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Sammanfattning 
Transportbranschen står i dag för en stor del av de miljöfarliga utsläp-

pen till luft. Mittuniversitetet arbetar tillsammans med näringslivet i ett 

projekt som skall underlätta valet av transport för en kund. Valet av 

transport skall grundas både på kostnad och på miljöpåverkan. Målet 

med detta arbete har varit att skapa en modell som ger kunden det bästa 

alternativet avseende kostnad och miljöpåverkan. Transportbranschen 

påverkar miljön genom utsläpp av koldioxid. Dessa utsläpp regleras av 

så kallade utsläppsrättigheter. När beslut skall tas mellan olika alterna-

tiv är det viktigt att hitta de bästa alternativen och sedan utvärdera 

dessa. Detta kan göras med hjälp av Pareto-front och viktad summa. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en litteraturstudie för att 

förstå vidden av miljöpåverkan från transportslagen och hur optime-

ringen kunde genomföras. Utsläppsfaktorer för olika transportsätt har 

beräknats för att kunna utvärdera tillgängliga alternativs miljöpåverkan. 

En modell har skapats från teorierna Pareto-front och viktad summa. I 

modellen hämtas data gällande olika transporter in och utvärderas 

därefter mot varandra. Kunden har möjlighet att antingen själv ge sin 

inställning till kostnad och miljöpåverkan eller låta modellen beräkna 

referensvikter med hjälp av priset för en utsläppsrättighet. Modellen har 

demonstrerats med indata och det valda alternativet hade låg kostnad 

och samtidigt låg miljöpåverkan. Slutsatsen är att modellen, trots vissa 

begränsningar, uppfyller sin funktion och tar fram ett alternativ som 

befinner sig på Pareto-fronten. Då modellen använder dagspriset för en 

utsläppsrättighet blir den anpassad efter marknaden och får därmed en 

större miljömedvetenhet vid ett högre pris för utsläpp. 
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Abstract 
The transport sector accounts for a large part of the environmentally 

hazardous air emissions. Mid Sweden University is working with the 

trade and industry sector in a project that will facilitate the choice of 

transportation for a client. The choice of transportation is to be based on 

both its cost and also its environmental impact. The goal of this work is 

to create a model that offers the customer the best option in terms of cost 

and environmental impact. The transportation industry affects the 

environment through carbon dioxide emissions. These emissions are 

regulated by so-called emission rights. When making decisions in 

relation to different alternatives, it is important to find the best options 

and to then evaluate them. This can be done using the Pareto frontier 

and the weighted sum model. The survey was conducted by means of a 

literature study in order to fully grasp the magnitude of the environ-

mental impact of different types of transport and to determine how the 

optimization could be implemented. The emissions factors for different 

types of transport were calculated so as to evaluate the impact of the 

available alternatives on the environment. A model was created from 

the theories of the Pareto frontier and the weighted-sum. Data relating 

to various transportations were retrieved and then evaluated against 

each other. The customer has the option of either using his/her own 

attitude against cost and environmental impact or have the model 

calculate the reference weights by using the price of an emission right. 

The model was demonstrated using example data and the chosen 

alternative had a low cost and also a low environmental impact. The 

conclusion is that the model, despite some limitations, fulfills its role 

and gives an alternative that is located on the Pareto frontier. Since the 

model uses the daily price for emission rights it is market adapted and 

thus has a greater environmental awareness in relation to a higher price 

for emissions. 
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1 Inledning  
I detta arbete undersöks hur flera aspekter kan hanteras vid automatisk 

transportplanering. Idén är att automatiskt kunna ge en transportköpare 

ett förslag på den transport som passar köparen bäst utifrån dennes 

krav på kostnad och miljöpåverkan. Förhoppningen är att detta arbete 

kommer att ligga till grund vid implementeringen av ett transportplane-

ringssystem som hanterar fler aspekter än bara kostnad. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

De senaste hundra åren har människans påverkan på miljön stigit på 

grund av ökade utsläpp av hälso- och miljöskadliga ämnen från till-

verkningsprocesser och fordon som framdrivs av fossila bränslen. 

Transportbranschen har stått och står fortfarande för en stor del av 

dessa fordonsutsläpp. De höga nivåerna av skadliga ämnen har på 

senare år tydligare uppmärksammats och åtgärder mot utsläppen har 

tagits på flera fronter, inom transportbranschen genom en starkare 

reglering på motorernas effektivitet och det bränsle som används. [1]  

Ett projekt, Necl II, bedrivs för tillfället mellan Mittuniversitetet och 

näringslivet med mål att skapa en webbaserad portal där en kund kan 

beställa en godstransport på samma sätt som den beställer exempelvis 

en tågbiljett. I denna portal skall kunden också kunna ange sina prefe-

renser gällande miljöpåverkan och kostnad, dvs. om transporten skall 

vara billig eller miljövänlig. Portalen skall då ge ett förslag på den 

transport som passar kundens önskemål bäst. Detta arbete skall under-

söka hur miljö och kostnad kan hanteras i ett automatiskt beslutsstöd.  

1.2 Övergripande syfte 

Gods kan transporteras mellan två punkter på flera olika sätt i dagens 

samhälle. De olika transportsätten har troligtvis inte samma kostnad och 

de påverkar miljön på olika sätt. [1] Eftersom kunden skall kunna välja 

hur stor vikt som skall läggas på kostnad respektive miljöpåverkan, 

måste dessa två vägas mot varandra. När kostnad skall vägas mot 

miljöpåverkan uppstår problem eftersom de inte mäts i samma enheter. 

Det övergripande syftet är att undersöka hur två faktorer med olika 

enheter kan vägas mot varandra och slutligen ta fram den transport som 

lämpar sig bäst gentemot kundens preferenser genom en s.k. flermåls-
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optimering. Syftet är också att ge ett bakgrundsmaterial gällande 

godstransporters miljöpåverkan.   

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete fokuseras endast på de fyra transportslagen lastbil, tåg, 

fartyg och flyg då dessa transportslag är de vanligaste. Vid beräkningen 

av transportslagens utsläpp kommer endast koldioxid, CO2, att behand-

las eftersom gasen är den största bidragande orsaken till klimatföränd-

ring.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Förutom att ge förslag på och beskriva en modell som på ett acceptabelt 

sätt hanterar denna typ av flermålsoptimering, skall ett användningsfall 

med exempeldata visas. Arbetet har även som mål att besvara följande 

frågor: 

P1: Vilken miljöpåverkan har de fyra vanligaste godstransportslagen? 

P2: Vilka miljöskadliga ämnen uppkommer vid dessa transportslag? 

P3: Hur beräknas klimatpåverkan för ett visst gods vid varje trans-

portslag?  

1.5 Översikt  

Kapitel 2 ger läsaren bakgrundsinformation om transportbranschen och 

grundläggande kunskap om de teorier som kommer praktiseras. I 

kapitel 3 beskrivs metod för hur arbetet har utförts. I kapitel 4 presente-

ras beräkningar, lösningsförslag i form av en modell samt ett använd-

ningsfall. Slutsats av resultet återfinns i kapitel 5. 

1.6 Författarnas bidrag 

Huvudansvaret för kapitel 2.1 har fördelats på följande sätt. Mikael 

Olsson har behandlat lastbilar och fartyg i kapitel 2.1.1-2.1.2. Emil 

Jonsson har haft huvudansvaret för tåg och flyg i kapitel 2.1.3-2.1.4. 

Övriga kapitel har behandlats gemensamt.  
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2 Teori  
I kapitel 2.1-2.4 redovisas bakgrundsinformation och teorier kring 

flermålsoptimering. Först presenteras nuläget av transportbranschens 

miljöpåverkan. Därefter ges en kort beskrivning av de miljöfarliga 

ämnen som kan produceras av de olika transportslagen, samt en förklar-

ing av vad utsläppsrättigheter är och innebär. Slutligen beskrivs två 

grundläggande teorier inom området beslutsteori. 

2.1 Transportbranschens miljöpåverkan 

Transportbranschen kan delas in i fyra primära transportslag: lastbil, 

fartyg, tåg och flyg. I kapitel 2.1.1-2.1.4 presenteras de olika trans-

portslagens miljöpåverkan. 

2.1.1 Lastbilar 

Vid lastbilstrafik påverkas miljön på flera olika sätt i varierande 

utsträckning. Exempel på faktorer som inverkar på miljön är buller, 

luftföroreningar, försurning, övergödning och förstärkt 

växthuseffekt.[2] 

 

Det finns flera orsaker till de negativa miljöeffekterna, exempelvis 

partiklar från lastbilens däck och motorläckage, men den största orsaken 

är utsläppen från lastbilens förbränningsmotor. Vid undersökning vilket 

drivmedel som är vanligast i Sverige syns att diesel dominerar både 

bland lätta och tunga lastbilar. Se tabell 2.1.[3] 

 
Tabell 2.1: Lastbilar i trafik vid slutet av år 2010  

 Bensin Diesel Övrigt Total 

Totalvikt 

(kg) 

-3 500 3 501- -3 500 3 501- -3 500 3 501- -3 500 3 501- 

Antal 89 068 1 270 352 060 77 099 6 390 554 447 518 78 923 

 

De farliga ämnen som uppkommer vid förbränning av diesel är 

koloxider, svaveloxider, kväveoxider, kolväten och olika fasta 

partiklar.[4] 
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2.1.1.1 Koloxider 

Dieselmotorer släpper ut både kolmonoxid och koldioxid där utsläppen 

av kolmonoxid från diesel kan minskas vid användning av en 

katalysator.[5] Dieselbilar släpper ut mindre koldioxid än bensinbilar av 

samma effekt på en bestämd sträcka. Detta beror på att dieselmotorer är 

mer effektiva än bensinmotorer vilket leder till lägre bränsle-

konsumtion.[6] År 2009 stod lastbilar för ungefär 34 procent av det 

totala koldioxidutsläppet från vägtrafiken i Sverige. Av denna 

procentsats var fördelningen mellan tunga och lätta lastbilar 71 

respektive 29 procent.[7] Vid användning av biobränslen kan den totala 

utsläppsnivån av koldioxid minska eftersom den koldioxid som släpps 

ut redan finns i kretsloppet.[8] Koldioxidutsläppen från lastbilar ökar 

eftersom lastbilarna blir allt tyngre och liten utveckling bedrivs i 

området.[9]  

2.1.1.2 Svaveloxider 

Utsläppen av svaveldioxid från lastbilar är i dag låga tack vare sänkta 

svavelhalter i bränslen.[10] Den diesel som används i Sverige (MK1) och 

Europa (EN 590) är i princip fri från svavel.[11] 

2.1.1.3 Kväveoxider 

Utsläppen av kväveoxider är högre för dieselbilar än för bensinbilar och 

det finns inte heller något effektivt partikelfilter för lastbilar.[12] År 2009 

stod lastbilstrafiken för 29 procent av de totala kväveoxidsutsläppen i 

Sverige.[13] 

2.1.1.4 Kolväten 

Diesel av typ MK1 innehåller 60-70 procent mindre hälsoskadliga 

aromatiska kolväten än diesel av typ EN 590.[11] Utsläppen av kolväten 

från dieselmotorer kan minskas med hjälp av en katalysator.[5] 

2.1.1.5 Fasta partiklar 

De partiklar som kan hänföras till lastbilstransporter är av typen PM10 

från lastbilens däck, slitage av vägbeläggningen och slitage av 

bromsbeläggning samt PM2,5 från dieselavgaserna.[14] Partiklarna från 

dieselavgaser uppkommer då delar av dieselbränslet inte helt förbränns 

och består av metaller, sulfater och silikater. Partikelutsläppen kan 

variera beroende på motorns skick, vilken bränsletyp som används samt 

typen av partikelfilter som finns installerat.[15]   
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Enligt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) är lastbilar 

stora bidragare gällande utsläppen av koldioxid och kväveoxider 

samtidigt som bidraget av svaveloxider och kolväten är litet.[9] 

2.1.2 Fartyg 

Sjöfarten är ansvarig för både luft- och vattenföroreningar. För större 

fartyg är det vanligaste drivmedlet bunkerolja vilken innehåller stora 

mängder svavel.[16] Fartygen släpper därmed ut stora mängder 

svaveldioxid. Utsläppen av svaveldioxid från fartyg är större än 

utsläppen från landbaserade källor inklusive vägtrafiken.[17] År 2008 

stod rederibranschen för ungefär 63 procent av det totala 

svaveldioxidutsläppet i Sverige.[18] Sjöfarten är även en stor källa till 

utsläppen av kväveoxider i Sverige. Hela 48 procent av det totala 

utsläppet av kväveoxider i Sverige år 2008 kom från 

rederibranschen.[19] Rederierna står också för en stor del av Sveriges 

koldioxidutsläpp, år 2008 stod branschen för 12 procent av det totala 

utsläppet.[20] 

 

Den vattenförorening som kan orsakas av sjöfarten kommer främst från 

fyra källor. Dessa källor är spill av drivmedel och last, utsläpp av avfall 

som genereras ombord, miljöfarliga ämnen från fartygets bottenfärg 

samt hanteringen av barlastvatten. Barlastvatten kan vara miljöskadligt 

eftersom organismer kan flyttas till ett område där de inte hör hemma 

och därmed rubbas ekosystemet. Det finns för tillfället regler som skall 

minska utsläppen från spill, avfall och bottenfärg i Sverige. Det finns 

dock inga regler i Sverige som rör hanteringen av barlastvatten.[21]  

2.1.3 Tåg 

Tåg släpper ut mindre andel fossiltbränsle än något annat transportslag, 

förutom undantagen gå, cykla och segla. Transporter på järnväg är de 

som är minst miljöstörande, med avseende på både koldioxid och 

luftföroreningar. Detta beror på att 90 procent av det svenska järnvägs-

nätet är elektrifierat och att endast 5 procent av tågen dras av lok som 

går på diesel. [22][23] Går tågen på el släpps inget koldioxid ut under 

resans gång. Dock finns det ett litet utsläpp av koldioxid i samband med 

underhåll av de kraftverk som producerar elen, trots att själva elen 

kommer från vind- och vattenkraft. [24] Sedan år 1999 har SJ och Ban-

verket bara använt sig av miljömärkt el. [25]  

 

Vid långa transporter med gods är järnvägen det bästa alternativet. 
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Skall godset inte transporteras längre än 30 mil är det vanligtvis inte 

ekonomiskt försvarbart att använda tåg för transporten. Vid 60 mil och 

längre anses gods på järnvägen som mest konkurrenskraftigt. [25] 

2.1.4 Flyg 

Flygtrafik påverkar naturen negativt på flera plan, t.ex. genom buller 

och utsläpp. De största utsläppen är av vattenånga, koldioxid och 

kväveoxid. Flygtrafiken släpper ut mindre andel farliga ämnen än andra 

transportslag, om koldioxidutsläpp bortses. Enligt International Panel 

on Climate Change, IPCC, är flygets miljöpåverkan i storleksordningen 

200-400 procent större än om enbart utsläppen av koldioxid granskas. 

Detta har att göra med att flygplan släpper ut sina utsläpp högt uppe i 

atmosfären. Av det totala utsläppet av koldioxid i världen kommer 

därmed omkring 2 procent från flygtrafik medan bidraget till växthusef-

fekten från flygplan beräknas till omkring 3,5 procent. I atmosfären gör 

vissa ämnen större skada än ett likvärdigt utsläpp på marknivå, t.ex. 

vattenånga som vid marken snabbt återtas av naturen, men uppe i 

atmosfären ackumuleras och kan bidra till förhöjd uppvärmning av 

jorden. [26][27][28][29] 

 

Det finns farliga ämnen som släpps ut i samband med flygtrafik som 

inte kommer ifrån förbränning av jetbränsle, t.ex. urea som används för 

att bekämpa halka och glykol som används för att avisa flygplan före 

start. Dessa ämnen är inte alls i samma storleksordning som utsläppen 

av koldioxid eller kväveoxid. [26] 

 

Hur mycket miljöfarliga ämnen ett flygplan släpper ut under en flygresa 

varierar. Det beror på vilken typ av plan och storleken på planet men 

även miljö och hur långt planet måste taxa innan start och efter land-

ning. [30] 

 

Av de avgaser som flygplan släpper ut består 91,5 procent av syre och 

kväve, 8 procent av koldioxid och 0,5 procent av kväveoxid, oförbrända 

kolväten, kolmonoxid och svaveloxid. [27] 

2.2 Miljöfarliga ämnen 

I kapitel 2.2 ges en kort beskrivning av de ämnen som produceras vid 

användning av transportslagen beskrivna i kapitel 2.1. 
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2.2.1 Koloxider 

Vid förbränning av diesel eller andra fossila bränslen bildas 

kolmonoxid, CO, och koldioxid, CO2. Kolmonoxid är en färg-, lukt- och 

smaklös gas som vid inandning är farlig för människor och djur då den 

binder sig med hemoglobin och bildar karboxihemoglobin, vilket inte 

kan transportera syre på ett effektivt sätt. Inandning av stora kvantiteter 

kolmonoxid kan leda till koma och död.[31] Koldioxid är likt 

kolmonoxid en färg- och luktfri gas som i stora koncentrationer är farlig 

att andas in. Koldioxid är också ett av de största bidragande ämnena till 

växthuseffekten, ett naturligt fenomen som värmer jordens yta till en 

beboelig nivå.[32] Vid förbränning av fossila bränslen höjs 

koldioxidsnivån i atmosfären vilket bidrar till en ökad växthuseffekt, 

vilken i sin tur bidrar till en ökad global uppvärmning.[33] 

 

2.2.2 Svaveloxider 

Svaveldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen. När 

svaveldioxiden sedan släpps ut i atmosfären oxiderar den och 

svaveltrioxid bildas. När svaveltrioxiden sedan förenas med vatten 

bildas surt regn som bidrar till försurning av sjöar och vattendrag.[34] 

 

2.2.3 Kväveoxider 

Kväveoxider uppstår vid förbränning och speciellt vid höga 

temperaturer, som i en förbränningsmotor. Kväveoxid och kvävedioxid 

är två av de gaser som bildas. Kväveoxid i atmosfären kan omvandlas 

till surt regn och kvävedioxid är en giftig gas. Båda gaserna förtunnar 

ozonlagret och bildar smog.[35][36][37] 

 

2.2.4 Kolväten 

Kolväten är den samlade betäckningen för de kemiska föreningarna 

mellan kol och väte, diesel består huvudsakligen av kolväten. Kolväten 

är en direkt bidragande orsak till bildningen av smog och en indirekt 

bidragande orsak till växthuseffekten, då koldioxid bildas vid 

förbränning av kolväten.[38] Vid förbränning av aromatiska kolväten 

bildas polycykliska aromatiska kolväten vilka ökar risken för cancer.[11] 



Beslutsstöd inom logistik   

Emil Jonsson 

Mikael Olsson   

2 Teori 

2011-08-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

8 

2.2.5 Fasta partiklar 

Fasta partiklar är små fragment av ett ämne som svävar i luften. 

Partiklarna klassificeras efter storlek, närmare bestämt aerodynamisk 

diameter. En partikel med en viss aerodynamisk diameter har samma 

aerodynamiska beteende som ett klot med samma densitet och 

diameter. De vanligaste partiklarna i detta sammanhang är PM10 och 

PM2,5 vilka har en aerodynamisk diameter som är mindre än 10 

respektive 2,5 mikrometer. Utsläpp av hälsofarliga partiklar kan 

antingen ske genom naturliga händelser, t.ex. vulkanutbrott, eller 

genom mänsklig verksamhet som exempelvis förbränning av fossila 

bränslen. Inandning av partiklar kan leda till sjukdomar i luftvägarna, 

lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.[14][39] 

 

2.2.6 Vattenånga 

Den allra största delen av vattenångan som släpps ut i atmosfären 

påverkar inte naturen speciellt mycket utan faller tillbaka till marken i 

form av nederbörd, men en del av den vattenånga som släpps ut 

ovanför troposfären kan atmosfären ackumuleras och kan bidra till 

förhöjd uppvärmning av jorden.[26] 

 

2.2.7 Kondensstrimmor 

När den kalla luften som omringar ett flygplan på hög höjd reagerar 

med flygplanets varma avgaser, bildas det en viss mängd av kondens. 

Denna kondens fryser sedan till is på grund av den kalla omgivningen. 

Denna kondens uppträder på samma sätt som tunna moln vilket i 

förlängningen leder till en uppvärmning av jorden. I torr luft är 

kondensstrimmor oftast inget problem eftersom de snabbt försvinner till 

skillnad från i luft med hög luftfuktighet där det kan bestå i timmar. Ju 

längre en kondensstrimma består desto troligare är det att den växer på 

grund av att isbildningen tar upp fukt i omgivningen. Eftersom 

kondensstrimmor är så beroende av miljön är det lokalt hur de 

uppträder.[26] 

 

2.3 Utsläppsrättigheter 

Inom EU finns det ett tak på hur mycket koldioxid som sammanlagt får 

släppas ut inom vissa branscher. Vem som får släppa ut och hur mycket 

som får släppas ut bestäms av hur många utsläppsrättigheter som denne 

äger.[40] Handelssystemet inom EU för handel av utsläppsrättigheter 
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kallas EUAs. Ett innehav av en utsläppsrättighet ger ett företag rätten 

att släppa ut ett (1) ton koldioxid, CO2, eller möjligheten att sälja rättig-

heten.[41] 

Handeln med utsläppsrättigheter är en marknad där priset styrs av 

efterfrågan. En brist på rättigheter skapar ett högre pris och det blir 

intressantare för företag att minska sina utsläpp för att sedan kunna 

sälja sina rättigheter.[41] Inom hela EU finns 13 000 anläggningar som 

täcker sina utsläpp med utsläppsrättigheter vilket är cirka 40 procent av 

allt koldioxidutsläpp inom EU.[40] Det är inte endast stora företag och 

organisationer som har rätt att köpa och sälja utsläppsrättigheter utan 

även privatpersoner och mindre företag.[42] Handeln med utsläppsrät-

tigheter inom EU grundades för att nå upp till målen från Kyotoavtalet, 

där EU skulle minska utsläpp av koldioxid.[41] Priset för en utsläppsrät-

tighet är 240 kronor inklusive moms om den köps från Utsläpps-

rätt.se.[43] 

2.4 Beslutsteorier 

För att kunna jämföra kostnad och miljö krävs kunskap om vissa 

beslutsteorier. I kapitel 2.4.1 ges en beskrivning av begreppet Paretoop-

timalitet samt en algoritm för att finna Pareto-fronten. I kapitel 2.4.2 

förklaras termen viktad summa. 

2.4.1 Paretooptimalitet 

Termen Paretooptimalitet kommer ursprungligen från området 

nationalekonomi där den används för att beskriva en optimal fördelning 

av resurser mellan individer. Fördelningen sägs vara optimal när 

resurserna inte kan omfördelas så att en individ vinner utan att en 

annan individ förlorar på omfördelningen. Vi kan introducera 

begreppet Pareto front vilket är den samlade mängden Paretooptimala, 

eller icke-dominerade, alternativ av en större mängd tillgängliga 

alternativ.[44] Figur 2.1 visar Pareto-fronten av ett antal 

transportalternativ där två ofta motstridiga faktorer, kostnad och 

miljöpåverkan, skall minimeras. 
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Figur 2.1: Pareto-front 

Kvadraterna i figur 2.1 representerar de olika alternativen, där varje 

alternativ har en viss kostnad och miljöpåverkan. En grå kvadrat är ett 

Paretooptimalt alternativ, vilket har en lägre kostnad och miljöpåverkan 

än någon av de vita kvadraterna, men antingen högre kostnad eller 

miljöpåverkan än någon av de andra grå kvadraterna. Pareto-fronten, 

som visas med en röd linje, består av alla Paretooptimala alternativ. 

Inom andra ämnesområden, exempelvis beslutsteori och 

flermålsoptimering, kan Pareto-fronten användas för att begränsa 

antalet alternativ och sortera bort de dominerade. Beslutsfattaren kan då 

koncentrera sig på de alternativ som utgör Pareto-fronten och inte är 

dominerade.[44] 

  

Vid flermålsoptimering blir det centralt att finna dessa icke-dominerade 

alternativ för att sedan kunna göra avvägningar mellan de olika målen. 

En algoritm för att hitta de icke-dominerade alternativen ges av K.K. 

Mishra och Sandeep Harit. Författarnas algoritm ser ut på följande sätt: 

 

1. Sortera alla alternativ (P1...Pn) efter första målet i storleksordning 

och lägg dessa i en sorterad lista O. 

2. Ta första alternativet i den sorterade listan O och lägg det i en 

mängd S1. 

3. För varje alternativ Oi (förutom första alternativet) i listan O. Jäm-

för med alternativen i S1. 
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a. Om något alternativ i S1 dominerar Oi, ta bort Oi från O. 

b. Om Oi dominerar något alternativ i S1, ta bort alternativet 

från S1. 

c. Om Oi är ett icke-dominerat alternativ, lägg till Oi till S1. 

d. Om S1 blir tom, lägg direkt till en lösning till S1. 

4. Skriv ut icke-dominerad mängd S1. 

En stor fördel med denna algoritm jämfört med andra existerande 

algoritmer är att den inte behöver söka igenom alla dominerade 

alternativ för att finna de icke-dominerade alternativen. Detta betyder 

att algoritmen mycket snabbare hittar de icke-dominerade alternativen 

än andra existerande algoritmer, vilket är fördelaktigt. Denna algoritm 

tar inte hänsyn till identiska alternativ men efter viss modifikation kan 

detta problem lösas.[45] 

 

2.4.2 Viktad summa 

En av de vanligaste och enklaste modellerna för att hantera beslut av 

alternativ med flera kriterier är den s.k. viktade summan.[46] Modellens 

grundidé är att omvandla enheterna för de olika alternativens kriterier 

till en gemensam normaliserad skala och sedan addera vikter, som ger 

en bild av beslutsfattarens ställning till kriteriernas betydelse. Det är då 

möjligt att beräkna vilket som är det bästa alternativet med avseende på 

alla kriterier och dessas vikter eftersom alla kriterier har samma 

enhet.[47] Generellt kan modellen beskrivas som ekvation 2.1. 

 

 V(Ai) =   𝑤𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  , för i = 1,2,3...m.  (2.1) 

 

I formeln ovan betecknar m och n antalet alternativ respektive antalet 

kriterier för varje alternativ. Vikten för varje kriterium j betecknas av wj 

och värdet av alternativ i för kriterium j representeras av aij. V(Ai) 

beskriver slutligen den totala viktade summan för ett alternativ i. Om 

målet exempelvis är att maximera alla kriterier skall det alternativ som 

ger högst värde på V(Ai) väljas.[46] 

 

Ett nödvändigt villkor för användning av viktad summa utan risk är att 

beslutfattarens relativa inställning till två alternativ som har samma 

profil för ett kriterium inte förändras om alternativen får en annan 

gemensam profil för detta kriterium. Inställningen till ett kriterium skall 

därmed inte påverkas av ett annat kriterium.[47] 
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2.4.2.1 Omvandling av kriteriernas enheter 

För att omvandla kriteriernas enheter till en normaliserad skala finns 

flera metoder, varav två beskrivs här: 

  

Om gi(a) betecknar det reella värdet av kriterium i för alternativ a kan 

det normaliserade värdet av gi(a) beskrivas enligt formel 2.2, där gi,max är 

det maximala reella värdet av kriterium i för alla tillgängliga alternativ. 

 

 𝑔𝑖
′ (𝑎) =  

𝑔𝑖(𝑎)

𝑔𝑖 ,𝑚𝑎𝑥
    (2.2) 

 

I denna metod kommer det maximala reella värdet att få det 

normaliserade värdet 1 och de andra reella värdena ett normaliserat 

värde mellan 0 och 1. Kvoten mellan två alternativs reella och 

normaliserade värden kommer att bevaras i denna metod. 

 

 
𝑔𝑖

′ (𝑎)

𝑔𝑖
′ (𝑏)

=
𝑔𝑖(𝑎)

𝑔𝑖(𝑏)
    (2.3) 

 

Detta innebär att påståenden som "alternativ a är dubbelt så bra som 

alternativ b med avseende på kriterium i" även är sant efter 

normaliseringen. Denna metod kan vara fördelaktig där den reella 

skalan är av typen kvotskala.[47] Massa, längd och tid är exempel på 

enheter som mäts i en kvotskala.[48] 

  

En annan metod visas i formel 2.4, där gi,max är det maximala reella 

värdet och gi,min det minimala reella värdet av kriterium i för alla 

tillgängliga alternativ. 

 

 𝑔𝑖
′′(𝑎) =  

𝑔𝑖 𝑎 −𝑔𝑖 ,𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑖 ,𝑚𝑎𝑥 −𝑔𝑖 ,𝑚𝑖𝑛
    (2.4) 

 

Denna metod kommer att fördela de reella värdena proportionerligt 

mellan 0 och 1, där det minimala reella värdet blir 0 och det maximala 

reella värdet blir 1. I denna metod bevaras inte kvoten mellan två 

alternativs reella och normaliserade värden.[47] Metoden lämpar sig 

bäst för intervallskalor, exempelvis temperatur i Celsius.[47][48] 
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3 Metod 
I kapitel 3 beskrivs tillvägagångssättet för att genomföra arbetet. Under 

arbetets gång har både en inledande litteraturstudie och ett antal 

optimeringar genomförts. Först ges en beskrivning av metoden för 

litteraturstudien följt av metoden för optimeringen. 

 

3.1 Litteraturstudie 

För att förstå hur miljön påverkas av transporter och skillnader mellan 

olika transportslag, genomfördes en litteraturstudie under den första 

delen av projekttiden. Relevant information sammanfattades för att ge 

en uppfattning om vad som är viktigt under optimeringen. Källorna är 

webbaserade och till stor del vetenskapliga artiklar. 

 

3.2 Optimering 

Modellen konstruerades för att välja det bästa alternativet med hänsyn 

till kundens personliga preferenser gentemot kostnad och miljöpåver-

kan. Litteraturstudien gav förståelse för olika metoder för flermålsopti-

mering. I detta fall ansåg vi att teorier om Pareto front och viktad 

summa skulle kunna tillämpas för att hitta en lämplig algoritm. Olika 

villkor användes för att sortera bort ointressanta alternativ. Därefter 

nyttjades teorin om Pareto-front för att sortera bort dominerade alterna-

tiv. De kvarvarande icke-dominerade alternativen utvärderades sedan 

med teorier kring viktad summa. För optimeringen användes datorpro-

grammet Matlab. 

3.3 Modell 

Modellen som beskrivs i kapitel 3.3 har som mål att ge en transportbe-

ställare förslag på vilken eller vilka av de tillgängliga transporterna som 

passar beställaren bäst utifrån dennes inställning till kostnad och 

miljöpåverkan. Förslagen skall ges som en rankad lista, med den bästa 

transporten som första förslag. 
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3.3.1 Indata 

Transportbeställaren anger i portalen vikt och storlek på det paket 

denne vill skicka, start- och slutpunkt för transporten samt när 

transporten senast skall vara levererad i form av datum. För att 

modellen skall kunna ge rättvisa förslag krävs också att beställaren 

anger en maximal kostnad för transporten. Utifrån denna information 

bör data om tillgängliga transporter kunna hämtas från olika 

transportörer. Dessa data är kostnaden för transporten, tidpunkt för 

leverans, transportsträcka samt vilket transportsätt som kommer att 

användas. Beställarens profil i portalen kommer också ge information 

om hur dennes inställning till kostnad och miljöpåverkan ser ut. 

För att den föreslagna modellen skall kunna ge transportbeställaren 

förslag på de bästa transporterna kommer en del av ovanstående 

information och data behöva importeras till modellen. Den data och 

information som krävs för att modellen skall fungera som tänkt är 

följande: 

 

 De transporter som finns tillgängliga på sträckan mellan start- 

och slutpunkt. 

 Kundens pris för varje transport som finns tillgänglig på sträck-

an. 

 Leveranstidpunkt för varje transport som finns tillgänglig på 

sträckan. 

 Varje enskild transports faktiska sträcklängd och fordonstyp. 

 Senaste leveranstid enligt kunden i form av datum. 

 Den maximala kostnaden beställaren är villig att betala. 

 Godsets vikt. 

Den inställning som beställaren har till kostnad och miljöpåverkan är 

enbart nödvändigt när beställaren vill sätta egna vikter. 

3.3.2 Stegvis beskrivning av modellens funktion 

I kapitel 3.3.2 ges en detaljerad beskrivning av hur modellen fungerar. 

En stegvis förklaring av modellens funktioner samt en redogörelse för 

vilka teoretiska metoder som eventuellt är kopplade till varje funktion 

kommer att ges.  
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Steg 1 

I steg 1 importeras först data om alla potentiella transporter mellan 

start- och slutpunkt för beställarens gods. Data innefattar uppgifter om 

transportens pris, leveranstidpunkt, faktiska sträcklängd och 

fordonstyp. Skulle en transport vara av multimodal typ ges priset för 

hela rutten, den slutliga leveranstidpunkten samt sträcklängd och 

fordonstyp för varje del av rutten. Vi har efter detta steg alla potentiella 

alternativ för att transportera godset från start- till slutpunkt. 

Steg 2 

I steg 2 jämförs beställarens krav på leveranstidpunkt med de 

tillgängliga alternativens beräknade leveranstidpunkt. Om ett 

alternativs beräknade leveranstidpunkt är senare än beställarens krav 

raderas alternativet från listan. Efter detta steg har vi kvar alla 

potentiella alternativ som uppfyller kravet på leveranstidpunkt. 

Steg 3 

I steg 3 jämför modellen de kvarvarande alternativens pris med 

beställarens krav på högsta kostnad. Om något alternativ har ett högre 

pris än beställarens krav så kommer alternativet att raderas från lista. 

När jämförelsen är färdig kommer listan över potentiella alternativ vara 

begränsad till alternativ som uppfyller kraven på kostnad och 

leveranstidpunkt. 

Steg 4 

Fram till steg 4 har modellen tagit bort de transportalternativ som inte 

uppfyller beställarens krav. För de kvarvarande alternativen skall 

modellen nu beräkna hur stor miljöpåverkan varje alternativ har. 

Transportens miljöpåverkan beräknas med avseende på sträckans 

längd, fordonstyp och godsets vikt, och mäts sedan i antal ton 

koldioxid. Vid multimodala transporter beräknas ruttens totala 

miljöpåverkan genom att addera den miljöpåverkan varje delsträcka 

genererar. För närmare detaljer rörande beräkningsmetod, se kapitel 4.1. 



Beslutsstöd inom logistik   

Emil Jonsson 

Mikael Olsson   

3 Metod 

2011-08-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

16 

Steg 5 

Steg 5 i modellen är att generera alternativens Pareto front genom att 

radera de dominerade alternativen. Till detta steg använder modellen 

den algoritm som K.K. Mishra och Sandeep Harit har utvecklat. I denna 

algoritm behöver inte alla dominerade alternativ genomsökas för att 

finna de icke-dominerade alternativen. Detta gör att denna algoritm är 

snabb vilket lämpar sig bra för vår modell. Vi har dock modifierat 

algoritmen så att den tar hänsyn till identiska alternativ genom att lägga 

till fler villkor. För vidare detaljer om denna algoritm se kapitel 2.4.1 och 

för vidare detaljer kring modifikationen se bilaga A och B.  

Steg 6 

I steg 6 har modellen begränsat antalet potentiella alternativ till endast 

icke-dominerade alternativ. Nästa steg är att omvandla de reella 

värdena för alternativens pris och miljöpåverkan till en gemensam 

normaliserad skala. Först efter detta steg kan alternativen rättvist 

jämföras mot varandra eftersom vi inte längre jämför hur bra de reella 

värdena är utan hur bra ett värde är i förhållande till ett annat. I 

modellen används ekvation 2.2 för att normalisera värdena. Det 

normaliserade värdet för exempelvis ett givet alternativs kostnad erhålls 

genom att dela det reella värdet för alternativets kostnad med den 

största kostnaden. Denna metod valdes för att bevara kvoten mellan två 

alternativs reella och normaliserade värden. 
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Steg 7 

I steg 7 skall viktningen mellan kostnad och miljöpåverkan bestämmas. 

För detta finns två metoder. Antingen bestäms vikterna direkt utifrån 

beställarens profil i portalen där beställarens inställning till kostnad och 

miljöpåverkan redan har fastställts eller bestäms vikterna utifrån ett 

referensalternativ. Eftersom det billigaste alternativet också kommer att 

vara det alternativ som har störst miljöpåverkan undersöker modellen 

hur mycket det skulle kosta att gå från den största miljöpåverkan till 

den lägsta. För att bestämma denna kostnad används marknadspriset 

för utsläppsrätter. Modellen tar då fram ett referensalternativ med 

kostnaden för det billigaste alternativet adderat med kostnaden som 

motsvarar skillnaden i miljöpåverkan, alternativet har samma värde för 

miljöpåverkan som det alternativ med minst miljöpåverkan. Det 

billigaste alternativet och referensalternativet kan då totalt sett anses 

vara lika bra. Referensalternativet normaliseras sedan efter samma 

metod som övriga alternativ och därefter kan vikterna bestämmas efter 

ekvation 3.1 och 3.2. 
 
 

𝑤1 =  
𝑔2

′  𝑎𝑟𝑒𝑓  − 𝑔2
′ (𝑎1)

𝑔1
′  𝑎1 −𝑔2

′  𝑎1 +𝑔2
′  𝑎𝑟𝑒𝑓  −𝑔1

′ (𝑎𝑟𝑒𝑓 )
  (3.1) 

 

 

𝑤2 = 1 − 𝑤1    (3.2) 
 

Steg 8 

I modellens sista steg (steg 8) rangordnas alternativen genom beräkning 

av den viktade summan. Den viktade summan kan användas eftersom 

vi kan anta att beslutsfattarens inställning mellan två alternativ inte 

förändras om en gemensam profil för ett kriterium ändras. Eftersom 

målet med modellen är att ge förslag på de alternativ som har lägst 

kostnad och minst miljöpåverkan kommer det bästa alternativet också 

vara det som har den minsta viktade summan. Modellen kommer därför 

att minimera den viktade summan av kostnad och miljöpåverkan enligt 

ekvation 3.3. 

 

 min 𝐴𝑖
𝑇𝑜𝑡−𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  𝑤𝑗𝑎𝑖𝑗

2
𝑗=1  för i = 1,2,3...m  (3.3) 
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Modellen kommer slutligen att lista alternativen i storleksordning från 

det minsta till det största vilket ger beställaren de förslag som passar 

denne bäst. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 visas hur miljöpåverkan kan beräknas för de olika trans-

portslagen. Därefter följer ett användningsfall med två föreslagna 

modeller. 

4.1 Utsläppsberäkningar 

Utsläppsberäkningarna som är gjorda nedan är beräknade med data 

från Green Cargos miljökalkyl. Denna kalkylator innefattar hela världen 

med vägnät, järnvägar, flygplatser och hamnar.[49] 

 

Med fyllnadsgran menas hur stor del av den totala kapaciteten i vikt 

som utnyttjas. Tomtransporter definieras som behovet av att returnera 

till ursprungsplatsen med tom last, där 100 procent anger att returen 

sker med fullständigt tom last medan 0 procent anger att returen sker 

med full last.[50] 

 

För att få fram lämplig data använde vi oss av deras utökade kalkylator 

för att möjliggöra manuell hantering av transporttyper. När vi gjorde 

beräkningarna var variabler som fyllnadsgrad och tomtransporter 

standard från Green Cargo. Detta medför att det är skillnad mellan olika 

transportslag med avseende på fyllnadsgrad och tomtransporter, dock 

ger detta än mer verklighetsbaserad bild av hur verkligheten ser ut 

eftersom det skiljer sig åt i de faktiska fallen. 

 

Utsläppen är av enheten metriska ton co2 (koldioxid) per km med ett (1) 

ton medeltungt gods (definieras som 10,5 ton per TEU Twenty-foot 

Equivalent Unit/20-fots container).[50] Euroklasser, fordonsklasser, 

fyllnadsgrad och tomtransporter är angivna vid de olika transportty-

perna där det var möjligt. I de fallen där utsläppsfaktorn är noll är 

utsläppen så små att de är försumbara. Utsläppen är beräknade på 

sträckan Sundsvall-Stockholm och därefter dividerade på sträckan. Den 

faktiska sträckan skiljer sig mellan de olika transportsätten vilket beror 

på att vid beräkningarna för järnväg, flyg och båt tänkte att transporten 

enbart skulle ske mellan tågstation, flygplats och hamn. 
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Lastbil 

Lastbil Euro-3, fordonsklass 24-40t, 60 procent fyllnadsgrad, 20 procent 

tomtransport. 

Utsläpp: 0,027 ton CO2  

Sträcka: 382,78 km 

0,027/382,78 = 0,00007054 ton CO2 per km 

 

Lastbil Euro-5, fordonsklass 24-40t, 60 procent fyllnadsgrad, 20 procent 

tomtransport. 

Utsläpp: 0,027 ton CO2 

Sträcka: 382,78 km 

0,026/382,78 = 0,00006792 ton CO2 per km 

 

Järnväg 

Elektrifierat tåg, med 60 procent fyllnadsgrad, 50 procent tomtransport 

0 ton CO2 i utsläpp 

 

Diesel drivet tåg, med 60 procent fyllnadsgrad, 50 procent tomtransport 

Utsläpp: 0,0097 ton CO2 

Sträcka: 421,26 km 

0,0097/421,26 = 0,00002303 ton CO2 per km 

 

Flyg 

Hybdrid short haul, 65 procent fyllnadsgrad 

Utsläpp: 0,8388 ton CO2 

Sträcka: 420,83 km 

0,8388/420,83 = 0,00219134 ton CO2 per km 

 

Hybdrid medium haul, 65 procent fyllnadsgrad 

Utsläpp: 0,5053 ton CO2 

Sträcka: 420,83 km 

0,5053/420,83 = 0,00120072 ton CO2 per km 

 

Båt 

BC intra-continental, 57 procent fyllnadsgrad 

Utsläpp: 0,00435 ton CO2 

Sträcka: 455,80 km 

0,00435/455,80 = 0,00000954 ton CO2 per km 

 

BC only great lakes, 57 procent fyllnadsgrad, 0 ton i CO2 utsläpp. 
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4.2 Användningsfall 

Följande användningsfall demonstrerar hur vår modell kan appliceras 

på data. Som exempel skall en tänkt beställare skicka gods med vikten 

11 500 kg från Umeå till Malmö. Beställaren har valt ett maximalt pris 

för transporten på 14 000 kronor och ett krav på sista leveransdatum 

den 20 maj 2011. Modellen tar hänsyn till transportslagen lastbil, järn-

väg, flyg och båt. Transportsträckan för var och ett av fordonsslagen 

hämtades från Green Cargos miljökalkylator. För beräkning av utsläpp i 

koldioxid per km användes data från kapitel 4.1. Pris för olika transpor-

ter var svårt att hitta därför uppskattade vi priser för transporterna. 

 

I detta exempel har vi förutsatt att transporterna med flyg, båt och tåg 

endast sker från flygplats, hamn respektive tågstation och att godset inte 

har transporterats till eller från dessa platser med lastbil. 

 

Tabell 4.1 visar de potentiella transporterna mellan Umeå och Malmö 

med tillhörande data. 

 
Tabell 4.1: Potentiella transporter 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 

Kostnad 13 410 13 300 13 380 13 360 13 400 13 490 13 570 

Leveransdatum 110516 110515 110516 110514 110515 110515 110522 

Fordonskod 1 1 1 2 2 2 3 

Sträcka 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 1 384 

 

Alternativ 8 9 10 11 12 13 14 

Kostnad 13 600 13 630 13 600 13 640 14 700 14 200 13 900 

Leveransdatum 110520 110518 110519 110517 110515 110517 110519 

Fordonskod 3 3 3 4 5 5 5 

Sträcka 1 384 1 384 1 384 1 384 1 087 1 087 1 087 

 

Alternativ 15 16 17 18 19 20 

Kostnad 14 300 13 800 13 500 13 580 13 650 13 590 

Leveransdatum 110516 110518 110519 110517 110520 110523 

Fordonskod 6 6 7 7 8 8 

Sträcka 1 087 1 087 1 387 1 387 1 387 1 387 

 

Kostnaden anges i svenska kronor, leveransdatum avser dagen då 

godset är framme vid slutdestination medan fordonskod syftar på 
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vilken typ av fordon som transporterar godset. För närmare beskrivning 

av fordonskod se tabell 4.2, och sträcka anger i kilometer hur långt 

godset transporteras. 

 
Tabell 4.2: Fordonskoder 

Fordonskod Fordonstyp 

1 Lastbil Euroklass 3 

2 Lastbil Euroklass 5 

3 Tåg, elektrifierat 

4 Tåg, dieseldrivet 

5 Flygplan, Hybdrid Short 

Haul 

6 Flygplan, Hybdrid Medi-

um Haul 

7 Fartyg, BC intra-

continental 

8 Fartyg, BC only great lakes 

 

Data om transporterna i form av en matris, beställarens krav på kostnad 

och leveransdatum samt godsets vikt importeras till modellen. Modellen 

eliminerar alternativen 7 och 20 då dessa alternativs leveransdatum är 

senare än beställarens krav. Därefter elimineras alternativen 12, 13 och 

15 eftersom dessa alternativ är för dyra enligt beställaren. För de kvar-

varande alternativen beräknas nu hur stor miljöpåverkan dessa alterna-

tiv har. När detta är fastställt kan Pareto-fronten hittas. Figur 4.1 visar 

de kvarvarande alternativen samt Pareto-fronten med avseende på 

kostnad och utsläpp. 
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Figur 4.1: Pareto-front med dominerade alternativ 

När Pareto-fronten har funnits kan de dominerade alternativen elimine-

ras. Kvar finns endast de icke-dominerade alternativen. I figur 4.2 visas 

Pareto-fronten av alternativen. 
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Figur 4.2: Pareto-front utan dominerade alternativ 

De alternativ som utgör Pareto-fronten är 2, 4, 17, 8 och 10. Noterbart är 

att alternativ 8 och 10 är identiska sett till kostnad och utsläpp, vilket 

modellen tar hänsyn till. Kostnads- och utsläppsvärdena för dessa 

alternativ normaliseras nu och vikterna för de två kriterierna fastställs.  

 

Om vi antar att beställaren inte har en fördefinierad profil för vikterna 

kommer modellen att generera referensvikter. Dessa referensvikter blir i 

detta fall 98,2 procent på kostnad och 1,8 procent på miljöpåverkan. 

Modellen skriver slutligen ut en rangordnad lista av alternativen där 

även transporternas utsläpp i ton visas. Om referensvikterna används 

rangordnas listan enligt tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3: Resultat med referensvikter  

Alternativ 17 2 4 8 10 

Kostnad 13 500 13 300 13 360 13 600 13 600 

Leveransdatum 110519 110515 110514 110520 110519 

Fordonskod 7 1 2 3 3 

Sträcka 1 387 1 245 1 245 1 384 1 384 

Utsläpp 0,159505 1,01654 0,973590 0 0 
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Om vi istället antar att beställaren har en fördefinierad profil för vikter-

na kommer resultatet att se annorlunda ut. Eftersom kostnaden i detta 

användningsfall är ungefär samma för alla icke-dominerade alternativ 

kommer resultatet se likadant ut för alla kostnadsvikter upp till 90 

procent. Om beställaren då skulle ha en viktprofil där denne har samma 

inställning till miljö och kostnad, dvs. vikterna 50 procent kostnad och 

50 procent miljö, skulle modellen därmed ge samma förslag som för 

vikterna 90-10. I tabellerna 4.4, 4.5 och 4.6 visas vilka alternativ som 

modellen föredrar för kostnadsvikter mellan 90-100 procent.  

 
Tabell 4.4: Resultat med vikterna 90-10 

Alternativ 8 10 17 4 2 

Kostnad 13 600 13 600 13 500 13 360 13 300 

Leveransdatum 110520 110519 110519 110514 110515 

Fordonskod 3 3 7 2 1 

Sträcka 1 384 1 384 1 387 1 245 1 245 

Utsläpp 0 0 0,159505 0,973590 1,01654 

 

  

 

 

 Tabell 4.5: Resultat med vikterna 95-5 

Alternativ 8 10 17 2 4 

Kostnad 13 600 13 600 13 500 13 300 13 360 

Leveransdatum 110520 110519 110519 110515 110514 

Fordonskod 3 3 7 1 2 

Sträcka 1 384 1 384 1 387 1 245 1 245 

Utsläpp 0 0 0,159505 1,01654 0,973590 

 

  

 

  

Med vikterna 95 procent kostnad och 5 procent miljöpåverkan ser vi att 

alternativen 2 och 4 byter position. 

 
Tabell 4.6: Resultat med vikterna 99-1 

Alternativ 2 4 17 8 10 

Kostnad 13 300 13 360 13 500 13 600 13 600 

Leveransdatum 110515 110514 110519 110520 110519 

Fordonskod 1 2 7 3 3 

Sträcka 1 245 1 245 1 387 1 384 1 384 

Utsläpp 1,01654 0,973590 0,159505 0 0 
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Först vid vikterna 99 procent kostnad och 1 procent miljöpåverkan 

föredrar modellen det billigaste alternativet. För närmare detaljer 

angående programkod se bilaga A och B. 
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5 Slutsats 
Det övergripande målet under detta arbete har varit att underlätta 

kundens val när denna skall skicka en vara. Modellen vi har föreslagit 

uppfyller detta mål på ett satisfierande sätt, vilket också visas med ett 

användningsfall. I rapporten beskrivs även vilken miljöpåverkan de fyra 

vanligaste godstransportslagen har samt vilka ämnen som står för 

denna miljöpåverkan. Rapporten innehåller också konkreta beräk-

ningsmetoder för utsläpp där varje transportslag behandlas enskilt. 

 

Ett kritisk steg i modellen är att de ingående värdena är korrekta. 

Beställaren bör ha en uppfattning om priset för transporten innan denne 

bestämmer sin maximala prisgräns. Om prisgränsen är orimlig kan 

modellen ge ett icke satisfierande resultat. Ett krav för att modellen skall 

fungera som planerat är även att informationen om de olika transportal-

ternativen är korrekta, exempelvis leveransdatum och priser.  

 

Modellen använder dagspriset på utsläppsrattigheter för att väga 

utsläpp i relation till kostnad. När utsläppsrättigheterna minskar i antal 

kommer förmodligen priset för dessa att stiga, enligt lagen om tillgång 

och efterfrågan, och på grund av vår modells konstruktion kommer 

miljöaspekten väga tyngre gentemot kostnaden om detta sker. Detta 

leder till att modellen anpassas efter marknaden och blir mer miljömed-

veten allteftersom priset på utsläpp ökar. 

 

I användningsfallet blev vikten för kostnad mycket stor när referensvik-

ter nyttjades. Detta beror på att kostnaden för att täcka utsläppet mellan 

det alternativ som har högst utsläpp och det som har minst blir mycket 

liten i jämförelse med skillnaden mellan alternativens faktiska leverans-

kostnad. Därför kommer en stor vikt att läggas vid kostnad i detta 

användningsfall. 

 

5.1 Förslag till vidare arbete  

Vi har i detta arbete enbart betraktat tid som en faktor som antingen 

uppfylls eller inte. Vidare arbete inom detta område skulle kunna leda 

till att tid optimeras som en faktor, på samma sätt som kostnad och 

utsläpp. Denna flermålsoptimering med tre faktorer skulle bli komplex-
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are och därtill en mer avancerad algoritm men skulle kunna bli intres-

santare när tidsminimering är av intresse. Vi har inte tagit upp detta på 

grund av tidsbrist samt att detta inte riktigt var målet med arbetet. 

 

Modellen hanterar inte risker eller osäkerhet som förseningar. Detta 

skulle kunna lösas med statistik över förseningar som tillämpas i 

modellen. 

 

Utsläppsberäkningarna i modellen baseras på sträcka och fordonstypen. 

Tänkbara förbättringar för utsläppsberäkningarna skulle kunna innefat-

ta fler miljöpåverkande ämnen och ett större antal fordonstyper.  

 

För att säkerställa att indata är korrekt skulle en integrering av t.ex. 

Schenkers databas med portalen vara fördelaktig då modellens indata 

skulle vara riktiga och uppdaterade.     
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 

 Modellen utan fördefinierade vikter, skriven i Matlab 

 

%Miljömodell tar in en 4xn matris matris med kostnad, 

leveranstidpunkt, fordonstyp och transportsträcka. Den tar också 

in krav på maximal leveranstidpunkt och kostnad. Samt vikten på 
det gods som skall skickas. Den skriver ut en rangordnad lista 
med de alternativ som är bäst med avseende på kostnad och 
miljöpåverkan. 

  
function H = Miljomodell(X,l,c,v) 

  
[m,n] = size(X); %Undersöker storleken på X 
for i = 1:n 
    X(5,i) = i; %Lägger till index 
end 

  
Utslapp = [1 2 3 4 5 6 7 8; 0.000071 0.000068 0 0.000023 

0.002191 0.001201 0.00001 0];   

 %Beräkningsfaktorer för de olika transporttyperna 

  
A = []; 
p = 1; 
for i = 1:n 
    if X(2,i) <= l && X(1,i) <= c                                      

 %Om leverans- och kostnadsvillkoret uppfylls  
        A(:,p) = X(:,i); 
        p = p+1; 
    end 
end 

  

  
[m,n] = size(A); 

  
for i = 1:n 
    for j = 1:8 
        if A(3,i) == Utslapp(1,j) 
            A(6,i) = Utslapp(2,j).*A(4,i).*(v./1000); 

%Beräknar utsläppen. Utsläppsfaktor * sträcka * vikten i 

kilogram 
        end 
    end 
end 

  

  
S1 = []; 

%Skapar en tom matris som skall innehålla icke-dominerade transporter 
k = 1; %Räknare 
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B = []; %Skapar sorterbar matris 

  
for i=1:n 
    B(1,i) = A(1,i); 
    B(2,i) = A(6,i); %Initierar sorterbar matris 
    B(3,i) = A(5,i); 
end 

  

  
[Y,IB] = sort(B,2); %Sortera matrisen efter kostnad 
for q = 1:n 
    Y(2,q) = B(2,IB(1,q)); %Behåll relationen till utsläpp 
    Y(3,q) = B(3,IB(1,q)); %Behåll relationen till index 
end 

  
S1(1,1) = Y(1,1);%Lägg transporten med lägst kostnad i kolumn 1 i S1 
S1(2,1) = Y(2,1); 
S1(3,1) = Y(3,1); 

  
for i=2:n %Går igenom värden i Y. Börjar på position 2. 
    for j=1:k %Går igenom värden i S1 
        if S1(2,j)<= Y(2,i) && S1(1,j) ~= Y(1,i) 

%Har transporten Y(i) samma eller högre m.p. än den/de som är 

billigare 
            Break %så skippa denna transport. Den är dominerad. 
        elseif S1(1,j) == Y(1,i) && S1(2,j) > Y(2,i)                

%Har transporten Y(i) lägre m.p. än en transport med samma 

kostnad 
            S1(1,k) = Y(1,i); %så ersätt denna transport. 
            S1(2,k) = Y(2,i); 
            S1(3,k) = Y(3,i); 
        elseif j==k || S1(1,j) == Y(1,i) && S1(2,j) == Y(2,i)       

%Har transporten gått igenom loopen utan att blivit dominerad 

eller är den likadan som annan 
            k = k + 1; %Addera en kolumn på S1 
            S1(1,k) = Y(1,i); 

%Lägg den icke-dominerade transportens kostnad i den nyskapade 

kolumnen k 
            S1(2,k) = Y(2,i); 

%Lägg samma transports miljöpåverkan i den nyskapade kolumnen k 
            S1(3,k) = Y(3,i); 
        end 
    end 
end 

  
S1n = []; %Matris för normaliserade värden 
S1max = max(S1'); 
cmax = S1max(1,1); %Största kostnaden för alla alternativ 
mmax = S1max(1,2); %Största utsläppsvärdet för alla alternativ 
[m,n] = size(S1); 

  
for i = 1:n 
    S1n(1,i) = 1 - (S1(1,i)./cmax); 

%Normaliserar värden för kostnad. Det bästa alternativet blir 1. 
    S1n(2,i) = 1 - (S1(2,i)./mmax); 

%Normaliserar värden för utsläpp. Det bästa alternativet blir 1. 
    S1n(3,i) = S1(3,i);  %Behåll index 
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end 

  
u = 240; %Marknadspris utsläppsrättigheter 1 ton co2 

aRef = []; %Skapar referensalternativ 

  
aRef(1,1) = S1(1,1) + ((S1(2,1)-S1(2,n)).*u); 

%Referensalternativ får kostnaden för billigaste alternativet + 

kostnad för att gå från sämsta till bästa utsläpp 
aRef(2,1) = S1(2,n); 

%Referensalternativ får bästa värdet för utsläpp 

  
aRefN(1,1) = 1- (aRef(1,1)./cmax);%Normalisera referensalternativ 
aRefN(2,1) = 1- (aRef(2,1)./mmax); 

  
w1 = 0; %Initiera vikter 
w2 = 0; 

  
w1 = (aRefN(2,1) - S1n(2,1))./(S1n(1,1) + aRefN(2,1) - S1n(2,1) 

- aRefN(1,1)); %Beräkna värdet för referensvikter 
w2 = 1 -w1; 

  
VS = []; %Matris för viktad summa och index 
for i = 1:n 
    VS(1,i) = S1n(1,i).*w1 + S1n(2,i).*w2; 

%Viktad summa för alternativen 
    VS(2,i) = S1n(3,i); %Index för alternativen 
end 

  
[T,IV] = sort(VS,2,'descend');                                      

%Sortera matrisen efter största viktade summa 
for q = 1:n 
    T(2,q) = VS(2,IV(1,q)); %Behåll index 
end 

  
H = [];                                                              

  
for i = 1:n 
    H(1,i) = X(1,T(2,i)); 

%För in de rankade alternativen reella värde för kostnad 
    H(2,i) = X(2,T(2,i)); 

%Reella värde för leveranstidpunkt 
    H(3,i) = X(3,T(2,i)); 

%Reella värde för fordonstyp 
    H(4,i) = X(4,T(2,i)); 

%Reella värde för sträcklängd 
    H(6,i) = X(5,T(2,i)); 
    for j = 1:n 
        if T(2,i) == S1(3,j) 
            H(5,i) = S1(2,j); %Reella värde för miljöpåverkan 
        end 
    end 
end 
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Bilaga B: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod  

 Modellen med fördefinierade vikter, skriven i Matlab 
%Miljömodell tar in en 4xn matris matris med kostnad, 

leveranstidpunkt, fordonstyp och transportsträcka. Den tar också 
in krav på maximal leveranstidpunkt och kostnad. Samt godsets 
vikt och vikten för kostnad. Den skriver ut en rangordnad lista 
med de alternativ som är bäst med avseende på kostnad och 
miljöpåverkan. 

  

  
function H = miljomodell2(X,l,c,v,w1) 

  
[m,n] = size(X);                                                        

%Undersöker storleken på X 
for i = 1:n 
    X(5,i) = i; %Lägger till index 
end 

  
Utslapp = [1 2 3 4 5 6 7 8; 0.000071 0.000068 0 0.000023 

0.002191 0.001201 0.00001 0]; 

%Beräkningsfaktorer för de olika transporttyperna 

  
A = []; 
p = 1; 
for i = 1:n 
    if X(2,i) <= l && X(1,i) <= c                                       

%Om leverans- och kostnadsvillkoret uppfylls  
        A(:,p) = X(:,i); 
        p = p+1; 
    end 
end 

  

  
[m,n] = size(A); 

  
for i = 1:n 
    for j = 1:8 
        if A(3,i) == Utslapp(1,j) 
            A(6,i) = Utslapp(2,j).*A(4,i).*(v./1000); 

%Beräknar utsläppen. Utsläppsfaktor * sträcka * vikten i 

kilogram 
        end 
    end 
end 

  

  
S1 = []; 

%Skapar en tom matris som skall innehålla icke-dominerade 

transporter 
k = 1; %Räknare 
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B = []; %Skapar sorterbar matris 

  
for i=1:n 
    B(1,i) = A(1,i); 
    B(2,i) = A(6,i); %Initierar sorterbar matris 
    B(3,i) = A(5,i); 
end 

  

  
[Y,IB] = sort(B,2); %Sortera matrisen efter kostnad 
for q = 1:n 
    Y(2,q) = B(2,IB(1,q)); %Behåll relationen till utsläpp 
    Y(3,q) = B(3,IB(1,q)); %Behåll relationen till index 
end 

  
S1(1,1) = Y(1,1); 

%Lägg transporten med lägst kostnad i kolumn 1 i S1 
S1(2,1) = Y(2,1); 
S1(3,1) = Y(3,1); 

  
for i=2:n %Går igenom värden i Y. Börjar på position 2. 
    for j=1:k %Går igenom värden i S1 
        if S1(2,j)<= Y(2,i) && S1(1,j) ~= Y(1,i) 

%Har transporten Y(i) samma eller högre m.p. än den/de som är 

billigare 
            Break %så skippa denna transport. Den är dominerad. 
        elseif S1(1,j) == Y(1,i) && S1(2,j) > Y(2,i)                

%Har transporten Y(i) lägre m.p. än en transport med samma 

kostnad 
            S1(1,k) = Y(1,i); %så ersätt denna transport. 
            S1(2,k) = Y(2,i); 
            S1(3,k) = Y(3,i); 
        elseif j==k || S1(1,j) == Y(1,i) && S1(2,j) == Y(2,i)       

%Har transporten gått igenom loopen utan att blivit dominerad 

eller är den likadan som annan 
            k = k + 1; %Addera en kolumn på S1 
            S1(1,k) = Y(1,i); 

%Lägg den icke-dominerade transportens kostnad i den nyskapade 

kolumnen k 
            S1(2,k) = Y(2,i); 

%Lägg samma transports miljöpåverkan i den nyskapade kolumnen k 
            S1(3,k) = Y(3,i); 
        end 
    end 
end 

  

  
S1n = []; %Matris för normaliserade värden 
S1max = max(S1'); 
cmax = S1max(1,1); %Största kostnaden för alla alternativ 
mmax = S1max(1,2); %Största utsläppsvärdet för alla alternativ 
[m,n] = size(S1); 

  
for i = 1:n 
    S1n(1,i) = S1(1,i)./cmax; %Normaliserar värden för kostnad 
    S1n(2,i) = S1(2,i)./mmax; %Normaliserar värden för utsläpp 

    S1n(3,i) = S1(3,i); %Behåll index 
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end 

  
w2 = 1-w1; %Vikten för miljö = 1 – vikten för kostnad 

  
VS = []; %Matris för viktad summa och index 
for i = 1:n 
    VS(1,i) = S1n(1,i).*w1 + S1n(2,i).*w2; 

%Viktad summa för alternativen 
    VS(2,i) = S1n(3,i); %Index för alternativen 
end 

  
[T,IV] = sort(VS,2);                                                

%Sortera matrisen efter minsta viktade summa 
for q = 1:n 
    T(2,q) = VS(2,IV(1,q));                                         

%Behåll index 
end 

  
H = [];                                                              

  
for i = 1:n 
    H(1,i) = X(1,T(2,i)); 

%För in de rankade alternativen reella värde för kostnad 
    H(2,i) = X(2,T(2,i)); %Reella värde för leveranstidpunkt 

    H(3,i) = X(3,T(2,i)); %Reella värde för fordonstyp 

    H(4,i) = X(4,T(2,i)); %Reella värde för sträcklängd 

    H(6,i) = X(5,T(2,i)); %Alternativets index 

    for j = 1:n 
        if T(2,i) == S1(3,j) 
            H(5,i) = S1(2,j); %Reella värde för miljöpåverkan 
        end 
    end 
end 


