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FÖRORD
Denna rapport är en sammanfattning av det arbete som under 21 månader, t o m mars 2006,
bedrivits inom projektet Mobila Nätverk och som dokumenterats i tre delrapporter. Projektet är
ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, TFK Transportforskningsgruppen i
Borlänge, Volvo Technology AB, Ericsson AB, Scania CV AB och Sveriges Åkeriföretag. Just
samarbete mellan olika kompetenscentra, belägna på olika geografiska platser i Sverige och
med olika kompetensprofil, har varit ett mycket positivt inslag i projektarbetet. Dagens teknik
ger goda möjligheter att samarbeta utan att fysiskt sitta på samma plats. Faktum är att
projektet riggades utan att de inblandade ens hade träffats.

Som projektledare önskar jag tacka samtliga som på ett eller annat sätt medverkat i projektet
och bidragit till de projektresultat som vi nått. Bredden, både när det gäller FoU-aktörer och
bland alla de näringslivsrepresentanter från olika branscher och intressentgrupper som
medverkat i projektet, har varit av ovärderlig betydelse.

De som på olika sätt bidragit till projektets finansiering förtjänar ett särskilt omnämnande.
Kontanta medel har kommit från Vinnova och Region Blekinge medan Ericsson AB, Scania
CV AB, Sveriges Åkeriföretag, Volvo 3P AB och Blekinge Tekniska Högskola medfinansierat i
form av eget arbete. En aldrig så bra projektidé blir inte mer än en idé utan finansiering.

Bakgrunden till projektet var en frustration som kändes in i märgen hos åkerier och
transportföretag när varje behov av informationsutbyte med ett lastfordon genererade ännu
en separat lösning för informationsöverföring. Parallellt fanns hos leverantörer av mobila IT-
lösningar en frustration över den långsamma implementeringen i transportbranschen. Väl
utvecklade kontaktytor mellan näringsliv och vetenskap gav, med hjälp av offentlig
finansiering, möjlighet att kanalisera frustrationen till något konstruktivt; Mobila Nätverk.

Under projektets gång har vi sett hur produkter som ligger i linje med projektets syfte
utvecklats och lanserats. Förutsättningarna för att skapa mobila nätverk är idag bättre än när
projektet startade. Det är vår förhoppning att projektet bidrar till samverkan och fortsatt
utveckling i samma riktning, till fördel för konkurrenskraft och effektivitet i alla de logistikkedjor
som våra företag är inblandade i.

Med dessa ord lämnar vi över till dig som läsare att ta del av våra resultat med förhoppning
om att de skall vara till nytta för dig och den verksamhet som du bedriver.

Karlshamn, mars 2006

Per Ola Clemedtson
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SAMMANFATTNING
Mobila Nätverk i Logistikkedjor är en projektidé av TFK Institutet för transportforskning,
NetPort Logistik och Volvo Technology. Projektet överläts innan projektstart från TFK till
Blekinge Tekniska Högskola.

Begreppet Mobila Nätverk definieras som den IT-miljö som utgörs av mobila applikationer i ett
fordonsekipage. Projektets syfte är att, med utgångspunkt i användarnas behov och med
helhetsgrepp på lastfordonsekipagets ITS-moduler (Intelligenta Transportsystem), underlätta
produktutveckling hos leverantörer av produkter och tjänster för mobil informationshantering
inom logistiksektorn. Syftet är även att få dessa produkter och tjänster att samverka.

Syftet med denna rapport är att sammanfatta tre delrapporter som publicerats inom projektets
ram. I kunskapsöversikten beskrivs den tekniska referensramen och branscher och
intressenter med intresse av kommunikation med lastfordon identifieras. I kunskapsöversikten
beskrivs också befintliga telematiksystem.

I behovsinventeringen beskriver vilket intresse som finns hos olika intressenter för olika
funktioner inom ramen för mobila IT-system. Här har även undersökts vilken funktionalitet
som efterfrågas, vilka drivkrafter som påverkar införande, vilken ekonomisk nytta som
respektive funktion kan skapa, samt vilken betalningsvilja som respektive intressent upplever
sig ha. Undersökningen har vänt sig till varuägare, åkerier, transportsamordnare, intermodala
operatörer och underhållsverkstäder och har genomförts som enkät och kompletterats med
intervjuer.

Analysen av behovsbilden har haft till uppgift att beskriva marknadens samlade behov av
samverkande mobila IT-system, olika ekonomiska nyttoeffekter som kan förväntas uppstå i
logistikkedjan, de villkor som gäller för leverantörer av produkter och tjänster för samverkande
mobila IT-system, samt i vilken utsträckning en ökad implementering kan skapa tillväxt för IT-
och telekomleverantörer. Analysen har grundat sig på behovsinventeringens resultat som bl a
bearbetats vid en workshop med bred uppslutning bland såväl logistikkedjands intressenter
som leverantörer av produkter och tjänster för mobila IT-system.

Den konceptuella kravbeskrivningen innehåller funktionella krav och generell
systemarkitektur. Standardiserade gränssnitt för trådlös och trådbunden kommunikation
beskrivs, liksom initiativ för standardiserad telematik. Kravbeskrivningen förslår också
arkitektur för mobila IT-system.

Slutsatser som dragits är att transportbranschen är mycket heterogen, då den har att erbjuda
tjänster med mycket stor variation till olika kunder med skilda förutsättnignar i skilda
branscher. Ett universellt system för mobila IT-lösningar torde därför inte vara
eftersträvansvärt. Ett första steg borde vara att standardisera funktionskrav på generell nivå
och på specifik nivå för olika delsegment av transportmarknaden. Med dessa standardiserade
funktionskrav och med öppna och flexibla telematikplattformar bör förutsättningarna vara
goda för att skapa skalbara och moduluppbyggda produkter och tjänster för kraftfulla mobila
IT-lösningar.

Per Ola Clemedtson Gunnar Janson

Blekinge Tekniska Högskola TFK

Stina Apel, Helén Karlsson, Fredrik Bode och Daniel Kylhov

Volvo Technology
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BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR
API ”Application Programming Interface”, en uppsättning

rutiner, protokoll och verktyg för att bygga mjukvaru-
applikationer

Alkolås Startspärr som förhindrar att fordons motor startas
om inte godkänt utandningsprov har genomförts

AutoID Automatisk identifiering (ex med streckkods- eller
RFID-teknik)

Bluetooth Standard för radioförbindelser på mycket kort håll

BTH Blekinge Tekniska Högskola

CAN-buss ”Controlled Area Network”, ISO-standard för
elektroniskt kommunikationsnätverk som kopplar
samman IT-komponenter i ett fordon

e-betalning Elektronisk betalning

e-call Automatiskt larm vid olycka

EDGE Enhanced Data GSM Environment är ett system
som spirat ur GSM systemet och som kan användas
som mellansteg innan 3G är utbyggt.

ETA ”Estimated time of arrival”, förväntad leveranstid

FMS ”Fleet Management System”, system för styrning
och ledning av fordonsflottor

FMS-standarden Europeisk branschstandard för åtkomst av
fordonsdata i lastbilar

Fordonsinformatik Behandlingen av information relaterad till fordon

Galileo Satellitbaserat positioneringssystem initierat av EU
och Europeiska Rymdstyrelsen (ESA)

Geofencing Larmfunktion som meddelar operatören om
transporten lämnar ett förbestämt område

GPRS General Packet Radio Service, en standard som
baseras på tekniken att datamängderna delas upp i
paket som blandas under sändningen för att sedan
plockas ihop i rätt ordning av mottagaren som då
kan läsa den skickade datan

GPS ”Global Positioning System”, satellitbaserat
positioneringssystem, opererat av USA:s militär

GST Global System for Telematics, ett samlingsnamn för
flera olika projekt som syftar i att bilda ”end-to-end”-
lösningar för Telematik.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering

IMS IP Multimedia Subsystem

Intermodal operatör Aktör som medverkar i intermodala transportkedjor

ISA Intelligent stöd för anpassning av hastighet

ISPS-koden International Ship and Port facility Security Code,
internationella regler för säkerhet och skydd för
sjöfart, hamnar och terminaler

ITS Intelligenta Transportsystem
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ITS-modul Enhet för elektronisk informationshantering med
betydelse för Intelligenta Transportsystem

JVM Java Virtuel Machine gör det möjligt för
programmerare att skriva program för nätverk istället
för datorn

KB KiloByte (1 KB = 1024 bytes = 8192 bits)

Kb Kilobit (1Kb = 1024 bits = 128 bytes)

Kb/s, Mb/s Kilobits/sekund resp Megabits/sekund är mått på hur
många bitar som kan överföras per sekund

Mobila Nätverk Den IT-miljö som utgörs av mobila applikationer i ett
fordonsekipage

OSGi Open Service Gateway initiative är en öppen,
standardiserad serviceplattform

Remote diagnostics Fjärrdiagnostik, feldiagnostisering på avstånd

RFID ”Radio Frequency Identification”, samlingsnamn för
olika tekniker där radiovågor används för att
läsa/skriva data till och från antennförsedda chips, s
k taggar

SÅ Sveriges Åkeriföretag

Tachograf En digital färdskrivare (tyska för ”färdskrivare”)

Telematik Teknik- och tillämpningsområde genom
sammansmältning av data- och digital
telekommunikationsteknik, troligen från engelskans
tele(communication) och (infor)matics

TFK TFK Institutet för transportforskning, numera
gemensamt varumärke för TFK TransportForsk AB
och Transportforskningsgruppen i Borlänge AB

Track & trace Funktion för följning och spårning (av gods)

Transponder Kombinerad sändare och mottagare för radio eller
radar. Ordet sammansatt av ”transmitter” =
mottagare och ”responder” = svarare

Transportsamordnare Beteckning på den intressent som samordnar och
planerar transporter för en eller flera varuägare.
Rollen kan vara separat eller ingå i ex varuägares
eller åkeriets organisation

Varuägare Beteckning på den intressent som äger det
transporterade godset innan, under eller efter
transport

WLAN ”Wireless Local Area Network”, trådlöst lokalt
datanätverk

Åkare Beteckning för den intressent som producerar
transporttjänster på väg
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1 INLEDNING
Projektet Mobila Nätverk i Logistikkedjor en projektidé av TFK Institutet för transportforskning,
NetPort.Karlshamn och Volvo Technology. Blekinge Tekniska Högskola (BTH), som är en av
medlemmarna i NetPort.Karlsham, har varit projektägare. Projektarbetet har utförts av BTH,
TFK och Volvo Technology i samverkan med övriga projektpartner, Ericsson AB, Scania CV
AB, Sveriges Åkeriföretag och Volvo 3P AB, samt ett stort antal intressentföretag som på
olika sätt bidragit till att projektets genomförande.

Projektet finansieras med kontanta bidrag av Vinnova genom dess forsknings- och
utvecklingsprogram Innovativa logistiksystem och godstransporter, Region Blekinge, samt
genom insatser av eget arbete från de medverkande projektpartnerna.

Projektet startades med ett uppstartsmöte 2004-09-21 och projektarbetet avslutas 2006-03-
31.

1.1 Bakgrund
Logistiska försörjningskedjor tenderar att bli allt mer komplexa och föränderliga. Behoven av
relevant information ökar alltmer, drivet bl a av krav på ökad effektivitet, kvalitetskrav,
produktsäkerhet, trafiksäkerhet och minskning av transporternas miljöpåverkan. Ett stort antal
intressenter har behov av att  kommunicera med den mobila enhet som svarar för den fysiska
transporten. Varje behov tenderar att  generera separata system som enbart tillfredsställer
det specifika behovet.

Inom den mobila transportenheten, lastfordonsekipaget, kan ett antal ingående komponenter
identifieras, såsom: förare, dragbil, efterfordon, lastbärare, last, förarens dataterminal och
miljö etc. Till dessa komponenter är olika intressenter kopplade, vilka har olika
användarbehov och kommunikationsbehov. Komponenterna byts dessutom ut på vagnparks-,
nationell eller europeisk nivå.

Exempel på intressenter som har intresse av kommunikation med en eller flera delar av den
mobila enheten är: fordonsägare, transportsamordnare, godsterminaler, varuägare,
godsavsändare, godsmottagare, fordonstillverkare, underhållsansvariga, lastbärarägare,
uthyrningsföretag, övervakande och fiskala myndigheter och inte minst förarens sociala
nätverk i form av kollegor, vänner och familj.

Separata lösningar förekommer mellan olika intressentgrupper samt mellan olika tillverkare
av system och utrustning. I brist på standardiserade kravspecifikationer och gränssnitt blir
dessa lösningar komplicerade och dyra. Implementeringen av modern informationsteknologi
har därför inte gått så snabbt som förväntats.

Arbetsmiljön för föraren påverkas negativt av eftermonterade system och terminaler med
olika gränssnitt mot användaren. Separata system begränsar möjligheterna för automatisk
informationsöverföring, vilket får till följd att föraren i hög grad engageras i uppgifter som tar
uppmärksamheten från körning och trafik.

För att beskriva en integrerad miljö av applikationer i fordonsekipaget definierar vi begreppet
mobilt nätverk som den IT-miljö som utgörs av mobila applikationer/klienter samt tillhörande
fysiska och informationsmässiga gränssnitt dem emellan i ett lastfordonsekipage För att
denna IT-miljö ska utgöra ett mobilt nätverk krävs att mobila applikationer och klienter kan
kommunicera med varandra i ett standardiserat nätverk och att det endast krävs ett system
för kommunikation mellan fordonsekipaget och stationära applikationer.

1.2 Problembeskrivning
Utvecklingen inom godstransporttelematikområdet förefaller i hög grad teknikdriven och delvis
fragmenterad. En samlad bild av brukarnas uttalade krav och behov av produkter och tjänster
saknas, liksom ett helhetsperspektiv på de moduler som i allt högre grad appliceras i
lastfordonsekipage.

Brist på samverkande kommunikationslösningar mellan lastfordonsekipagets olika delar samt
mellan ekipaget och användare, tvingar fram separata lösningar. Respektive utvecklare eller
användare har heller inte tillräcklig styrka att åstadkomma samverkande system. Kostnaderna
för lösningarna blir därmed höga, både vid inköp och i drift, vilket begränsar efterfrågan. Det
kan även finnas intressenter som inte önskar standardisering eller samverkande system
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eftersom sådana kan motverka dessas affärsintressen. Det effektiva mobila nätverket blir
därmed inte skapat.

Samverkande lösningar baserade på standardiserade gränssnitt måste, för att få verkligt
genomslag, etableras på internationell nivå eftersom efterfordon och lastbärare sänds i
intermodala transportupplägg och fordonsflottor ofta består av fordon och komponenter från
flera tillverkare. Detta ökar kraven på korrekt kartläggning av intressenter, behov och
möjligheter.

1.3 Syfte
Projektets syfte är att, med utgångspunkt i användarnas behov och med helhetsgrepp på
lastfordonsekipagets ITS-moduler, underlätta produktutveckling hos leverantörer av produkter
och tjänster för mobil informationshantering inom logistiksektorn samt att få dessa
produkter/tjänster att samverka. Markadens behov görs tydliga för leverantörerna.

Projektet skall bidra till ökad träffsäkerhet vid produktutveckling och därmed snabbare
implementering av ITS-lösningar inom logistiksektorn med avsikt att nå ökad effektivitet,
högre kvalitet och säkerhet för förare, fordon, last, lastbärare och konsumenter, samt
möjlighet att minska miljöpåverkan från godstransportsektorn.

1.4 Målsättning
Projektets mål är att:

 Kartlägga de branscher och intressenter som har behov av att kommunicera med en eller
flera ITS-moduler som kan finnas i ett lastfordonsekipage,

 Kartlägga vilka behov och funktionella krav som dessa branscher och intressenter har m
a p kommunikation till och från de mobila enheterna,

 Skapa funktionella kravbeskrivningar för att skapa samverkande mobila nätverk,

 Ge förslag till gränssnitt som kan skapa samverkande informationssystem,

 Komma med rekommendationer för utveckling av framtida standard inom
transportindustrin,

 Beskriva värdekedjan för godstransporttelematiktjänster,

 Inventera de utvecklingstendenser som kan urskiljas, samt att

 Inventera de begränsningar som kan hindra eller fördröja implementering.

1.5 Avgränsningar
Projektet omfattar de behov av informationsutbyte med lastfordonsekipage som finns hos
intressenter inom logistikkedjor. Projektet omfattar även de behov och möjligheter till
kommunikation mellan modulerna inom lastfordonsekipaget samt mellan det mobila nätverket
och avlämningspunkten till stationära system.

Projektet omfattar ej behov och möjligheter avseende informationsflöden och
kommunikationsteknik bortom överlämningspunkten till stationära system och inom stationära
nätverk som exempelvis trafikledningssystem, affärs-/logistiksystem, tullsystem etc.
Myndigheters behov av att utbyta information med lastfordonsekipaget, ex för
vägavgiftsupptagning, omfattas inte heller av projektet.

Vad gäller tekniska standarder för kommunikation avgränsas projektet till att behandla
förutsättningar och rekommendationer för detta.
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2 METOD OCH ANGREPPSSÄTT
Projektarbetet har bedrivits i samverkan mellan FoU-aktörer, samverkande partners och
övriga intressenter. Samverkan har bedrivits i projektmöten med seminarier och work-shops,
intervjuer, djupintervjuer, enkäter samt genom telefonmöten och elektroniskt
informationsutbyte. På detta sätt har projektintressenternas samlade kompetens tagits
tillvara.

2.1 Kunskapsöversikt
Den inledande kunskapsöversikten genomfördes till stor del som ett examensarbete, utfört av
Daniel Kylhov vid Chalmers Tekniska Högskola för och med handledning av Volvo
Technology genom Stina Apel och Helén Karlsson.

Tillsammans med projektet intressenter identifierades de intressenter och branscher i
logistikkedjan och dess stödjande funktioner som har behov av informationsutbyte med
lastfordonsekipage. Vidare studerades befintliga telematiksystem, såsom Volvo Dynafleet och
Scania Fleet Management, men även system från andra tillverkare. Intervjuer genomfördes
med olika intressenter.

Utöver detta har intervjuer genomförts med chaufförer för att utröna behov av social
kommunikation med familj, vänner och kollegor. Utredningar och undersökningar som Volvo
Technology genomfört inom ramen för andra uppdrag har kommit projektet till del.

Kunskapsöversikten är sammanställd i Delrapport 1 och remissbehandlad inom
projektgruppen.

2.2 Behovsinventering
I samband med behovsinventeringen har ITS-moduler i fordonsekipaget samt deras
funktioner identifierats. Vidare har ett antal scenarier, för hur samverkande IT-system i
logistikkedjor kan användas, tagits fram. Arbetet genomfördes i samverkan med projektets
intressenter vid en work-shop samt genom intervjuer med medlemmarna i SÅ:s IT-forum.

Med dessa underlag har en enkät utvecklats. Enkäten skulle ge svar på användning av och
framtida behov av IT-stöd i logistikkedjan, funktionella och tekniska krav, drivkrafter för
införande, åsikter om ekonomiska nyttor, betalningsförmåga samt behovet av standards.
Respondenter var slumpmässiga urval och utvalda åkerier och transportförmedlare i SÅ:s
medlemsdatabas, utvalda varuägare inom livsmedels-, kemisk, läkemedels- och
skogsindustri. Respondenter var också intermodala operatörer och underhållsverkstäder.
Med enkäten som grund genomfördes även intervjuer med utvalda underhållsverkstäder
knutna till Volvo och Scania, rederier och hamnar, samt de respondenter i övrigt som föredrog
att intervjuas.

2.3 Analys av behovbilden
Det material som genererats genom behovsinventeringen sammanställdes och
presenterades vid ett tvådagars projektmöte som hölls vid BTH Campus Karlshamn. Till
projektmötet bjöds, förutom projektets partners, även respondenter vid behovsinventeringen
och leverantörer av system och tjänster för informationshantering och kommunikation, in. Vid
projektmötet genomfördes en workshop med inriktning på att analysera och beskriva
marknadens samlade behov, ekonomiska nyttoeffekter i logistikkedjan, villkor för leverantörer
av produkter och tjänster samt i vilken utsträckning en ökad implementering kan skapa tillväxt
för IT- och telekomleverantörer.

Delrapport 2 täcker de två arbetspaketen Behovsinventering respektive Analys av
behovsbilden. Delrapporten har remissbehandlas inom projektgruppen och de som
medverkat i analysfasen.

2.4 Framställning av konceptuell kravspecifikation
Underlag för konceptuell kravspecifikation har varit delrapporterna 1 och 2, samt den samlade
kompetens som finns hos projektets partners och framför allt vid Volvo Technology, som
ansvarat för arbetspaketet, samt informationssökning, i första hand via Internet.
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3 KUNSKAPSÖVERSIKT

3.1 Teknisk referensram
I delrapport finns en sammanställning över aktuella system för positionering och
kommunikation (se delrapport 1 sid 3-4). Den tekniska referensramen beskriver också
funktioner hos befintliga telematiksystem, såsom:

• Fordons- och föraruppföljning

• Ordermeddelanden

• Positionering och navigering

• Säkerhetsfunktioner

• Telefon

• Trafikinformationsfunktioner

• Kontorssystem

3.2 Branscher och intressenter
Projektet Mobila Nätverk riktar sig till de intressenter i logistikkedjan som har intresse av att
kommunicera med lastfordon eller dess ingående komponenter. De intressenter som
projektet har identifierat är:

• Varuägare, d v s den som har behov av transport och hantering av sitt gods.

• Transportsamordnare, d v s den planerar och övervakar transporternas genomförande.

• Åkerier, d v s den som utför den fysiska transporten på väg.

• Intermodala operatörer, d v s den som utför fysisk transport med flera transportsätt.

• Godsterminaler, d v s terminaler där omlastning, lagring och annan hantering av gods
sker.

• Fordonstillverkare, utrustningstillverkare och underhållsansvariga, d v s de som utvecklar,
tillverkar och underhåller fordon och fordonsutrustning.

• Förarens familj, vänner och kollegor.

Vi är medvetna om att det finns fler intressenter, främst med stödjande funktioner i
logistikkedjan, men dessa har valt bort då vi anser att vi identifierat de mest signifikanta.
Likaså har vi valt att bortse från myndigheter behov av kommunikation med lastfordon. Denna
avgränsning är vald i samförstånd med projektet finansiärer för att undvika överlapp mot
andra projekt.

3.3 Befintliga system
Fleet Managementsystem som hanterar förar- och fordonsdata levereras av flera av de större
lastbilstillverkarna, såsom Volvo Dynafleet, Scania Fleet Management, Mercedes-Benz
Fleetboard, MAN Telematics och Renault Infomax. Det finns även Fleet Managementsystem
från fristående leverantörer, exempelvis Vehco, Transics, Euteltracs, ICS Black Box,
Networkfleet och Drivec. Dessa mer kompletta system har inte blivit speciellt vanliga i dagens
fordonsflottor.

System baserade på orderhantering och meddelandefunktion är t ex Transware, Hogia
Mobilast, Prologistic System och SA Datacom. Dessutom har många av de större
transportsamordnarna egenutvecklade system för orderhantering och meddelandefunktioner.
Dessa system, mer inriktade på Freight Management (godsinformatik) har, delvis tack vare
transportsamordnares kundroll i förhållande till åkerierna, nått en högre grad av
implementering.
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Med Volvo och Scania som dominerande lastbilsleverantörer i Sverige och som
projektpartners har vi tittat närmare på deras respektive system.

3.3.1 Volvo Dynafleet

Systemet är från början inriktat på fordon för långväga transporter men utvecklats för att även
täcka andra kunders behov. Signifikanta kunders behov har lett till införande av ny
funktionalitet i systemet. Med en global marknad följer också problem att täcka in de mycket
varierande behov som finns inom olika sektorer och olika geografiska marknader.

För att underlätta för kunderna har man infört ett webbaserat verktyg, Dynafleet Online, som
ger tillgång till förar- och fordonsdata via en Internetportal. Därmed undviker man lokal
datordrift, som istället utförs av Volvo Trucks och dess samarbetspartner Wireless Car.

Med tillgång till fordonsdata kan Volvo och deras återförsäljare planera service för fordonen
och därmed öka utnyttjandegraden för verkstäder. Man kan också detektera felfunktioner i
fordonet (Remote Diagnostics) eller föreslå förarutbildning. Fordonsdata är även användbart
vid utveckling av nya produkter och tjänster.

Volvo Dynafleet använder GSM som informationsbärare medan flera konkurrerande system
gått över till GPRS, vilket ger lägre kostnader och möjlighet att överföra större datamängder.

3.3.2 Scania Fleet Management

Utvecklingsarbetet har baserats på kundbehov hos tre olika kundgrupper; små, medelstora
och stora åkerier. För att kunna tillföra nya tjänster och funktioner skall utrustningen vara så
uppgraderingsbar som möjligt. Scania har valt att basera sina funktioner, både för kontors-
och fordonsapplikationer, på öppna protokoll. Fordonsdata kan nås från alla fordon med
CAN-busstandarden SAE J1939, vilken stöds av alla större lastbilstillverkare i Europa.

För att eliminera behovet att avvakta framtida utveckling av systemet och införande av nya
funktioner behöver telematikutrustning vara så uppgraderingsbar som möjligt.

3.3.3 Varför låg implementeringsgrad?

Telematiksystem har ännu inte nått någon högre grad av implementering. Det finns en
kombination av förklaringar till detta. Misstro mot ny informationsteknologi hos ledande
befattningshavare inom åkeribranschen, men också hos lastbilstillverkarnas återförsäljare,
kan vara en orsak. Bland lastbilsförarna finns en uppfattning att systemen används för att öka
övervakningen av dem. Systemen har inte erbjudit samverkanden lösningar, vilket drivit upp
kostnaderna och begränsat nyttan. Sammantaget verkar slutanvändarna ännu inte
övertygade om att en investering i telematiksystem är tillräckligt lönsam för att motiveras.



8

4 BEHOVSINVENTERING

4.1 Undersökningens genomförande
Behovsinventeringen genomfördes som enkätundersökning och som telefon- och personliga
intervjuer. Dessa genomfördes under tiden december 2004 till maj 2005.

4.1.1 Enkäter

En enkät sändes via e-post till totalt 185 mottagare. Av dessa utgjorde:

• 44 varuägare,

• 52 transportförmedlingsföretag,

• 53 transportsamordnande åkeriföretag,

• 35 företag av Sveriges Åkeriföretags medlemmar som anses ledande inom IT-utveckling

• en kombitrafikoperatör.

Enkäten var indelad i fem logiska block och omfattade sammanlagt 18 frågekluster om
vardera fyra flervalsfrågor och två öppet formulerade frågor. Endast transportsamordnare och
åkerier omfattades av samtliga frågekluster. Förutom frågekluster fanns frågor om
bakgrundsinformation respektive standardisering.

Enkäten ansågs av många tämligen omfattande, vilket påverkade svarsfrekvensen negativt.
Totalt 65 st enkätsvar, vilket ger en svarsfrekvens om endast 35% av urvalet. 12% av
bortfallet förklaras av ofullständiga adresser, företag som sålts eller upphört, etc. Även
sekretess angavs som skäl till att inte besvara enkäten. Detta ger en slutlig svarsfrekvens om
40%.

Enkätsvaren fördelas på följande intressentkategorier:

• 17 st varuägare,

• 41 st transportsamordnare,

• 36 st åkerier,

• 10 st intermodala operatörer,

• 8 st underhållsverkstäder.

De 65 enkätsvaren fördelas på 112 st intressenter, då flertalet företag tillhör flera
intressentkategorier. Detta indikerar att rollerna med avseende på intressentkategorier inte är
renodlade. Detta faktum har påverkat tolkningen av enkätsvaren.

Som en följd av den låga svarsfrekvensen har det inte varit möjligt att genomföra en statistisk
analys, som kan ligga till grund för att dra generella, kvantitativa slutsatser, varför resultatet
endast kan beskrivas i kvalitativa termer. Trots detta har vi valt att redovisa delar av resultatet
i kvantitativa termer. Detta görs dock på en mer aggregerad nivå än vad som var den
ursprungliga avsikten.

4.1.2 Intervjuer

Enkäten kompletterades med djupintervjuer som har vägts in iden kvalitativa tolkningen av
enkäten. Dessa genomfördes som telefon- och personliga intervjuer med:

• åtta medlemmar av Sveriges Åkeriföretags IT-forum,

• fem av Volvo och Scanias underhållsverkstäder

• sju intermodala operatörer i form av färjerederier, hamnar och kombitrafikoperatörer

• samt de enkätrespondenter som så önskade.
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4.1.3 Redovisning av behovsinventeringen

Intresse för respektive funktion anges på två nivåer: dels de som redan idag använder
funktionen eller planerar att införa densamma, dels de som anser funktionen intressant i
framtiden. Övriga, som anger att funktionen är ointressant har inte ombetts besvara övriga
frågor om funktionen.

De funktionskrav som är vanligast förekommande redovisas, liksom de drivkrafter och
ekonomiska nyttor som rankats högst av respondenterna.

Respondenterna har ombetts ange sin betalningsvilja med en siffra mellan noll och fem, där
noll anger ingen betalningsvilja alls och fem anger mycket hög betalningsvilja. Betalningsvilja
anges i redovisningen nedan som procent av möjlig maxpoäng. 100% skulle bli resultatet om
samtliga, som besvarat frågan, angivit betalningsvilja 5.

Funktionerna är indelade i fem logiska block. Dessa är:

 Säkerhet, skydd och kvalitetssäkring

 Track & trace, godsinformatik

 Operativ transportverksamhet och fordonsinformatik

 Personaladministration

 Identifiering

Utöver detta omfattar redovisningen även tre öppna frågor om standardisering.

4.2 Säkerhet, skydd och kvalitetssäkring
Området säkerhet, skydd och kvalitetssäkring kan definieras ur ett stort antal aspekter och
det finns också ett antal drivkrafter för att öka säkerhet och kvalitet. Grundläggande
mänskliga krav på trygghet i sin miljö och trygghet i vad man konsumerar är exempel på
detta. En alltmer global värld med alltmer komplexa försörjningskedjor, där transparensen för
konsumenten minskar ökar behovet av dokumenterad kvalitetssäkring. Likaså driver den
globalisering av mänskliga och politiska konflikter, där medvetna handlingar för att störa,
skrämma eller skada, behovet av dokumenterad säkerhet och skydd. Ett antal politiska
initiativ för att öka säkerhet, skydd och kvalitetssäkring kan noteras inom skilda områden.
Exempel på detta är Nollvisionen för trafiksäkerhet, ISPS–koden (International Ship and Port
facility Security Code) för säkerhet vid internationella sjötransporter och EU-direktiv om
livsmedelshantering, som alla påverkar aktörerna inom logistikkedjor.

Dessa strävanden och politiska initiativ har sin motsvarighet i utbudssidan av ITS-lösningar
med logistiktillämpning. Inom Mobila Nätverk har vi undersökt behoven av säkerhetshöjande
lösningar för förare, fordon, last, betalningsmedel och medtrafikanter. Sammanlagt 8
frågekluster i enkäten behandlade säkerhet, skydd och kvalitetssäkring.

4.2.1 Nödfallslarm vid överfall, olycka, brand eller sjukdom

Föraren av lastfordon utför i de flesta fall ett ensamarbete, vilket gör honom eller henne utsatt
för risker att inte kunna påkalla hjälp när behov föreligger. Risker förekommer inte bara vid
framförande av fordon på väg utan, kanske i ännu högre grad, vid lastning, lossning,
lastsäkring eller rangering av efterfordon. Vid längre transporter är fordonet inte bara
arbetsplats utan även kontor och bostad. Detta ökar riskexponeringen och ökar behoven av
att kunna påkalla assistans. Vid internationella transporter riskerar bristfälliga språkkunskaper
att ytterligare öka riskerna vid skada eller olycka.

31% använder eller planerar att införa funktionen medan 61% anser funktionen intressant i
framtiden. Resterande 8% anser sig inte ha något intresse för funktionen.

De funktionskrav som värderas högst är manuellt system med larm via mobiltelefon, bärbar
utrustning, som fungerar även utanför hytten samt system med automatisk uppringning (e-
call).

Drivkrafter för att införa nödfallslarm är relaterade till arbetsmiljö, strävan efter högre kvalitet,
säkerhet och minskad miljöpåverkan och krav från kunder..
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De ekonomiska nyttor som angivits är främst ökad möjlighet och på sikt förutsättning för
ensamarbete (krav från vissa kunder och därmed konkurrensfördel) samt lägre kostnader (ex
försäkringspremier). Respondenternas betalningsvilja för funktionen nödfallslarm är 57%.

Bild 1. Nödfallslarm vid överfall, olycka, brand eller sjukdom.

4.2.2 Larm vid tillgrepp av fordon, inbrott eller stöld från fordon

En aspekt på säkerhet, skydd och kvalitetssäkring är att förebygga att last eller hela fordon
stjäls eller saboteras, alltså att skydda last och fordon. Förutom de mer uppenbara skälen till
att skydda egendom från att bli stulen kan det finnas ett antal andra skäl till varför funktionen
kan vara intressant. Det kan exempelvis röra sig om läkemedel, alkohol eller tobak som
enbart får säljas under kontrollerade former och som inte får komma i orätta händer. Ett annat
exempel är livsmedel som ingen obehörig får ha haft tillgång till under transporten för att
kunna garantera konsumenterna säkra livsmedel.

Av respondenterna svarade 23% att de använder eller kommer att införa funktionen och 58%
att den var intressant i framtiden.

Krav på funktion är automatiskt inbrottslarm för hytt och lastutrymme, spårning genom dold
positioneringsutrustning och loggning av öppning och stängning av lastutrymmets dörrar och
luckor. Något lägre rankades Geofence (elektronisk områdesbevakning baserat på
positionering).

Drivkrafter som påverkar införande av funktionen är i första hand stävan efter högre kvalitet,
säkerhet och minskad miljöpåverkan samt marknads- och kundkrav. I andra hand är det
strävan efter att förbättra arbetsmiljön och ett sätt att skapa konkurrensfördelar och intäkter.

Ekonomisk nytta som identifieras är främst lägre skadekostnader, lägre försäkringspremier
och ökade intäkter. Respondenterna anger en betalningsvilja för funktionen som uppgår till
55%.

Bild 2. Övervakning och larm vid tillgrepp, inbrott och stöld.
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4.2.3 Kontantlösa fordon

Kontanter är bland det mest stöldbegärliga som kan förekomma i logistikkedjor. De kontanter
som föraren för med för eget bruk belöper sig sannolikt inte till så stora summor.
Transportföretagen har minskat behovet av kontanter för inköp för företagets räkning med
hjälp av kreditkort och avtal om kreditinköp hos leverantörer, färjerederier,
vägavgiftsupptagare, etc. Metoder utvecklas alltmer för att minimera behov av reskassor som
föraren för med sig. Fortfarande förekommer leverans mot efterkrav, d v s att transportören
tar upp betalning för levererat gods för avsändarens räkning. Detta ökar riskerna för överfall,
inbrott och stöld men även för svinn.

Att många intressenter inte utsätts för riskerna med kontanthantering framgår av svaren: 18%
har infört eller planerar att införa funktionen medan 29% anser den intressant i framtiden.
Hela 53% anser funktionen ointressant, framförallt med hänvisning till att de inte alls, eller
mycket sällan, hanterar efterkrav och kontanter åt sina uppdragsgivare.

Bland de respondenter som uttryckt intresse för funktionen fördelar sig funktionskraven jämt
mellan betalkortsterminal i bilen och betalning via internetbank.

De drivkrafter som betyder mest för införande av kontantlösa fordon är i första hand förbättrad
arbetsmiljö, strävan efter högre kvalitet och säkerhet, samt kund- och marknadskrav.

Några ser ekonomisk nytta i möjligheten i att erbjuda ett system för enkel betalning av
efterkrav och anser att det leder till nya uppdrag och mer intäkter. Andra pekar på lägre
kostnader såsom enklare administration, mindre risk för fel eller stöld och att slippa åka
tillbaka till godsavsändaren med pengar innebär också lägre kostnader. Betalningsviljan för
funktionen är den lägst uppmätta med endast 45%.

Bild 3. Kontantlösa fordon (e-betalning).

4.2.4  Nykterhetskontroll, alkolås

Om ett lättare fordon i händerna på en alkohol- eller drogpåverkad förare kan betecknas som
ett mordvapen blir ett tungt fordon under samma förutsättningar att betrakta som ett potentiellt
verktyg för massmord. På senare tid har ett antal tragiska olyckor och incidenter med
berusade yrkesförare, både inom person- och godstrafik, inträffat. Detta har satt fokus på
nykterhet inom förarkåren. Alkolås ses som en lösning för att åtminstone förhindra
alkoholpåverkade förare att kommer ut i trafiken och orsakar tragedier. Någon utrustning
motsvarande denna för att uppnå samma resultat för drogpåverkan finns ännu inte.

Att frågan har hög aktualitet visas av att svarsfrekvensen var mycket hög. 26% använder
funktionen idag eller planerar att införa den. Att funktionen är intressant i framtiden anser
59%. Bland varuägare anser 40% att frågan är ointressant med hänvisning att det är en fråga
för fordonsägaren. Av transportsamordnande och renodlade åkerier anser 8% funktionen
ointressant, främst p g a erfarenheter av dåligt fungerande alkolås men också förtroende för
de egna förarnas omdöme.

Kraven på funktion är i första hand endast spärr mot att starta motorn om utandningsprovet
inte godkänns, i andra hand tillsammans med larm till arbets- eller uppdragsgivare.

Den viktigaste drivkraften för att införa nykterhetskontroll är stävan efter högre kvalitet,
säkerhet och mindre miljöpåverkan. Därefter kommer marknads- och kundkrav och strävan
att förbättra arbetsmiljön
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Varuägarna ser framför allt minskade risker för imageförlust och säkrare leveranser som
nyttor. Transportsamordnare och intermodala operatörer pekar på minskade risker för skador.
Bland de renodlade åkerierna finns det ingen som tror på någon ekonomisk nytta i egen
verksamhet. Funktionen samlar 58% betalningsvilja. Skillnaderna mellan intressentgrupperna
är här små.

Bild 4. Nykterhetskontroll, alkolås.

4.2.5 Intelligent hastighetsanpassning (ISA)

En annan faktor som rör trafiksäkerhet är anpassning av hastigheten till rådande förhållanden
och begränsningar. För tunga lastbilar krävs att de är utrustade med hastighetsbegränsare
som hindrar hastighet över 90 km/h. Denna utrustning har betydelse för hastigheten på
motorväg och liknande men förhindrar inte höga hastigheter där riskerna är som störst,
såsom där oskyddade trafikanter blandas med tung trafik. ISA ger möjlighet att stödja föraren
i sin hastighetsanpassning.

Inte helt förvånande visar varuägare och renodlade transportsamordnare mindre intresse för
ISA, medan åkare visar större intresse. Helt ointressant funktion tycker 47% av varuägarna,
43% av de renodlade transportsamordnarna, men endast 9% av åkerierna.

Funktionskraven som värdesätts högst är loggning av hastighetsöverträdelser, ISA baserat
på positionering och vägdata samt rekommenderande system.

Drivkraft är framför allt stävan efter kvalitet, säkerhet och minskad miljöpåverkan. Lägst
rankas marknads- och kundkrav som drivkraft. Övriga drivkrafter anses vara ungefärligen lika
starka.

Den ekonomiska nytta som väger överlägset tyngst är lägre driftskostnader som alla
intressenter identifierar. Därefter kommer ökad säkerhet med mindre skador och bättre
arbetsmiljö. Betalningsviljan för funktionen anges till 54%.

Bild 5. Intelligent hastighetsanpassning (ISA).

4.2.6 Viktindikering

Ett stort antal regler ingärdar den arena som godstransporter arbetar på. Flera av dessa
reglerar fordonens vikt och dess fördelning. Det finns bruttoviktsbegränsningar för enskilda
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fordon och för fordonskombinationer, för enskilda axlar och axelkombinationer. Reglerna
varierar mellan olika vägar (bärighetsklasser och andra begränsningsregler) och mellan olika
länder. För dem som transporterar gods med hög volymvikt är frågan att ha kontroll över
vikter och dess fördelning vital. Det finns ett antal andra faktorer som också kan påverkan
viljan att ha tillgång till system som åtminstone med rimlig noggrannhet kan indikera vikt.
Exempelvis vid lyft eller rangering av lastbärare i intermodal trafik eller för
rimlighetsbedömning av uppgiven lastvikt.

15% har eller planerar att införa funktionen, medan 62% anser den intressant i framtiden.

Bland funktionskraven efterfrågas larm till föraren om gränsvärde överskrids, loggning av
indikerade värden samt rimlighetskontroll kontra frakthandlingar.

Övers i listan över drivkrafter hamnar stävan efter högre kvalitet, säkerhet och mindre
miljöpåverkan, tätt följd av lag- eller kollektivavtalskrav

Ekonomiska nyttor som funktionen innebär är bättre resursutnyttjande av fordon, fartyg och
vägar, minskat slitage av fordon och vägar samt minskad risk för överlast. Funktionen samlar
54% betalningsvilja.

Bild 6. Viktindikering.

4.2.7 Temperatur- och/eller fuktövervakning av gods

För lättfördärvliga livsmedel och läkemedel är korrekt temperatur eller fuktighet genom hela
logistikkedjan lagkrav. Det finns även andra typer av gods där varuägare har anledning att
ställa samma krav. Hur man ska styra och övervaka att rätt temperatur och fuktighet råder är
inte lika reglerat. För dem som hanterar tempertur- och/eller fuktkänsligt gods kan funktioner
som säkerställer och dokumenterar att godset har transporterats under rätta förhållanden ha
stor betydelse. Den obrutna kylkedjan för livsmedel är ett aktuellt ämne. Uppenbarligen finns
det utrymme för förbättringar. Man skulle kunna tänka sig att de uppgifter om rätt temperatur
och fukthalt, som med stor sannolikhet finns i varuägarens informationssystem, överförs till
fordonens system för styrning av lastbärarens klimat. På samma sätt kunde information från
sensorer föras tillbaka till varuägaren för at verifiera klimatet under transporten.

45% använder eller planerar att införa funktionen. 22% anser den intressant i framtiden.
Anledningen till ointresse är att man inte hanterar gods som kräver denna typ av övervakning.

Av funktionskraven värderas larm till chaufför/transportledning eller varuägare högst, därefter
loggning av givarvärden. Längre ner i prioriteringslistan finner vi automatiskt inlagda
gränsvärden samt positionering och tidsbestämning.

Den funktionalitet som efterfrågas här ligger högre än vad lagkraven gör, vilket visas av att
den starkaste drivkraften anses vara marknads- eller kundkrav. Därefter kommer stävan efter
högre kvalitet, säkerhet och mindre miljöpåverkan.

De ekonomiska nyttor som funktionen skapar är främst att minska godsskador, öka
leveranssäkerheten och förbättra imagen. Betalningsviljan för funktionen är 67%.



14

Bild 7. Temperatur- och fuktövervakning av gods.

4.2.8 Övervakning av rörelser som kan skada godset

En annan risk för transporterat gods är hastiga rörelser, stötar, slag, vibrationer,
accelerationer eller retardationer. Beroende på hur känsligt godset är och hur det är
förpackat, riskeras stora värden i form av skadade eller förstört gods, men också dryga
följdkostnader i form av produktionsstörningar i nästa led när skadat gods skall ersättas. En
annan aspekt är att rörelser kan orsaka förskjutning av lasten. Resultatet kan då bli försämrad
stabilitet, att fordonet välter eller tappar delar av lasten. När lastbäraren öppnas kan förskjutet
gods falla över lossningspersonalen Om en lastbärare med förskjuten last terminalhanteras
finns risken att lastbärare och lyftanordning välter. Rörelseövervakning kan indikera att
lastsäkringen behöver ses över.

Ingen använder funktionen idag eller planerar att införa den. 49% anser den dock intressant
för framtiden. Anledning till ointresse är uteslutande att man transporterar gods som inte är
känsligt för rörelser, såsom rundvirke, grus och andra fyllnadsmassor eller flytande produkter
i tank.

De funktionskrav som efterfrågas mest är larm vid gränsvärden, loggning av givarvärden och
automatiskt inlagda givarvärden.

Den överlägset viktigaste drivkraften är strävan efter högre kvalitet, säkerhet och mindre
miljöpåverkan. Därnäst kommer ökade intäkter och marknadskrav.

Den ekonomiska nytta som främst förs fram är minskade skadekostnader och färre
reklamationer samt högre säkerhet (inkl trafiksäkerhet). Betalningsviljan för funktionen är låg,
med endast 47%.

Bild 8. Övervakning av rörelser som kan skada godset.

4.3 Track & trace, godsinformatik
Ansvaret för att godset kommer fram i rätt tid och skick ligger hos transportören. Effektiv
transportledning, förenklad uppföljning, bättre spårbarhet, effektiv avvikelsehantering,
snabbare och mer korrekt information till transportören samt effektivare varuhantering och
transportbeordring är därför av vital betydelse för väl fungerande transporter. Även om det är
transportföretagets ansvar att godset kommer fram i rätt tid och skick har kunderna i allt
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ökande grad börjat visa intresse av att kunna övervaka transporten. Viktigt för varuägaren är
hög leveranssäkerhet, mindre skador, ökad kunskap om vad som händer med godset under
transport, avvikelserapportering samt tillgång till leveransstatus i rullande lager.

Dagens system för godsföljning bygger inte på informationsutbyte med den mobila enheten
utan godset scannas endast av i brytpunkter i transportkedjan. Detta innebär att kunden
endast kan få information om att godset anlänt till eller har lämnat en viss brytpunkt, men
saknar möjlighet att bevaka var godset befinner sig och dess status. Möjligheten till effektiv
avvikelserapportering och därmed ökad flexibilitet att vidta åtgärder när en kritisk transport
avviker från planen är därför begränsad. I Mobila Nätverk fokuserar vi på en aktiv följning av
fordon, lastbärare och gods. En förutsättning för aktiv godslokalisering och spårning är
positionering genom användning av satellitbaserade system (GPS, Galileo) eller GSM-teknik.

4.3.1 Track & trace under transport

Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är godsföljning eller track & trace, för att följa godset i
realtid genom aktivt informationsutbyte med den mobila enheten och för spårbarhet genom
transportkedjan. Elektronisk identifiering och följning av enskilda kollin, laster, lastbärare och
fordon ger möjlighet till effektivare logistik för avsändare, transportör och mottagare.

37% använder eller planerar att införa funktionen medan 43% anser att den är intressant i
framtiden. Det är främst företag som sysslar med närdistribution från eget lager till kund och
budbilsföretag som anser att funktionen är ointressant, liksom skogsåkerier och företag som
endast utför anläggningstransporter.

Möjlighet att vid behov söka information räcker för många. Varuägarna värderar automatisk
avvikelserapportering högst medan transportföretagen värdesätter dynamisk ETA högst.

Drivkrafter utgörs i första hand av krav från kunder eller marknaden och en möjlighet att
skaffa sig konkurrensfördelar och ökade marknadsandelar. Strävan efter högre kvalitet,
säkerhet och mindre miljöpåverkan, liksom effektivare resursanvändning och lägre kostnader
är drivkrafter som också lyfts fram.

Som ekonomiska nyttor förs bl a förbättrade leveranssäkerhet, effektivare avvikelsehantering
och effektiva upplägg fram. Betalningsviljan anges till 56%. Här bör speciellt noteras att
betalningsviljan hos varuägarna är lika stor som hos transportföretagen.

Bild 9. Track & trace under transport.

4.3.2 Godsinformatik, orderhantering och elektroniska fraktdokument

Fokus ligger på elektronisk överföring av verifikat och underlag när det gäller debitering av
frakt och juridiska dokument för att godset överlämnats. Det handlar också om utbyte av
information mellan transportplanerare och förare, i vissa fall även andra delar av det mobila
nätverket, primärt för att styra och leda förarens arbete. Information som överförs är bl.a. rutt-
och lastplaner, fraktdokument och kvittenser. I detta sammanhang är även identifiering av
gods, ofta med RFID-teknik eller streckkoder, vid lastning, lossning och hantering i terminaler
centralt för att optimera och säkerställa flödet av gods.

Intresset för funktionen är stort. 65% använder eller planerar att införa funktionen. 25% anser
den intressant. Det är främst företag i anläggningsbranschen som visar lågt intresse.
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De funktionskrav som prioriteras högst är orderhantering, kvittering av utfört uppdrag,
elektroniska fraktdokument samt avvikelserapportering

Drivkrafter utgörs i första hand av en strävan efter hög kvalitet, effektivare resursanvändning
och lägre kostnader. Krav från kunder eller marknaden liksom en möjlighet att skaffa sig
konkurrensfördelar och ökade marknadsandelar anges också som viktiga skäl.

Ekonomiska nyttor som identifieras är främst förenklad administration och uppföljning samt
effektivare gods- och orderhantering.

Totalt samlar funktionen 67% av möjliga poäng för betalningsvilja, vilket är det näst högsta
värdet som uppmätts.

Bild 10. Godsinformatik, orderhantering och elektroniks fraktsedel.

4.3.3 Vägning och mätning av gods

Möjlighet att kunna väga eller mäta vikt eller volym i den mobila enheten, för att skapa
underlag för debitering är tvunget för vissa typer av transporter. Speciellt aktuellt är det för
leveranser av petroleumprodukter och biobränsle till mindre förbrukare som villor och småhus
samt av jordbruksprodukter till lantgårdar som saknar våg- och mätutrustning. Ett annat
användningsområde är vägning av olika fraktioner vid hämtning av hushållsavfall. Vägning
och mätning kan även användas för att undvika över- eller felaktig lastning av fordonet och för
rimlighetskontroll av kundens godsdeklaration.

Av dem som besvarat frågan angav 23 % att de använder eller kommer att införa funktionen,
46 % att den kan vara intressant i framtiden.

De funktionskrav som framhålls i första hand är automatisk registrering av lastad eller lossad
mängd eller vikt med möjlighet till automatisk överföring av data till kontorssystem. I andra
hand anger man möjligheten till generering av debiteringsunderlag och framställning av
faktura.

När det gäller viktiga drivkrafter som påverkar införande är det främst minskade kostnader
som lyfts fram. En annan viktig drivkraft är strävan efter att uppnå högre kvalitet som ett sätt
att öka konkurrensfördel och intäkter.

Fler av svaren berör säkrare betalning, snabbare kassaflöden och reducerad administration
som viktiga ekonomiska nyttor. Den samlade betalningsviljan för funktionen anges till 57%.
Endast 2% anger hög betalningsvilja för funktionen.
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Bild 11. Vägning och mätning av gods.

4.4 Operativ transportverksamhet och fordonsinformatik
Transportmarknaden kännetecknas av hård konkurrens och låga vinstmarginaler. Bättre och
mer effektiv utnyttjande av resurser är därför ett måste för att vara konkurrenskraftig. Till detta
kommer allt ökade kostnader för drivmedel och personal som skapar mindre marginaler.
Behov av beslutsstöd för att enkelt och snabbt genomföra optimal planering blir alltmer kritisk
för att uppnå ekonomiskt effektiva lösningar. Genom en användning av kommunikations- och
fordonsdatorer finns en stor potential att optimera körscheman, lastplaner, ruttplaner och
fordonsunderhåll.

Stor effektiviseringspotential torde även finnas i bättre stöd för uppföljning på fordons- och
förarnivå för bättre kontroll av bränsleförbrukning och arbetstid. Speciellt ifråga om hur
fordonet framförs av föraren och för driftövervakning av kritiska fordonskomponenter.

Genom att utrusta fordonen med lämplig teknik för automatisk positionering kan
trafikledningen genom en bättre helhetsbild styra och kontrollera. Härigenom ökar möjligheten
att minimera transportarbetet genom att skapa optimala rutter för fordonen. Det har även en
användning som navigeringsstöd med rekommendationer till föraren om bästa vägval och
alternativa vägar vid störningar i trafiken.

4.4.1 Optimering av transportresurser

För en effektiv operativ ledning av fordonsflottor är information om laster, status för fordon
och var fordonen befinner sig grundläggande för planering och optimering av rutter samt
tilldelning av uppdrag till lämpliga fordon. Det handlar då främst om beslutsunderlag kopplat
till förare och fordon, såsom verklig fordonsposition, pågående uppdrag, tillgängligt
lastutrymme och förarens arbets-, kör- och vilotider.

Att man använder sig av funktionen i någon form eller planerar för ett införande uppges av 47
% medan 42 % anser den vara av framtida intresse.

Den funktionalitet som efterfrågas mest är kapacitetsplanering av fordon och fordonsflotta,
ruttplanering före transport, samt positionering och identifiering av transportresurser med
möjlighet att lokalisera resurser på karta. Funktioner för dynamisk ruttplanering under
transport och möjlighet till avisering om leverans till kund direkt från fordon värderas lågt.

Drivkrafter är framförallt lägre kostnader, strävan efter kvalitet, säkerhet och minskad
miljöpåverkan, samt möjlighet att öka intäkterna.

De ekonomiska nyttor som väger tyngst är minskad onödig trafik, bättre planering och
resursutnyttjande. Betalningsviljan för funktionen är den högst uppmätta med 68%.
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Bild 12. Optimering av transportresurser.

4.4.2 Navigering och trafikinformation

Med hjälp av navigeringssystem kan föraren få interaktiv navigeringshjälp via kartstöd för att
följa planerad rutt, hitta till rätt adress och för att minimera onödig söktrafik. Ett
navigeringsstöd i kombination med realtidsinformation om trafiksituationer kan också hjälpa
förare att undvika störningar i trafiken.

Så många som 52 % av de svarande uppger att funktionen används eller planeras medan 32
% säger sig ha ett intresse av funktionen i framtiden. Främsta anledningen till detta ointresse
är att man kör lokala transporter.

En stor andel anser att positionering och vägnätskarta med navigeringsstöd för att följa
planerad rutt och vägvisning till rätt adress är ett helt nödvändigt funktionskrav.
Realtidsinformation om trafikflöde och annan dynamisk trafikinformation om t.ex. olyckor
anses inte lika nödvändigt.

Som främsta skälen till att skaffa stöd för navigering och trafikinformation lägre kostnader,
högre transportkvalitet och säkerhet. En förbättring av förarens arbetsmiljö anses också vara
viktigt.

Ett flertal av respondenterna anger att kostnaderna kan minskas genom bättre
resursutnyttjande och minskad söktrafik. Bränsleförbrukningen kan minskas. Funktionen
noterar det fjärde högsta värdet för betalningsvilja: 65%.

Bild 13. Navigering och trafikinformation.

4.4.3 Övervakning av fordon och fordonsmonterad utrustning

Möjligheter till övervakning och registrering av fordonets prestanda, kondition, service- och
reparationsbehov är grundläggande för en mängd funktioner som berör driftsekonomi,
körstatistik, underhålls- och transportplanering. Driftsdata för uppföljning av fordonets
prestanda och driftsekonomi kan även registreras och lagras per fordon och förare.

För ett åkeri finns stora värden att spara genom effektivare underhållsplanering. Med ett
system som övervakar kritiska fordonskomponenter under drift skulle man bättre kunna
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förutse potentiella driftproblem och utföra relevanta service- och reparationsåtgärder med
högre precision. Genom överföring av felkoder och annan driftsdata till åkeriets
planeringssystem, eller direkt till underhållsverkstäder kan underlag skapas för att utföra
service- och underhåll snabbt och korrekt samt att rätt reservdelar finns framme när fordonet
kommer till verkstaden.

Bland respondenterna är det 31% som använder eller planerar att införa funktionen, medan
49% anser att den är intressant. Något anmärkningsvärt är att 20 % anser funktionen vara
ointressant.  Intressant är att ingen underhållsverkstad som medverkat i undersökningen
använder eller planerar ett införande. Samtliga anser emellertid att funktionen är intressant i
framtiden

Högst upp på åkeriernas kravlista hamnar: registrering av drifts- och kördata, larm till
fordonsansvarig eller verkstad, identifiering av förare kontra fordon, statistik för uppföljning på
fordonsnivå och statistik för uppföljning av fordon och förare. Hos underhållsverkstäderna är
möjlighet till fjärrdiagnostik och –felsökning överst på kravlistan.

Drivkrafterna för införande är bland åkerierna effektivare resursanvändning, minskade
kostnader, högre kvalitet och säkerhet. Bland underhållsverkstäder är bilden något
annorlunda. Här är det främst kundkrav, marknadsandelar, ökade intäkter och högre kvalitet
som är de mest betydelsefulla skälen.

När det gäller åkeriernas verksamhet är det i första hand minskade kostnader för stillestånd
och drift som identifieras som ekonomiska nyttor. Underhållsverkstäderna ser nytta i bättre
planering och kortare tid för felsökning, vilket ökar deras resursutnyttjande. Funktionen
sammanvägda värde för betalningsvilja är 59%.

Bild 14. Funktionsövervakning av fordon och utrustning.

4.5 Personaladministration
För åkerier med anställd personal är administrationen av löneunderlag en arbetskrävande del
av arbetsgivaransvaret. Man ska inte heller förglömma den del av arbetet som utförs av
förarna. Traditionellt har förarna fört manuellt fört sina uppgifter om arbetad tid, raster och var
arbetet började och slutade i arbetstidsböcker. Uppgifterna stansas sedan in i
kontorssystemet för lönehantering. Traktamentsersättningar, där reglerna för ersättning och
för beskattning inte är samordnade och kräver betydande handpåläggning för att bli korrekt.

En annan del av personaladministrationen är de underlag som färdskrivaren genererar.
Färdskrivaren skall dokumentera körtid, övrig arbetstid, rast och vila. Föraren skall varje 24-
timmarsperiod byta diagramblad, notera platsen där bytet sker och mätarställning vid
diagrambladsbytet på både det nya och det utbytta diagrambladet. Vidare skall färdskrivarens
reglage, vid varje byte av sysselsättning (körtid, övrigt arbete, rast eller vila), ställas om av
föraren. Diagrambladen skall sedan, i god ordning, arkiveras av arbetsgivaren under minst 12
månader.

Ytterligare en del av personadministration är att dokumentera vilket arbete som utförts. Detta
moment varierar betydligt mellan olika företag men åtminstone en del av företagen tillämpar
någon form av körjournal som förs utöver tidigare dokument. Sammantaget åtgår betydande
resurser i åkeriföretagen för att dokumentera, bearbeta och arkivera dessa underlag.
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4.5.1 Elektronisk registrering av arbetstid och löneunderlag

Med hjälp av modern teknik och samutnyttjande av funktioner torde det finnas betydande
bättre möjligheter att förenkla och förbilliga personaladministrationen i åkeriföretag. Eftersom
färdskrivare är lagkrav är det rimligt att denna borde vara källa för datafångst. En ny typ av
elektronisk färdskrivare är under införande i Europa. Andra källor kan vara
positioneringssystem och ordersystem.

Utöver att dokumentera det som skett torde en effektiviseringspotential ligga i bättre
beslutsstöd för både föraren och arbetsledaren. Om båda dessa, i realtid, känner till hur
mycket som återstår av legal kör- och arbetstid, borde det underlätta att, inom lagens ramar
på ett effektivt sätt utnyttja förarens arbetstid.

Att man använder funktionen idag eller planerar att införa menar 23% medan 51% anser att
funktionen är intressant i framtiden. Anledning till ointresse anges framförallt vara små företag
med små behov av funktionen.

Den funktionalitet som efterfrågas mest är generering av elektroniska arbetstidskort. Därefter
rankas tre funktioner i stort sett lika: Registrering via elektronisk färdskrivare, generering av
elektronisk körjournal och beslutsstöd för förare och transportledning. Att använda separat
utrustning, även om det ger utökad funktionalitet, uppskattas minst. Detta kan tyda på att
samutnyttjande av funktioner i mobila nätverk värderas högt.

Drivkraft för införande är föga förvånande möjligheten att sänka kostnader. Näst starkast
drivkraft är strävan efter högre kvalitet, säkerhet och mindre miljöpåverkan, samt förbättrad
arbetsmiljö.

Effektivare resursanvändning, lägre kostnader, anges som den ekonomiska nytta som har
störst betydelse. Därefter nämns bättre styrning, överblick och minskat bluffande med
arbetstid.  Sammanlagt noteras 64% betalningsvilja för funktionen.

Bild 15. Elektronisk registrering av arbetstid och löneunderlag.

4.6 Identifiering
Kraven på att identifiera sig ökar alltmer och därmed kraven på automatiserad och säker
kontroll av identitet. Det är inte bara en fråga om att identifiera personer utan också en fråga
om att identifiera fordon, lastbärare och last.

Identifiering har många syften. Ökad otrygghet kräver motåtgärder i form av identitetskontroll
vid företag och terminaler. Kvalitetsbristkostnader som uppstår när fordon och last har
hamnat på fel ställe kan vara en faktor. Track & trace av gods kan vara en annan. Men även
arbetsmiljöfaktorer kan driva på utvecklingen av identifiering. Vi har här fokuserat på tre olika
funktioner med ett antal olika drivkrafter.

4.6.1 Identifiering av förare kontra fordon

Vi frågade om intresset för att vidareutveckla identifieringen av föraren kontra fordonet för att
säkerställa att det är rätt individ som får tillträde till fordonet och informationssystem,
aktivering av säkerhetssystem och inställning av personligt anpassad arbetsmiljö, såsom
backspeglar, förarstol, ratt, ljudanläggning och kommunikationsterminal.
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Att funktionen upplevs som aningen futuristisk idag indikeras av svaren. Endast 3% svarar att
funktionen används idag eller att införande planeras. 58% anser dock att funktionen är
intressant i framtiden. Helt ointressant anser 42%.

Aktivering av larmfunktion för förarens säkerhet, inställning av personligt anpassad
arbetsmiljö samt behörighetskontroll och inloggning av förare är de funktionskrav som
värderas högst.

Funktionen ses i första hand som en arbetsmiljöfaktor och i andra hand en strävan efter
högre kvalitet, säkerhet och mindre miljöpåverkan.

Ekonomiska nyttor som identifieras är ökad säkerhet för personal, gods, fordon och
leveranssäkerhet, att nöjd personal leder till bättre resultat, samt att funktionen kan leda till
tidsbesparing och lägre personalkostnader. Betalningsviljan anges till 48%, vilket är bland de
lägre uppmätta värdena.

Bild 16. Identifiering av förare kontra fordon.

4.6.2 Identifiering av fordon och/eller lastbärare kontra omvärld

Nästa funktion inom blocket identifiering rör fordon/lastbärare kontra omvärld. Säkert har
varje företag inblandat i transporter sina historier om hur fordon eller lastbärare av misstag
hamnat på fel ställe, eller i värsta fall försvunnit, med eller utan last. Att verifiera att rätt
efterfordon kopplas, att rätt lastbärare lastats eller att rätt fordon passerar ut eller in på en
terminal skulle kunna hindra sådana missöden. Det finns dock ett antal andra
tillämpningsområden där identifiering av fordon/lastbärare kontra omvärld skulle kunna vara
värdefull. Exempel på dessa är debitering av bro-, färje- eller vägavgifter eller att säkerställa
att rätt fordon tankas.

Av respondenterna anger 16% att man använder funktionen idag eller planerar att införa den.
Att den är intressant i framtiden anges av 47% medan 37% anser funktionen helt ointressant.

Det man i första hand avser att använda funktionen för är in- och utpassering. Därefter
värderas verifiering att rätt lastbärare hanteras och verifiering av lastnings- eller
lossningsplats.

Drivkrafterna är i första hand strävan efter högre kvalitet, säkerhet och lägre miljöpåverkan
samt möjlighet att sänka kostnader.

Färre fel som leder till lägre kostnader och högre säkerhet, samt enklare administration är
vanligaste nyttorna av funktionen. Funktionen samlar den tredje lägsta betalningsviljan: 47%.
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Bild 17. Identifiering av fordon/lastbärare kontra omvärld.

4.6.3 Identifiering av gods eller emballage

Elektronisk identifiering av enskilda produkter, kollin och lastbärare ger möjlighet till
effektivare logistik för avsändare, transportör och mottagare. Genom att använda automatiska
identifieringssystem, baserade på databärare i form av streckkoder eller RFID, kan säkerhet
och spårbarhet väsentligt förbättras vid transport och hantering av gods.

Många fordon utför transporter av bulkmaterial, t.ex. flytande produkter, där förväxling vid
lastning och lossning kan få allvarliga konsekvenser. Genom att utrusta sådana fordon med
en databärare kan orderuppgifter föras över från planeringssystemet till databäraren. När
fordonet anländer till lastplatsen läser utlastningens styrsystem orderuppgifterna och styr
utlastning av rätt kvalitet och kvantitet. Motsvarande gäller vid lossning, där korrekt
identifiering förhindrar lossning till fel mottagningstank. (Dessa problemställningar hanteras i
projektet Mobila Pipelines, som under 2005-2007 kommer att utveckla och demonstrera en
Auto-ID-lösning för oförpackade livsmedel).

Funktionen används eller planeras att införas hos 22% av respondenterna, 49% anser
funktionen intressant. Anledningen till ointress är främst att man inte hanterar gods som
kräver denna typ av identifiering.

Av funktionskraven värderas främst möjlighet till spårbarhet och verifiering att rätt gods tagits
emot.

En strävan efter hög kvalitet och säkerhet i transporterna, samt effektivare resursanvändning
och minskade kostnader är de främsta skälen till att skaffa funktionen. Även marknads och
kundkrav anges som ett viktigt skäl.

Ekonomiska nyttor som kan identifieras är effektivare hantering genom snabbare lastning och
lossning, samt mindre risk för fel leder till lägre kvalitetskostnader och högre säkerhet i
transporterna. Man ser även en potentiell nytta genom ökade möjligheter till automatiseringar
i flödet som minskar behovet av manuell hantering. Betalningsviljan hos respondenterna är
generellt sett hög, med 62%. Det gäller samtliga intressegrupper som besvarat frågan.

Bild 18. Identifiering av gods eller emballage.
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4.7 Standardisering
Ett stort antal intressenter har behov av att kommunicera med den mobila enhet som svarar
för den fysiska transporten. Varje behov tenderar att generera separata system som endast
tillfredsställer det specifika behovet. I avsaknad av standardisering har detta lett till en
utveckling av specialanpassade, unika lösningar mellan olika intressentgrupper samt mellan
olika tillverkare av system och utrustning. System som inte på ett enkelt sätt kan fås att
kommunicera med varandra.

Eftersom systembehovet totalt spänner över mycket funktionalitet kommer behovet att kunna
lägga till, byta ut eller uppgradera systemmoduler var för sig att vara stort i framtiden. Detta
innebär att det måste finnas väl specificerade och standardiserade krav ifråga om teknisk
plattform, mobil kommunikation, applikations- och användargränssnitt. Specifikationer som
måste baseras på leverantörsoberoende standards för datadefinitioner, meddelandestrukturer
och kommunikationsprotokoll för informationsöverföring mellan olika delsystem.

4.7.1 Problem till följd av bristande standardisering

Många vittnar om höga kostnader för implementering och drift av system som samverkar.
Specialanpassningar krävs för samverkan, vilket också ökar beroendet av viss leverantör.
Fordon som utrustas med specialanpassad utrustning blir också känsligt för störningar, med
lägre tillgänglighet som följd. Flera system med olika gränssnitt komplicerar arbetsmiljön och
kräver mer utbildning.

Svårigheter att ta hand om data leder till lägre informationskvalitet och –tillgänglighet, vilket i
sin tur leder till mer manuellt arbete och minskar nyttan av systemen. Att med dessa
förutsättningar tillgodose olika uppdragsgivares behov är komplicerat. Bristen på
standardisering blir också en barriär för investering då det är svårt att utvärdera och välja rätt
system. Valet mellan olika system kan mycket väl bli att avstå.

4.7.2 Vilka delsystem bör ingå i ett standardiserat, öppet system?

Vilka delsystem som man önskar integrerat i ett standardiserat system är avhängigt vilken
verksamhet som man bedriver. Det vanligaste svaret bland respondenterna är att alla eller i
stort sett alla delsystem bör ingå, vilket stärker projektets utgångspunkt. FMS-standarden lyfts
fram som lämplig plattform, som borde innefatta alla funktioner för fordon, efterfordon och
kringutrustning.

Att information som hanteras är affärshemligheter mellan olika parter i logistikkedjan, eller
intern information som inte skall vara publik ställer krav på berörighetsverifiering och –skydd.
Att begreppet ”öppet system” har använts i frågan kan ha lett tankarna till ett system som är
publikt.

4.7.3 Vilka delsystem kan eller bör vara separata?

Att begrepp som öppna respektive separata leder tankarna på olika sätt blir också tydlig vid
tolkning av svaren under denna fråga. Här lyfts system som innehåller information som är
affärsmässigt känslig, av betydelse för konkurrenskraft eller känslig för personlig integritet
fram av flera respondenter. Detta belyser åter behovet av välutvecklade system för
behörighetsstyrning så att information inte når obehöriga.

Att säkerhets- och larmsystem måste prioriteras framgår av flera svar. Om inte dessa
prioriteras framför ex logistikrelaterade system kan dessa behöva separeras för att uppnå
tillräcklig tillförlitlighet.

Möjligheten att själv välja vilka funktioner som man har behov av i sin egen verksamhet men
att använda en standardiserad plattform för informationshantering lyfts fram även i denna
frågas svar. Däri ligger också möjligheten att låta den egna verksamhetens krav styra
huruvida samliga funktioner kan integreras i samma system, eller om vissa funktioner
behöver separeras.
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5 ANALYS AV BEHOVSBILDEN
Analysen har till uppgift att besvara följande frågeställningar:

• Marknadens samlade behov av produkter och tjänster i samverkande mobila nätverk

• Ekonomiska nyttoeffekter som kan förväntas uppstå i logistikkedjan

• De villkor som gäller för leverantörer av produkter och tjänster

• I vilken utsträckning en ökad implementering kan skapa tillväxt för IT- och
telekomleverantörer

Till grund för analysen av behovsbilden ligger dels den enkätundersökning som genomförts
under våren 2005, dels intervjuer som genomförts med medlemmar av SÅ:s IT-forum och
representanter för övriga intressentgrupper, men även de intervjuer som genomfördes under
projektets AP3 och, inte minst, en workshop i samband med projektmöte 1-2 september 2005
vid BTH Campus Karlshamn. Workshopen inkluderar, förutom de intressentgrupper som ovan
nämnts, även leverantörer av system och tjänster för informationshantering och
kommunikation.

5.1 Marknadens samlade behov
I behovsinventeringen har respondenterna fått ange sitt intresse för respektive funktion.
Svarsalternativen ”Använder idag” och ”Planerar att införa” tyder på ett starkt intresse för
funktionen medan alternativet ”Intressant i framtiden” tyder på ett svagare, eller möjligen
nyväckt intresse för funktionen. Det fjärde svarsalternativet var ”Helt ointressant”. Vi har valt
att för ökad tydlighet lägga samman de svar som anger starkt intresse samt även redovisa
sammanlagt intresse.

5.1.1 Analys av starkt intresse för funktionerna

Om funktionerna rangordnas efter hur stor andel av respondenterna som anger starkt
intresse (Använder idag eller Planerar att införa) får vi följande resultat (se bild 19). De
funktioner som ligger nära implementering är relaterade till godsinformatik, men också stöd
för att effektivisera trafiken med hjälp av navigering och trafikinformation. Högt upp hamnar
även stöd för optimering av transportresurser. Inte minst inom livsmedels- och
läkemedelsbranscherna är temperatur- och/eller fuktövervakning av godset viktigt. Att kunna
söka och spåra gods, även under transport, att kunna övervaka funktionen hos
fordonsutrustning och att öka förarens säkerhet genom nödfallslarm är också vitala behov.
Alkolås har under undersökningsperioden varit ett mycket aktuellt. Däremot är Intelligent
hastighetsanpassning (ISA) inte alls lika intressant. Identifiering av förare kontra fordon och
övervakning av rörelser har lägst andel respondenter med starkt intresse.

Bild 19. Intresse för funktioner rangordnade efter andel starkt intresse.
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5.1.2 Analys av samlat intresse för funktionerna

Vid en rangordning efter total andel respondenter som uttryckt intresse för resp funktion
framträder en något annorlunda bild. Nödfallslarm är den funktion som har störst intresse,
medan godsinformatik och optimering av transportresurser befäster sin ställning högt i
rangordningen. Alkolås lyfts upp i listan, liksom stöldlarm (se bild 20). Funktioner som har nått
en högre grad av implementering och som har en begränsad målgrupp bland respondenterna
faller tillbaka vid denna jämförelse. Exempel på detta är temperatur- och/eller fuktövervakning
av gods, vägning och mätning av gods och kontantlösa fordon (e-betalning).

Bild 20. Intresse ordnat efter totalt intresse för resp funktion.

5.1.3 Heterogen bransch och ökande kvalitetskrav

En mycket väsentlig faktor att notera är att transportbranschen, liksom de branscher den
servar, är heterogen. Det gör att behoven är mycket skiftande. Vissa funktioner är relevanta
för stora delar av transportbranschen medan andra är mer specifika. Standardiserade
moduler kan förenkla och förbilliga implementering av mobila IT-system. För detta krävs ökad
samverkan mellan teknikleverantörer.

Allt större krav på precision påverkar hela försörjningskedjan. Detta ger samtidigt
affärsmöjligheter för dem som svarar upp mot kraven. Track & trace, även under transport får
större betydelse för att så tidigt som möjligt kunna parera en störning. Standardisering krävs
för att få olika delsystem med olika information att samverka. Även positionering av
transportresurser spås en ökande efterfrågan. För att kunna optimera transportresurser krävs
inte bara momentan positionering, utan även att resurserna kan ges en planerad, framtida
position.

5.1.4 Drivkrafter och kostnadsfördelning

Utvecklingen av mobila IT-lösningar drivs av olika faktorer. Ökad komplexitet i
försörjningskedjor ökar behovet av snabb och korrekt information. Ökad förädlingsgrad gör
det lönsamt att minimera lager och ledtider. Men även försörjningskedjor med lågvärdigt gods
som transporteras korta sträckor kan motivera investeringar i effektiva informationssystem.
Det visar att rationaliseringspotentialen är en avgörande faktor vid beslut om investering i
mobila IT-system. Förutom det förväntade ekonomiska utfallet lyfts arbetsmiljö för förare,
transportledare och administrativ personal fram som drivkraft för implementering.

Fördelning av kostnader, liksom vinster, som en konsekvens av investering i ett mobilt IT-
system verkar kunna tas omhand av marknaden. De som är snabba kan skaffa sig
konkurrensfördelar om tjänsterna skapar nytta i försörjningskedjan. Ett problem som lyfts fram
är att få leverantörer av IT-lösningar att ta helhetsansvar och garantera de positiva effekter
som motiverar investeringar.
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Myndighetskrav kan driva utvecklingen framåt, under förutsättning att de lösningar som
tvingas på transportbranschen (ex vägavgiftssystem) kan integreras med andra delsystem
som skapar nytta för transportbranschen och deras kunder.

5.1.5 Standardisering, varför och hur?

Mobila Nätverk handlar till stor del om behoven av att få olika IT-moduler att utbyta
information med varandra för att göra det möjligt att till rimliga kostnader dra nytta av effektiv
informationshantering. Frågan om vad som behöver standardiseras blir naturligt aktuell och
det finns ett brett utbud av begrepp att diskutera kring, såsom gränssnitt, applikation,
kommunikation, datalagring mm.

Flera av IT-leverantörerna menar att detta är en nyckelfråga eftersom dagens heterogena
lösningar är för dyra för att få genomslag. Att uppnå ett fåtal men viktiga gränssnitt kan skapa
en marknad där flera aktörer kan verka. Ett första steg skulle kunna vara väldefinierade
API:er (Application Program Interface) för att med detta som grund få igång mer
samverkande IT-lösningar. API:er är en uppsättning rutiner, protokoll och verktyg för att
bygga mjukvaruapplikationer. En bra API gör det enklare att utveckla program genom att
förse utvecklare med moduler som utvecklare kan sätta samman.

CAN-bussen (Controlled Area Network) är ett elektroniskt kommunikationsnätverk, som
kopplar samman IT-komponenter i ett fordon. CAN-bussen, som är en ISO-standard,
används för fordonsdata såsom styrning av motor, transmission och bromsar. De större
europeiska lastbilstillverkarna har kommit överens om att göra informationen som finns i
nätverket tillgängligt, exempelvis för användning i tredjepartsapplikationer. De större
europeiska lastbilstillverkarna har även enats om FMS-standarden för åtkomst av
fordonsdata. Denna innebär att all information som finns i bilens styr- och reglersystem ska
vara åtkomlig. Det är tillåtet att skicka ut mer information än standardens minimikrav. Det har
uttryckts förhoppningar om att lastbilstillverkarna, som ju visat prov på att lyckas fastställa
branschstandards rörande fordonsdata, tar på sig uppgiften att vidareutveckla
standardiserade informationssystem även för övriga behov.

Värt att notera att tillverkarna av den kommande elektroniska färdskrivaren inte har enats om
ett standardiserat gränssnitt för dataåtkomst via CAN eller FMS. Lastbilstillverkarna borde här
ha en uppgift att fylla genom att ställa krav på att så vital information görs tillgänglig för andra
applikationer på ett enkelt sätt.

5.2 Ekonomiska nyttoeffekter
Vilka ekonomiska nyttoeffekter som respektive funktion anses ge upphov till, samt vilken
betalningsvilja som respondenten anser att det egna företaget har för funktionen, har
undersökts. Frågorna har endast varit avsedda för dem som har intresse för funktionen.

5.2.1 Betalningsvilja

De funktioner som direkt berör den operativa transportverksamhetens kostnader, effektivitet
och kvalitet erhåller höga värden. Optimering av transportresurser, godsinformatik,
temperatur- och fuktövervakning och navigering och trafikinformation är funktioner med högst
betalningsvilja. Funktionerna personaladministration och identifiering av gods, listas betydligt
högre när det gäller betalningsvilja än vad gäller intresse, vilket tyder på att de företag som
har intresse av dessa funktioner värdesätter dem högt.

En funktion som har stabilt intresse, i både när- och framtid är funktionsövervakning av fordon
och fordonsmonterad utrustning. Att på distans övervaka funktioner (remote diagnostsics)
lyfts främst fram av underhållsverkstäder som ser möjlighet att minimera stillestånd och
effektivisera sitt arbete. För fordonsägare är funktionen ett sätt att förebygga haverier och
oplanerade stillestånd.

Funktioner med lägst betalningsvilja är kontantlösa fordon (e-betalning), rörelseövervakning
och identifiering av fordon kontra omvärld resp förare kontra fordon. Rörelseövervakning har
möjligen sin största betydelse vid intermodala transporter av känsligt gods. Identifiering
upplevs ännu inte som ett tillräckligt stort problem för att motivera några större investeringar
hos intressenterna.
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Bild 21. De undersökta funktionerna ordnade efter betalningsvilja hos intressenterna.

5.2.2 Förädling av transporttjänster och förädlingskedjor

Mobila nätverk skulle kunna bidra till en förädling av transporttjänster och därmed skapa
mervärden i form av ökade intäkter och minskade kostnader i logistikkedjan. En vinnare-
vinnare-situation är möjlig och fördelning av mervärden mellan parterna viktig, för att få till
stånd effektiva mobila IT-lösningar, eftersom många av funktionerna berör flera aktörers
informationssystem.

Funktioner med betydelse för transportresursernas utnyttjandegrad visar hög grad av intresse
och betalningsvilja. Mobila nätverk skapar förutsättningar för att dela information med dem
man så önskar, vilket i sin tur ger möjligheter att öka resursutnyttjandet av transportresurser.

Lagkrav kan både vara drivande för att införa funktioner eller komma senare, när lösningarna
redan finns implementerade på delar av marknaden. Exempel på denna utveckling är
övervakning av högvärdiga, högt beskattade eller andra produkter som endast säljs under
kontrollerade former. Ett annat är temperaturövervakning av lättfördärvliga livsmedel.

De företag som primärt riktar in sig på hög kvalitet har mer att vinna på att tidigt införa
funktioner som förädlar transporttjänsten och kvalitetsintrycket. Funktioner som primärt
sänker kostnader och höjer effektivitet vänder sig till både kvalitets- och prisinriktade företag.
När man sänker kostnader kan IT-lösningar användas för att säkra kvalitetnivån. Ett exempel
är att möjliggöra kommunikation, ledning och kontroll av förare från låglöneländer, då dessa
ersätter västeuropeiska förare.

Med intermodala transporter och lastbärare, som står uppställda på terminaler, hanteras av
olika dragfordon eller ombord på tåg eller fartyg, försvinner möjligheten att endast ha en
kommunikationspunkt per ekipage. Likaså uppstår problemet hur strömförsörjning ska ske.
För att nå hög transportkvalitet under dessa förhållanden krävs mer omfattande IT-system
som berör ett stort antal intressenter. Standardisering blir då en nyckelfråga.

Mobila IT-lösningar har förutsättningar att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna i
logistikkedjor genom att fånga information om vad, när och var olika aktiviteter inträffat under
transport och hantering. När kvalitetsbrister konstateras finns då förutsättningar för att sätta in
åtgärder på rätt ställe och att fördela bristkostnader mellan de parter som orsakat störningen.
Mobila IT-lösningar minskar därmed affärsrisker. Om faktiska åtgärder blir kända kan
åtgärder sättas in som minskar de framtida skadekostnaderna och därmed
försäkringspremierna.

När förutsättningarna för informationshantering i logistikkedjor förändras och information blir
mer lättillgänglig skapas nya förutsättningar för aktörerna att agera på marknaden. De företag
som identifierar och exploaterar nya affärsmöjligheter genom att införa ny informationsteknik
förändrar sin position på marknaden. Mobila IT-lösningar kan användas som verktyg för att
effektivisera affärsprocesser och eliminera resursslöseri i försörjningskedjor.
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5.3 Villkor för IT-leverantörer
Projektet Mobila Nätverk har som ett av sina syften att underlätta för leverantörer av IT-
produkter och tjänster för transportbranschen att utveckla produkter och tjänster som
marknaden efterfrågar. Ett av stegen för att nå syftet är att analysera de villkor som gäller på
marknaden.

Framgång som leverantör kräver kunskap om transportbranschen, hur den fungerar och i
vilken kultur den verkar. För att fatta investeringsbeslut krävs att köparen kommer över både
kunskapströskeln och kan se lönsamhet i investeringen. Åkeribranschen upplever att
leverantörer sällan garanterar att de utlovade vinsterna verkligen kommer att realiseras, vilket
upplevs som en osäkerhetsfaktor och minskar investeringsviljan. En affärsmodell där
leverantören endast tar betalt för skapad nytta har efterlysts.

Man kan förmoda att produktionsfokus, hög medelålder bland åkeriägare bidrar till lågt
intresse och kompetens inom IT-området, vilket ger dåliga förutsättningar för införande av nya
IT-lösningar. Både varuägare och IT-leverantörer anser att transportbranschen ligger långt
efter övrig industri när det gäller att använda moderna IT-lösningar. Åkerier, å sin sida kan
hävda att de lösningar man skulle vilja skaffa inte finns. Detta tyder på ett tydligt behov av
moderna och kostnadseffektiva IT-lösningar, för att tillfredsställa de behov som finns hos olika
intressenter.

Av tradition sedan andra världskriget har mindre åkerier producerat transporttjänster men
överlåtit marknadsföringen till en kooperativt ägd lastbilscentral eller en från åkeriet fristående
speditör. Dessa transportsamordnare har sin IT-utveckling fokuserad på godsinformatik, vilket
gjort att andra behov av IT-stöd förblivit otillfredsställda.

Det finns ett antal intressenter som har behov av att utbyta information med ett
lastfordonsekipage, vilket ställer krav på generella system. Samtidigt måste åkeriets specifika
behov tillgodoses. Man kan konstatera att bilden blir komplex med ett stort antal aktörer och
intressenter alla med ett antal generella och specifika behov. Utvecklingen av standards för
att underlätta vidare produktutveckling kräver i sig att man tar hänsyn till bredden och
komplexiteten. Om inte riskerar standards i sig att bli en begränsande faktor, speciellt för att
kunna tillgodose mer specifika behov.

Förutsättningarna för att kunna skapa en universell lösning som tillfredsställer samtliga behov
på marknaden verkar vara små. Detta leder tankarna till modulära lösningar där den egna
verksamheten avgör vilka moduler som är relevanta. I en miljö där användarna har
begränsad erfarenhet blir användarvänlighet, enhetliga gränssnitt, samt att minimera antalet
terminaler viktiga faktorer att ta hänsyn till för leverantörer av IT-lösningar till
transportbranschen. Om all information skall samlas i en punkt (terminal) krävs att någon
aktör tar ansvar för samordningen. Frågan är vem som känner sig manad att ta det ansvaret?

5.4 Tillväxt för IT- och telekomleverantörer
Transport- och logistikverksamhet är totalt sett en betydande potentiell marknad för IT- och
telekomleverantörer. Verksamheten är per definition mobil och implementering av IT-stöd i
logistikkedjor och transportverksamhet har ännu inte kommit igång på bred front. Hur skapas
tillväxt för företagen som levererar IT- och telekomstöd?

Kunderna förväntar sig en stark leverantör, eller ett närverk av partners, som tar ansvar för en
fullt fungerande lösning, att man arbetar i enlighet med industri- eller defactostandards och
med standardiserade gränssnitt. Kunderna önskar också modulära lösningar som kan
jämföras och vid behov kombineras med lösningar från andra leverantörer. Den
mångfasetterade marknaden kan skapa förutsättningar för specialisering mot olika segment
av transportmarknaden.

Myndigheters initiativ, som primärt tillfredsställer myndigheternas behov, påverkar
marknaden, eftersom de tvingar fram implementering. I värsta fall leder det till ett antalet
svarta lådor utan samverkan. Det som efterlyses av transportbranschen är att myndigheterna
förstår och i sitt kravställande tar hänsyn till övriga informationsbehov och ger möjlighet till
integration och samutnyttjande av funktioner och delsystem. På så sätt skapas förutsättningar
för en kostnadseffektiv implementering av IT-stöd i logistikkedjor, till nytta för samtliga
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intressenter. Detta synsätt stöds av de undersökningar som gjorts inom Tango Collect-
projektet.1

Delar av en heltäckande lösning förutsätter global, eller åtminstone en Europeisk marknad för
att bli industristandard är rimligt. Exempel på detta är systemen för mobil kommunikation eller
standard för dataåtkomst såsom CAN och FMS. Det finns också exempel på områden där
nationella särkrav kräver nationellt anpassade applikationer. Exempel på detta är system för
löneadministration. Kundspecifika behov kommer naturligtvis alltid att finnas. Det blir enklare
och billigare att tillgodose nationella och specifika behov om grundsystemet är internationell
standard och erbjuder implementering av applikationer i en miljö som redan har fungerande
grundfunktionalitet.

Då implementeringen av mobila IT-lösningar i logistikkedjor ännu ej nått särskilt långt finns
det en rad behov hos olika intressenter som inte är tillgodosedda, vilket ger potential men
också utmaningar för leverantörerna. Idag konkurrerar inte leverantörerna i första hand mot
varandra. Den största konkurrenten är inget system alls, vilket indikerar att man inte erbjuder
det kunderna vill ha till en acceptabel kostnad.

Det finns ett antal resurser och funktioner som skulle kunna samutnyttjas i ett samverkande
system för informationshantering i lastfordonsekipage, exempelvis positioneringsutrustning,
färdskrivare och kommunikationsterminal. Desto fler funktioner som läggs till i en mobil IT-
lösning, desto fler möjligheter till samutnyttjande skapas.

De mest använda delarna av informationssystemen idag är standardiserade (ex GSM, GPRS,
Internet) och det finns behov, inte minst hos brukarna, av en ökad standardisering. Att
bedöma vilka tekniska lösningar som skall skapas för att få fungerande, standardiserade
mobila IT-lösningar är i första hand en uppgift för leverantörerna. Det finns också möjlighet att
bredda användandet av en lösning till andra branscher med liknande behov som
godstransportbranschen.

När det gäller prissättningsmodeller för IT-lösningar har vi funnit diametralt olika
uppfattningar. Vissa föredrar att investera för att erhålla låga rörliga kostnader medan andra
hellre betalar för löpande användning och för den nytta som skapas. En synpunkt som stödjer
den senare modellen är att kostnaden då lättare kan föras vidare i försörjningskedjan.

                                                       

1  Inger Gustafsson, Blekinge Tekniska Högskola / BMT Transport Solutions GmbH & Eva
Schelin, SWECO, Tango Collect, Differented kilometre charges as a driving force for
implementating telematics for heavy goods vihicles, Blekinge 2004.
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6 KONCEPTUELL KRAVBESKRIVNING
För att konkretisera krav- och behovsbilden, föreslå gränssnitt, systemarkitektur och vad som
behöver standardiseras har ett arbetspaket ägnats konceptuell kravbeskrivning.

6.1 Funktionella krav
För att skapa grundfunktionalitet ställs framförallt följande funktionella krav. Systemet kräver
en fordonsdator ansluten till CAN-bussen (direkt eller via FMS) och som hanterar
fordonsdata. Systemet ska: kunna kommunicera med dator och sensorer i olika delar av
fordonsekipaget och trådlöst med omvärlden, kunna hantera positioneringsdata, mjukvara
från många tillverkare av kringutrustning, förardata, trafikinformation, kartdata samt vägleda
med hjälp av bildskärm. Dessutom krävs att systemet kan identifiera förare och tillåta
administrativ hjälp utifrån. Slutligen måste systemet skapa mervärde för användaren.

6.2 Systemarkitektur
Generaliserat innehåller kravbilden för systemet sex betydande typer av
kommunikationsbehov:

Mellan fordon och åkeri/transportsamordnare utbyts information såsom körorder,
bekräftelser och navigation idag ofta via mobiltelefon. På marknaden finns både system som
är specialiserade på just denna typ av informationshantering och system som är integrerade
med fordonsdata.

Mellan dragbil och efterfordon eller lastbärare är ett område som innebär
förbättringspotential. Denna kommunikation behövs för att på ett smidigt sätt kunna
vidarebefordra information relaterad till lasten vilket ha stort kundvärde, exempelvis för
temperaturövervakning och spårbarhet. Man kan också tänka sig försegling av lastrummet
med hjälp av RFID-teknik.

Mellan fordon och last, exempelvis för att identifiera gods som lastas eller lossas. Detta kan
ske genom avläsning av streckkod eller RFID-tagg.

Mellan tjänsteleverantör och fordon. Med tredjepartsleverantör av telematiktjänster, ex
GST, krävs denna typ av kommunikation. Det blir då möjligt att ladda ner programvara till
fordonsdatorn. Kommunikationen kan ske via GSM/GPRS eller utvecklingar av dessa
mobiltelefonisystem, alternativt via WLAN eller satellit.

Mellan fordonet och CAN-bussen behövs kommunikation för att komma åt information från
dragbilens kritiska noder. Fordonsdatorn kan vara kopplad direkt mot CAN-bussen men detta
gäller endast fordonstillverkarens egna informationssystem. Övriga systemtillverkare får
åtkomst genom FMS-standardens uttag.

Övrig kommunikation kan vara automatisk larmfunktion vid olycka (e-call), där det pågår ett
standardiseringsarbete inom EU. En annan typ av kommunikationsbehov rör de elektroniska,
sträckberoende vägavgifter som kommer att införas i flera EU-länder. Beroende på hur
systemkraven utformas kan denna funktion samverka med andra i framtida mobila IT-
lösningar. Ytterligare ett exempel på kommunikationsbehov är förarens behov av social
kontakt med familj, vänner och arbetskamrater, som ofta sköts via mobiltelefonens tal eller
SMS.

6.3 Standardiserade gränssnitt
Möjligheten att koppla samman utrustningar med ett standardiserat gränssnitt ökar chanserna
för att man ska få så bred spridning av mobila IT-system som möjligt. Vi fokuserar i Mobila
Nätverk på gränssnitt som i första hand berör kommunikation mellan lastfordonsekipagets
olika delar.

6.3.1 Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation erbjuder fördelar just genom att vara trådlös, man slipper
sammankoppling av kablar. Nackdelar kan vara svårigheten att koppla samman systemen i
olika fordonsenheter och risk för otillbörlig åtkomst av information.
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WLAN (Wireless Local Area Network) är standarder som fastställs av WiFi Alliance, som
även certifierar utrustning. Denna teknik skulle kunna användas för trådlös kommunikation
inom fordonsekipage. Kapaciteten är idag upp till 54 Mb/s.

En annan möjlig teknik är Bluetooth, som initierats och vars varumärke ägs av Ericsson,
men vars specifikation styrs av Bluetooth Special Interest Group med ett stort antal företag
som medlemmar. Bluetooth har sin styrka på korta avstånd, upp till 100 m. Upp till 8 enheter
kan anslutas i ett nätverk. Maximal överföringskapacitet med dagens specifikation är 0,7 Mb/s
men denna kommer att ökas upp till ca 100 Mb/s i kommande standard, som fastställt i mars
2006.

6.3.2 Trådbunden kommunikation

Trådbunden kommunikation har motsatta för- och nackdelar jämfört med trådlös. En fördel
med att fysiskt koppla samman kablar är att själva sammankopplingen blir tydlig.

USB 2, vars specifikation är framtagen av USB 2.0 Promoter Group (HP, Intel, Lucent,
Microsoft, NEC och Philips), har en maximal överföringskapacitet om 480 Mb/s.
Kabellängden är begränsad till 5 m men genom att använda hubbar kan flera kablage göras
upp till 30 m. Upp till 127 enheter kan anslutas till en värddator.

Firewire (IEEE 1394) är en busstandard skapad av Apple Computer med kapacitet upp till
800 Mb/s och upp till 63 enheter kan anslutas. Firewire konkurrerar närmast med USB 2 men
har fördelen att kunna garantera viss överföringshastighet, vilket motiverar att den blivit vanlig
i t ex videoöverföringssammanhang.

RS-232 är sannolikt det vanligaste gränssnittet för överföring av data. Specifikationen
skapades ursprungligen på 1960-talet av Electrical Industries Association. Standarden har en
mängd applikationsområden för dataöverföring men ersätts allt oftare av t ex USB 2.
Överföringslängd och –kapacitet är högst begränsade. Standarden har fått ett antal
uppföljare, t ex RS-485 med betydligt bättre överföringskapacitet och möjlig förbindelselängd.

6.4 Standardiserad telematik
Det finns ett antal initiativ för att skapa standardiserade telematiktjänster i allmänhet och för
kommersiell trafik i synnerhet.

6.4.1 FMS – Fleet Management System

FMS är ett samarbete mellan ledande Europeiska lastbilstillverkare för att på ett säkert sätt
kunna fånga specificerade meddelanden från CAN-bussen på en lastbil. Standarden
definierar ett antal meddelanden som ska vara möjliga att lyssna av via ett fysiskt uttag i
fordonet. Alla tillverkare tillhandahåller för närvarande inte samtliga meddelanden. FMS är i
första hand tänkt att utnyttjas av andra tillverkare av telematikutrustning än den som tillverkat
lastbilen. Detta för att undvika den säkerhetsrisk som det annars skulle innebära att koppla
tredjepartsutrustning direkt mot CAN-bussen. Ett mål är att samtliga tillverkare av lastbilar
skall tillhandahålla identiska meddelanden via FMS-uttaget. Det fysiska kontaktdonet är inte
standardiserade varför det krävs specifika kablage för respektive lastbilsmärke.

6.4.2 GST – Global System for Telematics

GST är ett samlingsnamn för sju projekt, delfinansierade av EU, för att ta fram standardiserad
och kostnadsmässig arkitektur för telematiktjänster. Tillsammans bildar projekten en ”end to
end”-lösning, via bl a infrastruktur, betalning och trafikinformation. Ett antal testplatser finns
på olika platser i Europa, bland dem Göteborg. Utbyte av referensimplementation sker mellan
testplatserna. En telematiktjänst förpackas i ett kontrollcenter (ex en server), som har en lista
över tillgängliga tjänster. En fordonsdator kan koppla upp sig mot ett kontrollcenter som i sin
tur skickar tjänster till fordonsdatorn.

GST fokuserar på infrastrukturen och säger inget om hårdvara eller fysiska gränssnitt.
Referensimplementeringen bygger på Java och OSGI, vilket betyder att vad som krävs av
fordonsdatorn är att den kan köra Javaprogram. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett antal
tjänster oavsett var i Europa man befinner sig, med åtkomst, användning och fakturering på
ett standardiserat sätt.
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6.4.3 OSGi – Open Service Gateway initiative

OSGi bildades 1999 och är en allians mellan en mängd företag, ex BMW, Nokia och Sun
Microsystems. Man utvecklar och tillhandahåller specifikationer för en öppen, standardiserad
serviceplattform, OSGi. Tanken är att tjänster skall kunna laddas ner vid behov. Tjänsterna
påverkar inte varandra. Man kan installera, uppgradera och exekvera en tjänst utan att störa
övriga tjänster som exekveras. Ett omfattande arbete har lagts ner på flexibilitet och säkerhet.
GST kommer att vara referensimplementationer på olika delar av OSGi-standarden.

6.4.4 IMS – IP Multimedia Subsystem

Telekombranschen utvecklar en tjänsteplattform baserad på IP (Internet Protocol) och gör det
möjligt att erbjuda dagens och framtidens Internetbaserade tjänster oberoende av vilket nät
som brukaren önskar använda. IMS och OSGi har överlappande funktioner.

6.5 Föreslagen arkitektur

6.5.1 Fordonsdatorn

Den mest centrala delen av det mobila IT-systemet är fordonsdatorn. Den bör placeras i
lastbilshytten och vara försedd med en tydlig bildskärm och användarvändlig kringutrustning
för att stödja förarens viktigaste uppgift: att utföra sitt transportarbete. Fordonsdatorn behöver
kommunicera med CAN-bussen, antingen direkt eller via FMS. En annan viktig datakälla är
färdskrivaren, där det ännu saknas ett standardiserat sätt att läsa ut data.

6.5.2 Tjänsteplattform

För att tillfredsställa den mångfald av behov som belysts bl a i Mobila Nätverks
behovsinventering, krävs en väldigt flexibel och generell plattform. GST är idag det enda
initiativ som kan resultera i en tillräckligt flexibel plattform. Denna är dock mycket komplex
och det kommer att krävas en ordentlig kraftsamling av de ledande tillverkarna av
kommersiella fordon och kringutrustning för att motsvara de efterfrågade tjänsterna.

6.5.3 Kommunikation med omvärlden

Med hjälp av fordonsdator, en kommunikationstjänst samt ett GPS/GPRS-modem kan
kommunikationen mellan fordonet och omvärlden effektiviseras, vilket förbättrar
arbetssituationen för både förare och administrativ personal. Mallar för körordrar, bekräftelser,
avvikelser, etc underlättar införande av standardiserade system. GSM/GPRS och dess
utveckling genom 3G är tillräcklig för de flesta kommunikationsbehov. Satellitkommunikation
kan krävas då acceptabel mobilnätstäckning saknas.

6.5.4 Kommunikation med efterfordon och lastbärare

Spårbarhet och loggning av temperaturdata är två exempel på behov som kräver intern
kommunikation inom fordonsekipaget för att fungera smidigt. Fordonsdatorn behöver samla in
data från olika sensorer och läsare. En vital fråga är hur kommunikationen skall gå till. En
trådlös lösning ger fördelar genom att kablar och kontakter elimineras i en miljö som inte är
vänlig mot den typen av utrustning. Å andra sidan ger kabelanslutning omedelbar feedback
och bekräftelse på anslutning. I de flesta fall är datamängderna inte större än att trådlöst
alternativ med Bluetooth eller kabelanslutning med USB 2 är mer än tillräcklig.

6.5.5 Övrig kommunikation

Både när det gäller e-call och elektroniska vägavgifter pågår ett standardiseringsarbete för att
nå interoperabilitet inom EU. De synpunkter som kan framföras är att dessa system i
möjligaste mån bör integreras med system som stödjer transport- och logistikkedjors aktörer.
Samverkande system har möjlighet att öka implementeringsgraden av telematiksystem
samtidigt som logistikkedjor effektiviseras och trafikpolitiska mål lättare kan nås.

Internetanslutning och fordonsdatorer förbättrar förarens möjligheter till social kontakt med
familj, vänner och kollegor. Vissa funktioner, såsom positionering, har betydelse även för
social kontakt, för föraren att kunna bli positionsbestämd och eller för att positonera kollegor.
Den sociala kommunikationen bör vara en del av designen av mobilt IT-system.
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7 SLUTSATSER
Mobila IT-lösningar är en länk i ett informationssystem för att uppnå effektiv i logistik. Alla
intressenter som berörs kan, om än i varierande utsträckning, dra nytta av de möjligheter det
innebär att förlänga informationssystemet till lastfordonets IT-moduler. För att få tillgång till
nyttorna, ex realtidsinformation, krävs en ökad fokusering på de möjligheter och hinder som
finns för att hämta och lämna information till och från mobila enheter. Dagens fasta system,
ex affärssystem, behöver anpassas efter detta för att en bred integration skall bli möjlig.

Vid behovsinventeringen har vi konstaterat att marknaden för telematiklösningar inom
godstransportsektorn är mångfasetterad. Att olika intressentgrupper har olika typer av behov
är naturligt, men godstransportbranschens variation med avseende på olika typer av
transporter och transporterat gods ökar komplexiteten ytterligare. Detta gör det svårt att finna
någon universell lösning som tillfredsställer alla behov. Detta motsäger inte att en strävan
efter ökad standardisering är önskvärd. Tvärtom ökar möjligheterna att på ett
kostnadseffektivt sätt skapa produkter och tjänster, som är anpassade till olika delar av
marknaden, genom samutnyttjande av komponenter och delsystem.

Rationaliseringspotentialen, d v s det förväntade ekonomiska utfallet, för respektive aktör men
också för försörjningskedjan som helhet är den mest avgörande faktorn vid beslut om
investering i mobila IT-lösningar, men även möjligheten att förbättra arbetsmiljön lyfts fram.

Studien indikerar att företagen i första hand prioriterar funktioner som underlättar effektiv
informationshantering mellan varuägare, transportsamordnare och åkeri. Här finns inom
många delar av transportbranschen ett tryck från transportköparna att kunna lämna och
hämta information relaterad till fysisk transport och hantering. Vidareutveckling av funktioner
som underlättar orderhantering, avvikelsehantering, spårbarhet och uppföljning har en tydlig
efterfrågan hos många av intressenterna i logistikkedjan.

Funktioner som stödjer effektivisering av transportverksamheten och därmed sänker
kostnaderna för transporttjänsternas utförande röner stort intresse och betalningsvilja.
Exempel på denna typ av funktioner är optimering av transportresurser, navigeringsstöd och
trafikinformation, personaladministration samt funktionsövervakning av fordon och utrustning
med hjälp av mobila IT-lösningar.

De funktioner som stöds av myndighetskrav, som rör ex skydd och säkerhet för personal,
fordon och last eller krav på temperaturreglerade transporter, kommer sannolikt att nå ökat
intresse och implementering tack vare detta stöd. Andra myndighetsinitiativ, såsom
elektroniska vägavgifter, har möjlighet att stödja utvecklingen om dessa system anpassas för
att samverka med övriga.

Åter andra funktioner prioriteras lägre, men intresset för dessa funktioner kan komma att
förändras i framtiden. Tänkbara orsaker kan vara lägre implementeringskostnader genom
samutnyttjande av IT-resurser, förändringar i omvärlden (ex nya myndighetskrav eller nya
försörjningsmönster) eller att man helt enkelt identifierar behov som man idag inte är
medvetna om. Det man idag tycker är ”överkurs” kan imorgon vara standardutrustning.

Mobila IT-lösningar har betydelse för utvecklingen av effektiva logistikkedjor ur ett antal
aspekter. Förutom de tidigare nämnda kan man förutse effekter på transporttjänsternas
förädlingsgrad, transportkvalitet och ansvarsfördelningen mellan parterna. Bättre tillgänglighet
för information av hög kvalitet genom mobila IT-lösningar förenklar affärsprocesserna i
logistikkedjor och leda till nya affärsmöjligheter för de aktörer som identifierar och exploaterar
dessa möjligheter.

När det gäller fördelningen av kostnader för implementering mellan intressenterna i
logistikkedjan förefaller detta kunna ske genom marknadskrafternas påverkan. De funktioner
som skapar ekonomiska nyttoeffekter är man beredd att betala för. Varje aktör behöver dock
precisera sina funktionskrav för att dessa tillsammans skall kunna samordnas.

Leverantörer av IT-lösningar för transportbranschen har ett antal förutsättningar att förhålla
sig till. Transportbranschen har generellt en låg kompetensnivå inom IT. Små företag
dominerar åkeribranschen medan koncentrationen bland transportsamordnarna är större. Att
förstå både det som är generaliserbart och specifikt i branschen är vitalt för att som leverantör
lösa rätt problem med rätt verktyg. Med dessa förutsättningar kan diskussionen kring vilka
nyttor som en lösning skapar föras, mätbara mål sättas och betalningsmodell fastställas.
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Transportbranschen anses ligga efter industrin när det gäller att dra nytta av IT-lösningar.
Åkerier i Sverige har ofta fokuserat på produktion medan kopplingen till marknaden funnits
genom speditionsföretag eller kooperativa lastbilscentraler. Detta som en konsekvens av
tidigare politisk reglering. Utan någon aktör med helhetsperspektiv har utvecklingen av
helhetslösningar försvårats. Marknaden för mobila IT-lösningar i logistikkedjor är en potential
för leverantörer av IT- och telekomlösningar. Sett ur både nationellt och internationellt
perspektiv är transportbranschen av väsentlig omfattning. Starka leverantörer, eller nätverk
av leverantörer, som arbetar enligt industri- eller de facto-standarder och med gränssnitt som
är öppna för samverkan med andra delsystem har möjlighet att växa på marknaden.

Med väldigt varierande förutsättningar, behov och krav hos olika intressenter inom olika
branscher eller branschsegment blir frågan om funktionskrav och standardisering av dessa
krav central. Inom olika branscher (eller branschsegment för transportföretag) borde
gemensamma funktionskrav arbetas fram. Vissa av funktionskraven är generella, oaktat
vilken bransch eller vilket segment som berörs. Dessa funktionskrav bör då standardiseras på
generell nivå. Här finns alltså ett omfattande arbete att genomföra, vilket kommer att kräva
resurser från samtliga intressenter, berörda branschorganisationer men också av samhället i
övrigt, för att fastställa de standardiserade funktionskrav som kan ligga till grund för öppen
och standardiserade tekniska lösningar som tillgodoser funktionskraven. En del i detta arbete
är att ta lyfta fram goda exempel på hur gemensamma krav kan fastställas och hur dessa kan
omsättas i praktisk verklighet. Ett sådant exempel är projektet Mobila Pipelines som fokuserar
på transporter av oförpackade livsmedelsingredienser. Projektet omfattar både utveckling och
demonstration av lösning och avslutas 2007.

Givet förutsättningarna, med stor variation mellan olika branschsegments behov och
förutsättningar, ställs stora krav på funktionella och tekniska lösningar för transportbranschen.
Med hjälp av en flexibel och öppen plattform som GST/OSGi finns möjlighet att skapa
kraftfulla tjänster med anpassningsmöjligheter som tillfredsställer de flesta behoven.

Kommunikation mellan fordon och omvärld kan i de flesta fall lösas med hjälp av fordonsdator
och GSM/GPRS. Utveckling av mobildatanäten fortgår och öppnar möjligheter för ökade
informationsmängder och/eller lägre kostnader. Transportbranschen bör diskutera sig fram till
en standard för hur kommunikation mellan olika delar av ekipaget skall ske. Bestämmer man
sig för att industristandarden skall vara trådlös, exempelvis i form av Bluetooth, kommer
fordonsenheter kunna kommunicera med varandra utan förarens inblandning.

En standard för hur information från digitala färdskrivare ska kunna fångas upp behöver
formuleras. CAN- och FMS är exempel på hur lastbilstillverkarna samverkat för att skapa
standardiserade gränssnitt. FMS ger möjlighet för tredjepartstillverkare att skapa mobila IT-
system med tillgång till en relativt säker och stabil källa för fordonsdata. Ännu sänder inte alla
tillverkare ut alla FMS-standardens möjliga meddelanden, vilket vore önskvärt.

De tekniska förutsättningarna för att skapa öppna, flexibla och kraftfulla mobila nätverk finns
idag. Att standardisera kravspecifikationer på olika nivåer och för olika branschsegment, att
komma överens om industristandards, att foga samman delarna och slutligen fylla med
nyttiga tjänster är sannolikt den stora utmaningen.

En rimlig fortsättning, på det arbete som genomförts i projektet Mobila Nätverk, är att
vidareutveckla och driva ett nationellt nätverk med olika intressenter och med internationellt
perspektiv, med målsättning att fastställa både funktionella och tekniska standarder till nytta
för bred implementering av mobila IT-lösningar. Utveckling och demonstration av de
möjligheter som bjuds borde genomföras för att lyfta fram goda exempel.
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