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BESöK VTÐ BTLSPT]D]TT ONKONCERNEN I aÞríf 1976

Syftet med besöket var att tillsammans med ledníngen inom Bilspedi-
tj-onskoncernen diskutera problemställningar angående tenminalens
funktion i närr- och f j är,ntraf ikens godsfl_öde,

Följancle personer dettog:
Fnån AB Godstrafik & Bilspedition:
Venkst dinektör Rolf Cava]_lius
Dinektön Enik l'1e1in
Dinektör P G Nelson, chef fön Division fnland
Direktör l{ans Lagerho}m, Division rnland/Distríbution
ïngenjör: Gent Gustavson, rt r, /Ty,anspontteknÍk
Cív íng Be't Risén, bitr chef tnafi.kavdelningen
Reklamationschef per Mör1en, Tnafikavdelníngen
Dirponent Carl Gunnar Finnskog, chef Bílspeditíons te::minal
i B&ctebol

Från Gcing AB j Õrebro:
ïng Gunnar' 0lsson

Fnån Henry St6ens Transport ABo önebro
Dínektör Henry St6en

Från RAMAB - Rationellt Matenialsystem AB, stockholm¡
öveningenj ön Stu::e Líndblad

NA a fakta i Bil-s editionkoncernen

Koncernen har e:å.2,000 anställda och han ett aktiekapi.tal på c:a
40 miljoner knonon. Konce:rnen äges av åkerien till sa,7o6. Resten
ägs av irrdustrí-, redeni-, speditions-, och bankföretag samt fðr-
säkringsbolag och enskilda personer.

Fraktomelutningen har sedan lgs¡"r ökat fnån rl00 0OCI ton ti1] 6r7
niljoner ton år' 19714. ornsättningen var. detta ån 111 mil jarden knonor.
Ï Svenige han koncerneri 130 konton och ägen dessutom ett antal- ut-
ländska dotter:bolag, Linjenätet i sverige omfattar ca 1000 fjänrlinjer,(över l'00 km) n 400 kretslinjer och ca 300 distnibutionsrinjen fðn lokal
distnjbution. Dessutom finnes i Nonden 140 regutjäna linjer och q0
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negul- j ¿ira linj en t j 11 och frå¡i lcont jnenten. Total-t f önfogar koncernen
öven 2300 lastbilar', varav 1550 i fjärutnafík, 400 i kretstrafik
och 350 i distributionst::afik. De totala investeringanna motsvårar
ca 350 nriljoner knonon i foi:don och 2a0 míljoner knonon i terminaler
och onganisa.tion" l''ted dagens nuvai'ande penningvår'de "Lor,cle detta mot-
svalra ca I mjljard J<ronon.

Inrikestrafiken (P.G. Nelson)

För intr'íkestrafiken han ett stort antal fasta linjer upprättats.
Fr:ån t,ex. Göteborg utgår ca L20 linjen och fr'ån Stockholm ca 100.
Av de 617 mjljoner ton gods som transportenas varje ån ån ca €ì00 tusen
ton terminalbehandlat gods. Den stora frågan än då hur tennrinalbehand-
lingen skall kunna nationalj.se:res. 81.a. fråga:: man sig om arrtaiet
terminaler kan mirrskas ti11 ett mindre antal så att stordriftens
föndelar han u'trrytt j as.

BäckeboJ,st ennÍnalen (C.G. Finnskog )

Denna tenminal är' den stona BilspedÍtj.onsterminalen i Götebong och
sysselsätter ca ?50 pensoner. Dessutom tillkornmer ca 2b0 chaufför.er"
fr:ån utomstående åkerier. på tenminalen behandlas ca s.000 ton gods per
dygn, vilket åir uppclelat på partigods och styckegods. C:a z0 prrocent
är styckegods, Cla 60 bilan svaran förlokaltrafiken i Götebong. Till
detta kr:mmer f j åirrtr.af ík med 120 linj er", varav r0 s dagliga.

En väsentlig fnåga å1r hur terminalen kan utnyttjas. vanje destinations-
o:rt har en speci'ell- ruta och port sig tilldelad. Tenmínalen är rnycket
oj änrnt l:elastad under' dygnet på grund av kundernas knav på öppethållan-
de o s V. På grund a.v att lastbilarna för fj årntnafik oftast går under
natten kom¡ner varornê att levereras ti11 tenminalen under sena
middagen' Detta gor. att under nonmaldygnet kommer belastningen
en sned forcle]¡i¡g. Rel-ativt lite gods finns inne unden natten
morgontimmarna meclan den stona belastni,ngstoppen kommer under.
eftermiddagen.

eften-
att ha
och

sena

Man kännen irrte tifl bilarnas
fÍnnes här' ett e;tort men svårt
belastr: j.ng.

utnyttjandegr:ad från dag til-l dag. Det
infonmationsbehov angående aktuell
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Laa-rin och diçtnibution rH. Las erholm. S. Lindblad )

Bilspeditions lager uppgån totalt tí11 130.000 kvadratmeten. Av
dessa ä"n 33.000 kvadnatmeter egna speciallagen, 37.000 egna tenminal-
lagen och 56.000 kvadratmeter hynda lager. Bilspedition lancenar
begreppet totaleerviee, vilket innebä:r att man vill ta ett total*
ansval: från producenten tíll den slutlíga kunden för.att på så sätt
minska antalet tnanspontled i eå stor utst::äckning som möjligt. Man
fönsöker al"ltmen att dna nytta av den ínfonmation som fnaktsedeln
innehå}ler för att på det såttet samla undenlag fö:: statistj"k eamt
frarntida Prognoger liksom fakturabehandling fön kunden. En konsekvens
av begneppet totalservice är att man önskan så mycket dinektlevetaan-
ser som möj Iågt. KnutpunktsJ-everanser innebär en föndyning och fön-
sening.
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l'Ji!r,ìit/' R J.1.i,f;x Iül,tl"tR liI'L'LR B] LSPIIJTTION A BBI]SiJK]ì] V ID

Vins¡ av cie pr.crrlenrstärlningar som förekommer på Bil.speditíon
ln'aii at t¿rcker'¡,rs ned reglert ekr¡ j sl<t t¿inkande. Genom en kombínation
dv r'1¡Jrl storc¡ *l'farenl-ret $om finnes samlad inom för,etaget och me-
+'."..ì, ", f .- "- 4 .'f r r'--, -- rLÇ¡r( r' Ji crii ti I'j:inipad maternatJk, datortekrrik sanrt reglerteknik
kar, lraurj ilr ¡]lt cien i¡rformatio¡rstelcniska sidan beJ.ysas.

Lån sil.ri L a¡'erin AV tenmi naler.

I'ör j nr i"kestr'af iken èir" man j ntnesserad att optimera rnängcierr gods-tçrrÏiinaler Ëdmt dessas placering för att maximena fördelarna medstorclrjfî. 5jc,m unclerlag har nian bJ.a, ett jåtttestort statjstískt
matc:''jal sanrlat p'å magnetJ;and av fnaktsedel ínformation, Ur ciettamater'ia1 f i'nes ¡ratunligtvis en god möj 1igliet att pl0ck"a f namunderlag för'djskussionerr om förletggning av termirraler. Det totalamate'ialet å!r r¡atunr-igtvi s arlaer-es för: otympligt för. direktbeo'l'r'triing, rr. mti j 1i gr'ret ¿ir då att enligt vissa urvalsregrer
v.j1'ja u1 typveclron fön statjst.isk bearbetning av jnfcrmationen.

I'ij¡' pJ''irrering av ciistrj l,,uli.orusysteni f j.rines idag f lera matemcr-t j sk¿¡ lrretOder, och ti11åim¡,r¡ingspr.ogrðm, Ijtt al.:tuelJt proj eJ. t hannyl igerrr gc-'rromfür't s genom rnst itutet f ör tì.rlänrpa¿ ¡tatenrat j k av
G ' l'urrdgr"en, K'r'H, stocI,.horn, Detta uppdr:ag v j-sar på ett j r¡tressarrts;iit1 l,ur'rn(3n jnor: onrårle1 n¿tematisj,: plarrer,ìng l<arr utrryttja ochkorll'jneT'a rnal-eul;¡tjsl. lrretc¡djl.. oci-r programvar,f, för ått vjrrna ökadnoggranlilit'"t oç:h såil<erire't j f,cr'äl<ningarna av distr,il,utionspla'en_ing
oclt;:riiliggningslol':alise'r'i¡rg. ].n sa¡ïlnanfa'ttrririg riv ôr:1.É.te1- iîr,gjorcii nef "r. A.be1"*t åir nåil.marc Lesk¡.ivet i två r.,åp[,of,.[ç¡¡

G. I-,urrcrgre n, l.'JlI'r: A c.'ose-cr j ent ecr surr.,ey of 14atÌrcrn.¡t ic:al
Me1 J¡orlr.; f s1. L,is t. riL;ç1;j 6¡1 iì5,stclms .

G' l'undgreri, K'i'lj: Alt i.xtt.nsío¡'l of Fleur,.is",;jc l::çuîes scheduling.
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Bådc arLetenå
Box \073 à l0Z

f innes på rrrsti-tutet för Ti 1lämpacr rnatema'tik,
LtZ Stockholm 5. Tel 0g/220760.

Ln år¡nan möj l ighet som lr j ttil"ls utnytt j as ganska 1j tet Êjn
sinnuJ-er5-ng på il¿tc¡. a'¿ dist¡"jbutio¡rssysteni. fdag finnes knaft-
full¿ prognðmlneningsspnåk fon denna sortens simuleríng, exempel-
vis SII'{uLA, Ðetta programspnåk finnes vi.d flena större datacen-
traIer,l:l.å. control Data i västbenga $amt Lunds Datacentnal.

r sjnruleringen kan långsiktjga stii::ningan och fönåndnj.ngar mo-
derl leråË eller: genenenås och svagheten i den aktuell.a dístnibu-
tio¡rFsy$temet lan ofta upptäckas.

Ko ts il..t j I rillgl.in

Den J,:ortsiktig,r planerir¡gen $tr,ålÇkên sig öven
dagan ti.l1. någon vecka. Den eyftan tlrl f'åmst
varorna l.;ommen fnaq ti11 qdreorate¡ så snabbto
som möj ligt.

stonleksondn íngen
att se til] att
säJ<ent ocl¡ bi l1igt

Fnaktsedlarnå gen protentlel tf all J nf,ormat j on om aktuel t cl j stnj -bution' i'led dagene omåd41ç¡¡p' fj.nnes rnycket lntressanta möjligheten
ti11 Ì:'j11ig r"ag'ing och 4Tl.pmst av lnf,onmation om t.ex. berågg-
ning på en viss lillje, vJkte;rr tomkürfing liksom (om det kan var?a
intressant ) f ör.del-n:'.ngen av gCIdEetË vf kt inon en viss I inj e.

En ti 11gåtnglig alrtr,¡e11 upplysning om godset ger rrarurligtvi s många
potent iella niö j l iglreter. Hn är att ge underl.ag f (ir. at.t oucl j $ponera
kör.r¡ingap, t, ex, inf ön nåsta vecka r f¡åsta dag o, s, v. Kal.k.yl en om
beliiggni ng kan snaÌ,bare f ol j as upp på ensk i r.da rirr j er. Ti r r nin-lig ]<ost¡rarl Jqar ansvari-ga chefer.på olik¿i rrivåer få .t.ex. dygns*
rapprorter och veckonappontel..

Aven f ön derr korts iktiga ¡rlaneri ngen enb jutler s imul.er, j ¡g på dator
måriga j ntrcÊi$r'1rr1.a möj liglreten. Va:"j e dag f ör.ekomme¡ många $tôr-ningar i verksamheten. I'l,iingcien gods varienar unqJer dygnet Ìjlcsom
fnårr ciag ti 1l dag. Sjukdonr upptr-åcler antingen vjd tenm jnal.er e1lerbland f örare etc. Såd;:na stönningar ka¡ oclrså genereras ì s jmule_
ringar'' Ge¡¡ort ¡;jmuJeringen kan l,es.lutsregler testas i fi)rvlig j-nna'
de arrv¿indes i praktiken' Ansvariga kan anordna "clistribu.tionsspelr,
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n¿ir ol.ll a icleer
fö1jes.

testas och konsekvensen av olika åtgärder: upp_

Som e1 t exempel på denna typ av simulening kan nåinrnas ett pågåenrle
samar'hrete mellan Ínstitutjonen för Reglerteknik och Alfa-Laval
i Lund. Anbe-tet gä11er sin¡ulenÍng av s jälvstynancle produktions-
grupp r¡red ca 10 personen och 10 tillver'lcningsstationer fðr platt*
våiT'rnevå1x1are, Genom sírnul.ering testas ol-íka beslutspegler ¡ur
arbet¿irnå þäst skall utnyttja maskínerna i vanje ðgonblick för
att naxjmera produktionen, Arbetarna skalL därvid jbland flytta
mellan v j ssa naskiner fiir" att i pnincip hålIa den dyraste ma6ki-
nelr $yssielsertt hela tiden. Simuleringen bljr speciellt intr.e$sant
på g'und av att Atfa Laval planerar en ny fabr"iksenhet i Lund
där,nya sjf.ìl.vs1yrar-rde grupper skall sättas upp.

T.L,tl í,'ll Ë t rnin och }a ersimul j.n

De operatic,nsanalytiska metodef eom komrnit fnam piå senare år. ¿lr
naturligtvís irrtrgssanta fðn lagerctyrning. D{ekussjone¡, med över"*
ingenjö'r' sture l.,j.ndtr1ad ga! rjock intr-.,ycket att många mocrerna me-
todc,r r.edan anvåindr¡s för lagepotyrnjngen. DeTta demonstr.eracles
ockrå müd t'nsl"rvänd tydi.ighet virl Bückeþolstermlnalens rlelctnolux-
lager.

U vlin¡nnín åv te ina I er.

som e't't sidoplobl"em diskutprades uppvärmning av byg,gnade'med
infnarö<J strålning o Högtemperatur$1.r.ålare av rR typ han biir jat
anvålrtdas i byg,gnaden, spec j e1]t i clå I lgt j soLer"¿idc: I okalen av
typen tennist¡ilt o.rJ. Llr tefmlnaLbyggnad,in ju et1 r¡tmèi¡,kt exempel
på en dåligt jsolerarJ l,yggnacl nred stort -luftutb,5,1ç.,. ltögttrni¡c)rcj.tuï,_
strål arr': äv rll*typ tillverkas av Plril ips ocir marknadsf ör.es av bl. . a .för'etagct fndLrstr'ie11 Vlinmetekní.k AB, Tranås. [J¡cicn förra året
han s,ìd.lna str,ülan också utpnovats i en kyrl.,a, väster]<yr}.,an i
Lund clün undertt:cknaci l-ertt försöl'er¡. På grurirJ av att k-yr"kolol<aJcn
anvåirt<'ler$ så f Í, timnlar ttr¡rlen vecJ(an han rI{-uppvärmning vi sat sig
vard myc).:er- ll'nsam och kan inbespanas på mellan 2 och 3 år,. Il.tt
år's er:'f,:r"enhe1 har visat at1. ber,åil,ningarna fö:: kor-;tnadsl.es¡i¿¡,i¡*
stä¡nqle meicl vel'l.liglreterr j.nom ca l0eo, För, jllJ on¡nai, ion se ref 2.
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