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Förord&
Examensarbetet har utförts som det avslutande momentet på Civilingenjörsprogrammet 
Industriell Ekonomi med inriktning Optimering och Logistik vid Umeå Universitet. 
Examensarbetet har utförts under vårterminen 2016 på uppdrag av Pågen AB i Malmö. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare, Ulf Karlsson på Pågen för all hjälp och stöttning 
under examensarbetets gång. Jag vill även passa på att tacka övriga anställda inom 
organisationen som har hjälpt mig genom att bidra med information till examensarbetet. 

Avslutningsvis vill jag tacka Robert Johansson, min handledare på Umeå Universitet. Robert har 
varit till väldigt stor hjälp för mig med vägledning och stöttning genom alla delar av projektet. 

 

Umeå Universitet, vårterminen 2016 

Sabina Persson 
 

___________________________________  
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Abstract&
Today, Pågen has 61 different loading-points around Sweden where their own sale-forces load 
the bread pallets on their trucks. Every salesman then drives a predetermined route where they 
themselves are distributing sales at the stores.  

The purpose of this report is to analyse these loading-points to see where there are opportunities 
to make cost savings by reducing the amount of them in the delivery network. However it is 
important that these cost savings don’t result in decreased selling time at customers or 
unreasonably high diesel costs. 

The project is limited to the loading-points that have a distance of no more than 40 kilometres 
between each other as well as two different trios. It has entailed a comprehensive situation 
analysis and data collection to create an overall picture of the current situation of the network. 
After that a Matlab model was built for the point-of-gravity method for the loading-points in 
Ljungby and Värnamo. Later on a Python model that is connected to Google Maps API was 
created to be able to evaluate the changes in distances at the shutdown and the costs of diesel. 

The results from the Python model were compiled manually in different tables to form the basis 
for all the possible scenarios. These scenarios were put in different vectors with a calculation of 
the profit for each of them. The idea was that they would form the basis for a matching problem. 
Because of the results from the scenarios, this was a step that wasn’t necessary to perform. 

The final recommendation to Pågen is to keep on evaluate the option of shutting down the 
loading-point in Falkenberg. At a shutdown where the routes were moved to Varberg the profit 
will become 13 624,8 SEK per month when comparing the extra diesel costs as well as the rent 
earned from the shutdown. 

Title: ‘Optimization of loading-points in delivery network’.  
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Sammanfattning&
Pågen har i dagsläget 61 lastplatser runtom i Sverige där deras egen säljkår lastar brödpallarna på 
sina lastbilar. Respektive säljare kör sedan en förutbestämd rutt där de själva distribuerar 
försäljningen på respektive butik.  

Syftet med rapporten är att analysera Pågens lastplatser för att undersöka var det finns möjlighet 
till nedläggningar som kan leda till kostnadsbesparingar. Dessa kostnadsbesparingar får dock inte 
resultera i minskad försäljningstid ute hos kund eller orimligt höga dieselkostnader. 

Projektet avgränsades till de lastplatser som låg närmre än fyra mil ifrån varandra samt två olika 
tripplar. Det har inneburit en omfattande nulägesanalys samt datainsamling för att få en 
helhetsbild av hur nätverket ser ut i dagsläget. Därefter skapades först en Matlabmodell för 
tyngdpunktsmetoden för lastplatserna Ljungby och Värnamo, sedan en Pythonmodell som 
kopplades till Google Maps API för att kunna utvärdera avståndsförändringen vid nedläggning 
av en lastplats samt dieselkostnaderna.  

Resultatet från Pythonmodellen sammanställdes manuellt i olika tabeller för att sedan ligga till 
grund för alla möjliga scenarion. Dessa scenarion ställdes upp i olika vektorer med en uträkning 
av vinsten för respektive, där tanken var att de skulle ligga till grund för ett matchningsproblem. 
På grund av resultatet som genererades behövdes det steget dock inte genomföras. 

Den slutgiltiga rekommendationen till Pågen är att de ska fortsätta en nedläggning av lastplatsen 
i Falkenberg. Vid en nedläggning av denna med flytt av rutterna till Varberg skulle vinsten bli 13 
624,8 SEK/månad vid jämförelse av ökade dieselkostnader samt intjänad hyra vid nedläggning.  
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1.&Terminologi&
Fronta – Strukturera upp varorna på hyllorna i butik och flytta de fram mot kanten. 

Lastlag – Olika tidpunkter som säljare vid en specifik lastplats har tillgång till att lasta sina bilar. 
Uppstår då alla lastbilar inte kan lasta på sina pallar samtidigt. 

Lastplats – Distributionscentral där Pågen gör ompackning innan säljarna kör ut varorna till butik 

RC - Regionchef 

Rutt – En förutbestämd runda med butiker som en säljare kör för att leverera sina pallar med 
bröd. 

Säljlag – Lag av säljare, där varje lag kör en specifik rutt i leveranskedjan. 
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2.&Inledning&

2.1&Bakgrund&

2.1.1&Företagsfakta&
Pågen AB är Sveriges största bageriföretag med en nettoomsättning på dryga 2,4 miljarder 
svenska kronor (Alla Bolag, 2016) och cirka 1400 anställda. Företaget grundades år 1878 i 
Malmö av makarna Påhlsson, och idag har Pågen varit ett 
familjeföretag i ungefär 135 år. Pågen bakar både bröd 
och olika sorters kakor och lägger väldigt stor vikt vid att 
deras varor ska hålla hög kvalitet. (Pågen, 2015a, b) 

Pågen använder sig av en egen säljkår där säljarna har ett 
stort ansvar ute hos butikerna. Pågen har köpt upp hyllor 
ute i butikerna där säljarna själva packar upp varorna och 
tar eventuella returer. Vilka varor som den specifika 
butiken har tillgång till att köpa är förhandlat sedan 
tidigare och inlagt i en prislista. Utifrån denna lista får 
säljaren själv avgöra vilken mängd som butiken ska ha av 
de respektive varorna. Denna bit är väldigt viktig för 
säljarna då det är den som påverkar deras bonus. De vill 
självklart sälja så mycket som möjligt samtidigt som de 
vill ta minimalt antal returer (vilket påverkar deras bonus 
negativt). 

Pågen strävar efter att vara klimatsmarta och försöker ha 
en så effektiv distribution som möjligt så att bilarna får en 
så kort körsträcka som möjligt. (Pågen, 2015b) 

2.1.2&Bakgrund&till&problemet&
I dagsläget upplever Pågen att de har för många 
lastplatser. se Figur 1, och skulle vilja utvärdera 
möjligheten att minska ner antalet. Lastplatserna planerades och placerades ut för många år 
sedan, då organisationen såg annorlunda ut. Bland annat körde säljarna Pågens lastbil till och 
från arbetsplatsen (lastplatsen) och av den anledningen tog man hänsyn till var säljaren bodde då 
man valde placeringen av lastplatserna. Idag är detta inte tillåtet, utan alla säljare måste ta sig till 
och från arbetsplatsen på egen hand och lastbilarna står inlåsta under natten. 

Eftersom organisationen och regleringarna är annorlunda nu än de var när lastplatserna 
placerades ut behöver de alltså ses över. Går det att ta bort/slå ihop lastplatser utan att det 
påverkar tiden ute hos kunderna eller ger alltför stora dieselkostnader? 

Figur 1 - Karta över alla lastplatser i 
Sverige 
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2.2&Syfte&och&Mål&
Målet för projektet är att göra kostnadsbesparingar genom att minska ner antalet lastplatser i 
leveransnätverket, utan att påverka tiden ute hos kunder eller öka dieselkostnaderna orimligt 
mycket. 

Syftet är att undersöka de lastplatser som existerar i dagsläget, och komma fram till förslag för 
Pågen som leder till kostnadsbesparingar. 

2.3&Problemställning&
Finns det möjlighet att ta bort lastplatser i leveransnätverket, alternativt slå ihop dem för att 
minska de totala kostnaderna för Pågen? 

2.4&Avgränsningar&
I första hand kommer lastplatserna som ligger väldigt nära varandra (mindre än 4 mil ifrån 
varandra) geografiskt att analyseras. 

2.5&Motivation&till&valda&metoder&och&arbetssätt&
Uppdraget från Pågen är att ta bort alternativt slå ihop lastplatser i leveransnätverket för att göra 
en kostnadsbesparing. Detta avgränsas till att enbart undersöka specifika konfigurationer av 
lastplatser, vilka valdes ut tillsammans med logistikchefen. Problemet har många faktorer att ta 
hänsyn till med avseende på kapacitet, tillgång till infrastruktur, eluttag, avstånd till kunder etc. 
För att skapa en övergripande blick gjordes omfattande förundersökningar innan lämplig metod 
kunde väljas. 

I första steget görs lokala skattningar och vinster för att lägga ned enskilda lastplatser och ersätta 
dem med andra kombinationer av lastplatser. Detta för att kunna avgöra vilka som skulle vara 
lönsamma för Pågen att titta vidare på. Detta steg gjordes med hjälp av Python samt Google 
Maps API för ett effektivisera och enklare kunna undersöka avstånd. 

Efter första steget var tanken att söka de optimala kombinationerna av lokala beslut som 
tillsammans skulle vara möjliga att genomföra. Detta skulle göras med en systematisk 
genomsökning av alla tänkbara alternativ från föregående steg. Här skulle de optimala lösningar 
som maximerar vinsten för Pågen ges samtidigt som den sorterar bort lösningar som är 
motsägelsefulla. 

För de optimala lösningarna görs avslutningsvis en noggrannare undersökning för hand. Detta 
steg görs för att ta hänsyn till de mjuka faktorer som är för komplicerade att ta med i de lokala 
skattningarna samt optimeringsproblemet. 

Efter datainsamling samt analys av kostnader och vinster visade det sig i detta fall att det inte 
återstod något kombinatoriskt problem att lösa i praktiken. 
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3.&Nulägesanalys&

3.1&Leveransnätverk&
I dagsläget har Pågen två bagerier i Sverige, lokaliserade i Malmö och Göteborg samt 61 
lastplatser runt om i Sverige. Bagerierna tillverkar olika delar av sortimentet, och levererar med 
andra ord båda produkter till respektive lastplats. 

På respektive lastplats finns ett antal säljlag, där varje säljlag i sin tur består av ett antal säljare. 
Alla säljare i respektive lag är kopplade till en rutt, och rutterna talar om vilka dagar olika butiker 
ska ha leverans och till vilka butiker en säljare ska köra. 

För att lättare få en enkel överblick av det dagliga leveransnätverket till en enskild lastplats, se 
Figur 2. Produkterna bakas i bagerierna, där sedan olika åkerier kör pallarna med varor till den 
aktuella lastplatsen (den streckade linjen). På lastplatsen lastar sedan säljaren de varor som ska 
till de butiker han/hon har på sin rutt den specifika dagen på sin lastbil. Därefter kör säljaren sin 
rutt (den heldragna linjen) och besöker butikerna i en förutbestämd ordning, innan lastbilen körs 
tillbaka och lämnas av på lastplatsen. 

 

 

 

 

 

Detta nätverk varierar i storlek beroende på vilken lastplats som undersöks. Inflödet till 
lastplatserna är i grunden densamma, men kan variera då vissa säljlag kör två turer. När det 
gäller rutterna varierar både antalet och storleken på dessa samtidigt som även själva ordningen 
på rutten kan ändras. Eftersom alla butiker inte får leverans varje dag blir heller inte nätverket 
detsamma, med andra ord kan den optimala vägen ändras. 

3.1.1&Andra&tur&
De större butikerna i nätverket kan i vissa rutter få två besök per dag. Det kan dels röra sig om 
två olika leveranser, men även ett andra besök för att enbart fronta varor kan förekomma. 
Eftersom de stora butikerna säljer mer, är det dessa som är viktiga att göra ett andra besök hos. 
Att fronta varor och finnas på plats vid kunderna räknas som minst lika viktigt, då frontade varor 
säljer bättre samtidigt som det är viktigt för att skapa bättre kundrelationer. 

Figur 2 - En förenklad modell av Pågens leveransnätverk 
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3.2&Utvalda&lastplatser&att&undersöka&
Av de 61 lastplatser som Pågen har i dagsläget finns där 10 stycken som ligger mindre än fyra 
mils körväg ifrån en annan lastplats, se Tabell 1. 

Tabell 1 - Avstånd mellan de lastplatser vars avstånd är mindre än 40 km 

Lastplats Lastplats Avstånd 
Kristianstad Hässleholm 35,2 km 
Helsingborg Ängelholm 32,1 km 
Karlshamn Ronneby 33,9 km 
Skara Skövde 28,3 km 
Uddevalla Vänersborg 22,5 km 
 

Där finns även 9 stycken lastplatser som ligger tre och tre inom en diameter på cirka 55-70 
kilometer ifrån varandra fågelvägen. 

Dessa är: 

• Varberg – Falkenberg – Halmstad 
• Växjö – Värnamo – Ljungby 
• Sunne – Arvika – Hagfors 

Varav den sista av dem, Sunne – Arvika – Hagfors redan är en utredd trio hos Pågen. De har 
redan provat att ta bort lastplatsen i Sunne, men konstaterat att detta inte går då sjöarna som 
ligger runt Sunne skapar för långa körsträckor för de resterande lastplatserna. Alltså kommer 
kombinationen Sunne – Arvika – Hagfors inte att utvärderas i denna rapport. 

Tillsammans med Pågens Logistikchef har jag kommit fram till att det är dessa 16 lastplatser 
som är mest intressanta i deras leveransnätverk. Fyra mil uppskattades som en rimlig radie att 
undersöka då det är en sträcka som kan köras extra under en arbetsdag (8 mil tur och retur). När 
det gäller kombinationerna med tre lastplatser ligger majoriteten av dessa mer än fyra mil ifrån 
varandra var för sig, men som sagt ligger där tre stycken inom en relativt snäv radie, mellan 55-
70 km. Även detta konsulterades med Pågens Logistikchef och det bestämdes att de skulle ingå i 
utvärderingen för att se ifall det går att hitta en lösning där någon av lastplatserna kan läggas ner. 
Med andra ord är det i dagsläget dessa 16 lastplatser som är aktuella att utvärdera och undersöka 
vidare för att göra en kostnadsbesparing.  

3.3&Lastplatsernas&utformning&och&funktion&

3.3.1&Av/pålastning&
Av- och pålastningar ser olika ut för respektive lastplats. I generella drag lastar åkerierna av 
pallarna vid en lastbrygga, antingen med motordriven truck eller manuell beroende på vilket 
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åkeri det är som kör. Mertz som ansvarar för majoriteten av körningarna från Malmö har ingen 
höj-/sänkbar funktion på sina lastbilar och kräver alltså en större motordriven truck för att kunna 
lasta av pallarna från släpet. Blondie Logistics däremot (som kör majoriteten av körningarna från 
Göteborg) har en höj-/sänkbar funktion på sina lastbilar och kan lasta av pallarna med en 
manuellt styrd truck. Den totala avlastningen av pallar tar ca 20-30 minuter för åkerierna 
beroende på antalet pallar som levereras. 

Nackdelen med den motordrivna trucken är att när den körs inne i lokalen får säljarna inte vistas 
där, på grund av skaderisk, och kan med andra ord i teorin inte lasta på sina lastbilar samtidigt 
som Mertz lastar av sina pallar.  

Vid pålastningen lastar säljarna på de aktuella pallar som de ska köra ut på sin aktuella rutt från 
lastbryggan. Denna pålastning görs med hjälp av en manuell truck. Samtidigt som säljarna lastar 
på sina pallar sorterar de varorna efter vilken butik de ska levereras till. Denna pålastning 
inklusive sortering tar cirka 45 minuter/säljare. Beroende på hur många säljlag som är aktiva vid 
samma lastplats varierar tillvägagångssättet vid pålastningen. Vid fler säljlag än pålastningszoner 
delas säljarna in i olika lastlag vid behov. Vid högt tryck på bryggan lastas pallarna på för att 
sedan sorteras (efter rutt och butiker), vilket kan göras både precis bredvid lastbryggan eller vid 
första butiken. Lastlagen har olika lasttider vilket innebär att säljare som arbetar i lastlag har mer 
specifika arbetstider än de som inte gör det.  
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3.3.2&Lastplatsernas&utformning&
Lastplatsernas utformning skiljer sig åt för olika orter, se Figur 3 för att få en grundläggande 
överblick. Figur 3 visar en skiss över lastplatsen i Helsingborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 3 - Skiss över lastplatsen i Helsingborg 

3.3.2.1%Helsingborgs%lastplats%
Helsingborgs lastplats är en representativ lastplats för att enkelt få en överblick över 
utformningen. På denna lastplats är lastbilarnas parkeringsplatser placerades längs med 
lastbryggan där de också har eluttag för varje lastbil, detta är en väldigt effektiv lösning då varje 
lastbil kan lasta på/av sina brödpallar direkt från parkeringsplatsen och slipper köbildning och 
därmed även lastlag. Området som är märkt “Avlastning” är till för åkerierna som levererar bröd 
från de båda bagerierna och är i Helsingborg alltid fri och bidrar inte till någon köbildning. 
Åkerierna lastar av pallarna och placerar de i rader beroende på vilken rutt de tillhör, (ruttnumren 
står tydligt på pallarna). Detta utrymme är i minsta laget för nio rutter runt storhelger och 
kampanjer, vilket gör att det då fylls på till bristningsgränsen. Som kan utläsas från Figur 3 finns 
där även ett utrymme för ’Sampackat bröd’, vilket innebär att där på en och samma pall finns 
produkter som tillhör fler än en rutt. Dessa bröd får säljarna själva sortera upp på respektive 
rutter. 

Övriga delar av lokalen består av: utrymme för Trucken, utrymme för lådor med returbröd som 
ska tillbaka till bagerierna (D), utrymme för pallar som ska tillbaka till bagerierna, utrymme för 
tomma returbrödslådor (C) samt en enskild avdelning, som är avskild med en trävägg, för 
förvaring av reklamskyltar och annonsmaterial. 
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Något som Helsingborg är ensamma om är att ha ett garage under lastplatsen där de kan ställa 
sina privata bilar under dagen. Denna nerfart är lokaliserad mellan två lastbilar och ligger med 
andra ord väldigt nära lagerutrymmet och säljarnas lastbilar. 

I dagsläget finns 10 stycken lastbilar på Helsingborgs lastplats, varav en är en reservlastbil som 
inte används i den dagliga verksamheten. 

3.3.2.2%Ängelholms%Lastplats%
Ängelholms lastplats är mycket mindre än den i Helsingborg, och det utgår endast fyra säljlag 
därifrån. Utformningen är snarlik den i Helsingborg, fast i mindre skala. I Ängelholm kan enbart 
tre lastbilar backa till samtidigt, åkeriernas lastbilar inräknade, vilket innebär stor risk för 
köbildning. I dagsläget finns dock inga uttalade lastlag, utan det brukar lösa sig automatiskt då 
vissa säljare generellt sett kommer in tidigare än andra. Denna utformning medför att Pågens 
lastbilar i Ängelholm har separata parkeringsplatser med eluttag och lastzoner.  

En annan viktig aspekt är att lastplatsen i Ängelholm delar lokalen med andra företag. Då Pågens 
säljare börjar mellan 6-7 på morgonen har de tömt lagret på varor innan 8 på morgonen, vilket 
gör att andra företag kan utnyttja utrymmet. Tillskillnad från Helsingborg har de inte heller något 
rum för reklam-/annonsmaterial, utan allt sådant finns i hyllor längs väggarna.  

3.3.2.3%Halmstads%Lastplats%
Halmstads lastplats är väldigt lik Ängelholms lastplats. De har ett delat utrymme med andra 
företag, samt har en plats mindre för på-/avlastning i jämförelse med antalet lastbilar. I Halmstad 
har man 5 säljlag, men enbart kapacitet för fyra lastbilar att lasta på/av samtidigt, vilket bidrar till 
en ökad risk för köbildning. Dock finns det inga uttalade lastlag i Halmstad utan det löser sig 
automatiskt bland säljarna.  

Halmstad har med andra ord i likhet med Ängelholm en separat parkering med eluttag för Pågens 
lastbilar, tillskillnad från Helsingborg.  

3.3.2.4%Kristianstads%lastplats%
Kristianstads lastplats är en lastplats där alla ordinarie lastbilar (6 st.) kan backa till samtidigt 
mot lastbryggan. Åkeriernas lastbilar är inte inräknade, utan då dessa lastar av varorna måste 
någon av de ordinarie lastbilarna vänta på sin tur, det skapar med andra ord en köbildning. 
Lastplatsen har separata parkeringsplatser med eluttag från lastbryggan för alla ordinarie 
lastbilar, samt en reservbil.  

Lagerutrymmet är rymligt och delas inte med ett annat företag. Skillnaden på detta lagerutrymme 
jämfört med andra är att det längre in i lokalen (utanför Pågens område) finns ett separat rum där 
Pågen kan förvara reklammaterial och dylikt.  
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3.3.2.5%Ronnebys%lastplats%
Lastplatsen i Ronneby är liten i förhållande till antalet säljlag som utgår därifrån. I dagsläget kan 
enbart 2 lastbilar backa till mot lastbryggan samtidigt, vilket ger en ökad risk för köbildning då 
där är 5 säljlag på orten samtidigt som åkerierna kommer med två lastbilar varje morgon. På 
denna lastplats har RC delat upp säljarna i lastlag för att få en så smidig lastning som möjligt. 
Lagerutrymmet är begränsat och delas med någon annan part, och leveranser, returbröd, 
reklammaterial etc. finns i samma utrymme. 

Dock är Ronneby en lastplats som är mitt i en förändring. Inom samma område finns en lastplats 
som håller på att byggas, där det är meningen att Pågen ska flytta sin verksamhet till på denna 
ort. Denna lastplats kommer ha kapacitet till 5-6 lastbilar vid lastbryggan, där de även kommer 
att kunna stå parkerade när de inte används, precis som i Helsingborg.  På den nya lastplatsen 
kommer utrymmet inte vara delat med ett annat företag, däremot kommer utformningen vara så 
att där är ett gemensamt utrymme för allt material och bröd. Datumet för när den nya lastplatsen 
står klar är ännu inte fastställt. 

3.3.2.6%Karlshamns%lastplats%
Karlshamns lastplats är en av de minsta av Pågens alla lastplatser. Det är enbart 2 säljlag som 
utgår därifrån, vilket då innebär att lastplatsen i sig inte heller är särskilt stor. På denna lastplats 
kan två lastbilar backa till samtidigt, vilket innebär att Karlshamn inte har något problem med 
köbildning vid på-/avlastning. Däremot ser parkeringen annorlunda ut jämfört med andra 
lastplatser. I Karlshamn parkerar lastbilarna vid bryggan, fast med fronten mot, tillskillnad från 
de andra lastplatserna som har parkering vid bryggan. I detta fall måste förarna på morgonen 
först köra fram lastbilen för att backa till mot bryggan istället så att de kan fälla ner rampen på 
lastbilen inför lastningen. På denna lastplats krävs inte heller något lastlag, då de enbart är två 
säljare som utgår från Karlshamns lastplats. 

I övrigt är lokalen delad med en annan part, och allt material samt bröd delar samma utrymme. 

3.3.2.7%Hässleholms%lastplats%
Lastplatsen i Hässleholm är en lastplats som tre säljlag utgår ifrån, dessa tre säljlag kan backa till 
sina bilar samtidigt mot lastplatsen så länge de inte lastar på sina pallar samtidigt som åkerierna 
lastar av. Med tanke på att de enbart är tre säljlag och alla kan backa till samtidigt finns inga 
uttalade lastlag på denna lastplats.  

Parkeringsplatserna är inte placerade vid lastbryggan, utan befinner sig en liten bit bort, vilket 
gör att säljarna måste börja morgonen med att backa till lastbilarna för att kunna lasta på 
pallarna. Lagret i Hässleholm är inte delat med någon annan utan tillhör enbart Pågen, utrymmet 
är stort och rymmer både reklammaterial och pallar med bröd. 
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3.3.2.8%Värnamos%lastplats%
Värnamos lastplats är en av de lastplatserna där bilarna har möjlighet att stå parkerade vid 
bryggan under natten, de kan med andra ord börja morgonen med att fälla ner rampen och lasta 
på sina varor direkt. Något som skiljer sig åt från övriga lastplatser är att lagerlokalen går att 
öppna upp från båda håll. Med andra ord kan åkerierna lasta av från en egen sida samtidigt som 
säljarna kan lasta på från den andra, vilket skapar ett mer effektivt och riskfritt flöde då risken att 
vara i lokalen samtidigt som den truck som åkerierna använder elimineras. Uppenbarligen kan då 
alla lastbilar på denna lastplats lasta på sina pallar samtidigt, och undviker därmed lastlag samt 
köproblemet.  

I Värnamo är lagerutrymmet inte delat, utan Pågen har det för sig själva. Det är även som i 
majoriteten av de andra lastplatserna så att lagret är ett enda utrymme där reklammaterial 
förvaras på samma ställe som pallarna med bröd som lastas på/av. 

3.3.2.9%Ljungbys%lastplats%
Lastplatsen i Ljungby är en lastplats med bra lastmöjligheter. De har plats till 5-6 lastbilar som 
kan backa till samtidigt, vilket gör att alla ordinarie lastbilar kan backa till för att lasta på samma 
gång samtidigt som åkeriernas lastbilar lastar av. På denna lastplats är köproblemet helt 
eliminerat och lastplatsen är alltså inte i behov av några lastlag. Dock är parkeringsplatserna för 
lastbilarna inte belägna längs lastbryggan, utan de står parkerade en bit bort på området.  

När det gäller utrymmet är det likvärdigt med Karlshamns, med andra ord så är det delat med ett 
annat företag. 

3.3.2.10%Växjös%lastplats%
I Växjö fungerar lastplatsen i dagsläget väldigt bra. Där finns fem ordinarie säljlag och fem 
platser där de kan backa till för att lasta på sina pallar. Dock har RC på denna lastplats valt att 
dela upp säljarna i lastlag, så att pålastningen kan påbörjas samtidigt som åkerierna lastar av. Här 
uppstår med andra ord ett köproblem, då åkeriernas lastbilar backar till på samma platser som 
säljarna.  

När det gäller lagerutrymmet är det en enda stor lokal, där Pågen har utrymmet för sig själva. 

3.3.2.11%Falkenbergs%lastplats%
Lastplatsen i Falkenberg består idag av två stycken säljlag som kan lasta på sina pallar samtidigt 
som åkeriet lastar av sina. Med andra ord finns där kapacitet för tre lastbilar att backa till 
samtidigt. Lastbilarna står parkerade cirka 100 meter från lastbryggan, där det även finns 
potential till att parkera ytterligare lastbilar. I Falkenberg finns dock möjligheten till att ha 
parkering längs med bryggorna, ifall man hade investerat i uttag och jordfelsbrytare. 
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Något som är annorlunda i Falkenberg är att de enbart har en avlastning från ett åkeri. 
Anledningen är att åkeriet som kör från bageriet i Malmö lastar av pallarna som ska till 
Falkenberg i Varberg, där sedan åkeriet som kör från Göteborg hämtar upp dem när de lämnar av 
sina pallar och kör vidare dessa till Falkenberg.  

När det gäller själva lastutrymmet i Falkenberg så är det ett enda stort rymligt utrymme där ena 
halvan består av reklammaterial medan den andra halvan är till för brödpallar, returbrödet etc. 
Detta utrymme och bryggan används enbart av Pågen, och slipper alltså delas med ett annat 
företag. 

Senare i arbetet visar det sig att de totala körtiderna/vecka för de två rutterna som utgår från 
Falkenberg kommer bli relevanta. Dessa går att utläsa ur Tabell 2. 

Tabell 2 - De totala körtiderna per vecka för respektive rutt 

Rutt Arbetsvecka (Tid) 
921101 38 h 59 min 
952901 28 h 55 min 
 

3.3.2.12%Varbergs%lastplats%
Lastplatsen i Varberg är ett delat utrymme med ett annat företag, där både brygga och 
lagerutrymme delas. Detta är ett samarbete som fungerar väldigt bra enligt RC, även om det 
tidvis kan kännas trångt ifall leveranser skulle bli försenade från bagerierna eller liknande.  

När det gäller själva bryggan kan fyra stycken lasta samtidigt, vilket ger möjlighet för båda 
säljarna som arbetar med Varbergs lastplats som utgångspunkt att lasta på sina varor samtidigt 
som båda åkerierna (om de mot förmodan skulle ske samtidigt) lastar av sina varor. Parkeringen 
är inte längs med bryggan, då det inte skulle fungera så länge som utrymmet är delat. När det 
gäller kapacitet för fler parkeringsplatser skulle det i dagsläget gå att få in en till, även om ännu 
fler skulle vara förhandlingsbara med hyresvärden. 

3.3.2.13%Uddevallas%lastplats%
Från och med april 2016 har lastplatsen i Uddevalla sju säljare som lastar på sina pallar på 
morgonen (tidigare har där varit 8 stycken). Lastplatsen är rymlig med ett tydligt utrymme för 
returbröd samt reklammaterial som inte delas med ett annat företag. När det gäller själva bryggan 
skiljer den sig från majoriteten av andra lastplatser då pallarna som åkerierna lastar av lämnas ute 
på själva bryggan, under taket, och alltså inte inne i lagerutrymmet. Totalt sätt kan nio stycken 
backa till samtidigt vilket gör att alla säljarna kan lasta på vid samma tidpunkt på morgonen. 
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Parkeringen sker längs med bryggan, vilket underlättar morgonrutinerna för säljarna när de 
börjar sin arbetsdag. Det Regionchefen kommenterade som negativt med lastplatsen i Uddevalla 
var att kontoret låg i källaren i huvudbyggnaden. 

3.3.2.14%Vänersborgs%lastplats%
Lastplatsen i Vänersborg gör, liksom den i Uddevalla en förändring i april 2016. De övergår från 
att ha 6 säljlag till att ha 5 stycken. Totalt kan sju stycken lastbilar backa till samtidigt mot 
bryggan, dock står bilarna inte parkerade längs med under natten då utrymmet och bryggan delas 
med ett annat företag. Parkeringen är i stället en bit ifrån bryggorna och har kapacitet för 
ytterligare lastbilar. 

Lastutrymmet är som nämndes i tidigare stycke, delat med ett annat företag och är ett enda stort 
utrymme för pallar, returbröd och reklammaterial. 

3.3.2.15%Skaras%lastplats%
Skaras lastplats har möjlighet till av/pålastning från två motsatta sidor, vilket underlättar 
hanteringen av pallar, både för åkerierna samt säljarna. Totalt är där 5 säljlag som utgår från 
Skara, varav alla fem kan backa till på ena sidan, samtidigt som två kan backa till på den 
motsatta. I Skara parkerar inte lastbilarna längs med bryggan, då hyresvärden inte tillåter detta, 
utan alla lastbilar står parkerade på en separat parkering. 

Lagerutrymmet i Skara är inte delat med något annat företag, utan används enbart av Pågen. 

3.3.2.16%Skövdes%lastplats%
Skövdes lastplats är väldigt rymlig och har kapacitet för åtta bilar som kan backa till samtidigt. 
Då lastplatsen har 6 stycken säljlag innebär detta att där är gott om plats när åkerierna ska lasta 
av sina pallar. Skövde får dock bara en leverans, då brödet från Malmö lastas om i Göteborg på 
en av de lastbilarna som utgår därifrån. Något som är bra med lastplatsen i Skövde är att bilarna 
kan lasta från två angränsande sidor samtidigt. 

Lastbilarna står här parkerade längs bryggan över natten. Lagerutrymmet är ett enda stort rum 
som är delat med andra företag. 
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&

3.3.3&Flödesanalys&
Flödesanalysen av lastplatsen i Helsingborg skapades genom ett studiebesök, där åkerierna och 
säljarnas rörelse dokumenterades. För att få en överblick av flödet på en lastplats, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Spaghettidiagram över flödet på lastplatsen under morgontimmarna i Helsingborg 

Som vi kan se är flödet genomtänkt inom lagerutrymmet när det gäller av- och pålastning. 
Åkerierna lämnar av pallarna, med eller utan den motordrivna trucken och kör sedan fram och 
tillbaka mellan sin lastbil och zonerna A och B. Pågens säljare har liknande flöde, fast då med 
sin lastbil som utgångspunkt och enbart manuell truck. Zon D samt de pallar som ska tillbaka till 
bagerierna används främst på eftermiddagarna då säljarna kommer tillbaka från sin rutt och lastar 
av sin lastbil, även om de också kan ha gamla pallar som de lastar av även på morgonen och 
staplar i zonen ”pallar”.  

Returbrödet samt pallarna tar åkerierna med sig ca 3 gånger i veckan när de levererar bröd. I 
dagsläget går returerna till både Malmö och Göteborg, men framöver så kommer det att ändras. 
Målet är att allt returbröd ska gå till Malmö och Pågens dotterbolag Special Yeast, som 
framställer jäst av returbrödet.
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3.3.4&Sammanställning&av&information 

För att se en sammanställning av information på lastplatserna, se Tabell 3. 

Tabell 3 - Tabell med sammanfattning av information om respektive lastplats 

Lastplats Hyres-
värd 

Antal 
rutter 

Antal 
lastbilar 
som kan 
backa till 
samtidigt  

Last-
lag 

Parkering 
längs 
bryggan 

Antal 
parkerings-
platser 
inkl. 
eluttag 

Delat 
lager-
utrymme 
med andra 
företag 

Separat 
utrymme 
för reklam-
material 

Falkenberg Mertz 2 3 Nej Nej 5 Nej Nej 
Halmstad Pågen 5 4 Nej Nej 5 Ja Nej 
Helsingborg Mertz 9 11 Nej Ja 10 Nej Ja 
Hässleholm Mertz 3 3 Nej Nej 3 Nej Nej 
Karlshamn Pågen 2 3 Nej Ja 2 Ja Nej 
Kristianstad Mertz 6 6 Nej Nej 7 Nej Ja 
Ljungby Pågen 3 5 Nej Nej 5 Ja Nej 
Ronneby Mertz 5 5-6 Ja Ja 5-6 Nej Nej 
Skara Pågen 5 7 Nej Nej 7 Nej Nej 
Skövde Pågen 6 8 Nej Ja 8 Ja Nej 
Uddevalla Pågen 8 (7) 9 Nej Ja 11 Nej Nej 
Varberg Pågen 2 4 Nej Nej 3 Ja Nej 
Vänersborg Pågen 6 (5) 7 Nej Nej 9 Ja Nej 
Värnamo Pågen 3 3 Nej Ja 3 Nej Nej 
Växjö Pågen 5 5 Ja Nej 5 Nej Nej 
Ängelholm Pågen 4 3 Nej Nej 4 Ja Nej 

 

Från Tabell 3 kan utläsas att lastplatserna inte alltid hyrs av Pågen själva, utan istället genom 
åkeriet Mertz. Detta är en gammal tradition som fortfarande används till viss del inom 
verksamheten, och innefattar fler aktörer än Mertz om man tar övriga lastplatser i beaktande.  

Det finns både för- och nackdelar med att hyra lastplatserna via åkerier, gentemot att själva göra 
detta. Genom att låta åkeriet stå som hyresvärd slipper Pågen mycket av arbetet runt omkring 
lastplatsen och slipper framförallt kontakten med företaget bakom lastplatsen ifall de vill åt 
någon förändring. Däremot får de uppenbart mindre kontroll och helhetsperspektiv över 
lastplatsen än om de själva hade stått som hyresvärd.  

3.3.5&Avvikande&uppgifter&angående&lastplatser&

3.3.5.1%Karlshamn%
När det gäller Karlshamns lastplats kommenterade Regionchefen under mötet att han redan hade 
funderingar på att lägga ner den aktuella lastplatsen. Hans funderingar innebar att flytta en av 



             
Sabina Persson 
VT 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjör Industriell Ekonomi, inriktning Optimering och Logistik 
 

15 

rutterna till Ronneby och den andra till Kristianstad, eftersom det skulle bli både mer lönsamt 
samt smidigare med färre lastplatser att överblicka. 

3.3.5.2%Ljungby%och%Värnamo%
Vidare kommenterade Regionchefen för Värnamo och Ljungby att han hade börjat titta på 
eventuella lastplatser mittemellan dessa två orter. Hans uppfattning var att det skulle bli mer 
lönsamt och samtidigt mer effektivt ur en flödessynpunkt i leveransnätverket då tyngdpunkten 
för dessa två orter hamnade däremellan. 

3.3.5.3%Falkenberg%
Lastplatsen i Falkenberg ser annorlunda ut vid en jämförelse av åkeriernas leveranser. 
Leveranserna från Malmö körs upp till Varberg, där de lastas av för att senare lastas på den 
lastbilen som kör från Göteborg. Något annat anmärkningsvärt är att lastbilen som kör från 
Göteborg kör Varberg-Falkenberg-Borås, vilket ger den unika fördelen att vid en nedläggning av 
Falkenberg tjänar man in hela den sträckan (69,8 km fram och tillbaka) kostnadsmässigt ifall 
man flyttar båda rutterna till Varberg, sett utifrån åkerierna. Ifall en av rutterna istället skulle gå 
till Halmstad skulle det krävas leverans ner det istället, och därav inte bli någon intjänad kostnad. 

3.3.5.4%Uddevalla%och%Vänersborg%
När det gäller leverans till dessa lastplatser körs brödet från Malmö upp till Göteborg, där de 
lastas om på en annan lastbil tillsammans med brödet från Göteborg innan de kör vidare. Rutten 
som åkeriet kör från Göteborg då är Uddevalla-Vänersborg-Tanumshede, vilket innebär att vid 
en nedläggning av Vänersborg skulle man kostnadsmässigt tjäna in sträckan mellan Uddevalla 
och Vänersborg (45,4 km), sett utifrån åkerierna. 

Vid de övriga lastplatserna finns ingen vinst möjlig via åkeriernas transportplan då lastplatserna 
antingen ligger mellan två andra lastplatser (med andra ord ger det ingen vunnen sträcka), 
alternativt kommer pallar att behöva transporteras till den nya lastplatsen. Tillexempel lastplatsen 
i Hässleholm. Leveransen från Malmö går Eslöv-Hässleholm, vilket känns som en vunnen 
sträcka. Dock kommer pallarna behöva gå till en annan lastplats, troligtvis Kristianstad, och 
kräver då med andra ord en extra leverans dit utöver den som körs idag vilket inte resulterar i en 
vunnen sträcka. 

3.4&Rutter&
De rutter som finns vid respektive lastplats är utarbetade av anställda vid Pågen. Dessa rutter 
varierar hela tiden då butiker får leverans på olika dagar, nya kunder tillkommer och andra 
försvinner. Med andra ord finns det inga standardrutter, utan olika dagar och veckor kan se helt 
annorlunda ut. Dessa rutter är optimala och det ingår inte i arbetets uppgift att ändra på dem. 
Alltså spelar själva rutten i detta fall inte någon stor roll, utan enbart vilken butik som rutten 
startar vid, samt vilken den slutar vid. 
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I korta drag lägger respektive RC upp en mall över hur de olika rutterna ska se ut. Detta förslag 
skickas till Systemadministratören, som sedan beräknar hur lång tid de föreslagna rutterna tar att 
köra baserat på geografiska faktorer och en genomsnittlig arbetstid per butik. Därefter justerar 
och flyttar RC efterhand butiker till olika rutter vid behov, tillexempel då en ny butik tillkommer 
eller en annan läggs ner och ber då om en ny tidsberäkning. 

3.4.1&Tidigaste&körningar&
Ingen av de lastplatserna som utvärderas i detta projekt har någon tidigaste obligatorisk 
leveranstid. Med obligatorisk leveranstid menas de leveranstider som är fasta och inte går att 
förhandla om, exempel på sådana kan vara leveranser som ska transporteras vidare med 
Bussgods. Däremot ställer kunderna konstant krav och vill självklart ha sina varor så tidigt som 
möjligt, så även om de inte har någon obligatorisk tidigaste leveranstid har de ändå tider de 
strävar efter för att möta kundernas önskemål. 

3.5&Kostnader&
Alla lastplatser hyrs av olika aktörer och har framförhandlade kontrakt gällande hyra och dylikt, 
alltså finns det idag inte något bra sätt att jämföra hyran mellan de olika lastplatserna. 
Kostnaderna skiljer sig med andra ord åt väldigt mycket beroende på vilken lastplats man är 
intresserad av. 

Med tanke på att lastplatserna hyrs av olika aktörer på marknaden istället för att ägas av Pågen 
själva finns inga nedläggningskostnader att ta hänsyn till. Vid en eventuell flytt eller nedläggning 
anpassas denna helt enkelt till när kontraktet mellan aktören och Pågen går ut. När det gäller 
uppstartskostnad (flytt av verksamhet till redan befintlig lastplats) kommer troligtvis kontraktet 
med den aktuella lastplatsen att behöva omförhandlas.  

Majoriteten av alla rutter körs av tunga lastbilar (C-körkort). De undantag som finns är rutter där 
säljare är anställda utan att ha ett C-körkort, de körs då med lätt lastbil. Kostnaderna för 
bränsleförbrukningen i dagsläget är: 

• 36 kr/mil för lätt lastbil 
• 56 kr/mil för tung lastbil 

Ambitionen är att köra alla rutter på tung lastbil men olika omständigheter, såsom 
sommarvikarier eller svårigheter med rekrytering, gör att det i dagsläget körs med båda 
storlekarna. 

För att få en enhetligare bild över de olika lastplatserna och dess hyror sammanställdes dessa 
tillsammans med det totala antalet pallar för att även kunna räkna ut hyra/pall. Denna uträkning 
gjordes eftersom det är naturligt att de större städerna har högre hyra, samtidigt som de mest 
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troligt även har mer leveranser vilket gör att detta mått blir en bättre indikation på ifall hyran kan 
betraktas som hög eller låg. För denna sammanställning, se Tabell 4. 

Tabell 4 - Sammanställning över de olika lastplatsernas månadshyra, det totala antalet pallar samt hyra/pall 

Lastplats Månadshyra Genomsnittligt 
antal 
pallar/mån 
från Göteborg 

Genomsnittligt 
antal 
pallar/mån 
från Malmö 

Hyra per 
pall 

Falkenberg 6172 124,83 104,42 26,92 
Göteborg 9441 19940 25153 2,51 
Halmstad 17000 329,25 249,08 29,39 
Helsingborg 30624 650,92 386,50 29,52 
Hässleholm 9726 272,25 170,42 21,97 
Karlshamn 3397 141,58 100,42 14,04 
Kristianstad 10125 514,42 351,83 11,69 
Ljungby 10513 173,25 133,17 34,31 
Ronneby 8700 333,58 223,33 15,62 
Skara 13579 311,83 243,92 24,43 
Skövde 13650 376,17 293,58 20,38 
Uddevalla 37220 357,92 392,75 49,58 
Varberg 7900 138,83 140,5 28,28 
Vänersborg 19380 299,67 303,33 32,14 
Värnamo 12805 196,08 140,42 38,05 
Växjö 11494 326,2 233,83 20,51 
Ängelholm 11100 288,17 198,83 22,79 
 

Ifall en nedläggning av en lastplats skulle resultera i en minskad sträcka för åkerierna att köra 
(med andra ord att lastplatsen inte ligger på vägen till nästa) blir den intjänade kostnaden: 

• 100 kr/mil 
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4.&Teori&

4.1&Logistik&
Läran om effektiva flöden är det som vi i dagligt tal kallar för logistik. Målet med denna lära är 
att skapa nytta för sina kunder, genom att rätt produkter finns i rätt kvantitet, i rätt tid, i rätt 
kvalitet på rätt plats. Även kallat de 5 R-en. Dessa 5 R-en ska inte bara uppfyllas, utan de ska 
dessutom ske till lägsta möjliga kostnad. (Logistikprogrammet, 2012) 

Många misstolkar i dagsläget termen logistik och antar att den enbart gäller själva transporten av 
produkter, vilket är felaktigt. Transporten står för ca 40 % av ett företags logistikkostnader, men 
termen logistik innefattar hela processen: att transportera och lagra material/färdiga produkter 
genom leverantör, företaget och slutligen ut till kunderna. De resterande 60 % av kostnaderna 
består oftast av lagerkostnader samt hantering av material och produkter. (McKinnon 2009, s. 
293) 

Logistiken har sedan en tid tillbaka genomgått en stor expansion inom Europa, och främst den 
logistik som innefattar transport- och lagerservice. Denna expansion har till stor del skett tack 
vare den ökade globaliseringen samt den ekonomiska tillväxten. Då efterfrågan för distribution 
förändras, ändras även företagens beslutsfattande gällande den logiska placeringen. (Hesse, 2004 
s.163) 

I storstäderna symboliseras den utvecklande logistiken genom en ökad efterfrågan på lager- och 
distributionscentraler. Med tanke på den begränsade ytan som existerar i större städer har 
resultatet av detta blivit att alltfler av dessa centraler placerats utanför städerna istället. Denna 
utveckling (som har stora kännetecken med decentralisering) bär med sig många fördelar för 
företagen. Marken är mest troligt billigare utanför stadskärnan samtidigt som det ligger närmre 
större vägar, vilket är en stor fördel vid transport till och från dessa centraler. (Hesse, 2004 s.163) 

Genom att ha en bra och effektiv logistik stärker man företagets konkurrenssituation. Det är ofta 
inom området logistik som företagen har störst möjlighet, såväl som störst behov av att 
effektivisera. (Logistikprogrammet, 2012) 

4.2&Vikten&av&distributionscentraler&
Det har under den senaste tiden skett en förändring när det kommer till traditionell lagerhållning, 
en förändring som går mot en distributionscentral där en värdeskapande process till den aktuella 
produkten ingår. Med traditionell lagerhållning menas lagerhållning där en eventuell 
ompackning av produkten ingår, tillskillnad från de värdeskapande distributionscentralerna där 
produkten ska genomgå den sista processen i supply kedjan innan den distribueras vidare mot 
kunder eller återförsäljare (Hesse, 2004 s.163). 
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Det har skett en stor ökning av den yta som lagerlokaler tar upp, troligen främst på grund av att 
centraliseringen har ökat. Centraliseringen har medfört att fokus har ändrats och nu hamnat på 
det totala flödet i distributionscentralen. Som tidigare nämndes ingår en värdeskapande process 
allt oftare nu inom distributionscentralerna, vilket är en stor bidragande faktor till att ytan som 
lagerlokalerna tar upp har ökat. (McKinnon & Woodburn, 1998 s.151-152; Hesse, 2004 s.164). 
Det finns dock många olika faktorer som påverkar storleken på distributionscentralen, såsom 
storleken på produktgenomströmningen eller vilken roll centralen har inom kedjan. (Hesse, 2004 
s.164)  

4.3&Varutransporter&
Varutransporter innebär att man transporterar varor från en destination till en annan. De olika 
destinationerna inom företaget har olika uppgifter, såsom lagring eller produktion. Förändringen 
som har skett när det kommer till distributionscentraler har påverkat varutransporterna, även om 
påverkan har varit relativt liten. Anledningen till att påverkan inte är särskilt stor beror på att 
varutransporterna ofta är en statisk del inom logistiken, därför kan även priserna ses som 
oelastiska. Den påverkan som faktiskt sker är den som beror på vart distributionscentralen 
hamnar, med andra ord hur tillgängligheten påverkas för varutransporterna.  (Allen, Browne & 
Cherret, 2012 s. 46) 

4.4&Landterminaler&
En terminal är en nod som ligger i ett transportnätverk och som är kopplingen mellan leverantör 
och kund. Terminalen är det som binder ihop olika transportmedel till en transportkedja, allt för 
att tillfredsställa såväl kunders som leverantörernas krav. Transportmedlen är ofta av olika 
karaktär, vilket kan påverka terminalens utformning. (Lumsden, 2012 s.611) 

Ett av de största problemen vid en terminal är att transportmedel eller gods ofta tvingas till att 
köa. Det så kallade köproblemet innebär att transportmedel får vänta för att antingen få lossa sina 
varor eller lasta på sina varor. De faktorer som påverkar köproblemet är främst ankomst- och 
avgångstider från terminalen samt hur dessa är fördelade under dygnet. Även om dessa faktorer 
anses som viktigast vid beslutet om terminalens storlek och dimensioner, är de så pass osäkra att 
de inte är tillräckliga för en optimal bedömning. Eftersom terminalen är en så pass viktig del i 
leveransnätverket är den ofta överdimensionerad för att kunna täcka de extremfall som existerar 
vid ankomst- och avgångsintensitet. (Lumsden, 2012 s. 611) 

4.5&Vägtransport&
Vägtransport är det vanligaste transportsättet i Sverige och samtidigt det mest volatila. 
Anledningen till att det är det mest volatila är att kunder som beställer mindre volymer är mer 
förekommande. Utöver fördelen med att transportsättet är bra vid hantering av små volymer, är 
det även ett väldigt flexibelt transportsätt. Ett exempel när det kommer till flexibiliteten är vid 
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momentet av-/pålastning. Lastbilar är enkla att flytta och underlättar på så sätt tillgängligheten 
vid lastzoner.  (Lumsden, 2012 s. 612) 

4.6&Faktorer&som&påverkar&lagerplacering&
Det har under åren gjorts flera olika studier angående vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn 
till vid placering av lager. Något som är återkommande i de flesta studier är att ett lager borde 
placeras i närheten av motorväg eller flygplatser för att förenkla tillgängligheten (Woudsma et al, 
s.278). 

Som vi nämnde tidigare är lagerutvecklingen ständigt föränderlig vilket leder till en förändrad 
markanvändning; detsamma gäller transportnätverket. Lokaliseringen av ett lager kan snabbt gå 
från en bra placering till en sämre då investeringar ständigt görs i väg- och järnvägsnätverken. 
(Woudsma et al, s.278-279). 

Himola och Lorentzo (2010) har gjort en undersökning på 120 olika företag lokaliserade i 
Finland och Sverige som är verksamma inom Europa. Studien fokuserade på vilka kriterier som 
företagen anser viktigast vid lokalisering av lager. De två faktorer som företagen värderade mest 
var tillgängligheten från transportnätverk (14,4 %) samt låga distributionskostnader (14,1 %). 
Även om hänsyn också tas till vart produceringen sköts, politiska faktorer samt olika 
handelsregler. 

Ett effektivt logistiksystem kräver ett bra distributionssystem, som i sin tur är beroende av den 
geografiska placeringen. Det är inte enbart upp till företaget ett bestämma vart terminalen ska 
placeras. Det finns många variabler som påverkar detta, som företaget inte kan kontrollera. Dessa 
variabler är väldigt varierande och kan vara tillexempel tillgång på mark, kundkrav etc. Även om 
dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till bör en kvantitativ bedömning göras för att bestämma 
vart den optimala placeringen av terminalen bör ligga. (Lumsden, 2012 s. 636) 

Andra faktorer som är viktiga vid en lokalisering är hur infrastrukturen och de ekonomiska 
förhållandena ser ut. Om alltför många faktorer påverkar lokaliseringen kan det vara svårt att 
använda sig av en kvantitativ metod då dessa måste ställas mot varandra. I sådana här tillfällen 
kan simulering vara ett kraftfullt alternativ. (Lumsden, 2012 s. 636) 

Sedan medvetenheten om en bra logistik har ökat så har även fastighetsbranschen specialiserat 
sig och expanderat för att bättre kunna möta kundernas behov. Det finns två huvudanledningar 
till att efterfrågan har ökat på distributionscentraler, varav den första är att medvetenheten om att 
avkastningen på fastigheter inom lagerverksamheter har ökat. Företag har insett att man kan hyra 
ut lokaler till logistiska processer och tjäna pengar på detta. Den andra anledningen är att e-
handeln har exploderat sedan slutet på 1990-talet. I dagsläget väljer företag allt oftare att hyra in 
sig i lokaler för lagerhållning just för att undvika alltför stora investeringskostnader samt att man 
enklare kan anpassa sig till den föränderliga marknaden. (Hesse, 2004 s. 164-165) 
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4.7&Tyngdpunktsmetoden&
En av de vanligaste kvantitativa metoderna för placering av terminaler är tyngdpunktsmetoden. 
Denna metod innebär att terminalen placeras i tyngdpunkten, vilken bestäms av kundernas behov 
av gods i ett begränsat distributionsområde. Genom att placera terminalen i tyngdpunkten 
minimeras det totala transportarbetet för företaget. Den förutsättning som krävs för att 
tyngdpunktsmetoden ska fungera är att kostnaden för att flytta varorna är lika hög per ton och 
km, oberoende av vart varorna ska eller hur stora volymer det är som ska flyttas. (Lumsden, 
2012 s. 636) 

Formeln för att räkna ut den optimala placeringen med hjälp av tyngdpunktsmetoden är: 

! = ! !! ∗ !!!!
!!!

!!!
!!!

 

! = ! !! ∗ !!!!
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!!!
!!!

 

!!! = !"#$%!!"!!"#$#!!ö!!!"#$%!! 
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!!! = !"#$#%&!!ö!!!"#$%!! 
 

4.8&Google&Maps&API&
API står för ’Application Programming Interface’ och är ett gränssnitt som möjliggör för 
mjukvaruprogram att kommunicera med varandra. Med hjälp av API kan man synkronisera data 
mellan två program genom att använda sig av olika funktioner. Enkelt uttryckt kan man jämföra 
det med ett hjälpmedel som kan bygga broar mellan två program. (E-conomic 2016)  

Google Maps API är en tjänst som beräknar vägbeskrivningar mellan platser, antingen med hjälp 
av adresser eller koordinater. Du kan med hjälp av detta gränssnitt hitta avstånd och 
vägbeskrivning för både bilar, cyklar eller gående. Google Maps API består av flera olika API:er 
vilket möjliggör för användaren att anpassa Google Maps efter sina egna behov. Det är bland 
annat möjligt att använda API:er för vägbeskrivning, restid och avstånd i sitt program. (Google 
Developers, 2016) 

 

 

 &
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5.&Metod&
För en överskådlig blick över projektets olika faser, se Figur 5. Projektet inleddes med en 
introduktion där det strukturerades upp och planerades genom en projektplan. Därefter följde en 
litteraturstudie som genomfördes parallellt med en nulägesanalys av Pågens nuvarande situation. 
Litteraturstudien behandlade vetenskapliga artiklar inom området logistik och placering av 
distributionscentraler för ett ge en ökad förståelse och bakgrundsinformation till 
problemställningen. Därefter behandlades artiklar om metoder som är relevanta för 
beräkningarna i detta projekt. 

&
       Figur 5 - Överskådlig bild över projektets olika faser 

Nulägesanalysen byggde på informationsinsamling om hur Pågens lastplatser och verksamheten 
runt dessa ser i ut i dagsläget. Denna informationsinsamling skedde genom studiebesök på 
aktuella lastplatser, observationer och möten med relevanta personer inom företaget, bland annat 
med regionchefer och aktuella anställda inom logistikavdelningen.  

Efter nulägesanalysen genomfördes en datainsamling, för att få tillgång till dokument som var 
nödvändiga för det fortsatta arbetet. Dessa data tillsammans med informationen som samlades in 
under nulägesanalysen låg till grund för att analysera möjligheterna till att ta bort någon eller 
några av lastplatserna i nätverket. Det vill säga ifall det finns andra lastplatser i närheten som har 
kapacitet för att ta över flödet från den som eventuellt ska läggas ner lokaliseras de två närmaste 
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alternativa lastplatserna. Se Tabell 5 för alternativa lastplatser. För en visuell bild över 
nodnätverket, se Appendix 1.  

Tabell 5 - De lastplatser som det finns en möjlighet att lägga ned, samt vilka de två närmaste alternativa lastplatserna är 

Lastplats Alternativ 1 Alternativ 2 
Karlshamn  Ronneby Kristianstad 
Ängelholm Halmstad Helsingborg 
Hässleholm Kristianstad Eslöv 
Falkenberg Halmstad Varberg 
Varberg Falkenberg Göteborg 
Värnamo Ljungby Växjö 
Skara Skövde Vänersborg 
Vänersborg Uddevalla Tanumshede 
 

Anledningen till att det är dessa åtta lastplatser som är aktuella för en eventuell nedläggning 
beror på en mängd olika faktorer. Bland annat jämfördes lastplatserna i de par/trios som uppstod 
när avstånden mellan räknades ut. Det blev väldigt naturligt att det är den mindre av dessa 
lastplatser som blev aktuell för en eventuell flytt. De större har naturligt fler rutter och är 
placerade runt större städer, vilket innebär att de har fler butiker i närheten av lastplatsen samt 
ställer höga krav på större kapacitet runt de närliggande lastplatserna. Eftersom rutterna sprider 
sig runt lastplatserna togs de två närmsta alternativen fram, för att få en så korrekt spridning vid 
en nedläggning som möjligt. 

I det fall som Regionchefen själv tog upp att han har tittat på en alternativ lastplats mittemellan 
två orter för att kunna slå ihop dessa gjordes först en analys för att avgöra var dessa orters 
gemensamma tyngdpunkt hamnar. Beroende på utfallet fattades beslut ifall dessa lastplatser ska 
fortsätta vara med i analysen, och i så fall flytta alla rutter till den lastplats där tyngdpunkten är 
närmst. Alternativt om den bästa lösningen är precis så som Regionchefen förespråkade, alltså att 
undersöka möjligheten till en ny lastplats på en ny ort mellan de befintliga. 

För tyngdpunktsmetoden användes en skala 1-6 för att vikta hur stora butikerna är, se Tabell 6. 
Denna vikt bestämdes beroende på hur stor genomsnittstiden är för en säljare vid leverans. 
Skalan på 6 valdes då det är relativt stor skillnad på hur lång tid ett butiksbesök tar beroende på 
storlek. Då många butiker som är lite mindre, eller mellanstora har ungefär samma 
genomsnittstid fick de ett intervall på 15-30 min för att ändå kunna använda skillnaderna. För att 
få fram hur viktiga de större butikerna är valdes dessa intervall så de fem största butikerna 
hamnade på de tre största vikterna. De största butikerna har relativt stort intervall när det 
kommer till genomsnittstiden (uppemot 50 min), därav intervallindelningen. Då de minsta 
butikerna är så pass ovanliga i rutterna, hamnade alla som tar under 30 min på samma vikt. 
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Tabell 6 - Vikterna för tyngdpunktsmetoden, baserat på genomsnittstiderna per butik 

Genomsnittstider per butik Vikt 
<30 min samt andra tur 1 
30-45 min 2 
46-60 min 3 
61-99 min 4 
100-130 min 5 
>130 min 6 
 

För att kunna utvärdera 
lastplatserna användes Python samt 
Google Maps API. Programmet 
läste in respektive lastplats, dess 
rutter med alla butiker, dess 
alternativa lastplatser samt 
koordinaterna för alla. Programmet 
använde sig därefter av API:n för 
att ta fram vilka två butiker på 
respektive rutt som ligger närmst 
den nuvarande lastplatsen. 
Programmet söker igenom alla 
butiker på en rutt, tar fram de två 
butiker som ligger närmst med 
avseende på avstånd, samt de två butiker som ligger närmst med avseende på körtid, då dessa 
kan skilja sig åt, och sparar undan dem. Därefter gör programmet exakt samma sak för de båda 
alternativa lastplatserna, se Figur 6 för visuell bild av hur programmet fungerar. Programmet 
returnerar avstånden samt körtiden till de respektive butiker som har sparats undan, för att lätt 
kunna jämföra hur mycket högre dieselkostnader samt längre körtid flytten av en rutt till en 
alternativ lastplats skulle generera per körning.  

Programmet returnerar även vad det är för typ av butik, då det är en viktig del av Pågens 
säljprocess. Den Excelfil som läses in skapades manuellt med relevant data angående de 
lastplatser som det finns en teoretisk möjlighet att flytta rutterna på till en alternativ lastplats i 
närheten, för en överskådlig bild av hur filen byggts upp, se Appendix 2. 

Med hjälp av resultaten från Pythonprogrammet skapades en sammanställning i Excel, där varje 
tänkbart scenario för de respektive lastplatserna analyserades. För varje scenario (som benämns 
med den nuvarande lastplatsen samt ett nummer för vilket alternativ som utvärderas) skapades en 
vektor som pekade på vilka rutter som flyttas till vilken av de alternativa lastplatserna. För varje 

Figur 6 - Visuell bild över hur Pythonmodellen hittar de närmsta 
butikerna på respektive rutt för de olika lastplatserna 
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rad räknades en vinst ut, som baserades på hyran av den nuvarande lastplatsen minus den extra 
körkostnaden det skulle generera för respektive rutt per månad vid en flytt. För att förenkla 
vektorn skapades en tabell med indexnummer, se Tabell 7. 

Tabell 7 - Tabell över de olika indexnumrena för Lastplats och Rutt 

Lastplats Lastplatsnummer Rutt Ruttnummer 
Eslöv 1 916801 1 
Falkenberg 2 950001 2 
Göteborg 3 867201 3 
Halmstad 4 912901 4 
Helsingborg 5 913001 5 
Hässleholm 6 913101 6 
Karlshamn 7 802501 7 
Kristianstad 8 916501 8 
Ljungby 9 949901 9 
Ronneby 10 921101 10 
Skara 11 952901 11 
Skövde 12 953001 12 
Uddevalla 13 953004 13 
Varberg 14 920501 14 
Vänersborg 15 920601 15 
Värnamo 16 952401 16 
Växjö 17 955601 17 
Ängelholm 18 955801 18 
  955802 19 
  955901 20 
  955902 21 
  925001 22 
  925002 23 
  925003 24 
  925501 25 
  926801 26 
  956501 27 
 

Till exempel om vektorn för 7,1 ser ut som följer: {(1,10) (2,8)} innebär det att det första 
alternativet för Lastplatsen i Karlshamn är att rutt 916801 flyttas till Ronneby och rutt 950001 
flyttas till Kristianstad. 

Dessa scenarion selekterades genom att läsa av den extra dieselkostnaden/månad. De alternativ 
vars snitt gav över 12 000 SEK i extra dieselkostnad/månad togs inte med i dessa scenarion då de 
ansågs vara alldeles för orealistiska. 



             
Sabina Persson 
VT 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjör Industriell Ekonomi, inriktning Optimering och Logistik 
 

26 

Tanken med dessa vektorer som resultatet bygger på var att sätta upp ett matchningsproblem, där 
alla scenarion fanns representerade och ett Brute force-program sedan skulle skapas för att 
generera alla möjliga lösningar. De lösningar som programmet sedan returnerade skulle vara 
möjliga lösningar med kostnadsskattningar som sedan skulle kunna analyseras för hand på en 
mer detaljerad nivå. I detta specifika problem krävdes dock inte detta program, då skattningarna 
av kostnader och vinster tydligt visade att det inte fanns mer än enstaka fall att kontrollera. 

Projektet avslutades med en diskussion angående dels de fakta och resultat som analyserna 
kommer ge men också kring mjuka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en nedläggning 
av lastplatser samt skifte av utgångspunkt för säljaren. 

5.1&Avgränsningar,&begränsningar&och&uppskattningar&
Projektet har många olika faktorer att ta hänsyn till. För att underlätta uträkningar och för att 
kunna hålla tidsplanen har följande avgränsningar, begränsningar och uppskattningar gjorts: 

- När rutten undersöks analyseras enbart den dagen i veckan med ruttplanering som 
innehåller alla butiker (eller flest antal butiker), och tar alltså inte hänsyn till de dagar 
med färre antal butiker. 

- Endast de lastplatserna med ett avstånd på under 4 mil undersöks, detta finns motiverat 
under avsnitt 3.2. 

- Den ruttplanering som ligger till grund för arbetet är de som kördes under vecka 4 2016. 
- Har enbart räknat med att rutterna körs med tung lastbil 
- Google Maps API gratisversion har en begränsning på 2500 anrop per dygn 
- Varje rutt körs ca 20 ggr/månad (Uppskattningsvis då vissa dagar utgår, och vissa rutter 

kör lördagar) 
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6.&Resultat&

6.1&Tyngdpunktsmetoden&
Tyngdpunkten för rutterna tillhörande lastplatsen i Värnamo samt Ljungby hamnar närmre 
Ljungby än Värnamo. Den geografiska placeringen med avseende på tyngdpunkten går att utläsa 
ur Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7 - Tyngdpunkten för butikerna på rutterna som utgår 
från Ljungby och Värnamo 
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6.2&Resultat&från&Pythonmodell&
Följande tabeller visar en sammanställning av de resultat som Pythonmodellen genererade. 

Nedan, i Tabell 8, kan utläsas vad dieselkostnaden per dag är i dagsläget till de två närmsta 
butikerna på rutten för den nuvarande lastplatsen samt de båda alternativa. Från tabellen går 
också en differens för en möjlig flytt per månad att utläsa,  

Tabell 8 - Dieselkostnader för de närmsta butikerna i dagsläget, samt vad skillnaden blir för de olika alternativen 

 

 

 

 

Lastplats Rutt Nuvaran
de&
dieselM
kostnad/&
dag 

Alt.& 1&
dieselM
kostnad/&
dag 

Differens/&
dag&Alt.&1 

Kostnad/
mån&Alt.&1&

Alt.& 2&
dieselM
kostnad/
dag 

Differens/
dag&Alt.&2 

Kostnad/
mån&Alt.&2 

Karlshamn 916801 43,68 317,52 273,84 5!476,8! 584,64 540,96 10!819,2 
Karlshamn 950001 34,72 327,04 292,32 5!846,4! 483,28 448,56 8!971,2 
Ängelholm 867201 31,36 517,44 486,08 9!721,6! 379,12 347,76 6!955,2 
Ängelholm 912901 60,48 586,32 525,84 10!516,8! 317,52 257,04 5!140,8 
Ängelholm 913001 59,36 535,92 476,56 9!531,2! 365,12 305,76 6!115,2 
Ängelholm 913101 31,36 556,64 525,28 10!505,6! 372,96 341,6 6!832 
Hässleholm 802501 19,6 396,48 376,88 7!537,6! 278,32 258,72 5!174,4 
Hässleholm 916501 25,76 385,28 359,52 7!190,4! 623,84 598,08 11!961,6 
Hässleholm 949901 78,4 472,08 393,68 7!873,6! 529,76 451,36 9!027,2 
Falkenberg 921101 42,56 242,48 199,92 3!998,4! 49,28 6,72 134,4 
Falkenberg 952901 25,76 473,2 447,44 8!948,8! 344,4 318,64 6!372,8 
Varberg 953001 15,68 370,16 354,48 7!089,6! 692,72 677,04 13!540,8 
Varberg 953004 8,4 299,04 290,64 5!812,8! 530,88 522,48 10!449,6 
Värnamo 920501 35,84 428,96 393,12 7!862,4! 707,28 671,44 13!428,8 
Värnamo 920601 33,6 461,44 427,84 8!556,8! 734,72 701,12 14!022,4 
Värnamo 952401 178,64 549,92 371,28 7!425,6! 733,6 554,96 11!099,2 
Skara 955601 36,96 371,84 334,88 6!697,6! 560,56 523,6 10!472 
Skara 955801 379,12 404,32 25,2 504! 955,36 576,24 11!524,8 
Skara 955802 16,8 268,8 252 5!040! 922,32 905,52 18!110,4 
Skara 955901 221,76 516,32 294,56 5!891,2! 732,48 510,72 10!214,4 
Skara 955902 164,64 424,48 259,84 5!196,8! 739,76 575,12 11!502,4 
Vänersborg 925001 99,12 329,84 230,72 4!614,4! 973,84 874,72 17!494,4 
Vänersborg 925002 60,48 310,24 249,76 4!995,2! 742,56 682,08 13!641,6 
Vänersborg 925003 63,84 301,28 237,44 4!748,8! 945,28 881,44 17!628,8 
Vänersborg 925501 99,68 340,48 240,8 4!816! 984,48 884,8 17!696 
Vänersborg 926801 125,44 351,68 226,24 4!524,8! 995,68 870,24 17!404,8 
Vänersborg 956501 255,36 448,56 193,2 3!864! 918,96 663,6 13272 
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De två följande tabellerna, Tabell 9 och Tabell 10 visar en sammanställning på hur sträckan och 
körtiderna till de två närmsta butikerna på respektive rutt påverkas beroende på vilken lastplats 
rutten utgår ifrån. För respektive rutt och respektive lastplats tas de två närmsta butikerna, med 
hänsyn till körsträcka samt körtid, ut. Samt en sammanställning på hur mycket längre körsträcka 
(körtid) per dag respektive alternativ skulle ge. 

Tabell 9 - En sammanställning av avstånden till de två närmsta butikerna på respektive rutt för den nuvarande samt de 
alternativa lastplatserna. Även en uträkning på hur stor den extra sträckan skulle bli att köra/dag för säljarna. 

  &  Alt.&1   Alt.2   

Lastplats Rutt 

Avstånd&
till&
närmsta&
butik&
(km) 

Avstånd&
till& nästM
närmsta&
butik&
(km) 

Avstånd&
till&
närmsta&
butik&
(km) 

Avstånd&
till& nästM
närmsta&
butik&
(km) 

Extra&
sträcka/
dag 

Avstånd&
till&
närmsta&
butik&
(km) 

Avstånd&
till& nästM
närmsta&
butik&
(km) 

Extra&
sträcka/
dag 

Karlshamn 916801 2,9 4,9 26,9 29,8 48,9 52,2 52,2 96,6 
Karlshamn 950001 2,2 4 29,2 29,2 52,2 40,7 45,6 80,1 
Ängelholm 867201 2,8 2,8 42,7 49,7 86,8 33,4 34,3 62,1 
Ängelholm 912901 4,8 6 51,7 53 93,9 28,1 28,6 45,9 
Ängelholm 913001 5,1 5,5 42,2 53,5 85,1 32,6 32,6 54,6 
Ängelholm 913101 2,8 2,8 49,7 49,7 93,8 32,6 34 61 
Hässleholm 802501 0,8 2,7 34,8 36 67,3 24,6 25,1 46,2 
Hässleholm 916501 2,3 2,3 34,4 34,4 64,2 55,7 55,7 106,8 
Hässleholm 949901 2,3 11,7 36,2 48,1 70,3 47,1 47,5 80,6 
Falkenberg 921101 3,8 3,8 17,6 25,7 35,7 3,3 5,5 1,2 
Falkenberg 952901 2,3 2,3 41,2 43,3 79,9 30,4 31,1 56,9 
Varberg 953001 1 1,8 32,4 33,7 63,3 60,1 63,6 120,9 
Varberg 953004 0,6 0,9 26,7 26,7 51,9 44,4 50,4 93,3 
Värnamo 920501 3 3,4 37,9 38,7 70,2 62,7 63,6 119,9 
Värnamo 920601 2,9 3,1 40,7 41,7 76,4 65,5 65,7 125,2 
Värnamo 952401 15,1 16,8 45,4 52,8 66,3 53,4 77,6 99,1 
Skara 955601 3,3 3,3 33,2 33,2 59,8 47,3 52,8 93,5 
Skara 955801 33,5 34,2 35,7 36,5 4,5 81,6 89 102,9 
Skara 955802 1,5 1,5 21,8 26,2 45 82,3 82,4 161,7 
Skara 955901 16,4 23,2 42,7 49,5 52,6 65,4 65,4 91,2 
Skara 955902 11,3 18,1 37,7 38,1 46,4 65,8 66,3 102,7 
Vänersborg 925001 8,7 9 29,3 29,6 41,2 86,8 87,1 156,2 
Vänersborg 925002 5,4 5,4 27,7 27,7 44,6 65,8 66,8 121,8 
Vänersborg 925003 5,7 5,7 26,9 26,9 42,4 84,4 84,4 157,4 
Vänersborg 925501 8,8 9 30,3 30,5 43 87,8 88 158 
Vänersborg 926801 11,2 11,2 31,4 31,4 40,4 88,9 88,9 155,4 
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Tabell 10 - En sammanställning av körtiden till de två närmsta butikerna på respektive rutt för den nuvarande samt de 
alternativa lastplatserna. Även en uträkning på hur mycket extra körtid/dag det skulle bli för säljarna. 

  NuM
varande&

 Alt.1   Alt.&2   

Aktuell&
Lastplats 

Aktuell&
Rutt 

Körtid&
till&
närmsta&
butik&
(min) 

Körtid&till&
nästM
närmsta&
butik&
(min) 

Körtid&till&
närmsta&
butik&
(min) 

Körtid&
till& nästM
närmsta&
butik&
(min) 

Extra&
körtid/&
dag&alt.&1 

Körtid&till&
närmsta&
butik&
(min) 

Körtid&till&
nästM
närmsta&
butik&
(min) 

Extra&
körtid/&
dag&alt.&2 

Karlshamn 916801 5 8 21 42 50 39 39 65 
Karlshamn 950001 4 5 21 21 33 39 43 73 
Ängelholm 867201 6 6 34 34 56 25 25 38 
Ängelholm 912901 10 10 38 38 56 24 25 29 
Ängelholm 913001 8 8 28 23 35 23 23 30 
Ängelholm 913101 6 6 34 29 51 23 25 36 
Hässleholm 802501 2 5 30 31 54 24 24 41 
Hässleholm 916501 5 5 30 30 50 51 51 92 
Hässleholm 949901 5 11 30 38 52 43 44 71 
Falkenberg 921101 8 8 16 20 20 5 8 Z!3 
Falkenberg 952901 7 7 28 28 42 23 26 70 
Varberg 953001 3 4 27 29 49 44 46 83 
Varberg 953004 2 3 26 26 47 34 36 65 
Värnamo 920501 6 7 26 28 41 47 49 83 
Värnamo 920601 3 3 29 29 52 50 51 95 
Värnamo 952401 13 16 32 37 40 40 58 69 
Skara 955601 7 7 31 31 48 41 44 71 
Skara 955801 27 29 29 31 4 65 69 78 
Skara 955802 3 3 22 25 41 64 65 123 
Skara 955901 17 21 38 43 43 51 51 64 
Skara 955902 13 16 34 34 39 52 53 76 
Vänersborg 925001 10 10 23 23 26 63 63 106 
Vänersborg 925002 8 8 21 21 26 62 62 108 
Vänersborg 925003 9 9 21 21 24 64 64 110 
Vänersborg 925501 13 13 26 67 67 66 67 107 
Vänersborg 926801 12 12 25 25 26 65 65 106 

 

En annan viktig aspekt var att undersöka vilka typer av butiker det är som faktiskt ligger närmst 
med avseende på tid och körsträcka, samt ifall dessa butiker ändras när ruttens utgångsposition 
ändras. Dessa sammanställningar går att utläsa från Tabell 11 och Tabell 12. 
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Tabell 11 - En sammanställning av vilka typer av butiker som ligger närmst med avseende på körsträcka för respektive 
lastplats 

  Nuvarande&  Alt.1&  Alt.2  
Aktuell&
Lastplats 

Aktuell&
Rutt 

Vilken& butik&
ligger&
närmast 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast& 

Vilken& butik&
ligger&
närmast& 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast& 

Vilken& butik&
ligger&
närmast& 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast& 

Karlshamn 916801 City!Gross Coop!Forum Coop!
Konsum 

Coop!Forum Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Karlshamn 950001 Willys Lidl Netto Lidl Ica!Nära! Lidl 
Ängelholm 867201 Ica!Maxi Ica!Maxi Ica!Nära Ica!Maxi Ica!Nära! Ica!Maxi 
Ängelholm 912901 Övrig Ica!Nära Övrig Ica!Nära Ica!Nära Ica!Kvantum 
Ängelholm 913001 Ica!

Supermarket 
Coop!Extra Ica! SuperZ

market 
Ica! SuperZ
market 

Coop!Extra Coop!Extra 

Ängelholm 913101 Willys Willys Willys Willys Netto Ica! SuperZ
market 

Hässleholm 802501 Netto Lidl Netto Lidl Lidl Coop!
Konsum 

Hässleholm 916501 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum 
Hässleholm 949901 Ica!Maxi Hemköp Ica!Maxi Hemköp Netto Ica! SuperZ

market 
Falkenberg 921101 Ica!

Supermarket 
Ica! SuperZ
market 

Ica!Nära Coop!
Konsum 

Willys Coop!Nära 

Falkenberg 952901 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Netto Lidl Ica! SuperZ
market 

Lidl 

Varberg 953001 Övrigt Ica!Kvantum Ica!Nära Övrigt Ica!Nära! Hemköp 
Varberg 953004 Ica!Nära Axfood!

Snabbgross 
Coop!Forum Coop!Forum Ica!

Supermarke
t 

Coop!
Konsum 

Värnamo 920501 Hemköp Lidl Coop!
Konsum 

Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Värnamo 920601 Willys Netto Ica! SuperZ
market 

Willys Ica! SuperZ
market 

Övrigt 

Värnamo 952401 Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Coop!
Konsum 

Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Skara 955601 Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Ica!Nära Netto 
Skara 955801 Willys Ica!Maxi Willys Ica!Maxi Ica!Nära Coop!Extra 
Skara 955802 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Nära Tempo Willys Ica!Kvantum 
Skara 955901 Ica!Nära Övrigt Ica!Nära Övrigt Hemköp Ica!Nära! 
Skara 955902 Tempo Netto Tempo Netto Ica! SuperZ

market 
Netto 

Vänersborg 925001 Övrigt Hemköp Övrigt Hemköp Övrigt Hemköp 
Vänersborg 925002 Ica!Maxi Ica!Maxi Ica!Maxi Ica!Maxi Coop!

Konsum 
Ica!
Supermarke
t 

Vänersborg 925003 Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum 
Vänersborg 925501 Ica! SuperZ

market 
Coop!
Konsum 

Ica! SuperZ
market 

Coop!
Konsum 

Ica! SuperZ
market 

Coop!
Konsum 

Vänersborg 926801 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum 
Vänersborg 956501 Tempo Ica!Nära! Ica!Nära! Tempo Coop!

Konsum 
Ica! SuperZ
market 
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Tabell 12 - En sammanställning av vilka typer av butiker som ligger närmst på respektive rutt med avseende på körtid 
för respektive lastplats 

  Nuvarande  Alt.&1  Alt.2  
Aktuell&
Lastplats 

Aktuell&
Rutt 

Vilken& butik&
ligger&
närmast 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast 

Vilken& butik&
ligger&
närmast 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast& 

Vilken& butik&
ligger&
närmast& 

Vilken& butik&
ligger& nästM
närmast& 

Karlshamn 916801 City!Gross Ica!Kvantum Coop!
Konsum 

Ica!Kvantum Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Karlshamn 950001 Willys Lidl Netto Lidl Ica!Nära! Lidl 
Ängelholm 867201 Ica!Maxi Lidl Ica!Maxi Lidl Ica!Maxi Lidl 
Ängelholm 912901 Övrig Övrig Övrig Övrig Övrig Ica!Kvantum 
Ängelholm 913001 Coop!Extra Ica! SuperZ

market 
Ica! SuperZ
market 

Coop!Extra Coop!Extra Coop!Extra 

Ängelholm 913101 Willys Willys Willys Netto Netto Willys 
Hässleholm 802501 Netto Lidl Lidl Netto Netto Coop!

Konsum 
Hässleholm 916501 Ica!Kvantum Willys Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum 
Hässleholm 949901 Ica!Maxi Hemköp Ica!Maxi Hemköp Netto Ica!

Supermarket 
Falkenberg 921101 Ica! SuperZ

market 
Ica! SuperZ
market 

Ica!Nära Coop!
Konsum 

Willys Coop!Nära 

Falkenberg 952901 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Netto Ica!Kvantum Lidl Netto 
Varberg 953001 Övrigt Ica!Kvantum Övrigt Coop!

Konsum 
Hemköp Ica! SuperZ

market 
Varberg 953004 Ica!Nära Axfood!

Snabbgross 
Coop!Forum Coop!Forum Ica! SuperZ

market 
Coop!
Konsum 

Värnamo 920501 Lidl Hemköp Coop!
Konsum 

Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Värnamo 920601 City!Gross City!Gross Ica! SuperZ
market 

City!Gross Ica! SuperZ
market 

City!Gross 

Värnamo 952401 Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Coop!
Konsum 

Ica!Nära! Coop!
Konsum 

Ica!Nära! 

Skara 955601 Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Ica!Nära Netto 
Skara 955801 Willys Ica!Maxi Willys Ica!Maxi Ica!Nära Ica!Maxi 
Skara 955802 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Nära City!Gross Willys Ica!Kvantum 
Skara 955901 Ica!Nära Övrigt Ica!Nära Övrigt Ica!Nära! Netto 
Skara 955902 Tempo Ica!Kvantum Netto Ica!Kvantum Coop!Extra Netto 
Vänersborg 925001 Övrigt Ica!Kvantum Övrigt Hemköp Hemköp Hemköp 
Vänersborg 925002 Ica!Maxi Ica!Maxi Ica!Maxi Ica!Maxi Ica! SuperZ

market 
Ica!Maxi 

Vänersborg 925003 Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum Coop!Forum 
Vänersborg 925501 Ica! SuperZ

market 
Ica!Nära Ica!Nära Willys Ica!Nära Willys 

Vänersborg 926801 Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum Ica!Kvantum 
Vänersborg 956501 Tempo Ica!Nära! Tempo Ica!Nära! Coop!

Konsum 
Tempo 
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6.3&Vinstberäkning&
Följande Tabell, Tabell 13, demonstrerar vinsten, räknat på nedlagd anläggning samt extra 
dieselkostnad för säljarna, för alla olika alternativ i vektorer för de lastplatserna som var aktuella 
för eventuell nedläggning. Vinsten beräknades genom att ta hyran för den aktuella lastplatsen 
och sedan subtrahera den extra milkostnaden som genereras för de olika rutterna. För en tabell 
över indexnumren, se avsnitt 5. 

Tabell 13 - En sammanställning över alla möjliga scenarion för respektive lastplats och den aktuella vinsten 

Lastplats,&Alternativ Vektor&{(R1,L1)&(R2,L1)&..&} Vinst&(SEK) 
7,1 {(1,!10)!(2,!8)} Z!11!051 
7,2 {(1,!8)!(2,!10)} Z!13!268,6 
7,3 {(1,10)!(2,10)} Z!7!926,2 
7,4 {(1,8)!(2,8)} Z!16!393,4 
7,5 {(1,7)!(2,7)} 0 
14,1 {(12,3)!(13,2)} Z!11!453,6 
14,2 {(12,2)!(13,3)} Z!9!639,2 
14,3 {(12,3)!(13,3)} Z!16!090,4 
14,4 {(12,2)!(13,2)} Z!5!002,4 
14,5 {(12,14)!(13,14)} 0 
2,1 {(10,4)!(11,14)} Z!4!199,2 
2,2 {(10,14)!(11,4)} Z!2!911,2 
2,3 {(10,4)!(11,4)} Z!6!775,2 
2,4 {(10,14)!(11,14)} Z!335,2 
2,5 {(10,2)!(11,2)} 0 
6,1 {(7,1)!(8,8)!(9,8)} Z!10!512,4 
6,2 {(7,8)!(8,1)!(9,8)} Z!17!646,8 
6,3 {(7,8)!(8,8)!(9,1)} Z!14!029,2 
6,4 {(7,1)!(8,1)!(9,8)} Z!15!283,6 
6,5 {(7,1)!(8,8)!(9,1)} Z!11!666 
6,6 {(7,8)!(8,1)!(9,1)} Z!18!800,4 
6,7 {(7,1)!(8,1)!(9,1)} Z!16!437,2 
6,8 {(7,8)!(8,8)!(9,8)} Z!12!875,6 
6,9 {(7,6)!(8,6)!(9,6)} 0 
16,1 {(14,9)!(15,9)!(16,9)} Z!11!039,8 
16,2 {(14,16)!(15,16)!(16,16)} 0 
11,1 {(17,12)! (18,12)! (19,12)! (20,12)!

(21,12)} 
Z9!750,6 

11,2 {(17,11)! (18,11)! (19,11)! (20,11)!
(21,11)} 

0 

15,1 {(22,13)! (23,13)! (24,13)! (25,13)!
(26,13)!(27,13)} 

Z8!183,2 

15,2 {(22,15)! (23,15)! (24,15)! (25,15)!
(26,15)!(27,15)} 

0 

18,1 {(3,5)!(4,4)!(5,4)!(6,4)} Z26!408,8 
18,2 {(3,4)!(4,5)!(5,4)!(6,4)} Z23!799,2 
18,3 {(3,4)!(4,4)!(5,5)!(6,4)} Z25!759,2 
18,4 {(3,4)!(4,4)!(5,4)!(6,5)} Z25!501,6 
18,5 {(3,5)!(4,5)!(5,4)!(6,4)} Z21!032,8 
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18,6 {(3,5)!(4,4)!(5,5)!(6,4)} Z22!992,8 
18,7 {(3,5)!(4,4)!(5,4)!(6,5)} Z22!735,2 
18,8 {(3,4)!(4,5)!(5,5)!(6,4)} Z20!383,2 
18,9 {(3,4)!(4,5)!(5,4)!(6,5)} Z20!125,6 
18,10 {(3,4)!(4,4)!(5,5)!(6,5)} Z22!085,6 
18,11 {(3,5)!(4,5)!(5,5)!(6,4)} Z17!616,8 
18,12 {(3,5)!(4,5)!(5,4)!(6,5)} Z17!359,2 
18,13 {(3,5)!(4,4)!(5,5)!(6,5)} Z19!319,2 
18,14 {(3,4)!(4,5)!(5,5)!(6,5)} Z16!709,6 
18,15 {(3,5)!(4,5)!(5,5)!(6,5)} Z13!943,2 
18,16 {(3,4)!(4,4)!(5,4)!(6,4)} Z29!175,2 
18,17 {(3,18)!(4,18)!(5,18)!(6,18)} 0 
 
Det som måste tilläggas i tabellen är de minskade åkerikostnaderna vid en nedläggning av 
lastplatsen i Falkenberg och Vänersborg som går att läsa om i avsnitt 3.3.5. Vinsten är uträknad 
för den vunna sträckan per dag multiplicerat med kostnaden/km för åkeriet multiplicerat med det 
uppskattade antal körningarna i månaden. 

!"#$%!!"#!!å!"#!!"#$%&'%()!!å!!"##$!%&!!å!!!"##!!"#$%#&:!13960!!"# 

!"#!"!!"#!!å!"#!!ä!"#$%&#'!!å!!"##$!%&!!å!!!"##!!""#$%&&%:!9080!!"# 

Detta innebär att dessa vinster istället går att utläsas ut Tabell 14. 

Tabell 14 - En sammanställning över vinsten för de olika scenariona för lastplatserna Falkenberg och Vänersborg där 
vinsten från åkeriernas minskade körsträcka är inräknad 

Lastplats,&Alternativ Vektor&{(R1,L1)&(R2,L1)&..&} Vinst&(SEK) 
2,1 {(10,4)!(11,14)} Z!4199,2 
2,2 {(10,14)!(11,4)} Z!2911,2 
2,3 {(10,4)!(11,4)} Z!6775,2 
2,4 {(10,14)!(11,14)} 13!624,8 
2,5! {(10,2)!(11,2)}! 0!
15,1! {(22,13)! (23,13)! (24,13)!

(25,13)!(26,13)!(27,13)}!
896,8!

15,2! {(22,15)! (23,15)! (24,15)!
(25,15)!(26,15)!(27,15)}!

0!

 

 &
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7.&Diskussion&
Vinsten från Tabell 13 och 14 ger ett väldigt tydligt resultat. I majoriteten av fallen är det i 
dagsläget inte lönsamt för Pågen att lägga ned sina lastplatser och placera om rutterna, 
dieselkostnaderna för den extra sträckan överstiger nämligen den vunna hyreskostnaden och 
genererar relativt stora förluster sett över en månad. 

7.1&Värnamo&och&Ljungby&
När det gäller lastplatserna Ljungby och Värnamo var Regionchefen för dessa väldigt tydlig med 
att han ville slå ihop dem. Han hade dock enbart tänkt sig att alternativet var att hitta en 
alternativ lastplats för dessa längs E4:an mittemellan de två orterna. Detta valde jag att utvärdera 
innan jag gick vidare med analysen för dessa orter, just eftersom jag ville analysera vart 
tyngdpunkten faktiskt hamnade beroende på hur rutterna såg ut samt mängden bröd som 
distribueras. Som vi kunde utläsa från Figur 7 under Resultat, hamnade mittpunkten för dessa två 
lastplatser närmre Ljungby än Värnamo. Detta resultat förkastar inte Regionchefens tankar, men 
var ändå så pass övertygande att jag valde att kontrollera Värnamo på samma sätt som de andra 
orterna för att se ifall man kunde omplacera dess orter till redan existerande lastplatser. En stark 
bidragande faktor till detta var också att Värnamos hyra är ca 2000 kronor högre i månaden än 
Ljungbys, hyrorna utläses ur Tabell 4 avsnitt 3.5. 

Resultatet som skulle ges av att lastplatsen i Värnamo lägger ned och de tre rutterna flyttar till 
Ljungby blir en förlust på 11 039,8 SEK/mån. Med andra ord är det inte ett lönsamt förslag i 
dagsläget. Om vi däremot tittar på lösningen att hitta en alternativ lastplats mellan dessa båda för 
att slå ihop de finns det lite andra faktorer att analysera. Tyngdpunktsmetoden har gett en 
indikation på att den i så fall nya lastplatsen borde ligga närmre Ljungby än vad den gör 
Värnamo.  

Den totala hyran för de båda lastplatserna är 23 318 SEK/mån. Det blir väldigt svårt att uppskatta 
hur rutterna skulle påverkas vid en flytt till en helt ny lastplats, då det självklart beror på vart den 
nya blir placerad. Om vi hypotetiskt analyserar milkostnaderna, skulle jag använda de 11 039,8 
SEK som ges av att flytta rutterna till Ljungby. Vid en flytt närmre Värnamo skulle dessa såklart 
minska då avståndet blir mindre, samtidigt skulle rutterna som utgår från Ljungby troligtvis få en 
ökad sträcka till sina första butiker, så länge butikerna inte har sin första butik norrut. Jag antar 
alltså att dieselkostnaden blir densamma, då den kommer öka för rutterna i Ljungby samt minska 
för rutterna i Värnamo. Med detta antagande kan vi se att vid letande av en ny lastplats bör 
Pågen undersöka i närheten av E4:an och gärna åt Ljungby hållet. Lastplatsen ska ha en kapacitet 
för 6 rutter och en månadshyra som inte överstiger 12 278,2 SEK (hyror för nuvarande lastplatser 
minus de extra dieselkostnaderna) för att en flytt inte ska resultera i en förlust. 
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7.2&Falkenberg&
Som vi kan se i Tabell 13 skulle alla scenarion för Falkenberg resultera i en negativ vinst, även 
om där är ett, där båda rutterna går till Varberg, som enbart skulle ge en marginell förlust på 
335,2 kr i månaden. I dagsläget kör åkeriet från Malmö redan till Varberg där brödet lastas av, 
för att sedan lastas på lastbilen från åkeriet som kör Göteborg-Varberg-Falkenberg-Borås. Vid en 
nedläggning av lastplatsen i Falkenberg där båda rutterna flyttas till Varberg skulle åkerierna 
alltså få en reducerad körsträcka per dag, då de efter Falkenberg kör norrut igen till Borås. Om vi 
lägger till den vinst som ges av att åkerierna får en minskad sträcka på 69,8 km samt en 
avlastning mindre per dag, resulterar detta scenario med en vinst istället för förlust. En flytt av 
rutt 921101 och 952901 från Falkenberg till Varberg skulle ge en vinst på 13 624,8 kr per 
månad, vilket är det enda scenariot som ger vinst och därav även det scenariot som analyseras. 

7.2.1&Rutt&921101&
Från Figur 8 kan utläsas hur butikerna på Rutt 921101 är lokaliserade (bilden är skapad från data 
som återfinns i Appendix 2). I dagsläget (de dagar då alla butiker får leverans) börjar rutten hos 
Ica Supermarket Skrea Strand samt Willys i Falkenberg, säljaren åker sedan till butikerna i 
Varberg innan de kör vidare och tar butikerna som ligger söder om Falkenberg. Rutten avslutas i 
Falkenberg med ett andra besök till de båda butikerna. 

 

Figur 8 - En karta över placeringen av butikerna på rutt 921101 
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Vid en nedläggning av lastplatsen i Falkenberg, där rutten flyttas till lastplatsen i Varberg istället 
skulle körtiden i sig inte ändras särskilt mycket. Tvärtom, kan vi från Tabell 10 utläsa att Pågen 
istället skulle tjäna in 3 minuter per körning/dag då de närmsta butikerna i Varberg ligger närmre 
den nya lastplatsen. Det som skulle komma att påverkas negativt vid en nedläggning är i vilken 
ordning butikerna får leveranser. I dagsläget har man de butiker som får två besök först och sist i 
kedjan, vilket självklart är en optimal lösning då de butikerna får ut sitt bröd tidigt på morgonen, 
samt för ett andra besök precis innan arbetsdagens slut då säljarna fyller på brödet i hyllorna och 
frontar. Med Varberg som utgångspunkt hade man fått se över denna ordning på rutten för att se 
vilka vinster/förluster som finns vid en förändring.  

Det som talar för denna flytt är att brödet som levereras från Malmö till Falkenberg först 
levereras till Varberg, för att sedan lastas på den lastbil som kommer med leverans från 
Göteborg. Ifall säljaren är på plats samtidigt som, eller strax efter leveransen från Göteborg 
anländer (leveransen från Malmö ankommer som sagt tidigare) och skulle börja lasta på och 
sortera sina pallar direkt skulle de vara redo att köra från Varberg samtidigt som brödet precis 
hunnit fram och lastats av i Falkenberg. Då sträckan mellan Varberg och Falkenberg tar ca 40 
min för en lastbil att köra exklusive avlastning överensstämmer detta relativt bra med en 
uppskattad lasttid per säljare och lastbil. Med andra ord skulle en flytt till Varberg generera att 
säljarna som i dagsläget utgår från Falkenberg kan starta sina dagar och börja leverera sitt bröd 
ca 30-40 minuter tidigare än vanligt.  

Om vi däremot återgår till ordningen som butikerna får sina leveranser kommer detta att krävas 
en förändring, då det är viktigast att de butiker som får två besök besöks tidigt på dagen. Denna 
del som inkluderar ändring av de specifika rutterna ingick inte i detta arbete. Däremot är det en 
bidragande faktor till detta resultat och därför skulle jag vilja lägga in ett förslag på att starta 
rutten i Varberg, på Willys för att sedan åka ner och ta de stora butikerna i Falkenberg innan 
säljarna fortsätter söderut. Detta skulle medföra en försening på första leverans till Ica 
Supermarket Skrea Strand på ca 70 minuter (den tid det i genomsnitt tar att ge leverans till en 
Willys butik), vilket ändå är relativt överkomligt. Körsträckan mellan Varberg och Falkenberg 
påverkar inte tidsmässigt, då säljarna som sagt kommer att kunna starta sin dag tidigare. Med 
denna lösning får Willys i Varberg, som också räknas som en stor och viktig butik på rutten sin 
leverans först, innan säljaren anländer till Falkenberg och dess butiker.  

Det som blir problematiskt är andra besöket. För att rutten inte ska generera en längre körsträcka 
än lönsamt, krävs det att andra besöket görs innan de tre resterande butikerna i Varberg får sin 
leverans. Detta motsäger syftet med andra leveransen då den i detta fall skulle ske inom ca 3-4 h 
från den första leveransen, då den endast har fyra butiksbesök mellan varandra och kan på så sätt 
inte lasta av resterande varor som finns kvar efter dagens körning.  
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Sammanfattningsvis skulle alltså en flytt för rutt 921101 från Falkenberg till Varberg enbart 
generera en marginellt längre körsträcka för säljarna, cirka 1,2 km enligt Tabell 9, samtidigt som 
körtiden (vid en omräkning av rutterna så att lastbilen inte behöver köra Varberg-Falkenberg-
Varberg en extra gång på eftermiddagen för ett andra besök) i detta fall skulle gynnas, om än 
väldigt lite.  

7.2.2&Rutt&952901&
Från Figur 9 och 10 kan det utläsas hur butikerna på Rutt 952901 är lokaliserade. I dagsläget (de 
dagar då alla butiker får leverans) börjar rutten i Falkenberg, där säljarna börjar på Ica Kvantum 
och resterande butiker innan de kör vidare norrut till Ullared, Mjöbäck och Vessige. Rutten 
avslutar med ett andra besök på Ica Kvantum i Falkenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9 - Karta över butikerna på rutt 952901 
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Med Varberg som utgångspunkt 
istället för Falkenberg skulle rutten 
inte behöva ändras. Det vi kan utläsa 
från Tabell 11 är att vid en flytt till 
Varberg ligger Lidl och Ica 
Supermarket närmst den nya 
lastplatsen. Eftersom Ica Kvantum 
även får ett besök på eftermiddagen är 
det en stor fördel om den ligger först 
och sist i ruttplaneringen vilket i detta 
fall inte blir särskilt stor skillnad. Lidl 
ligger enbart 700 m längre från 
lastplatsen i Varberg än vad Ica 
Supermarket (som ligger närmst) gör 
och Ica Kvantum ligger enbart 2,6 km 
från Lidl. Med andra ord skulle sträckan utöver de 56,9 km extra per dag som utläses från Tabell 
9 utökas med 5,9 km (3,3 km skillnad ena sträckan, och 2,6 km andra sträckan) till 62,8 km per 
dag för att placera Ica Kvantum först i leveransordningen. (Detta skulle resultera i ett påslag för 
den extra dieselkostnaden med 660,8 kr/mån) 

När det gäller tidsperspektivet kommer butikernas leveranstider inte påverkas vid denna flytt. 
Eftersom den extra körtiden det tar för säljarna att köra Varberg-Falkenberg är likvärdigt med 
den tid det tar för åkeriet att köra ner pallarna samma sträcka. Ifall säljarna börjar sin arbetsdag 
tidigare kommer alltså inte butikernas leveranstider att ändras. Det som däremot ökar väsentligt 
är körtiden för säljarna/dag. Enligt uträkningarna ger det 70 min extra körtid/dag (går att utläsa 
från Tabell 10), där vi för den extra sträckan på 5,9 km lägger till 7 min och alltså slutar på en 
ökad arbetsdag på 77 min. 

Från avsnitt 3.3.2.11 kan vi se att en arbetsvecka för säljaren på denna rutt enbart ligger på 28 h 
och 55 min. Därav finns det utrymme för att öka arbetsdagarna i detta fall. Med en ökad 
arbetsdag på 77 minuter skulle det istället ge en ökad arbetsvecka med 6 h och 25 minuter, vilket 
skulle ge en ny total på 35 h och 20 min. Denna nya totala arbetstiden/vecka blir bra mycket 
längre än vad den är i dagsläget, men inte så pass lång att flytten kan klassas som orimlig 

Som vi kan se blir konsekvenserna för att flytta rutt 952901 större än de för 921101. Även om 
921101 skapar logistikproblem med andra besök är den i grunden en lönsam flytt. För den andra 
rutten däremot blir själva ordningen på butikerna i princip opåverkat, även om säljarna får en 
märkbart längre arbetsdag.  

Figur 10 - Karta över de butiker som ligger centralt i Falkenberg 
på rutt 952901 
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Rent kapacitetsmässigt blir det inga problem att flytta dessa båda rutter. Lastplatsen i Varberg 
har kapacitet för alla fyra lastbilar att backa till samtidigt, så länge de inte lastar samtidigt som 
åkerierna lastar av sina pallar. Det skulle troligtvis bli nödvändigt att införa lastlag så att rutterna 
som idag utgår från Falkenberg har möjlighet till att lasta först så leveranstiderna hos butikerna 
inte påverkas, vilket diskuterades tidigare. Med lastlag skulle dessa rutter få företräde att lasta 
samtidigt som åkerierna lastar av sina pallar och på så sätt komma iväg så fort som möjligt på 
morgonen. Detta dock med påföljden att de rutterna som i dagsläget redan utgår från Varberg 
skulle få marginellt senare leveranstider till sina butiker. 

Andra faktorer som kan bli problematiska är ifall leveranserna från åkerierna blir försenade. 
Redan i dagsläget är detta ett problem då utrymmet och lastbryggan är delat med ett annat 
företag. Vid försenade leveranser från Pågens sida kan det bli trångt på lastbryggan, vilket dock 
är något som borde gå att underlättas med tydliga rutiner på vilka som har företräde vi detta 
scenario. 

När det gäller parkeringsplatserna i Varberg finns där i dagsläget kapacitet för enbart en extra 
lastbil. Detta blir självklart problematiskt och något som man måste förhandla om med 
hyresvärden. Dock är vinsten för flytten av rutterna så pass hög, att en extra parkeringsplats inte 
borde påverka den alltför mycket.  

7.3&Vänersborg&
Genom att flytta alla rutter från Vänersborg till Uddevalla skulle Pågen göra en 
kostnadsbesparing på 896,8 kr/mån. Vid enbart analys av nedlagd hyra i jämförelse med ökad 
dieselkostnad skulle en flytt generera en förlust på drygt 8000 i månaden. Tack vare att företaget 
i detta fall skulle tjäna in dessa förluster via åkeriets minskade körkostnader per dag, blir detta 
alternativ trots allt lönsamt. 

Dock ger flytten enbart en marginell vinst, vilken i slutändan troligtvis inte skulle gynna Pågen 
enligt min åsikt. Om vi analyserar lastplatsen i Uddevalla kan vi konstatera att den i dagsläget 
redan har sju rutter (åtta stycken i januari, men ändrades till sju under våren) samt en brygga där 
nio stycken kan backa till samtidigt. De har i dagsläget parkeringsplatser för elva lastbilar. 
Genom att flytta rutterna från Vänersborg till lastplatsen i Uddevalla skulle det totala antalet bli 
tolv stycken (Vänersborg har enligt denna rapport sex stycken, vilket under våren ändrades till 
fem stycken). Detta innebär att Pågen bland annat skulle behöva förhandla om kontraktet så att 
man fick tillgång till en extra parkeringsplats, vilket mest sannolikt skulle höja månadshyran och 
därmed reducera vinsten som räknades ut idag. 

Ett annat problem blir kapaciteten på lastplatsen. Att ha tolv rutter som utgår från samma 
lastplats kräver stort utrymme på lastbryggan för att kunna hantera leveransen från åkeriet på 
morgonen. Att utrymmet skulle hantera nästan det dubbla antalet pallar ser jag som relativt 
osannolikt. I dagsläget lämnas pallarna av ute på bryggan, istället för inne i utrymmet som på 
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övriga lastplatser. En lösning hade eventuellt kunnat vara att städa upp inne i detta utrymme 
(som idag enbart består av returbrödet, reklammaterial etc.) för att kunna lasta av någon av 
rutternas leveranser därinne. Detta skulle i sig dock också kunna skapa problem, då man i detta 
fall måste ha tydliga lastlag så att de pallarna som hamnar ute på bryggan får möjlighet att lasta 
på först, vilken i sin tur kan leda till att de rutter som idag utgår från Uddevalla får senare 
leveranstider till sina butiker. 

Förhoppningen i detta fall hade varit att det andra alternativet för en flytt, Tanumshede, hade 
varit aktuell för åtminstone någon av rutterna och på så sätt kunna hantera kapaciteten. Denna 
var dock inte med i vinsträkningen då den selekterades bort från steget före. Vi kan utläsa från 
Tabell 8 att den mest lönsamma flytten till Tanumshede skulle resultera i en förlust på 13 272 
SEK/mån gällande dieselkostnader, och därav hamnade på ett snitt över 12 000, vilket bedömdes 
så pass orimligt att det inte undersöktes.  

7.4&Felkällor&
I detta projekt där mycket är uppskattningar och antagningar finns en del olika felkällor som jag 
väljer att diskutera i detta stycke.  

Med användandet av Google Maps API för att få ut körtid och körsträcka tas det inte hänsyn till 
att det är lastbil istället för personbil som används. Detta innebär att den inte heller kan läsa av 
eventuell köbildning specifika tider eller vilka vägar där lastbilar inte är tillåtna. Eftersom 
vägtrafiken är en svår faktor att utvärdera, då den aldrig går att förutse är Google Maps ändå ett 
av de program som jag ansåg gav ett resultat som närmst speglar verkligheten. 

Under projektets gång har hyrorna setts som statiska och att de inte kräver någon omförhandling 
så länge det inte gäller rena kapacitetsfrågor, såsom extra parkeringsplatser. 

Rutterna som analyseras är väldigt volatila och i denna rapport är det de som är registrerade för 
vecka fyra år 2016 som är aktuella.  

När det gäller tyngdpunktsmetoden så är den viktad efter hur lång tid en leverans tar statistiskt 
sett till den aktuella butikstypen, och är alltså inte viktat efter de faktiska försäljningssiffrorna. 
Däremot är dessa faktorer korrelerade, då de butiker som har längre leveranstider är större 
butiker och därmed också har högre försäljningssiffror, därför är detta resultat ändå tillförlitligt. 
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8.&Slutsats&
Slutsatsen som kan dras av detta projekt är att Pågens distributionscentraler är väldigt 
välplanerade samt välplacerade i dagsläget.  

Mitt förslag är att det enbart är lönsamt att undersöka vidare på Falkenberg för en eventuell 
nedläggning. Alla övriga lastplatser i detta projekt har antingen inte kapacitet för att hantera fler 
rutter, alternativt blir de icke lönsamma då sträckorna blir för långa och på så sätt genererar för 
stora dieselkostnader gentemot den vunna hyran vid en nedläggning. Undantaget är lastplatsen i 
Vänersborg, som ger en marginell vinst på 896,8 SEK/mån. 

En nedläggning av lastplatsen i Falkenberg, där båda rutterna flyttas till Varberg genererar en 
vinst på 13 624,8 kr/mån. När det gäller lastplatsen i Vänersborg ger den i grunden en vinst vid 
nedläggning, då alla rutter flyttas till Uddevalla. Problemen anser jag dock kommer bli alldeles 
för stora för att bli lönsamma i längden, och därmed rekommenderar jag Pågen att ha kvar denna 
lastplats. 

Då kostnadsberäkningarna är relativt grova uppskattningar finns möjligheten att vid en 
noggrannare uträkning få ett annat resultat. Jag rekommenderar därför Pågen att analysera dem 
scenario som initialt går med en mindre förlust, då faktorer som jag varit tvungen att bortse från 
potentiellt kan ändra resultatet. 

 

 &
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Figur 11 - Nodnätverk över vilka alternativ som finns för de olika rutterna. Heldragen linje står för nuvarande lastplats 
och streckad linje för vilka två alternativ som ligger närmst 
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Appendix&2&
Tabell 15 visar en överskådlig bild av hur filen som läses in i Python är uppbyggd, här över 
lastplatsen i Falkenberg. Det som även finns med i filen är longitud och latitud för den aktuella 
lastplatsen, namnet på de alternativa lastplatserna samt koordinater för dessa. 

Tabell 15 - En överskådlig blick över Excelfilen som Python läser in 

Aktuell&
Lastplats Rutt 

Longitud&
för&butik 

Latitud& för&
butik Typ&av&butik 

Falkenberg 921101 12,257592 57,093353 Coop!Nära 
Falkenberg 921101 12,731309 56,8191 Coop!Konsum 
Falkenberg 921101 12,285297 57,054188 Ica!Nära 
Falkenberg 921101 12,832678 56,782599 Ica!Nära 

Falkenberg 921101 12,510974 56,887221 
Ica!
Supermarket 

Falkenberg 921101 12,405401 57,043643 
Ica!
Supermarket 

Falkenberg 921101 12,510974 56,887221 
Ica!
Supermarket 

Falkenberg 921101 12,692192 56,854498 Matöppet 
Falkenberg 921101 12,505378 56,915827 Willys 
Falkenberg 921101 12,268683 57,10226 Willys 
Falkenberg 921101 12,505378 56,915827 Willys 
Falkenberg 952901 12,493455 56,909453 Coop!Forum 
Falkenberg 952901 12,483968 56,903376 Ica!Kvantum 
Falkenberg 952901 12,483968 56,903376 Ica!Kvantum 
Falkenberg 952901 12,876352 57,314847 Ica!Nära! 
Falkenberg 952901 12,650967 56,978051 Ica!Nära 

Falkenberg 952901 12,717619 57,1366 
Ica!
Supermarket 

Falkenberg 952901 12,501604 56,916494 Lidl 
Falkenberg 952901 12,525916 56,89752 Netto 
 


