid mer trafikintensiva månader. Själva kötiderna kommer inte 
studeras, eftersom man inte kan förutsäga när de inträffar och hur länge de varar. Det man 
däremot kan konstatera är att man helt får bort kötiden vid mätningen, om man väljer att 
investera i en egen mätstation. Tidsstudierna utfördes på två olika platser.  
 

• Vid hamnen, för att mätning av vikarmskranens operationstid, terminaltid och kötiden 
mellan lastfordonen 

• I lastbilarna, för att uppskattning av varje enskilt moment (utförda av samma chaufför) 
• Vid vedrenseriet för uppskattning av skillnaden mellan manuella operationstiden för 

en eller två truckar vid avlastningen 
 

5.4.1. Identifiering av flaskhalsar i processen 
Lossningskapacitet för vikarmskranen kan inte höjas och betraktas i processen som en 
flaskhals, det är därför önskvärt att terminaltiden/väntetiden för kranen minimeras så mycket 
som möjligt, alltså att kranen får möjlighet att kontinuerligt arbeta med att lasta tillgängliga 
lastekipage.  
 
Då man tittar på en typisk produktionslina, har de olika stationerna olika produktionstid. Man 
brukar ofta identifiera de arbetsstationer som arbetar långsammast och benämna dessa 
flaskhalsar eller trånga sektioner. Reid och Sanders (2003) konstaterar att flaskhalsar 
bestämmer takten för hela produktionslinan. Om en flaskhals kapacitet ej kan höjas är det 
viktigt att man skapar förutsättningar så att den kan jobba kontinuerligt. 
 
Om denna teori relateras till processen med virkestransport, kan man med hjälp av 
tidsstudierna konstatera att vikarmskranen bestämmer takten för hela processen. För att 
lossningskapaciteten skall hållas, måste vikarmskranen få jobba kontinuerligt med att lasta till 
tillgängliga lastekipage. Således undersöks om övriga arbetsstationer, transportmoment och 
val av lastekipage kan påverkas så att just detta sker. Påverkbara parametrar kan vara 
exempelvis tillgängliga operatörer för arbetsstation eller reducerande av transportsträcka. 
 
All insamlad data från tidsstudierna redovisas i Bilaga 6. Ett medelvärde och en 
standardavvikelse räknas ut för varje transportmoment. Genomsnittliga tiden för 
vikarmskranen att lasta ett lastekipage, beräknas genom att multiplicera den genomsnittliga 
tidsåtgången per lastad trave med antal travar som lastekipaget rymmer. Vidare beräknas den 
genomsnittliga tiden för avlastning med en eller två truckar på liknande sätt, alltså 
genomsnittlig tid för avlastning av en trave multiplicerat med antal travar som lastekipaget 
rymmer. 

5.4.2. Kvalitativ analys av insamlad data 
Det enda som skilde sig åt från pass till pass var tiden det tog för vikarmskranen att lasta virke 
från fartyg till lastbil samt avlastning i vedrenseriet. Skillnaden för vikarmskranens 
operationstid beror på om virket lossas från lastrummet eller från däck, dessutom måste 
kranförarna jobba med långsammare rörelser för att kunna lasta med fulla gripar så mycket 
som möjligt och inte �röra till� den staplade massaveden. Kan man lasta med fulla gripar, 
innebär det en tidsbesparing. Tidsskillnaden mellan lastrum �och däckslossning innebär dock 
i genomsnitt endast ca en minuts skillnad, till simuleringen väljs den lite längre tidsåtgången 
då man lossar från däck. 
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Provtravar inträffar slumpmässigt, tidsstudierna av detta moment kompletteras med 
chaufförernas egna uppskattningar, vilka är sammanlagt ca 6-7 minuter vid mätstation och 
avlastning då det inte råder köbildning plus transportsträckan fram och tillbaka från 
mätstation.  
 
I dagsläget orsakar provtravarna väntetid för vikarmskranen och bidrar till kötid mellan 
fordonen. Tidsåtgången för provtravarna används ej som indata i simuleringen, men man kan 
konstatera att ju närmare vedrenseriet man kan förlägga mätstationen, desto mer kostnads �
och tidsbesparningar gör man för provtravarna.  
 
Det enskilda moment som kan påverkas mest är avlastningen. Här skulle man kunna införa 
prioriteringsregler för truckarna som syftar till att prioritera Billeruds transportuppdrag 
framför andra företags fordon. Truckarna skall i sådana fall sätta alla sina tllgängliga resurser 
till Billeruds förfogande vid eventuell köbildning. En annan lösning på detta är att använda 
sig av ytterliggare en truck, då det i dagsläget finns tre tillgängliga avlastningstruckar. 
Avlastningstiden har stor betydelse för att lossningskapaciteten kan upprätthållas. 
 
 
 

5.5. Simulering 
Indata från tidsstudier på transportsträckan från hamnen till vedrenseriet och på de olika 
momenten som ingår i denna simuleras i ett mjukvaruprogram. Använt simuleringsprogram är 
Simul8.  
 

5.5.1. Indata till simulering 
Till simuleringen användes information och indata från tidsstudierna. I lossningsmomentet 
sätts lossningstiden för vikarmskranen till 2 min per lastad trave, oavsett hur många travar 
lastekipaget rymmer. Tidsmomentet surrning av last är inte medräknad i simuleringen, då man 
förväntas kunna slippa detta moment då man kör på enskild väg. 
 
Vägningen av virke beräknas ta max en minut på rullvågen. Själva mätningen går något 
snabbare än med VMF:s vågar och all eventuell kötid med andra fordon kommer försvinna. 
Som tidigare nämnts inkluderas inte förväntad tid för provtravarna i simuleringen.  
 
Avlastningsmomentet simuleras med tidsåtgången antingen för en eller två opererande truckar 
och jämförs. Nedan följer en schematisk bild av hur simuleringen byggdes upp och de 
ingående momenten för de olika transportlösningarna. Observera att momentet där förankring 
av lasten sker har exkluderats. Transportsträckan fram och tillbaka är lika lång, där 
tidsåtgången beräknas utifrån en genomsnittshastighet av 30 km/timmen.  
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Bild 5.4 Schematisk bild av simuleringsmodellen 
 
Simuleringen undersökte hur olika typer av lastekipage klarade av att upprätthålla en 
lossningskapacitet av 160 ton virke/timme. Varje simulering pågick i tre timmar, givet att 
varje rast inträffar var tredje timme. Olika typer av lastekipage tar olika lång tid att lossa och 
lasta beroende på antal travar de rymmer. Från analysen av tidsstudierna användes för 
lossningsmomentet en genomsnittlig lossningstid av två minuter per trave. Givet detta får 
exempelvis ett lastekipage med plats för fyra travar lossingstiden åtta minuter.  
 
 
På samma sätt användes den genomsnittliga tiden för avlastning per trave med en eller med 
två truckar. Alla andra tidsmoment utförs med samma tidsåtgång oavsett antal travar. 
Simuleringarna utfördes på följande sätt: 
 
 

• Två lastekipage med plats för fyra, fem, sex eller sju travar vardera lastades av 
med antingen en eller två truckar.  

 
• En trailerbil och tillhörande löstagbara trailers med plats för fem, sex eller sju 

travar lastades av med antingen en eller två truckar. 

5.5.2. Utfall av simulering 
Man kan se att avlastningen går fortare än lossningen om två truckar används. Som tumregel 
är det viktigt att balansera lossningsmomentet mot summan av alla andra moment, alltså 
tidsåtgången då ett lastekipage lossas av vikarmskranen skall helst vara lika med eller större 
än summan av alla andra moment. På så sätt får flaskhalsen, alltså vikarmskranen, jobba 
kontinuerligt vilket är viktigt för att upprätthålla flödet i processen.  
 
Vidare kan man konstatera att ju fler travar lastekipaget rymmer, desto mindre tenderar 
väntetiden för vikarmskranen bli. Detta beror på att avlastningen går fortare relativt 
lossningen ju fler travar lastekipagen rymmer. Alla andra ingående moment antas inte 
påverkas av lastekipagens storlek och hålls konstanta. Simuleringen utfördes för lastekipage 
med plats för 4-7 travar.  
 
Simulering av det i benchmarkingdelen föreslagna alternativet med vagnväxling, visar att man 
med god marginal kan klara sig med en trailerbil och tre löstagbara trailers för att upprätthålla 
önskad lossningskapacitet. Vagnväxlingsprincipen till att minska terminaltiden vid lossning 
och avlastning. Simuleringen visar att man kan upprätthålla önskad lossningskapacitet för tre 
löstagbara trailers med plats för sex travar och en trailerbil. Prioriteringsreglerna för 
avlastningen är här inte lika viktiga, det går att använda endast en truck och ändå bibehålla 
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önskvärd lossningskapacitet. Denna typ av transportlösning brukas vid Skärnäs terminal i 
Iggesund.  
 
De olika typerna av lastekipage och släp som ansågs funktionsdugliga för Billeruds 
anläggning från benchmarkingen och som uppfyller kriteriet prestanda utvärderas i det tredje 
kriteriet ekonomi. Simuleringen visar att man bör använda sig av lastekipage med plats för 
sammanlagt minst fem travar om man önskar använda två lastekipage på den nya enskilda 
asfaltvägen, för att kunna upprätthålla önskad lossningskapacitet. Ett sådant lastekipage 
motsvaras exempelvis av att man kopplar på ett extra släp till de externa transportörernas 
lastbilar. Ju fler travar som lastekipagen rymmer desto bättre flyter den simulerade processen, 
eftersom vikarmskranen får chansen att lasta mer kontinuerligt. 
 
De alternativen som i simuleringen uppfyllt aktuell lossningkapacitet med en effektivare 
transportprocess uppfyller kriteriet prestanda. Det rekommenderas att man använder  
lastekipage med plats för minst fem travar och två opererande truckar vid avlastningen om 
man i processen vill använda två lastekipage för den nya enskilda asfaltvägen. För 
vagnväxlingen rekommenderas att löstagbara släp har plats för sex travar var. 
 
 

5.6. Kostnadskalkylering för transportlösningar på enskild asfaltväg 
Innan lämpligt investeringsalternativ väljs, krävs slutligen det sista steget i beslutsprocessen. 
Enligt Ulf E. Ohlsson (2005) är detta en kartläggning både ur kostnadsperspektiv och ur ett 
tidsperspektiv. Den grundläggande skillnaden mellan en kostnad och en utgift är att utgiften 
räknas som en engångssumma, medan kostnaden fördelas ut över en tidsperiod, vanligtvis 
beräknad tid det tar för den inhandlade resursen att förbrukas (Olsson, Skärvad 1999).  
 
De olika alternativen beräknas enligt kostnadskalkyl, med infrastrukturens 
investeringskostnad enligt nuvärdesmetoden. Kostnader för snöröjning slås ut på hela 
företagets sammanlagda kostnader, ytterliggare kostnader för snöröjning och underhåll som 
den nya vägen ger upphov till, kommer även de att slås ut på hela företagets kostnader och tas 
därför inte med i kostnadskalkyl för vägbygget. Dessa kostnadsposter redovisas som �övriga 
ej medtagna kostnader� i kalkylen. I Bilaga 7 redovisas beräkningar för hur den totala 
transportsträckan per år och fordon förändras vid bygget av enskild väg, samt då olika antal 
och typer av fordon används. En årlig lossning av 300 000 ton virke används i beräkningarna. 
 
Billerud betalar en mätavgift till VMF på 3 kronor per ton för att få nyttja deras mätstation. 
Förra året passerade ca 300 000 ton virke från Billerud mätstationen, vilket ger en 
sammanlagd mätkostnad på 900 000 tusen kronor. Om vägning sker på egnen mätstation på 
eget område kommer ytterliggare kvalitativa inspektioner av virke utförda av VMF att kosta 
ca 140 000 om året. 
 
Storleken på skatten beror på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, 
drivmedel och skattevikt. I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek: 
 

• hemkommun  
• antal axlar på fordonet  
• kopplingsanordning  
• användningssätt. 
 



 37

Enligt Johan Olsson på NCC, så är fordonsskatterna för tyngre lastfordon, exempelvis som de 
som brukas av Billerud relativt låga i jämförelse med andra vanliga personbilars skattesats. 
Trots att det axeltryck tyngre fordon belastar vägbanan med och den förslitning de faktiskt 
orsakar är mycket högre än för personbilar.  
 
Således är den skattebefrielse ett lastfordon får då det endast brukar enskild väg, en väldigt 
liten besparingar och i sig själv ingen ekonomisk motivering. Den stora förtjänsten med att 
bruka enskild väg är istället som tidigare nämnts att man får lasta mer virke per lastbil, 
förankring av last behöver ej ske och dessutom blir den planerade enskilda vägsträckan 
betydligt kortare än i dagsläget.  
 
En rullvåg kostar med installation ca 1,5 - 1,9 miljoner kronor inklusive installation. 
Avskrivningstiden sätts till fem år och i beräkningarna används högsta investeringsbeloppet, 
alltså 1,9 miljoner kronor. Mätstations funktionalitet beskrivs i avsnitt 5.2.2. 
 
 

5.7. Extern eller intern skötsel av transport på enskild asfaltväg 
Lumsden (1995) redovisar i avsnitt 4.1 vilka olika skillnader som finns mellan intern och 
extern skötsel av transportuppdrag. Man måste utvärdera de fördelar och nackdelar som finns 
med de olika alternativen både ur kostnadssynpunkt och på vilket sätt de påverkar 
verksamheten 
 

5.7.1. Fortsatt extern skötsel av transport på enskild asfaltväg 
De externa transportörerna använder sig vid processen för virkeslossning av tre lastbilar som 
vardera kan ta fyra vedtravar, de står själva för drifts � och personalkostnader och tar istället 
betalt per levererat ton. Samtliga fordon och lastekipage utgår från att de nyttjas på den nya 
enskilda vägen.    
 
De externa transportörerna tar idag betalt per levererat ton virke, leveranspriset är satt till X 
kronor per ton. Förra året transporterades ca 300 000 ton virke, vilket gav en sammanlagd 
transportkostnad på X kronor.  
 
Extra släp som komplement till de externa transportörernas lastekipage, skulle innebära att 
man kan köra mer virke per gång. Ett lämpligt släp till lastbil med plats för upp till tre travar 
kostar ungefär 200 000 kronor, priset kan variera något då det finns både dyrare varianter  och 
billigare begagnade alternativ. 
 
I syfte att reducera transportkostnaderna, undersöktes möjligheten att köra med två lastbilar 
kopplat till ett extra släp vardera. Simulering som gjordes i Simul8 motiverar detta val, alltså 
kan två lastfordon med extra släp transportera med samma lossningskapacitet på den kortare 
vägsträckan, jämfört med dagslägets tre fordon och den längre transportsträckan. 
  
Leveranspriset X  kronor per ton, bör Billerud kunna förhandla ned om denna 
transportlösning väljs, de externa transportörerna kommer ju vid detta alternativ kunna 
minska sina kostnader avsevärt för att utföra samma transportuppdrag. Författaren kan inte 
uttala sig om eller värdera affärsrelationen till de externa transportörerna, utan hänvisar 
tillbaka till de frågor som ställdes i avsnitt 4.2.  
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En detaljerad beskrivning av vilka kostnadsposter som utgör det totala leveranspriset 
(tonpriset), dokumenterades inte av Billerud vid förhandlingen med de externa 
transportörerna. Detta förfarande vid förhandling om tjänster beskrivs i avsnitt 4.2 utifrån Van 
Weele (2005), som menar att köpare och säljare vid förhandlingar ofta kommer överens om 
tjänstens utförande och kvalite men att priset inte diskuteras på detaljnivå. Istället är det ofta 
så att företaget jämför priser från olika budgivare för de externa tjänster man önskar köpa. Om 
ett företag vill förhadla ner ett pris, måste man ha argument och belägg för detta. De 
uträkningar som gjorts i bilaga 7 och resonemangen nedan gällande reducering av aktuellt 
leveranspris kan fungera som argument. 
 
Då det från företagets sida ställts sekretesskrav på detta examensarbete, har naturligtvis inte 
de externa transportörerna kontaktats av författaren angående detaljering av leveranspriset. 
Det hade varit direkt olämpligt. Istället har vissa proportionella kostnadsantaganden gjorts, 
hur leveranspriset kan komma att påverkas då man väljer en alternativ transportlösning med 
ändrade parametrar. Dessa antaganden är inte sekretessbelagda uppgifter, däremot teoretiska 
resonemang uppbyggda på insamlad data och empiriska studier av en öppen verksamhet.  
 
Man bör från Billeruds sida kunna reducera leveranspriset proportionellt mot antal 
kontrakterade fordon. Om man exempelvis väljer att använda två lastfordon istället för tre, 
skall man också kunna reducera leveranspriset med en tredjedel eftersom man reducerar drifts 
� och lönekostnader med ungefär en tredjedel. Detta resonemang stöds av John Fagerbo, 
råvaruchef hos Billerud som varit delaktig i förhandlingarna med de externa transportörerna. 
En tyngre last bidrar visserligen till ytterligare driftskostnader, men med bakgrund av att den 
totala körsträckan per år minskar med 3000 mil � beräknat från 43333 km till 12468 km-  kan 
man eventuellt reducera leveranspriset ytterligare om man väljer detta alternativ.  
 

5.7.2. Inter skötsel av transport på enskild asfaltväg 
Ett annat alternativ är att sköta transporterna i egen regi eller komplettera de externa 
transportörernas lastekipage med släp Detta kräver en investering i lämpliga lastfordon 
och/eller släp. Då investeringen i ny infrastruktur och lastekipage blir ganska omfattande, 
måste inbetalingsöverskotten vara stora nog för att motivera beslutet ur lönsamhetssynpunkt. 
För att hålla de årliga drifts och-lönekostnaderna nere, kan man med fördel använda sig av 
vagnväxlingsprincipen.  
 
Vagnväxlingslösningen med trailerbil och trailer, kostar 1,3 miljoner per trailer och 900 000 
per släp. Hur många släp och trailers måste man ha för att säkerställa samma 
lossningskapacitet motiverades i avsnitt 5.4 (tidsstudier) och 5.5 (simulering). Observera att 
tiden för både lossnings � och avlastningsmomentet nästan försvinner eftersom släpen kan 
kopplas loss. Omkopplingen från fullastad trailer till tom trailer kan ske på en till två minuter. 
 
Om man väljer alternativet med en trailerbil behövs endast en chaufför, vilket reducerar både 
drifts � och personalkostnader. Simuleringen visar att man får en hög nyttjandegrad på 
trailerbilen och att man bör använda tre trailers för att sköta transportuppdraget på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Detta alternativ är kanske det intressantaste ur transporteffektiv synvinkel, då den totala 
körsträckan per år minskar mest. Dock blir man mer sårbar om en trailerbil går sönder, 
jämfört med att använda externa åkerier som ofta har fler transportfordon till sitt förfogande. 
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Möjligheterna att kontraktera externa chaufförer borde vara goda, om inte företaget kan 
avvara befintlig personal själva. 
 
Avskrivning av inköpta fordon sker på samma sätt som för väg. Drifts � och 
personalkostnader skall räknas med. Fordonsskatter behöver inte betalas på enskild väg.  
 

5.8. Järnvägslösning 
Transporttjänsterna för järnvägslösning är betydligt mer komplexa än för asfaltväg. Man 
betalar här för en tjänst som köps av TGOJ, ett dotterbolag till Green Cargo. TGOJ sköter en 
stor del av transporttjänsterna i Norrbotten. Själva transporttjänsten består av att man betalar 
för tillgång till draglok och chaufför. I dagsläget används ett draglok från TGOJ på Billeruds 
anläggning för att bygga vagn-set för uttransporter av färdiga skogsprodukter. 
 
De två dragloken som idag opererar hos Billerud har möjligheten att dra upp sammanlagt 400 
ton respektive 1200 ton, vilket i teorin är betydligt mer än något asfaltburet lastfordon. I 
praktiken kan det dock uppstå vissa problem vid lossningen, eftersom endast en vikarmskran 
opererar. Denna har begränsad räckvidd och vagn-setet måste i fall dess längd utgörs av fler 
än fyra vagnar, kunna förflyttas med en vajeranordning medan vikarmskranen lossar fatyget. 
 
Hans-Olof Klaus, driftsansvarig på TGOJ, menar att företaget har möjlighet att tillhandahålla 
draglok och chaufför om det efterfrågas. Undersökningar gjordes för att ta reda på om 
befintliga dragloken kunde frigöras för att transportera virke. Enligt Peter Lövgren, 
logistik/produktionsansvarig på Billerud är inte detta möjligt eftersom virkestransporteringen 
är en intermittent verksamhet, där varje lossningsprocess varierar från 24-36 timmar, 
beroende på virkesfartygets lastvolym.  
 
Istället kontaktades TGOJ på nytt för att ta fram en teoretisk kostnad för transporttjänsten, 
givet att man skulle kunna fullfölja transportuppdraget med likvärdig prestanda som i 
dagsläget. Tord Norlin jobbar hos TGOJ och jobbade 2005 med en utredning för en liknande 
järnvägslösning hos Bottenvikens Stuveri i Piteå. 
  
TGOJ erbjuder inte de typer av vagnar som kan transportera massaved, utan hänvisar till 
Green Cargo för att ta få tag på lämpliga alternativ och olika prisklasser. Virkesvagnar till 
dragloket skulle kunna hyras ut av Green Cargo. Dessa kostar 150 kr/dygn, här kan också 
vissa planeringsproblem uppstå, då man på kort tid måste kunna ha ett stort antal vagnar 
tillgängliga för transportuppdraget. Möjligheten finns att själva köpa in begagnade 
virkesvagnar, vilket presenteras som förslag till fortsatt arbete.  
 
Denna typ av transportlösning bygger på konceptet för vagnväxling. Beräkning av lämpliga 
lastekipage har inte gjorts i simuleringsprogram, utan istället kalkylerats tillsammans med 
Tord Norlin hos TGOJ. För att upprätthålla aktuell lossningskapacitet rekommenderas 
vagnväxling med två vagn-set enligt följande.  
 

• Lossning av 6 vagnar samtidigt utan växling, max last tid 2 timmar. max lastvikt 30 
ton/vagn, sammanlagt ca 180 ton/vagn-set. Genomsnittlig tid för lossning av båt sätts 
till 30 timmar.  

 
• Lossning och avlastning i hamn respektive vedrenseriet görs under inväntan, dessa 

vagnar har ledig kapacitet på spår att utnyttja. 
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För att vagnväxlingen skall kunna ske måste man kunna förflytta vagn-set under lossningen 
eftersom vikarmskranen inte har räckvidd att lasta ett alltför stort vagn-set. Tord Norlin anser 
att man med fördel kan använda sig av en så kallad vinsch, vilket är en vajer kopplad till ett 
dragsystem som drar vagn-setet framåt istället för att använda dragloket.  
 
Draglok använder precis som lastbilar och trailers miljövänlig diesel, ur miljösynpunkt är 
detta alterntiv fördelaktigt om man har möjlighet att använda större vagn-set, alltså 
transportera mer virke per rutt. Draglok kan dra upp till 500 ton per gång, detta skulle kunna 
innebär en minskning av bränsle � och driftskostnader. Både lastbilar och draglok använder 
samma typ av bränsle, nämligen miljövänlig diesel.  
 

5.8.1. Virkesmätning för järnväg 
 
Vad gäller vägningen av virke kan man undersöka möjligheten att väga virket redan innan 
virkesfartygen lastas. Detta sågs enligt Tord Norlin som ett potentiellt alternativ då han 
undersökte liknande järnvägslösning hos Bottenvikens Stuveri i Piteå. 
Möjligheten till att i ett tidigare skede utföra virkesmätning bör därför utredas för både 
lösningen med järnvägs och även asfaltväg i det fortsatta arbetet med projektet. Fördelen är 
naturligtvis att man slipper utföra detta momentet i transporteringen, nackdelen är att man kan 
få betala ett högre vägningspris och att andra nationers krav på virkesmätningens opartiska 
utförande kan skilja sig 

5.8.2. Kostnadsbedömning för järnvägslösning 
Följande kostnadsbedömning gjordes av Bo Carnudd på banverket. För järnväg 
rekommenderas signalsystem och järnvägsbommar på enskilt område vid alla vägkorsningar. 
Carnudd har baserat sin bedömning utifrån generella kostnader, men har gjort det grundat på 
information att den tilltänkta sträckan är relativt plan till ytan.  
 
ALT 1. 
Om man bygger med nytt (ny överbyggnad/ballast) bör kostnaden per meter spår bli ca 5500-
6000 kr/spm, utöver detta beroende på terrängen, en ny underbyggnad (schakt, dränering, 
dikning, fyllnad) som kan vara svår att sätta pengar på, utan att ha sett hur det ser ut på plats. 
 
Material: Biten kostar här ca 2500 kr/spm.(ej ev ny banunderbyggnad) 
Om vi ska göra en grov bedömning på banunderbyggnaden (bärlager) bör kostnaden hamna 
på ca 2000 kr/m (inkl duk). 
 
Detta leder till alternativet enlig ovan totalt hamnar på ca 8000 kr/spm. 
 
 
ALT 2 
Bygger man med reviderat matr bör kostnaden kunna sänkas till ca 4500-5000 kr/spm.(gäller 
överbyggnad) 
 
Totalt med underbyggnad ca 6000 kr/m 
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VÄXEL 
Att lägga in en växel kostar ca 3,5 Mkr beroende på omständigheterna, 
(spåravstånd,skyddsväxlar), utöver detta inkoppling ställverk, signaler m.m. 
 
VÄGSKYDD 
Ett nytt vägskydd kostar ca..1,5 Mkr (halvbommar), och ca 500 tkr till för helbommar. 
 
FUNKTION: 
Då det är ett sk industrispår med låg hastighet kommer anläggningen att klara både vagnar 
med Stax 22,5 och Stax 25, och med 40-60 km/h. (Stax betyder största axeltryck). 
 
 
Övriga kostnader kommer att vara rivning av en lokal som blockerar tilltänkt transportväg. 
ALT 1 med den något högre beräknade meterkostnaden för järnvägen används till 
kostnadskalkyleringen. Beräknat antal meter som järnvägssträckan kommer breda ut sig 
kommer att vara sammanlagt ungefär 800 meter, vilket ger en spårkostnad på 6 400 000.  
 
Sammanlagt blir investeringskostnaden för järnvägsspår, vägskydd och växel 11 400 000, 
avskrivningstiden sätts till 20 år för hela investeringen. 
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Bild 5.4, kompletterande järnväg, utmärkt med blått 
 

5.8.3. Kontraktering av TGOJ för järnvägstransportering  
Tranpsortuppdraget för järnvägslösningen kommer om den genomförs att skötas i extern regi, 
TGOJ tillhandahåller transporttjänsten. Den innehåller draglok och chaufför, inklusive alla 
drifts � personal �och underhållskostnader. Green Cargo står för uthyringen av 
virkesvagnarna.  
 
För processen används två vagn-set om vardera sex vagnar, kunden håller vagnarna och 
inkluderas inte i offerten.  Prisindikation 2 280 000 kr per år, under förutsättning på 
långsiktighet.  Budgetoffert baseras på 80 båt anlöp per år och i genomsnitt 3 750 kubik 
massaved per båt, totalt 300 000 kubik per år.  
 
Kartlägging av dessa kostnader har gjorts tillsammans med Tord Norlin. Alla kostnader 
tillsammans ger uppskattingsvis ett leveranspris på ca 9:70 per levererat ton virke. Utöver det 
tillkommer en årlig genomsnittlig reparationskostnad på 10000 kr/virkesvagn. Kostnaden för 
möjligheten att ha ett reservlok vid haveri samt uthyrningskostnad för vagn-set är inkluderat i 
leveranspriset.  
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5.8.4. Sammanfattning av analys 
Efter att ha analyserat benchmarkingen av de andra stuverierna, all datainsamling 
innehållande intervjumaterial, tidsstudier, utfallet av simuleringarna, extern expertis för 
kostnadsbedömning av infrastruktur samt aktuella kostnadsuppgifter för last/drag-fordon, släp 
och vägningsutrusting, går man vidare från steg 2 till steg 3 i beslutsprocessen. Steg 3 är alltså 
val av alternativ. Alternativen jämförs med den transportlösning som finns idag, inga 
numeriska resultat presenteras p g a sekretessen gällande det aktuella leveranspriset som 
betalas till de externa transporterna för transportuppdraget. Varje lösning bedöms i 
nästkommande resultatkapitel efter lönsamhet, operationalitet och miljö. Samtliga alternativ 
är mer transporteffektiva än i dagsläget och antas på sikt kunna minska transportkostnaderna. 
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6. Resultat  
De olika alternativen räknas ut genom att tillämpa räknesättet för nuvärdesmetoden. De 
kostnadsbesparingar som investeringen innebär benämns inbetalningsöverskott. Varje års 
inbetalningsöverskott justeras med en diskonteringsfaktor baserad på vald kalkylräntenivå 
enligt nuvärdesmetoden.  
 
Enligt Norelid och Eliasson (2003) skall kalkylränta användas som styrmedel då projektets 
strategiska betydelse och investeringens storlek är betydande samt då bedömt tidsperspektiv 
för investeringen är lång. Detta kan relateras till de omfattande investeringarna som krävs i 
infrastruktur, att investeringen görs utifrån ett tidsperspektiv på 20-25 år och att projektets 
strategiska betydelse antas vara stort för processen att transportera virke på Billeruds 
anläggning. Då Bottenvikens Stuveri brukar använda en kalkylränta på 7%. Man 
rekommenderar i samråd med Billerud att räkna med denna kalkylränta i detta examensarbete.  
 
I avsnitt 4.3 redovisade Norelids och Eliason (2003) grundregeln för investeringsbeslut. 
Inbetalningsöverskotten skall under tidshorisonten för grundinvesteringen (i detta 
examensarbete investeringen för infrastruktur), överstiga summan av grundinvesteringen samt 
alla eventuella nyinvesteringar för att motiveras som ekonomiskt lönsam.  
 
 

6.1.1. Alternativ 1 
Fortsatt kontrakterande av externa leverantörer. I egenskap av enkild väg kommer ett extra 
släp kunna kopplas på. Rullvåg installeras, endast för nyttjande av företagets egna 
lastekipage. 
 
Alternativ 1 
 
Två lastbilar kopplat till ett extra släp vardera 
 
Släpet har plats för tre extra travar, tillsammans med lastbilen tar de tillsammans sju travar, 
vilket motsvarar en nettovikt på ca 77 ton massaved 
 
De externa transportörerna kontrakteras för samma uppdrag som tidigare, fast med två 
lastbilar istället för tre 
 
Leveranspriset förhandlas ner en tredjedel, d v s Billerud betalar två tredjedelar av det pris 
man betalar idag. 
 
Bottenvikens Stuveri eller Billerud står för kostnaderna av de extra släpet 
 
Investeringar lastekipage 
 
Extra släp med plats för upp till tre extra travar  Antal 4,  200 000 kr/st (varav två reserv) 
 
Investeringar i Infrastruktur 
 
Investering i en ny asfaltväg, kostnadsbedömning enligt extern konsultering 
 
Investering i mätstation 
 
Investering i rullvåg, inklusive installation 
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Ytterliggare kvalitativ virkesmätning tillkommer 
 
Inbetalningsöverskott/år 
 
Reducerat leveranspris:  Aktuellt leveranspris multiplicerat med reduceringskonstant på 2/3 
 
Kostnadsminskning för virkesmätning: aktuell kostnad för virkesmätning - ytterliggare 
kompletterande kvalitativ insp. av virke 
 
Övriga i kalkylen ej medtagna kostnader 
 
Snöröjning för den nya enskilda vägen 
Signalsystem där ensklid väg korsar allmän väg 
Reparationskostnader för våg, slitagekostnader på ny utrustning 
Underhåll av väg 
 

 
Lönsamhet 
Kostnadsbesparingen är främst att man bör kunna reducera leveranspriset med en tredjedel, 
givet att man kan reducera antalet kontrakterade fordon från tre till två. Körsträckan blir 
sammanlagt 3000 körmil kortare per år vilket borde kunna reducera transportpriset 
ytterliggare.  
 
Operationalitet 
Man reducerar kötid mellan egna fordon och har möjlighet att last mer massaved per rutt. 
Man fortsätter kontraktera externa transportörer för i stort sett samma typ av uppdrag som 
förut och slipper använda resurser från kärnverksamheten. 
 
Miljö 
Transportsträckan reduceras sammanlagt ca 3000 körmil per år givet en total lossningsvolym 
av 300 000 kubikmeter massaved, dessutom minskas utsläppen av att ha två fordon igång 
istället för tre. 

6.1.2. Alternativ 2 
Transporterna sköts i egen regi. Vagnväxlingslösning med en trailerbil och tre löstagbara 
trailers. Ytterliggare en trailerbil och två släp köps in som back-up. Rullvåg installeras, endast 
för nyttjande av företagets egna lastekipage. 
 
Driftskostnader för trailerbil har hämtats från Holmens anläggning i Iggesund. Man räknar där 
med en timkostnad på 14 kronor per trailer samt bränslekostnaden, vilken i dagsläget är 
ungefär 20 kr/mil. Deras trailers var ganska nya, reparationskostnaderna var för dem hittills 
låga och kan därför inte kvantifieras. De löstagbara släpen som används tar sex travar och har 
en avskrivningstid på 5 år. 
 
 
Alternativ 2  
  
En trailerbil med tre löstagbara trailers 
  
Släpen rymmer vardera 6 travar med virke, vilket motsvarar en nettovikt på ca 66 ton 
massaved 
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Billerud/Bottenvikens Stuveri investerar i dragfordon och trailers, hela transporttjänsten sköts 
här av företagen själva 
  
Driftskostnader för lastekipage hämtas från Iggesund, där samma typ av lösning används 
  
Chaufför kontrakteras av företaget 
  
Investeringar lastekipage 
  
Trailerbil Antal 2,  1300000 kr/st  (varav 1 reserv) 
Löstagbara släp (trailer)                     Antal 5,  1000000/kr/styck (varav 2 reserv) 
  
Invetsreingar i infrastruktur 
  
Investering i en ny asfaltväg, kostnadsbedömning enligt extern konsultering 
  
Investering i mätstation 
  
Investering i rullvåg, inklusive installation 
  
Ytterliggare kvalitativ virkesmätning ca 140 000 SEK per år tillkommer 
  
Driftskostnader  
  
Tralier 14 kr/tim + bränslekostnader på 8 k/mil 
Chaufför schablonmässig kostnad 222 kr/tim 
  
Sammanlagda driftskostnader (beräknat från lossning av 300000 ton virke): kostnad 
kösträcka/år + antal körtimmar 
  
Inbetalningsöverskott  
  
Aktuellt leveranspris för externa transportörer - beräknat leveranspris i egen regi 
(sammanlagda driftskostnader per år/levererade ton virke per år) 
  
Kostnadsminskning för virkesmätning: aktuell kostnad för virkesmätning - ytterliggare 
kompletterande kvalitativ insp. av virke 
  
  
Övriga i kalkylen ej medtagna kostnader 
  
Snöröjning för den nya enskilda vägen 
Signalsystem där ensklid väg korsar allmän väg 
Reparationskostnader för våg, eventuella slitagekostnader på nya inventarier. 
Underhåll av väg  
OB-tillägg för chaufför  
 

 
Lönsamhet 
Det är stor skillnad för lönsamheten på sikt mellan alternativ 1 och alternativ 2. För alternativ 
2 krävs i praktiken omfattande nyinvesteringar typiskt vart femte år och man måste kunna ha 
reservfordon och reservsläp tillgängliga vid haveri, de löpande driftskostnaderna beräknas 
dock bli låga beroende på att endast ett fordon är i drift och att den totala körsträckan per år 
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blir mindre både jämfört med nuvarande transportlösning och alternativ 1. Det är önskvärt att 
trailerbilarna och trailers kan användas i företagets övriga verksamhet så att nyttjandegraden 
per år höjs, då blir investeringsbeslutet mer ekonomiskt motiverat.  
 
Då trailerbilen väl används i processen för virkeslossningen får den en hög nyttjandegrad. 
Detta beror på att man kan ta loss släpen vid avlastning och lossning, ingen kötid med andra 
fordon förväntas uppkomma. Sammanlagd körsträcka per år blir mindre än för både alternativ 
1 och den transportlösning som används idag. 
 
Operationalitet 
Det är ur transporteffektiv synpunkt, den bästa lösningen av de som utvärderats för transport 
på ny enskild asfaltväg eftersom terminaltiden vid avlastning och lossning minskar avsevärt. 
Man är här inte lika beroende som i alternativ 1, av att det finns två opererande truckar vid 
avlastningen, lossingskapaciteten kan upprätthållas ändå. Övergången från extern till intern 
transportering kräver dock bemanning av chaufförer och ansvar för drifts- reparation och 
underhållskostnader Givet att endast ett fordon används i processen, kan det vid tillfälliga 
avbrott eller föseningar på transportsträckan vara en nackdel att endast ha ett fordon igång. 
 
Miljö 
Denna lösning reducerar transportsträckan med sammanlagt 2900 körmil per år jämfört med 
dagsläget. Jämfört med Alternativ 1 minskas körsträckan med ca 200 körmil mindre mer per 
år i relation till nuvarande lösning, men ur miljösynpunkt är det definitivt fördelaktigare än 
både Alternativ 1 och nuvarande transportlösning eftersom utsläppen avsevärt minskas av att 
endast ha ett dragfordon i drift istället för två eller tre. 

6.1.3.  Alternativ 3  
Baserat på delinvesteringen för rullvågen i alternativ 1 och 2 kan man göra ytterligare ett 
alternativ. Fortsätta köra samma sträcka på allmän väg med samma antal fordon, men 
investera i en egen rullvåg. Rullvågen placeras med fördel ut närmare avlastningstationen om 
möjligt. Dessa typer av vågar kräver som tidigare nämnts ett plant underlag, exempelvis ett 
kompletterande betongfundament, för att kunna fungera på ett bra sätt.  
 
Kostnadsbesparing/år: Vägningskostnaderna förväntas bli mindre. Körsträckan minskar med 
ca 1500 meter per rutt, sammanlagt ca 1000 mindre körmil per år. Dessutom blir extrarundor 
(då man mäter provtravar) kortare. Detta kan motivera en reducering av leveranspriset. 
 
Alternativ 3 
  
Upprättande av rullvåg 
  
Transporter 
  
Samma transportlösning som finns idag, kompletterat med egen mätstation på eget område 
  
De externa transportörerna kontrakteras för samma uppgift, med samma antal fordon 
  
Leveranspriset kan eventuellt förhandlas ner, beroende på att lastekipagen får kortare bit att 
köra eftersom man upprättar en egen mätstation i nära anslutning till avlastingen vid 
vedrenseriet. 
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Investring i mätstation 
  
Investering i rullvåg, inklusive installation 
  
Ytterliggare kvalitativ virkesmätning ca 140 000 SEK per år tillkommer 
  
Inbetalningsöverskott 
  
Kostnadsminskning för virkesmätning: Aktuell kostnad för virkesmätning - Ytterliggare 
kompletterande kvalitativ insp. av virke 
  
Möjlig reducering av leveranspriset p g a kortare körstäcka av sammanlagt 1000 mil/år 
  
  
Övriga i kalkylen ej medtagna kostnader 
  
Reparation av rullvåg 

 
 
Lönsamhet 
Av de fyra presenterade alternativen är detta minst låst vad gäller kapitalbindning i 
anläggningstillgångar. Man kan ju välja att först investera i vågen i syfte att minska endast 
vägningskostnader. Därefter har man möjligheten att välja om man vill investera i den 
enskilda vägen och de transportfordon man anser lämpliga för uppgiften.  
 
Operationalitet 
Man slipper åka den extra omvägen till VMF:s mätstation vid ordinarie rutt och då man måste 
utföra provtravar. All eventuell kötid vid VMF:s allmänna mätstation undviks, eftersom den 
egna mätstationen endast nyttjas av företaget.  
 
Miljö 
Sammanlagt en reducering av ca 400 minskade körmil för de tre fordonen per år jämfört med 
dagsläget. 
 

6.1.4.  Alternativ 4 
Skarva på befintlig järnvägssträcka så att tågekipaget kan åka ända ner till hamnområdet. 
Vikarmskranen skall kunna lasta direkt från fartyget till tågets vagnar, dubbelhantering av 
virke är både tidskrävande och alltför kostsamt. 
 
 
Alternativ 4    
     
Järnvägslösning    
     
Ett draglok med två vagn-set   
     
Varje vagn-set består av 6 vagnar  
     
Varje vagn-set har plats för ca 180 ton  
     
TGOJ kontrakteras för transporttjänsten och tillhandahåller allt utom virkesvagnar, dessa hyrs 
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istället av Green Cargo 
     
Baserat på alla kostnadsposter som tjänsten medför, sätts leveranspriset av TGOJ till 9,70 per 
levererat ton 
     
Leveranspriset inkluderar även beräknad uthyrningskostnad för virkesvagnar 
     
Förenklat antas att vägning kan ske på annan ort innan skeppen lastas och för samma 
vägningspris som i dagsläget 
     
Investeringar och uthyrning   
     
Uthyrning av virkesvagnar SEK /dygn 150
     
Reparation av virkesvagnar SEK/år 10000
     
Infrastruktur    
     
Investering i en ny järnväg, kostnadsbedömning enligt extern konsultering 
     
Driftskostnader    
     
Årskostnad chaufför SEK   
     
Driftskostnader, kapitalkostnader och underhållskostnader för draglok i SEK/år 
     
Inbetalningsöverskott   
     
Aktuellt leveranspris - TGOJ:s leveranspris i SEK/ton - reparationskostnader av virkesvagnar 
     
Övriga i kalkylen ej medtagna kostnader 
     
Signalsystem där ensklid väg korsar allmän väg 
Reparationskostnader för våg, slitagekostnader på ny utrustning 
Underhåll av väg    
Vajersystem för draglok vid lossning (vinschsystem) 
Exakta kostnader för virkesmätning   

 
 
Lönsamhet 
Detta alternativ är minst lönsamt p g a stora de investeringarna i infrastruktur. Leveranspriset 
som satts av TGOJ är för högt och därmed blir inbetalningsöverskotten per år för låga för att 
denna investering skall kunna betala av sig på sikt. Man har endast ett företag som erbjuder 
transporttjänsten, vilket betyder att man kommer vara väldigt beroende av detta och har sämre 
förhandlingsläge vad gäller leveranspris.  
 
Operationalitet 
Operationella svårigheter kan vara transporttjänstens komplexitet, då det kan vara svårt att i 
praktiken tillämpa på denna typ av intermittenta verksamhet. Man måste också relativt snabbt 
kunna växla mellan spåren för att utföra vagnväxlingarna mellan tomma och fulla vagn-set. 
Ett vinschsystem krävs för att förflytta vagn-setet under lossingprocessen p g a 
vikarmskranens begränsade räckvidd, eftersom dragloket då är upptagen med att förflytta det 
andra vagn-setet.  
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Miljö 
Detta alternativ är bäst ur miljösynpunkt, då dragloket kan lasta ungefär 180 ton virke per rutt 
och den totala transportsträckan per år minskar. Dragloken använder samma typ av 
miljövänlig diesel som lastbilar och trailerbilar.  
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7. Slutsats 
Genom att bygga enskild väg med kortare körsträcka och lagliga möjligheter att använda 
större lastekipage, kan man öka transporteffektiviteten. En ökning av transporteffektiviteten 
innebär dock inte automatiskt en reducering av transportkostnaderna. Valet att sköta 
transportuppdraget internt eller externt påverkar de löpande och fasta transportkostnaderna på 
olika sätt.  
 
I den intermittenta verksamhet som råder för virkeslossning i Billerud, kan intern skötsel av 
virkestransport bli kostsam då nyinvesteringar av lastekipage och släp måste göras med jämna 
mellanrum, invetsreingarna väntas få en låg nyttjandegrad. Extern skötsel av 
transportuppdraget och det leveranspris man betalar för själva transporttjänsten ställs mot 
alternativet transport i egen regi. Givet att man gör investeringen i ny infrastruktur och 
transporteffektiviteten ökar, jämförs de besparingar i transportkostnader per år som de olika 
alternativen ger upphov till. Det mest lönsamma alternativet väljs slutligen med hänsyn till en 
satisfierbar operationalitet.  

7.1. Rekommenderat alternativ 
. 
Rekommenderat alternativ blir alternativ 1. De ekonomiska motiveringarna är att 
investeringskostnaderna är lägre än för de andra alternativen och att investeringen är mest 
lönsam på sikt, mycket p g a man inte förväntas göra lika omfattande nyinvesteringar under 
tidshorisonten för projektet. Tidshorisonten bestäms här av vägens avskrivningstid, alltså 25 
år.  Man fortsätter att använda sig av externa transportörer, vilket gör att man inte behöver 
investera i egna lastekipage. Eftersom virkeslossningen är en intermittent verksamhet, slipper 
man därmed ta de ekonomiska konsekvenserna för den eventuella låga utnyttjandegrad som 
inköpta dragfordon och släp skulle ge.  
 
Det är dessutom mindre kostsamt för Billerud att upprätthålla transporttjänstens kvalité vid 
haveri genom att använda externa transportörer, då dessa har virkestransport som sin 
kärnverksamhet och fler lastekipage till sitt förfogande. 
 
De operativa skälen är att man slipper omställningen från extern till intern skötsel av 
transportering, utan kan fortsätta som tidigare. Att kunna sköta vägning av virke själv är inte 
endast en påtvingad investering som är ytterst nödvändig för att kunna genomföra 
transportlösningen. Investeringen i sig visar sig dessutom kunna vara lönsam, då kostnaderna 
för virkesmätning på egen rullvåg  på sikt är lägre.  
 
Ur miljösynpunkt är samtliga alternativen bra eftersom de minskar utsläppen. Alternativ 1 och 
Alternativ 3 är minst fördelaktigt ur miljösynpunkt, Alternativ 2 och Alternativ 4 är bättre 
eftersom dessa innebär att färre antal dragfordon används i processen. 
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8. Diskussion 
 

8.1.  Projektet 
Företaget bör fortsättningsvis arbeta med att uppdatera kostnad innan projektets 
genomförande. En betydande del av arbetet har varit att identifiera kostnader och 
avskrivningar för investeringar i fordon och infrastruktur. Eftersom dessa parametrar kan 
ändras beroende på tillgänglighet, regleringar och marknadsfaktorer, bör man från företagets 
sida jobba med att uppdatera dessa data så att man får säkrare uppgifter till beslutsunderlag 
innan projektet genomförs.  
 
Det har av tidsskäl gjorts vissa antaganden vad gäller specificering av leveranspris, 
beläggning av fordon, kostnadsbedömning av infrastruktur. Vad gäller tidsstudierna, har dessa 
gjorts främst under juli månad. Noggranheten för de studerade enskilda momenten och de 
studerade transportsträckorna anser författaren vara hög. 
 
Nackdelen med tidsstudier, är ju att de ofta bara ger en ögonblicksbild av ett skeende. I detta 
sammanhang, kan författaren inte presentera exempelvis exakta kötider för fordonen vid mer 
trafikintensiva månader, eller rådande förhållanden vintertid. Dessa har av samma skäl heller 
inte studerats, men vissa föreslagna åtgärder för oregelbundna kötiders inverkan på processen 
presenteras i arbetet som föreslagna prioriteringsregler. Företaget rekommenderas att göra 
ytterligare analyser och tidsstudier om man vill ha en mer heltäckande beskrivning av den 
studerade processen, då det kan råda andra förutsättningar vid mer trafikintensiva månader. 
 
Om man önskar använda sig av andra typer av lastekipage än de som nämns i detta 
examensarbete, rekommenderas att använda samma metoder och arbetsgång för 
undersökningarna som legat till grund för detta examensarbete. De färdiga lösningarna kan 
motiveras på samma sätt och med fördel i samma följd som det motiveras i analyskpaitlet. 
Man måste balansera tidsåtgången för lossningen, med tidsåtgången för alla de övriga 
momenten som beskrivs i analysdelen för att upprätthålla lossningkapaciteten. Man bör 
dessutom i högsta möjliga mån se till så att terminaltiderna för fordonen hålls låga, d v s 
undvika alltför mycket kötid mellan de fordon som används i processen för 
virkestransporteringen.  
 
Examensarbetet har utgått från massaved med längden 3 meter, eftersom uppskattningsvis 
över 95% av inlevereranserna består av detta vedslag. Således har alla lastekipage samt släp 
dimensionerats och samtliga beräkningar utgått från detta. Övriga inleveranser består av 
massaved med så kallad fallande längd, vilket betyder ungefär en längd på 5 meter. I 
dagsläget sköter de externa transportörerna även detta transportuppdrag och borde ha 
möjlighet att fortsätta med detta oavsett investeringsbeslut. Hur man vill hantera detta 
problem bör utredas vidare innan investeringsbeslut tas.  
 
De föreslagna prioriteringsreglerna gällande förtur till avlastning för företagets lastekipage 
som deltar i virkestransporten gentemot andra fordon, gäller för samtliga presenterade 
alternativ. Att avlastningen bör ske så snabbt som möjligt motiveras som sagt av att man vill 
upprätthålla samma lossningskapacitet som i nuvarande situation. Om detta är inte är praktiskt 
genomförbart, bör man utvärdera om man istället skall använda samtliga av de tre tillgängliga 
truckar som finns vid vedrenseriet då processen med virkestransport sker.  
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År 2005 gjordes en liknande utredning om järnvägslösning för Bottenvikens Stuveri AB:s 
anläggning i Piteå. Man kan jämföra och komplettera befintlig lösningsstrategi för detta 
examensarbete med det som gjordes för Bottenvikens Stuveri AB i Piteå. Alternativ 4 
beskrivs som det mest kostsamma och minst operativt möjliga alternativet. I den intermittenta 
verksamheten som råder med virkestransporterna i Billerud, behövs flexibla 
transportlösningar. Här måste man ha möjlighet att snabbt kunna planera och frigöra de 
draglok och chaufförer för uppdraget med virkestransportering. 
 
Examensarbetet kan fungera som manual för hur arbetet med att undersöka potentiella 
transportlösingar bör gå till. Det rekommenderas att man använder samma typ av metoder för 
insamling av data och att man jobbar efter Ulf E Ohlssons trestegsmodell beskriven i avsnitt 
4.4.2. Vidare rekommenderas att man följer samma ordning av analysmoment som beskrivs i 
avsnitt 5. Först bör man utvärdera den potentiella investeringens funktionalitet och potentiella 
transporteffektivitet, därefter dess prestanda och sist samtliga kostnader, för att på ett snabbt 
sätt kunna sålla bort ofördelaktiga alternativ. 
 
En av de största svårigheterna under arbetets gång har varit att undersöka de externa 
transportörernas verksamhet, framförallt insyn i deras affärsrelation till Billerud. Jag har inte 
kunnat jobba helt fritt med detta. Leveranspris och övrig ekonomisk information angående 
denna affärsrelation är belagda med sekretess. När jag genom benchmarkingen kom i kontakt 
med andra åkerier i de södra och mellersta regionerna av Sverige, var det av samma anledning 
svårt få detaljerade driftskostnader för deras typ av lastekipage. 
 
Det var även svårt att inhämta information under semestermånaderna p g a industrisemester. 
Ett projekt består av olika faser, genom att utvärdera sin egen insats om vad man kan göra 
annorlunda nästa gång när man kör fast i något moment, tror jag man kan lära sig av detta till 
nästa projekt. Det som kunde gjorts annorlunda är kanske informationsinsamlingen. Jag har 
märkt under arbetets gång att viss information varit svår att få vid vissa tidpunkter, det är då 
viktigt att man på ett strukturerat sätt försöker hitta annan tillgänglig information istället.  
 

8.2. Förslag till fortsatt arbete 
Som tidigare nämnts bör man uppdatera de kostnader som använts i kalkylen för alla typer av 
lastekipage innan projektet genomförs. Om man väljer transportsättet med järnväg, är det 
viktigt att fortsätta undersöka tillgänglig kapacitet för befintliga resurser. Istället för att hyra 
virkesvagnar av Green Cargo kan man istället investera i egna om det visar sig lönsamt.  
 
Man bör vidare utreda de icke specificerade kostnaderna (redovisade som övriga kostander) 
som projektet medför för att avgöra i vilken grad dessa påverkar lönsamheten för 
investeringsbesluten på sikt.  
 
Olika typer av känslighetsanalys rekommenderas också. Beräkningarna är utförda utifrån den 
höga inleverans av massaved som inträffade förra årsperioden, man kan här undersöka hur 
lönsamheten påverkas av en lägre inleverans. Vidare bör man undersöka hur mycket en 
höjning eller sänkning av leveranspriset påverkar lönsamheten för alternativ 1.  
 
De alternativ som föreslagits är baserade på den information som författaren införskaffat 
under projektets gång. Skulle företaget få ytterliggare idéer för andra typer av 
transportlösningar, rekommenderas att man utvärderar dessa alternativ enligt det arbetssättet 
och de kriterier som presenteras i avsnitt 1.7 
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10. Bilagor 
 
 
BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1, Befintliga järnvägsspår 
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Bilaga 2 
 
Regleringar 
 
Virkesmätning 
Nästan allt leveransvirke i Sverige mäts av någon virkesmätningsförening, i vilken säljare och 
köpare av virke samverkar för att mätningen utförs på ett likformigt och professionellt sätt. 
Virkesmätarna är anställda VMF och står fria i förhållande till köpare och säljare. VMF har 
ett antal mätstationer i Sverige fördelade på tre regioner, varav region norr har bl a Kalix som 
sitt arbetsområde. 
 
Varför mätning 
Övergången från mätning vid bilväg till mätning vid industri var en naturlig anpassning till 
modern transportering och hantering av virke och påskyndades av ekonomiska skäl. 
Industrimätningen har ökat kapaciteten, sänkt kostnaderna och därmed förbättrat 
betalningsförmågan för köparen av virket. För leverantörerna innebär industrimätningen en 
enklare virkeshantering på avlägget. Uppläggning av virket i vältor eller travar påverkas inte 
längre av virkesmätningens krav. Virket kan köras bort i den ordning som leverantören 
önskar. 
 
Massaved 
Massaved skall vara lämplig som råvara för massatillverkning. Detta innebär att varje stock 
skall vara kvistad och i övrigt upparbetad så att den kan hanteras vid transport och förädling i 
industrin. Stock skall vara kapad i tillåten i längd och diameter.  
 
Mätning av massa skall ge virkets fastvolym under bark (vedvolymen). Den grundläggande 
metoden är stockmätning, där längd och diameter mäts för hand. Stockmätningen tar 
emellertid lång tid och är dyr. Därför används en kombination av travmätning och 
stockmätningen, metoden kallas mätning genom stickprov.  
 
Vedertagna mått vid virkesmätning 
Kubikmeter fast mått under bark (m³fub) är handelsmåttet för massaved i Sverige. Vid 
kuberingen utgår man från stockarnas massiva stamvolym under barken. Om veden är staplad 
avräknas alltså "luften" i vältan. I Sverige är priset för massaved betydligt lägre än för 
motsvarande volym sågtimmer vilket har fått till följd, att det främst är de stammar eller delar 
av stammar, som är för klena för uppsågning eller som är behäftade med olika fel, som blir 
massaved. Massaved är det stora sortimentet vid gallringar medan virkesfångsten i 
slutavverkning till största delen utgörs av timmer.  
 
Det blir dock alltid massaved även i slutavverkningar eftersom trädens avsmalning gör det 
omöjligt att aptera timmerstockar (vars diameter måste överstiga cirka 12-15 centimeter i den 
klenaste änden) ända fram till toppen. 
 
Från lös kubik till fast kubik används för att uppskatta den verkliga volymen. Man använder 
en genomsnittlig procentsats för olika typer av träslag, denna beskriver hur stor del av en 
fullastad grip som utgörs av volymen verkligt virke. För barrträd är procentsatsen satt till 54% 
då man räknar från lös kubik till fast kubik. (Övrig info om VMF och virkesmätning finns i 
Bilaga 2) 
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Mätning genom stickprov 
Vid mätning genom stickprov sker en uppdelning av virkesleveranserna i så kalld kollektiv 
med hänsyn till bl.a. sortiment och leverantörskategori. Metoden innebär att alla 
massavedstravar i kollektivet travmäts vid ankomsten till industrin. Därefter väljs ett 
slumpmässigt stickprov av travar ut och deras brutto- och nettovolymer bestäms genom 
stockmätning.  
 
Resultatet av denna mätning används för att korrigera den travmätta brutto- respektive 
nettovolymen till stockmätt nivå. Det genom snittliga utfallet av stickprovet för de senaste 
tolv månaderna används som underlag för korrigeringen. Av erfarenhet vet man att brutto- 
och nettovolymen vanligtvis överskattas något vid travmätningen. 
 
Redovisning 
Alla mätdata som erhålls vid mätningen registreras. För massaved skrivs ett mätkvitto som 
innehåller såväl ID-data (fordonsspecifikt) som uppgifter om travmätningen. 
Redovisningsmaterialet sänds till SDC i Sundsvall som är skogsnäringens gemensamma IT-
serviceföretag . Där bearbetas mätresultaten och mätbesked skickas till leverantören med 
uppgifter om kvantitet, kvalitet och virkesvärde. 
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BILAGA 3 
 
Korsnäs Gefle 
Transporter sker på enskild väg, möjlighet till lagring 
Två förare, tre lastekipage, lastning av tomt släp sker under transport för att slippa kötid ca 
750 meter från lossning till rensning 
Totalvikt av 90 ton på ekipagen 
mellan lastbilarna. 
Mätstation på eget område 
 
Skutskär Stora Enso 
Transporter sker på enskild väg 
Special ekipage: lastbil + plus 2 släp. 
Påfyllnad av släp under transport, 2 lastbilar lastar om vartannat  
Lastekipagen består av 6 travar, lastkapaciteten är 100 ton massaved per ekipage 
Ca 1000 meter mellan upplagen 
Mätstation på eget område 

 
Bild 10.1 Vagnväxling, trailerbil kopplar loss det lastade släpet och kopplar på ett olastat 
 
Norrsundet Stor Enso 
Transporter sker på enskild väg 
Lastkapacitet uppgår till ca 90 ton 
Transportsträckan är ca 500 m 
2 lastbilar transporterar virket till fabriken och mellanlager 
Företaget har framgångsrikt bytt transportlösning; från 6 lastekipage med mindre travar och 
lossningskapacitet till dagens 2 större lastekipage.  
Lossningskapaciteten ökade och ligger idag på ca 200 kubik/timme 
Mätstation på eget område 
Göranssons har skapat ett ekipage, 24 meter långt tillåtet att köra på allmän väg 
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Bild 10.2, Lastfordon av typen Göransson 
 
 
Skärnäs Terminal, Iggesund 
Transporter sker på enskild väg och körs direkt till fabrik eller till mellanlager 
Vagnväxling sker, 2 trailers kör 4 vagnar, påfyllning av frikopplade vagnar medan trailern 
transporterar virket. Vagnväxling bidrar till en högre transporteffektivitet, liten kötid för både 
trailer och Vikarmskran ger en hög nyttjandegrad  
Avstånd mellan hamnen och vedupplag/fabrik är ca 1 km. Mellanlager förekommer. 
Kapaciteten är 220-300 kubik virke/timme. 
Investeringskostnader i dessa ekipage är 1,4 miljoner för trailer och 900 000 för släp. 
Vägningen sker på en så kallad rullvåg, vågen kan mäta lastekipage på över 32 meter 

 
Bild 10.3. Vägning med rullvåg, trailer och släp kör sakta över vågens tre mätplattor 
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Husums Pappersbruk 
Transporter sker på enskild och allmän väg 
Lastbilar kör på allmän väg till mellanlager, därifrån vidare till hamnlager, slutligen når virket 
fabriken. Detta är en dubbelhantering av virket.  
Från hamnlagren till fabrik kör en dragtruck kopplad till en så kallad mafi-vagn, vagnväxling 
görs Lossningskapaciteten är ungefär densamma som den i Kalix, men på grund av 
vagnväxling höjs precis som i Iggesund transporteffektiviteten och nyttjandegraden på 
dragfordonen under lossingsprocessen. 
Rullvåg nyttjas på eget område. 

 
Bild 10.4, Mafi-vagnar, med tillhörande dragfordon 
 
Östrands Pappersbruk 
Transporter sker på enskild väg, man undviker mellanlager och tillverkar mot kundorder 
Kapaciteten är 200 kubik/timme 
Släpen är gjorda som vedlådor, bredare mellan balkar 
Vagnväxling: Två förare, tre lastbilar med släp. Chauffören byter fordon. 
Använder en omständig mätning vilken inkluderar tara-vikten, vägning av tomma släp vid 
varje mättilfälle. Rullvåg önskvärt. 
Kostnad för tre lastekipage: 400 000 styck plus ombyggnadskostader 800 000, blir ca 2 milj.  
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BILAGA 4 
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BILAGA 4, forts. Kostnadsbedömning för enskild asfaltväg 
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Bilaga 5, dispensansökan från bestämmelser om största tillåtna längd och bruttovikt 
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BILAGA 6 
 
Tidsåtgången väntetid för lastbilar, väntetid för vikarmskran, lasttid för vikarmskran och total 
transporttid per rutt 
 
 Väntetid Väntetid Lasttid per 

lastbil 
Lasttid per trave Tot. 

Transporttid 
 

       
 Lastbilar 

(min) 
Lyftkran (min) Vikarmskran 

(min) 
Vikarmskran Lastbil (min) Lastbil (nr)

       
Dag 1 0 0 6 1,5 33,5 1 
  0 1 7 1,75 29,5 2 
  0 12 7 1,75 23,5 3 
  0 6,5 7 1,75 24 1 
  3 0 7 1,75 22 2 
  0 0 6 1,5 22 3 
  0 8 8 2 19 1 
Rast 0 0 8 2 15,5 2 
  2 0 9 2,25 27 3 
  0 0 11,5 2,875 32,5 1 
  7 0 7,5 1,875 32,5 2 
  0 1 8 2 28,5 3 
  0 9 8,5 2,125 32,5 1 
  0 6 8 2 25,5 2 
  3 0 7,5 1,875 23 3 
  0 8 7 1,75 20,5 1 
  0 0 8 2   2 
Rast 0 0 9,5 2,375   3 
  0 3 7 1,75     
       
       
Dag 2 0 0 7 1,75 26 1 
  0 0 6,5 1,625 25,5 2 
  4 0 8 2 23,5 3 
  0 7,5 8 2 18,5 1 
Rast 2 0 7 1,75 32 2 
  1 0 8,5 2,125 29 3 
  0 0 8,5 2,125 26,5 1 
  0 14 7,5 1,875 30 2 
  1 0 8,5 2,125 26,5 3 
  4,5 0 8 2 24 1 
  0 8 8,5 2,125 31,5 2 
  2,5 0 10 2,5 26 3 
  5 0 9 2,25     
 0 5 7 1,75     
Rast 0 0 7,5 1,875     
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Medel 
Väntetid 
lastbil 

Medel Väntetid 
(vikarmskran) 

Medel 
Lossningstid 
per lastbil 

Medel 
lossningstid/trave

Medel. Tot. 
transporttid 

1 min 2,6 min 7,9 min 2 min 26 min 
     
 
 
 
Tidsåtgången för och surrning, vägning och avlastning med en eller två truckar. 
  
Surrning av 
last   

Mätstation 
(vägning)   Avlastning med: En truck 

Två 
truckar 

              
180   60     290 210 
200   50     310 220 
210   60     310 210 
200   60     290 210 
190   50     310 195 
210   60     345 210 
         375 220 
          300 200 
          350 220 
          300 190 
          300 210 
          280 200 
          320 210 
          
 medelvärde    medelvärde     5 min 3,5 min 
       
3,3 min   0,9 min  Tidsåtgång/trave 1,3 min 0,9 min 
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BILAGA 7 
 
Förändrade transportkostnader 
Uppgifter bestående av sekundärdata från Bottenvikens Stuveris kontor på Billeruds 
anläggning visar tidsåtgången vid lossning av olika fartyg. Det tar ett visst antal timmar att 
lossa ett fartyg med ett visst antal kubik virke. Utifrån detta räknas en genomsnittlig 
lossningskapacitet ut. Billerud räknar med en ungefärlig lossningskapacitet på 160 ton virke i 
timmen och en årlig inleverans av 300 000 ton virke per år. 
 
Beräknande av hur mycket extra virke som kan lastas per runda på den nya vägen. Alltså 
jämförs tre lastekipage med plats för fyra travar körandes den idag längre sträckan med den 
nya kortare transportsträckan där två lastekipage med plats för sju travar eller en trailerbil 
med löstagbara trailers rymmandes sex travar var sköter transporterna. 
 
Nuvarande transportlösning 
300 000 kubikmeter virke lossades förra året och den mängden virke kommer att vara den 
gällande mängden vid dessa beräkningar. Varje lastbil kan lasta i genomsnitt 45 ton (vilket 
motsvarar ungefär 45 kubikmeter) per gång. Detta blir 300 000 / 45 ggr / vändor från hamnen 
till vedrenseriet. Varje vända är ca 6500 meter lång, den sammanlagda körsträckan per år blir 
då (300 000 / 45) * 6500 (= 4 3333 km) 
 
Alternativ 1 
Den nya vägen skulle innebära en körsträcka på 3200 meter. Om vi använder 2 lastbilar 
kopplat till ett extra släp, ger det en lastkapacitet på 77 ton per gång och räknar med att  
300 000 ton virke lossas under nästa år, får vi en sammanlagd transportsträcka per år av 
(300 000 / 77) * 3200. (= 12468  km)   
 
Den totala minskningen av körsträcka per år som alternativ 1 innebär jämfört med dagsläget 
blir 43333 km - 12468 km) (= 3100 mil). 
 
Driftskostnaderna sjunker inte exakt med en tredjedel. eftersom man förväntas dra ytterliggare 
32 ton virke mer per rutt. Slitaget på det dragande fordonet förväntas bli något högre. Allt 
slitage som uppkommer pga. denna verksamhet betalas av Billerud. För detta examens arbete 
har beräkningarna förenklas och dessa ytterliggare drifts - och slitage kostnader inte att tas 
med i beräkningarna. Billerud betalar idag ett ospecificerat leveranspris per levererat ton 
virke, vilket gör att detaljnivån för leveranspriset inte redovisats vid förhandlingar.  
 
Alternativ 2 
Används vagnväxling med en trailerbil och tre trailers med plats för sju travar vardera blir 
lastkapaciteten per rutt 66 ton. För trailerbilen blir det således en körsträcka av (300 
000/77)*3200 = (14545 km per år) Sammanlagt blir den totala minskningen av körstäckan per 
år jämfört med dagsläget ( 43333 km - 145454 km )  (= 2900 mil) 
 
Alternativ 3 
Investeringen för egen mätstation får stå för sig själv, den förekommer i både fallet med 
investering i enskild väg och allmän väg. Avskrivning plus extra kvalitativa årliga kostnader 
utförda av VMF ställs mot den mätkostnad på 3 kronor per ton (ca 900 000 kronor årligen) 
som betalas idag. Den totala körsträckan per år givet att man använder tre kontrakterade 
fordon för uppdraget blir ungefär 1000 körmil mindre per år om man reducerar 
transportsträckan per rutt med 1500 meter. 
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Statistisk kontrollmätning, s k provtravar, inträffar ca fyra ggr per lastbil och tolvtimmarspass, 
alltså ungefär en gång i timmen. Detta innebär en extra körsträcka på 2500 meter. Givet att ca 
300 000 kubikmeter lossas, blir det en sammanlagd tidsåtgång på ungefär 1900 timmar med 
lossningskapaciteten 160 kubikmeter/timme. Den totala körsträckan som kan knytas till 
provtravarna blir 2500 * 1900 ( = 4750 km per år).  
 




