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Möjligheter för fler returtransporter och minskad 
tomkörning vid biltransport av skogsbränsle
Betalning av transporttjänster förutsätter ofta att tomkörnings-
sträckan till skogen är lika lång som lasträckan till mottagaren. Men 
transportörernas kännedom om geografiska motsatta flödes-
riktningar ger möjlighet till att hitta returlast och därigenom minska 
andelen tomkörning. 

Förutsättningarna för att skapa returer är:
- motsatta flödesriktningar pågår samtidigt
- båda flödena transporteras av samma fordonstyp
- transportörer för varje flöde måste ha en etablerad affärsrelation

Detta infoblad redovisar studier av utnyttjandet av möjliga returer 
vid biltransport med fokus på skogsbränsle.
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Möjligheter för returer finns när upptagningsområden för olika 
mottagare överlappar varandra. Då uppstår det flöden med 
motsatta riktningar. Denna situationen uppstår primärt:
- när vissa mottagare mottar enbart vissa sortiment (t.ex. timmer,

massaved eller skogsbränsle).
- när det förekommer stora överlapp mellan olika mottagares upp-

tagningsområden för samma sortiment (t.ex. vid stort konkurrens 
om ett sortiment) . 

Med mottagarnas ökande specialisering (t.ex. vid fokusering på 
vissa trädslag eller dimensioner av rundvirke eller viss förädlings-
grad av skogsbränsle) ökar antalet separata flöden och med det 
potentialen för motsatta flödesriktningar.   

I en decentraliserad transportledning har transportörer oftast fasta 
hämtrevir (hemområden med primärt ansvar för att leverera efter 
leveransplan). För att en potentiell retur ska realiseras krävs att 
transportörerna:
- aktivt letar efter mötande flödesriktningar för egna direkta 

transportuppdrag
- tar kontakt med transportören med primäransvar för  mötande 

flöden
- blir eniga om att utbyta last från respektive avlägg för att båda 

ska få minskad tomkörning  

 

Upptagningsområde A

Upptagningsområde B



Effektivisering av interorganisatoriska processer 

En kartläggning av interorganisatoriska processer vid byten av 
returtransporter (Karlsson et al 2006) identifierade tre olika varianter. 
Dessa var
Partnersamarbete: där info om geografisk fördelning av avlägg samt 

väglager delas mellan transportledare vid förut-
bestämda möten   

Flerpartssamarbete: där info delas om geografisk fördelning av 
avlägg samt väglager vid förfrågan mellan transport-
ledare

Åkarstyrt samarbete: inga rutin för info delning, enbart åkare söker 
returer

En behovsanalys av önskade förbättringar gav underlag för en 
standardiserad process som blev testad hos 4 användargrupper. 
Grundkonceptet är baserad på en gemensamt returdatabas för 
medverkande transportorganisationer. Stegen visas i figuren nedan.   
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Åkare kan logga in och söka möjliga returtransporter där bokning av 
returbyten ska kunna ske på antigen enstaka eller flera 
returtransporter från samma avlägg. Närmare förklaring för varje
steg finns på nästa sida. 

Skattning av den ekonomiska potentialen vid fler returer

Flera studier har varit inriktade på att kvantifiera den ekonomiska 
potentialen av ökade returer i skoglig råvaruförsörjning. Dessa har 
fokuserat på planerade flöden, och inte den operativa 
lastläggningen för varje enskilda bil. Carlsson & Rönnqvist (1998) 
och Palander et al (2002) visar flödesmodeller för rundvirke och
skogsbränsle.  Dessa studier är baserad på optimeringsmodeller 
där volymen från olika väglagar fördelas till olika mottagare (se 
nedan). 

En separat rutin används för att hitta de returer (kombination av 
flöden) som sparar mest tomkörning (se nedan). Dessa blir då
inkluderade i optimeringsmodellen. Därefter blir de tillgängliga 
volymerna allokerade mellan de olika direkt- eller returflödena 
beroende på hur de olika alternativen bidrar till lägsta totala 
transportkostnader.       

Dessa studier visar att den potentiella kostnadsbesparingen som 
kan åstadkommas vid fullt utnyttjande av motsatta flödesriktningar i 
returer jämförde med enbart direkt transporter ofta uppgår till 
mellan 5 och 10 %. 
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Användningssteg i returdatabasen
Urval av avlägg
En transportledare i en organisation väljer ut de avlägg som för tillfället anses vara lämpliga att använda för returbyten (avlägg med fördelaktigt geografiskt läge, avlägg med 
hög prioritet samt avlägg med stora volymer).

Lägga in uppgifter
Information om avläggen läggs in via en enkel mall i programmet 
- avläggets koordinater genom att markera positionen i ett kartfönster och därigenom läggs koordinaterna in automatiskt 
- de sortiment som finns tillgängliga, markeras i en färdig lista. 
- volym per sortiment, den volym som SDC anger.
- destinering för varje sortiment, markeras i en färdig lista.
- ansvarig åkare (samt kontaktuppgifterna, mobiltelefonnummer samt eventuell fax och e-post)  
-transportordrar för de aktuella avläggen läggs in som bifogad fil så att den ansvarige åkaren har tillgång till dem för egen användning samt för att kunna vidarebefordra den till 
andra åkare vid ett byte av transporter (kan bara läsas av den ansvarige åkaren, men kan dock skickas via e-post eller fax vid ett eventuellt byte av returtransporter). 

Logga in samt söka returer
För en åkare som skall använda programmet för att söka efter returtransporter krävs först en personlig inloggning. Inloggningen avgör vilken information som användaren kan 
se, samt om användaren har rättigheter att enbart läsa information eller både kan läsa och ändra information. 
För att söka efter information om avlägg kan användaren välja mellan att söka efter alla avlägg med en viss destinering, efter alla avlägg inom ett avgränsat geografiskt område 
eller genom att söka efter avlägg som både har en viss destinering samt ligger inom ett geografiskt avgränsat område.
Valet av avlägg med en viss destinering sker genom att markera någon av destineringspunkterna i en lista som innehåller alla destineringspunkter som det finns avlägg till. 
Skall sökningen ske inom ett avgränsat geografiskt område så görs detta genom att med hjälp av mus eller datorpenna rita in det område som är aktuellt på en kartbild. 
Området för sökningen kan ritas in i den form som användaren önskar så länge som området bildar en möjlig avgränsning. 

Val av alternativ
Svaret på sökningen kommer upp som en kartbild över det aktuella området med markeringar för var avläggen är belägna. Kartan har 3 fasta skalnivåer för att enkelt kunna 
skifta mellan överblick och lokal orientering. Genom att med mus eller datorpenna klicka på en markering av ett avlägg får man fram en bild med uppgifter över avlägget samt 
om ansvarig åkare. Sökningen som gjorts ligger kvar tills en ny sökning görs så att det skall vara enkelt att skifta mellan skärmbilden med söksvaret och olika skärmbilder med 
uppgifter om olika avlägg. Åkaren väljer ett avlägg som har ett sortiment med en destinering som ger en så bra retur som möjligt med hänsyn till åkarens övriga planering.

Kontakt med ansvarig åkare
För att kontrollera om ett byte skall kunna genomföras krävs en kontakt med den ansvarige åkaren. Kontakten tas via telefon eller när det bedöms möjligt via e-post. Vid denna 
kontakt diskuteras möjligheterna för ett eventuellt byte samt vilka förutsättningar som gäller. Exempel på sådana förutsättningar kan vara vägstandard för dagen, tidpunkter när 
det finns andra lastbilar på avlägget eller om virket skall börja köras ut från en viss välta först. Om det finns omständigheter som gör att ett byte ej kan ske så väljs ett annat 
avlägg och en ny kontakt tas med den ansvarige åkaren för detta avlägg.

Utbyte av transportorder
När en returtransport bokats hos den ansvarige åkaren kan transportordern för avlägget skickas genom att transportordern finns i den ansvarige åkarens dator, transportordern 
kan sändas via e-post eller fax direkt från programmet.

Återrapportering
Returtransporten utförs sedan enligt de anvisningar som givits av den ansvarige åkaren och virket körs in på mätstationen under eget fordonsnummer men under den ansvarige 
åkarens transportföretagsnummer. Återrapporteringen sker via SDC till respektive transportorganisation och dess transportledare.

Uppföljning
En uppföljning av gjorda byten mellan olika transportorganisationer görs enligt de avtal som organisationerna slutit med varandra. 
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INDIVID PROCESS DATALAGER 

Användningen av systemet kräver att organisationerna i förväg 
måste ha avtalat:
- Vilka som ska få tillgång till info om respektive organisations avlägg
- Vilka priser samt prissättningssystem som skall tillämpas 
- Nyckeltal som skall används vid uppföljning
- Hur ojämna fördelningar av byten som uppmärksammas vid 

uppföljning skall regleras
Det tillhörande informationsflödet som arbetssättet bygger på visas 
i flödesschemat nedan. 

Dag Fjeld
Michael Karlsson
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Växel +46 (0)90 7868100 

Flödesschemat är uppdelat i tre kategorier, individ, process samt 
datalager. Individ avser de transportledare som lägger in information 
samt de åkare som söker efter returtransporter. Datalager är de 
platser där informationen lagras. Processer är de aktiviteter som 
medför att information inom systemet förflyttas mellan en individ och 
ett datalager. Individer, processer och datalager sammanbinds av
pilar som visar vilken information som rör sig samt mellan vilka
enheter. 

Slutsatser

Arbetssättet bör kunna leda fram till ytterligare kostnadsreduktioner 
för lastbilstransporter där samma fordon kan användas för olika 
sortiment. 
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Kompatibla sortiment    
    Fordon Huvudflöde Biflöde 
Rundvirkesbil Rundvirke GROT-buntar 
Träddelsbil Träddelar Lös-GROT 
Flisbil  Massaflis Energiflis 
 


