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Förord
Mobila Pipelines är ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som syftar till att genom
implementering av modern teknik och genom samverkan i försörjningskedjor stärka konkurrenskraften
hos svensk livsmedels- och transportindustri. Idéen till projektet tillkom som ett resultat av den nära
samverkan mellan näringsliv, vetenskapsvärld och politik inom ramen för NetPort.Karlshamn, där flera
av de medverkande företagen medverkar. Både idé- och kompetensmässigt tar projektet sin utgångs-
punkt i projektet Mobila Nätverk, som Blekinge Tekniska Högskola, TFK Transportforskningsgruppen i
Borlänge och Volvo Technology tidigare drivit tillsammans. I Mobila Pipelines medverkar även Lunds
Tekniska Högskola och SIK Institutet för livsmedel och bioteknik.

Begreppet "Mobila Pipelines" avser den transportkedja som hanterar oförpackade livsmedel i externa
transporter mellan olika aktörer i livsmedelsförsörjningskedjor. Inom respektive tillverkningsanläggning
sker ofta hanteringen i rörledning av olika slag. Vid externa transporter ersätts dessa rörledningar av
mobila enheter i form av containers, trailers, järnvägsvagnar, fartyg eller annan typ av lastbärare och
transportutrustning. Att få dessa "mobila pipelines" att fungera i ett integrerat system med höga säker-
hets- och spårbarhetskrav har varit projektets uppgift.

Projektet har en mycket konkret och tydlig koppling till den dagliga verksamheten hos många av Sve-
riges livsmedelsföretag. Eftersom projektet dessutom fokuserar på gränssnittet mellan olika företag,
ett område som ofta är mindre bearbetat och där sannolikt stora effektiviseringsvinster återstår att
skapa, har projektet haft en stark förankring hos de medverkande företagen.

Projektet har gjorts möjligt genom finansiering i form av kontanta medel från Vinnova och med medfi-
nansiering i form av eget arbete, utlägg och investeringar från övriga projektpartners. Som projektleda-
re önskar jag tacka alla som medverkat i projektet för de fantastiskt fina insatser som gjorts under de
2,5 år som projektorganisationen verkat.

De olika arbetspaketen har resulterat i fyra delrapporter och en slutrapport:

Delrapport 1 avrapporterar den litteraturstudie som inledde projektarbetet och är författad av Christina
Skjöldebrand och Fredrik Nilsson vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Delarapport 2 omfattar behovsinventering och -analys, vilken Blekinge Tekniska Högskola (BTH) an-
svarade för. Rapporten är skriven av Per Ola Clemedtson.

Delrapport 3 omfattar fältstudier, design och implementering av den tekniska lösning som projektet
utvecklat åt sig. Volvo Technology ansvarar för denna del av projektet. Huvudförfattare är Stina Apel
med Magnus Rydberg och Per Ola Clemedtson som medförfattare.

Delrapport 4 omfattar utvärdering av projektets lösning ur ett antal olika perspektiv. Huvudförfattare för
denna rapport är Per Ola Clemedtson, BTH, med Magnus Rydberg, TFK, som medförfattare. Pernilla
Arinder, Carl-Gustav Jansson och Alexander Milanov, SIK Institutet för livsmedel och bioteknik, har
författat avsnittet 3.3 Faroanalys och kvalitetseffekter. Christina Skjöldebrand, LTH, har författat avsnitt
3.4 Effekter på spårbarhet i livsmedelskedjan.

Slutligen har de fyra delrapporterna sammanfattats i en slutrapport. Detta arbete har Blekinge Teknis-
ka Högskola och Per Ola Clemedtson ansvarat för.

Samtliga projektpartners har givits möjlighet att granska de rapporter som projektet genererat och
publicerat. Med tanke på den bredd som det samlade projektkonsortiets kompetens uppvisar, har
denna granskning varit till ovärderlig hjälp för att säkerställa en hög kvalitet.

Med dessa rader överlämnar jag till dig som läsare att ta del av våra resultat med förhoppningen att de
ska vara till nytta för dig i den verksamhet som du bedriver.

Per Ola Clemedtson

Projektledare Mobila Pipelines
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Sammanfattning
Mobila Pipelines har till uppgift att säkra hanteringen av oförpackade livsmedel. Projektet tar sin ut-
gångspunkt i befintlig kunskap och i de behov som de medverkande företagen upplever. Detta har
projektet hanterat genom en litteraturstudie och en behovsinventering, med efterföljande analys. De
behov som partnerskapet lyfter fram och prioriterar högst är:

• Identifiering av lastbärare och fack

• Krav på användning och tidigare laster

• Rengöring och diskning

• Rutiner vid lastning

• Dokumentation, korrekt och elektronisk

• Övervakning under transport

• Rutiner vid lossning

Med denna bakgrund har en demonstrationslösning designats, utvecklats och implementerats hos tre
av de medverkande företagen: AAK, FoodTankers och Cloetta Fazer. Det krävdes tre ansatser, med
olika design och tekniska lösningar, för att finna den som bäst uppfyllde projektets mål och syften.
Denna lösning bygger på:

• RFID-teknik,

• mobil datakommunikation och att

• lastbäraren är central och bär större delen av kostnad och teknik.

Lösningen har utvecklats i samarbete mellan projektets ursprungliga partnerskap och Wireless Maing-
ate i Karlskrona, som svarat för mobil datakommunikation och central databas och Identec Solutions i
Jönköping och Österrike, som svarat för RFID-teknik.

De processteg som projektet fokuserat på har varit lastning och lossning. Fyra av sju prioriterade be-
hov har därmed adresserats till fullo. För resterande tre har förutsättningar skapats för att genom vida-
re utveckling även adressera dessa. Lösningen är skalbar både vad gäller funktionalitet och antalet
användare. Demonstrationslösningen funktion har verifierats i praktisk drift vid såväl lastning och loss-
ning under hösten 2007. Med ett par undantag har lösningen visat sig uppfylla de målsättningar som
satts upp av projektet.

I utvärderingen har ingått att granska effekter av en fullständig implementering ur risk-, kvalitets- och
spårbarhetssynpunkt. Det konstateras att projektets lösning bidrar eller har potential att bidra till för-
bättringar inom samtliga dessa områden, men att det fortfarande finns potential för vidare utveckling,
inte minst för att säkra hela försörjningsnätverk.

De företagsekonomiska effekterna är betydande. Kostnaderna för en fullständig implementering är
betydande, samtidigt som ett systemstöd som det Mobila Pipelines föreslår, påverkar såväl kostnader,
intäkter och effektivitet i positiv riktning i större utsträckning än vad de flesta projektpartners förväntat
sig.

Även om projektet inriktat sig på livsmedelsindustrin kan andra industrigrenar mycket väl ta till sig och
dra fördel av resultaten. Exempel på branscher med liknande förutsättningar är kemisk industri och
läkemedelsindustri.

Mobila Pipelines kommer att leva vidare även efter projekttiden. Två av företagen, AAK och FoodTan-
kers, har beslutat sig för att använda sig av projektets lösning för att säkra delar av hanteringskedjan, i
första hand lastningsprocessen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industri och produktionsvärdet uppgår till ca 130 miljar-
der. Omkring 60 000 personer sysselsätts i ca 3 000 företag i producentledet. Inklusive jordbruk, dis-
tribution och service sysselsätts ca 250 000 personer. Det finns potential för ökad export. Svensk
livsmedelsindustris främsta konkurrensfördelar är hög kvalitet och effektivitet.1

Det faktum att produkterna konsumeras gör att livsmedelsbranschen angår oss alla. Genom ökad
stordrift, internationalisering och specialisering har kraven på styrning och övervakning ökat. Ett antal
initiativ på EU-nivå, såsom EG 93/43 om livsmedelshygien, EG 178/2002 om livsmedelssäkerhet,
spårbarhet och inrättande av en europeisk myndighet för livsmedelssäkerhet, är tecken på detta. Nya
krav på spårbarhet i livsmedelskedjan trädde ikraft 1/1 2005 och utvecklade regler om livsmedelshygi-
en införs genom EG 852/2004.

Grundläggande är kraven på säkerhet, att livsmedel aldrig får bli hälsofarliga. Kontaminering av livs-
medel kan leda till att de blir farliga att förtära. Allergiker är här en särskild riskgrupp. Det finns omfat-
tande krav på strukturerat, förebyggande riskminimeringsarbete hos alla företag som är inblandade i
livsmedelkedjan.

Hög och jämn kvalitet är också av vital betydelse för livsmedelsbranschen. Om bristande kvalitet kon-
stateras skall återkallande av produkter kunna göras och orsaken kunna fastställas. Återkallanden bör
vara så små som möjligt av både ekonomiska och förtroendeskapande skäl. Varje företag i livsme-
delskedjan ansvarar för vilka produkter som tas in i verksamheten, varifrån dessa kommer och när,
samt vad som sänds från företaget, till vem och när. För att minimera kostnader, men också risker för
fel som spolierar spårbarheten, finns behov av att utveckla spårbarhetssystem med automatisk identi-
fiering och dokumentering.

Konsumtionsmönster förändras över tiden. Förädlingsgraden ökar, exempelvis genom tillverkning av
färdiglagad mat. Med denna förändring ökar också komplexiteten och kraven på bra spårbarhetssy-
stemen ökar. Krav finns att kunna spåra varje ingrediens genom alla led av tillverkning och extern
hantering, d v s från ”jord till bord” (kallas ofta kedjespårbarhet).

En dimension av kvalitet är etiska krav på livsmedel, exempelvis GMO (genetiskt modifierade orga-
nismer), Kosher som baseras på judisk tradition, eller KRAV-märkning. Även etiska krav på livsmedel
kräver spårbarhetssystem för att säkerställa att kraven uppnås.

Oavsett om det gäller ingredienstillverkare, konsumentprodukttillverkare eller transportörer av livsme-
del, så handlar det om att kunna garantera säkra och dokumenterbara produktions-, transport- och
lagringsvillkor genom hela produktionskedjan. System som effektivt och till rimliga kostnader elimine-
rar eller minimerar risker och bidrar till effektiv spårbarhet skapar mervärden för företag, konsumenter
och samhälle.

1.2 Problembeskrivning
Logistiska försörjningskedjor tenderar att bli allt mer komplexa och föränderliga. Speciellt inom livsme-
delsindustrin är försörjningskedjorna invecklade, med många ingredienser i slutprodukterna. En kom-
plexitet som ökar med produkternas förädlingsgrad. Behoven av relevant information genom hela
livsmedelskedjan ökar därför alltmer, drivet av krav på ökad produktsäkerhet, effektivitet och kvalitet.

Livsmedelstransporter utgör ett viktigt led i livsmedelshanteringen, men samtidigt utgör transporten en
risk i livsmedelskedjan. I lagstiftningen slås fast att spårbarhet gäller hela livsmedelskedjan och alla
aktörer som hanterar livsmedel. Följaktligen gäller det även transportörer av livsmedel som enligt för-
ordningen är att likställa med livsmedelsföretag. Detta betyder att transportföretag som hanterar livs-
medel måste utveckla system för riskminimering, egenkontroll och extern spårbarhet.

Handelns styrning och kontroll från färdig produkt till konsument är stark, med krav på standardsystem
för märkning och identifiering genom hela distributionskedjan, från producent till butik. Fokuseringen
på tidigare led är inte lika stark. Ingredienserna är vitala men mindre uppmärksammade än konsu-

                                                     
1  LI, Livsmedelsindustrierna, 2002
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mentprodukter. Likafullt gäller kraven på effektiv spårbarhet även ingredienser och transporter av des-
sa.

Ingredienser hanteras ofta som flytande, pulverformade eller granulerade bulkvaror. Hantering av
oförpackade produkter är rationell, men ställer speciella krav på identifiering och spårbarhet. Svårig-
heten att märka produkter uppkommer exempelvis när det gäller oförpackade ingredienser.

De, ofta manuella, system som fungerar idag, kommer inte att fungera tillfredsställande i en framtid.
Orsaken är den snabba internationaliseringen inom både livsmedels- och transportindustri, alltmer
slimmad bemanning och en ökande andel intermodala transporter. Misstag i hanteringen som leder till
kontamination innebär hälsorisker, försämrad image och stora kostnader. Livsmedel som kräver tem-
peraturhållning kan vid felaktig hantering innebära kassation av hel sändning. Risken för sabotage är
ett annat problem som transportföretagen måste skydda sig mot alltmer. Sabotage mot livsmedel
äventyrar både konsumenters och producentföretags överlevnad.

Ett antal kritiska punkter som är förenade med risker vid transport och hantering av ingredienser kan
identifieras:

•  Transportbehållarens volym och kvalitet. Är volymen för liten kan det leda till överfyllning eller
kassation av volym som inte kan lastas. Krav på certifiering av transportbehållare finns för exem-
pelvis lättfördärvliga livsmedel (ATP) och för livsmedel som är farligt gods (ADR).

•  Tidigare användning av transportbehållare. Dessa får endast användas för livsmedel men även
inom detta segment kan bakterier, stark lukt eller smak från tidigare laster göra transportbehålla-
ren olämplig. Informationen är också vital av spårbarhetsskäl.

•  Rengöring/diskning av transportbehållare är ett viktigt moment där det gäller att säkerställa att
föreskrivna diskinstruktioner alltid följs.

•  Förväxlingsrisk vid anslutning mellan internt rörsystem och transportbehållare vid lastning och
lossning. En förväxling kan leda till både hälsofara och till mycket kostsamma kassationer. En
kontaminerad ingrediens kan i sin tur kontaminera stora mängder livsmedel om inte förväxlingen
upptäcks i tid.

•  Kontroll och övervakning av ingrediensernas temperatur under transport. Detta är relevant för
både lättfördärvliga livsmedel, som kräver en obruten kylkedja och livsmedel som hanteras i spe-
ciella temperaturintervall, exempelvis flytande produkter som övergår i fast form om temperaturen
sjunker.

•  Sabotage- och kontaminationsrisk under transport och uppställning. Detta är speciellt viktigt att
beakta vid intermodala transporter och vid användning av lösgående lastbärare.

Uppstår fel i transporten som inte observeras spolieras hela systemet för spårbarhet. Det finns såle-
des ett stort behov av att utveckla effektivare modeller, metoder och arbetssätt för att säkerställa sä-
kerhet och spårbarhet vid hantering och transport av ingredienser. Speciellt ifråga om att koppla iden-
titet till oförpackade ingredienser och att öka leveranssäkerheten genom bättre kontroll på transporter-
na i försörjningskedjan. Behovet av att utveckla effektiva och säkra system för kedjespårbarhet, som
skapar möjlighet att effektivt utbyta information mellan alla aktörer i logistikkedjan är därför stort.

Dagens krav på kedjespårbarhet av livsmedel passar bra ihop med livsmedelsbranschens ansträng-
ningar att anpassa logistiken för att få säkrare transporter och lägre kostnader. Projektet har därför
stor relevans för innovationssystemet för logistiksystem och godstransporter genom att fokus ligger på
det prioriterade området spårbarhet. Vidare är projektets ansats att demonstrera logistiklösningar där
känd teknik implementeras på ett framgångsrikt sätt.

1.3 Målsättningar
Projektets målsättningar är att:

•  Analysera och beskriva olika händelser och kritiska punkter i försörjningskedjan som är signifi-
kanta för kvalitet och ekonomi.

• Fastställa primära behov av identifiering och spårbarhet av oförpackade livsmedel.

• Fastställa indirekta behov av information som bör följa godset och lastbäraren.

• Utveckla och demonstrera en lösning enligt fastställda krav på försörjningskedjan.
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• Utvärdera lösningens effektivitet och betydelse för hela värdekedjan.

•  Kommunicera resultatet till transport-, livsmedelsindustri och andra industrigrenar med liknande
behov och förutsättningar

1.4 Avgränsningar
Projektet fokuserar på transport och hantering av oförpackade livsmedelsingredienser, oavsett om
dessa är flytande, halvflytande, granulat eller pulverformiga. För att optimera projektets nytta, genom
att inhämta och sprida kunskap, avses att samverka med branscher som har liknande problemställ-
ningar, ex kemisk industri och läkemedelsindustri, till den del detta kan vara av nytta för
projektet.

Synonymt med begreppet “oförpackade” används begreppet “bulk”. Bulkgods är oför-
packat och homogent eller liknande gods2. Inom Mobila Pipelines dras den nedre volym-
gränsen mellan förpackat och förpackat gods vid s k småcontainers eller IBC (Intermedi-
ate Bulk Container3) som typiskt rymmer ca 1000 l (se bild t h). Dessa containers trans-
porteras i lastbärare för förpackat gods men uppvisar vid övrig hantering liknande pro-
blemställning som för större lastbärare för oförpackat gods. Någon motsvarande av-
gränsning mot största volym görs inte. De största lastbärarna för oförpackat gods är
oceangående fartyg.

Nedan bilder för att illustrera andra lastbärare som används för bulktransporter.

Bild 1. T v: Isolerad 20’ tankcontainer för intermodala transporter av flytande livsmedel, här
lastad på chassi för landsvägstransport. I mitten: isolerad tanktrailer för transport av flytande
livsmedel, här kopplad till dragbil. T h: oisolerad järnvägstankvagn för torra pulver- eller gra-
nulatformade livsmedel.

                                                     
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_cargo, 2006-09-05
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_Bulk_Container, 2006-09-05
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2 Metod och angreppssätt
2.1 Nuläges- och behovsanalys
Projektet tar sin utgångspunkt i en litteraturstudie och en behovsanalys. Sökning har gjorts på ett antal
begrepp relaterade till spårbarhet och logistik i Electronic Library Information Navigator och resultatet
redovisas i Delrapport 1 och i Appendix till Delrapport 1.

En behovsinventering har genomförts hos samtliga medverkande företag. Denna har haft som mål-
sättning att kartlägga behov att eliminera brister, risker och problem vid hantering av oförpackade
livsmedel, eller i förekommande fall, andra oförpackade produkter. I ett första steg har, i samarbete
med projektets partners, ett intervjuunderlag tagits fram. Frågeställningarna, som följt flödet i logistik-
kedjan, har fokuserat på funktionella behov, ekonomiska nyttor och betalningsvilja för respektive funk-
tion.

Intervjuer har i de flesta fall genomförts på plats hos respektive företag, i andra fall som personliga
intervjuer eller telefonintervjuer. Antalet respondenter per företag har varierat mellan en och tre styck-
en och deras befattningar har i de flesta fall funnits inom kvalitet, logistik, transport, marknadsföring,
försäljning eller inköp. Intervjuerna har förutom tio frågor rörande bakgrundsinformation, omfattat 22
funktionsområden samt 3 öppna frågor om informationssäkerhet, standardisering och lagring av infor-
mation. Intervjuerna genomfördes under våren 2006.

Analys av behovsinventeringen har genomförts i samverkan med projektets partners i form av en
workshop i samband med projektmöte i Karlshamn i juni 2006. Resultaten från behovsinventeringen
presenterades, varefter projektdeltagarna i plenum diskuterade ett antal frågeställningar för att analy-
sera behovsinventeringens resultat.

Ett viktigt syfte med analysen var att, inför utveckling av projektets demonstrationslösning, få klart för
sig vilka funktioner som prioriterades högst, medelhögt respektive lågt. Detta så att projektet fokuseras
på de behov som projektdeltagarna anser mest väsentliga. Behovsinventering och -analys redovisas i
delrapport 2.

2.2 Design och implementering av lösning
Arbetspaketen Design av lösning och Implementering av demonstrationslösning bygger på de kun-
skaper som genererats i tidigare arbetspaket och som sammanställts i delrapporterna 1 och 2. Till
detta har lagts fältstudier, studiebesök hos företagen som omfattas av demonstrationslösningen samt
studier av liknande lösningar.

Projektgruppen, med representanter från FoU-aktörerna och berörda företag, har arbetat tätt tillsam-
mans med lösningsleverantörer, först i ett presumtivt läge, senare i skarpt. Flera olika tekniker har
utvärderats. Avstämning med samtliga projektpartners har skett dels via e-post, dels vid projektmöte,
som hölls i februari 2007 i Jönköping. Arbetspaketen avrapporteras i Delrapport 3.

2.3 Utvärdering
Utvärdering av lösningens design och huruvida den motsvarar företagens behov gjordes i form av en
workshop vid projektmöte i oktober 2007. Lösningens tekniska funktion undersöktes i praktisk drift
under ca 2,5 månader. Förutom fallstudier, där funktionen verifierats, ingick studier och analyser av
loggfiler o dyl.

Effekter på risker, kvalitet och spårbarhet vid en fullskalig implementering har analyserats av experter
vid SIK och LTH. De företagsekonomiska effekterna har studerats av företagen som berörs av de-
monstrationslösningen. Övriga effekter på logistikkedjan och möjlig applicering i andra industrigrenar
har analyserats i workshop. Utvärderingen avrapporteras i Delrapport 4.

Allt publicerat material har remissbehandlats av projektpartners i enlighet med projektets kvalitetsplan.
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3 Nuläges- och behovsanalys
3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien inom Mobila Pipelines har som syfte att undersöka och dokumentera state-of-the-art
inom spårbarhet med fokus på transportlogistik och stödsystem för kedjespårbarhet. Den är inriktad på
att skapa en bild av existerande forskning och studier inom området vid projektstart. Studien återfinns i
Delrapport 1 och i Appendix till delrapport 1, vilka båda publicerades 2006.

Bild 2 – Illustration över vilka områden som litteraturstudien fokuserar på.

Ett antal nyckelord har identifierats för att ge en heltäckande bild av området, baserat på existerande
litteratur. De nyckelord som identifierats är, förutom spårbarhet och logistik; försörjningskedjor, trans-
porter, auto-ID (bl a RFID), mjukvara, kvalitet och återförsäljning.

Det återfinns betydligt fler artiklar under "logistik" än under "spårbarhet". Endast ett fåtal av artiklarna
berör livsmedel, vilket indikerar att Mobila Pipelines adresserar ett område som inte är speciellt välut-
forskat.

Tydligt är att fler artiklar återfinns i reklamfinansierade magasin än i akademiska tidskrifter med forsk-
ningsresultat. Få träffar är konferensbidrag. Endast för området "traceability & logistics" överväger
antalet akademiska tidskriftspubliceringar framför magasin och konferenstidskrifter.

Det är också tydligt att Europa har ett försprång framför USA vad gäller spårbarhet. Sedan BSE-
problematiken4 1999 har Europa fokuserat på spårbarhet för att öka livsmedelssäkerheten. USA har bl
a som en konsekvens av 11/9 2001 mera fokuserat på riskerna för sabotage och bioterrorism. Be-
greppet "spårbarhet" förekommer oftare i artiklar i EU än i andra länder, medan "logistik" oftare före-
kommer i USA.

Utöver BSE är frågan om att hantera GMO-material5 ett ofta förekommande tema i artiklar inom områ-
det "Traceability". Det diskuteras också att bättre spårbarhet inom livsmedelsområdet kan minimera
återkallande och tillbakadragande av defekta produkter.

Vid sökningar inom området "Logistics" dyker ofta RFID6 upp, speciellt i amerikanska artiklar. Möjlig-
heter och begränsningar diskuteras och ex Wal-Mart och andra handelskedjor lyfts fram som centrala
aktörer.

                                                     
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Galna_ko-sjukan 2007-12-27: BSE (Bovin Spongiform Encephalopati), även kallad Galna ko-

sjukan, neurodegenerativ kreaturssjukdom.
5  http://sv.wikipedia.org/wiki/GMO 2007-12-27: GMO (genetiskt modifierade organismer), organismer där man förändrat arvs-

massan.
6  http://sv.wikipedia.org/wiki/RFID 2007-12-27: Radio Frequency Identification, teknik för att läsa och lagra information med

hjälp av radiosändare/mottagare.
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Tabell 1 – Fördelning av sökresultat.

Sökord Tidsintervall

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2000-2006 1900-2006
Traceability 991 1722

logistics 11 23
retail 2 5
food 3 4
safety 4 5

transport 6 14
supply chain 31 64

retail 3 4
food 15 19
safety 13 11

supply chain management 16 29
safety 97 131

food 42 50
retail 3 3
transport 2 2

quality 306 546
food 38 55
retail 0 0
track 3 5

ingredients 13 15
parts 34 65
additive(s) 0 0
software 189 388

food 7 16
Logistics 11983 23647

trace 21 40
auto id 1 1
RFID 4 4
transport 0 0

track 232 374
auto id 3 3
RFID 29 29
transport 8 18

RFID 202 214
retail 47 48
food 9 9

quality 688 1643
retail 20 50
food 22 51

safety 341 581
retail 5 10
food 19 37

Resultaten av litteraturstudien visar att forskningen inom området ligger i startgroparna men det finns
ännu få artiklar som är rent forskningsinriktade. Resultatet visar att EU och USA har olika fokus och att
EU ligger före när det gäller spårbarhet. RFID-teknik känns ännu visionärt men har en viktig potential
inom området.



MOBILA PIPELINES Slutrapport

7

3.2 Behovsinventering

3.2.1 Bakgrundsinformation

Behovsinventering har genomförts som en intervjuundersökning, framförallt genom personliga inter-
vjuer på plats vid de deltagande företagen, i något fall på annan plats eller via telefon. Undersökning-
en genomfördes under april och maj 2006. Samtliga företag i projektet deltog i undersökningen:
• AarhusKarlshamn (AAK)
• ADR-Transport (ADR)
• ASM Foods (ASM)
• Cloetta Fazer (CF)
• Eka Chemicals (EKA)
• FoodTankers (FT)
• Lantmännen Mills (LM)
• Lantmännen Reppe (Reppe)
• Nordic Bulkers (NB)

• Skånemejerier (SM)

Omsättning varierar mellan 190 miljoner och 3 miljarder SEK. De flesta varuägande företagen har få
leverantörer av produkter i bulkform och levererar till mellan 30 och 250 mottagare. Transportföreta-
gen servar mellan 900 och 1500 avsändare och mottagare.

De geografiska områden som berörs vid inleveranser är för samtliga företag Sverige, för vissa även
Europa och för två företag dessutom Asien. För varuägare som levererar i bulk är Sverige, norra Eu-
ropa i övrigt och, för något företag, även Centraleuropa, de viktigaste mottagarområdena.

När det gäller vilka typer av lastbärare som används är tank- eller bulklastbil vanligast. IBC:er före-
kommande hos alla varuägare utom en. Fyra varuägare använder tank- eller bulkcontainer medan två
använder tank- eller bulkjärnvägsvagn. Två varuägare använder sjö- eller oceangående fartyg för sina
inleveranser.

Samtliga företag i undersökningen säger sig ha långsiktiga relationer med sina transportsäljare/-
köpare. Hos varuägarna kan detta vara ett sätt att säkerställa hanteringen av sina oförpackade pro-
dukter genom att endast anlita väl beprövade transportföretag.

3.2.2 Redovisning av behovsinventeringen

Intervjuunderlaget omfattade 22 frågor rörande olika funktioner. Frågorna har följt logistikkedjan från
krav vid upphandling, planering, förberedelse, utlastning, provtagning och analys, dokumentation,
transport, lossning, fakturering och uppföljning. Respondenterna har fått ange om man ställer krav på
funktionen, vilket behov att automatisera övervakningen man har, vilka ekonomiska nyttor som skulle
kunna uppstå och vilken betalningsvilja som det egna företaget anses ha för att få tillgång till funktio-
naliteten.

Betalningsviljan avser automatiserat system för övervakning av funktionen och har avgivits som ett
värde mellan 0 och 5, där 0 anger ingen betalningsvilja alls och 5 anger mycket hög betalningsvilja.
Nedan angives betalningsvilja i procent. 100% kan erhållas om samtliga respondenter anger betal-
ningsvilja 5 för funktionen.

Illustrationen vid redovisningen av resp. funktion avser att tolka vanliga synpunkter från respondenter-
na samt, i diagramform, ange betalningsvilja för varuägare, transportörer och totalt.



MOBILA PIPELINES Slutrapport

8

3.2.2.1 Material i transport- och hanteringsutrustning

Frågan rör krav på material som kommer i kon-
takt med det transporterade godset. De flesta
varuägare anser att man har krav på att utrust-
ningen skall vara godkänd för livsmedel men att
detta krav endast kontrolleras vid upphandling.
Att kontrollera att kraven möts behöver göras
senast vid planering av transport, vid lastnings-
tillfället är det för sent.

Transportföretagen har betydligt större intresse
för funktionen. Med ett stort antal lag-, kund- och
produktspecifika krav samt med transportresurser
som inte kan uppfylla samtliga krav, ökar behovet
av att automatiskt övervaka och förhindra felaktig
resursallokering. Varuägare anger betalningsvil-
jan till 6% medan transportföretagen anger 40%.
Totalt för funktionen blir betalningsviljan 16%.

3.2.2.2 Andra krav på transport- och hanteringsutrustning

Frågan avser krav såsom speciell volym, isole-
ring, temperaturreglering eller att det finns disk-
eller lossningsutrustning.

Flertalet varuägare anger att man har krav på
flera av funktionerna. Det finns behov att säker-
ställa att kraven möts redan vid planering, men
också spärr som förhindrar att lastning sker i ut-
rustning som inte möter kraven.

Transportföretagen uttrycker behov av plane-
ringsstöd, för att förebygga fel och databas för att
strukturera kunders krav och förutsättningar.

Betalningsviljan för att automatiskt säkerställa att
funktionskraven uppfylls är jämt fördelat mellan
varuägare och transportföretag: 30 resp. 27%,
eller totalt 29%.

3.2.2.3 Identifiering av lastbärare och dess fack

Flertalet respondenter ser funktionen som en
grundfunktion för övriga Auto-ID-funktioner och
ser nytta av funktionen genom att kunna förebyg-
ga misstag eller för att säkra spårbarhet. För
transportföretag kan identifiering hjälpa till att
hålla ordning på sina resurser, exempelvis be-
siktningar och certifieringar. Någon noterar att
detta behov ökar när transportsystemen blir mer
öppna, d v s att transportutrustningen används för
fler kunder och flera produkter.

Betalningsviljan för funktionen är den näst högsta
med 60% hos både varuägare och transportföre-
tag.
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3.2.2.4 Krav på användning och tidigare laster ("last cargo")

Finns krav på vad utrustningen används till och vilka produkter som tidigare hanterats?

De företag som endast transporterar egna pro-
dukter i transportutrustningen (slutna transportsy-
stem) har inget behov av ytterligare övervakning
av användningen. Övriga anger lagkrav. Något
företag har gått ett steg längre och utvecklat en
lista över godkända produkter som de enda som
får hanteras i den utrustning som används för
företagets produkter. Dessa ser behov av funk-
tionen.

Transportföretagen har att anpassa sig till sina
kunders krav, som alltså kan vara striktare än
lagkraven, men också orderspecifika krav.

Betalningsviljan är hög för funktionen med 46%
enligt varuägarna, 67% hos transportföretagen
och 52% totalt.

3.2.2.5 Rengöring och diskning av transportutrustning

Flertalet varuägare ställer funktionskravet att utrustningen skall vara ren innan lastning. Transportören
bör lagra information om diskning på ett systema-
tiskt och sökbart sätt, åtkomligt även utanför
kontorstid för utredning vid ex kontamination.

Transportföretagen har att ta hänsyn till kund-,
produkt- och egna specifika krav på diskning och
rengöring. Två av tre företag ser ett stort värde av
att informationen loggas automatiskt.

Ekonomisk nytta är i första hand att förhindra att
lasten förstörs eller t o m blir farlig att förtära, ex
för allergiker. En annan nytta är att förenkla han-
teringen av information.

Automatisk övervakning av rengöring och disk-
ning möter en hög betalningsvilja, speciellt hos
transportföretagen, som anger 80%. Varuägare
anger betalningsvilja 44%, vilket totalt ger 55%.

3.2.2.6 Andra krav innan utlastning

Exempel på krav kan vara att lastbäraren skall
vara trycksatt, kvävgasfylld, hålla speciellt tempe-
raturintervall eller krav på maximal transporttid.

Då varuägarna har speciella krav önskar man ett
automatiskt system som förhindrar lastning om
inte kraven uppfylls. Ur transportföretagens syn-
vinkel förekommer kund- och orderspecifika krav.
För dem är det värdefullt med ett systemstöd som
förhindrar både felaktig planering och utförande.

Betalningsviljan är medelhög med 43% från varu-
ägare, 33% från transportföretag och 40% totalt.
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3.2.2.7 Frisläppande av lastbärare innan lastning

Frågan riktar sig främst till aktörer med omfattande och komplicerade processer för utlastning, exem-
pelvis med stor mängd produkter och lastbärare, varierande krav för olika produkter eller kunder eller
där utlastningsprocessen är en integrerad del av flera företags verksamhet. I praktiken sker dock ofta
ett frisläppande innan lastning genom att utlasta-
re kontrollerar diskintyg som chauffören presente-
rar. Frisläppandet blir alltså en process mellan
utlastningspersonal och chaufför.

Vid intermodala transporter anger ofta kunden
vilken diskanläggning som skall användas och
frisläppande blir då en fråga mellan diskanlägg-
ning och utlastare.

Den ekonomiska nytta blir även här att förebygga
fel som kan leda till exempelvis kontaminationer.

Betalningsviljan för att automatiskt övervaka
funktionen är låg, varuägare anger 7%, trans-
portföretag 20%, vilket ger 11% totalt.

3.2.2.8 Rutiner vid lastning

Frågan avser säkerställa att rätt produkt lastas i rätt lastbärare genom att kontrollera lastningsplats,
lastbärare, produkt, ordernummer, batchnummer, temperatur, vikt, volym, etc. Det förkommer att fel
lastbärare lastas, att produkt lastas i fel fack, att fel produkt lastas ut, att lastfackets volym inte stäm-
mer med den utlastade med överfyllning eller
skvalp som följd. Konsekvenserna av denna typ
av fel kan bli omfattande, med kassationer,
miljöstörningar, produktionsstörningar, försenad
leverans, etc. som följd.

Idag är det ofta manuella system som styr denna
viktiga process. Respondenterna delas i denna
fråga i två läger: ett, ofta med mindre komplicera-
de förhållanden, som anser att dagens system är
tillförlitligt och ett annat som tycker att ett Auto-ID-
system som säkerställer utlastningen vore suve-
ränt att ha.

Betalningsviljan för ett säkerställa funktionen är
hög. Varuägare anger 43%, transportföretag
53%, vilket ger 46% totalt.

3.2.2.9 Vägning av last och fordon

Frågan om vägning av last och fordon blir egent-
ligen två frågor. En om att säkerställa att rätt vikt
debiteras kund och en att undvika lagbrott i form
av överlast.

Att rätt mängd levereras ansvarar avsändaren för
och de flesta leveranser som berör responden-
terna vägs vid lastning. Oftast förs viktsuppgiften
manuellt över till fraktdokument och fakturerings-
system. De problem man ser är främst risker vid
manuell stansning, men då dessa fel är ovanliga
är betalningsviljan för ett automatiserat system
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låg. Varuägare anger 11% och transportföretag 7%, vilket ger 10% totalt.

Att förhindra överlast är komplicerad då det finns ett stort antal parametrar att ta hänsyn till, vilket krä-
ver omfattande kunskaper. Betalningsviljan är låg även för denna del av funktionen: Både varuägare
och transportföretag anger 7%.

3.2.2.10 Dokumentation

Frågan undersöker intresset att ersätta pappers-
dokument med elektroniska och behovet av att
säkerställa uppgifterna i dokumentationen. Det är
inte vanligt att pappersdokument innehåller felak-
tiga uppgifter. Däremot efterlyser både varuägare
och transportföretag elektroniska dokument, som
ett led i rationalisering. Det finns dock administra-
tiva hinder innan vi ser papperslösa transporter i
full skala. Lagstiftningen kring transport av farligt
gods kräver pappersdokument, liksom tullverken i
de flesta länder.

Betalningsviljan är hög för funktionen. Varuägare
uppger 53%, transportföretagen 73%, vilket ger
59% totalt.

3.2.2.11 Proformadokument

Att utställa transportdokument i förväg kan före-
komma, ex när lastning sker vid onormala tider,
då personal som normalt producerar dokument
inte finns på plats. De få företag som berörs for-
mulerar sig med ord som “borde förbjudas”, “ka-
tastrof” och “leder ofta till problem”. Den lösning
som man föreslår inkluderar inte ett Auto-ID-
system. Förhoppningen ligger istället på att Tull-
verkets servicetrappa skall göra det möjligt och
smidigt att rapportera in uppgifter elektroniskt.

Betalningsviljan för att lösa problemet är hög för
dem det berör, men då de är få blir den samlade
bilden låg betalningsvilja. Varuägarna som grupp
anger 11%, Transportföretagen 13%, vilket ger
12% totalt.

3.2.2.12 Prover och analyser

Ett s.k. utlastningsprov och avsändarens analys
sändes ofta tillsammans med leveransen. Förde-
lar kan vara att mottagaren slipper dra ett nytt
prov vid framkomst och att man analyserar prov
tagna vid samma ställe. Nackdelar kan vara att
det är svårt att få distributionen av prov och ana-
lysresultat att fungera, speciellt i intermodala
transportkedjor och då dragfordon och chaufför
byts under transport. Ur mottagarens synpunkt
kan man ju möjligen ifrågasätta hur provet tagit.

Betalningsviljan är medelhög, med 33% hos va-
ruägare, 40% hos transportföretag och 35% to-
talt.
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3.2.2.13 Plomberingsrutiner och -instruktioner

Vid transitering av oförtullat gods plomberar tullen lastbäraren. Eftersom EU utvidgats har tullplombe-
ring minskat i omfattning, även om handeln med länder utanför EU ökat.

Det har blivit vanligare att lastbärare plomberas av avsändare, för att verifiera att lastbäraren varit
tillsluten under transporten. I allt komplexare och
anonyma transportsystem och med en allt ökan-
de risk för missbruk och sabotage, har detta blivit
en vanlig åtgärd att öka säkerheten.

En del varuägare har krav på att laster skall vara
plomberade under transport. I undersökningen
efterlyser flertalet varuägare en utveckling av
system och informationshantering kring plombe-
ring. Transportföretagen efterlyser mer enhetliga
krav från sina kunder.

Funktionen tillmäts medelhög betalningsvilja.
Varuägare anger 31%, transportföretagen 47%
vilket ger 36% totalt.

3.2.2.14 Övervakning under transport

För att spåra och följa godset krävs någon form av övervakning under transport. Detta ger också möj-
lighet till betydligt fler funktioner, såsom dynamisk beräkning av ankomsttid (Estimated time of arrival,
ETA), larm vid olycka, tillgrepp eller om lastbäraren rör sig utanför ett godkänt geografiskt område
(Geofence). Andra tänkbara funktioner kan vara loggning av temperatur, öppning/stängning av lastut-
rymmet eller andra vitala delar av lastbärare, färdväg eller uppehåll under transport.

Samtliga varuägare inom livsmedelssegmentet
anser att man har behov av funktionen. Det man
efterlyser mest är temperaturövervakning, men
även dynamisk ETA, track & trace samt kontroll
över att ingen obehörig haft tillgång till lastutrym-
met efterfrågas.

Transportföretagen vill kunna erbjuda bättre in-
formation till kunder, bättre planering och utföran-
de av transportuppdragen, vilket gynnar både
varuägare och transportföretag.

Betalningsviljan för övervakning under transport
är hög. Varuägarnas värdering är 44%. Trans-
portföretagen anger mycket hög betalningsvilja
med 87%. Sammanvägt ger detta 57%.

3.2.2.15 Ruttoptimering

Funktionen handlar om att effektivisera genom att
optimera transportrutterna. Funktionen kan
handla om att planera körväg i förväg men även
utvecklas till positionering i dåtid, realtid och en
tänkt framtid, digitala kartor och trafikinformation
för effektivare resursanvändning, högre trans-
portkvalitet och lägre miljöpåverkan. Flertalet av
varuägarna anser att funktionen är en fråga för
transportföretagen.

Transportföretagen däremot efterfrågar i mycket
hög grad funktionen och anser att den är en för-
utsättning för att kunna driva sin verksamhet med
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lönsamhet och hålla ordning på sina resurser. Man anser också att det krävs realtidsinformation för att
vara effektiv. Betalningsviljan hos varuägarna är lägsta tänkbara, 0%. Hos transportföretagen är åsik-
ten den omvända: 100%. Detta ger ett sammanvägt värde om 30%.

3.2.2.16 Last som byter ägare, agenter och ombud

Av olika skäl kan en last byta ägare under trans-
port. Risken att informationskvaliteten och
–säkerheten sjunker till oacceptabla nivåer är
stor, då viss information skall tillföras och annan
tas bort, dokument skall bytas ut.

Flertalet varuägare anger att det inte förekommer
i deras verksamhet. Dem som berörs har dålig
erfarenhet av företeelsen och uttrycker sig med
begrepp som ”att det borde förbjudas”. Även
transportföretagen anger att när det förekommer,
är det stora problem.

Förtroendet för att ett Auto-ID-system skulle kun-
na innehålla lösningen förefaller låg. Betalnings-
viljan är 0% hos varuägarna, 17% hos transport-
företagen och 5% totalt.

3.2.2.17 Förtullning

Vi har undersökt behovet att säkerställa korrekt
och effektiv informationsöverföring vid export- och
importförtullning, transitering av oförtullat gods
eller för kommande krav av föranmälan av gods
som skall transporteras internationellt. Förtullning
har minskat i betydelse och flertalet varuägare
har sällan ansvar för export- eller importförtull-
ning. De som berörs ser svenska tullverkets ser-
vicetrappa som en möjlighet att uppnå säker och
effektiv informationshantering.

Transportföretagen är bara bärare av informatio-
nen. Man är dock väl medvetna om att den egna
verksamheten drabbas om något blir fel.

Betalningsviljan är låg med 3% hos varuägare,
40% hos transportföretagen och 14% samman-
vägt.

3.2.2.18 Rutiner vid lossning

Funktionen är till stor del en spegling av rutiner
vid lastning och handlar om att automatisera
övervakningen av lossningsarbetet. Det kan
handla om att identifiera rätt lossningsställe eller
anslutning till rätt mottagningsrör och att lastbära-
re och fack identifieras. Det kan även handla om
att läsa av lagrad information, verifiera faktisk
lossningstid eller att lagra information om använd
utrustning eller inblandad personal.

De flesta varuägarna anser att detta är en viktig
eller mycket viktig funktion. Om något blir fel vid
leverans till kund drabbar det alla inblandade.
Man identifierar också funktionen som en förut-
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sättning för leverantörsstyrda lager (ofta kallat Vendor Managed Inventory, VMI). Även om det sällan
inträffas fel vid leverans ser man fördelar genom att omöjliggöra fel, men också fastställa orsak till
förseningar och därmed fördela kostnader när detta inträffar. Den funktionalitet som flertalet önskar är
spärr för lossning om inte rätt förutsättningar gäller. Man efterlyser också återkoppling i form av infor-
mation om när och varför spärren trätt i funktion.

Transportföretagen har också mycket stort intresse för funktionen och efterlyser också spärr som för-
hindrar lossning om något inte stämmer.

Betalningsviljan för ett Auto-ID-stöd för att säkerställa rutiner vid lossning är mycket hög, med 59%
hos varuägare, 80% hos transportföretagen och 65% totalt, vilket är det högsta uppmätta värdet.

3.2.2.19 Överfyllning vid lossning

Förutom förlorad produkt, kan det handla om tankar som havererat, förstörd isolering och t o m brän-
der, när överfyllning sker. Utsläpp till den omgivande miljön är allvarliga. Ändå finns inget krav på att
mottagande anläggning och lossningsutrustning att vara utrustad med överfyllnadsskydd. Det är dock
vanligt att det finns någon form av larm och
bräddavlopp på mottagande anläggning.

Företagen poängterar att ansvaret i de allra flesta
fall, strikt juridiskt, åligger mottagaren. Dock är
man medveten om att situationen lätt blir kompli-
cerad, exempelvis om något mer än beställd
mängd levereras eller om lossningsutrustningen
tillhör transportören. Likaså vid leverantörsstyrda
lager kan ansvarsfrågan bli mindre tydlig. Frågan
borde ha högre prioritet hos mottagarna än vad
den har.

Flera företag ser ett säkert system som förhindrar
överfyllning vid lossning som ett krav för leve-
rantörsstyrda lager. Betalningsviljan är 31% hos
varuägare, 27% hos transportföretag och 30%
sammanvägt.

3.2.2.20 Underlag för fakturering, betalning och löneberäkning

Finns behov att samla information som kan ligga till grund för fakturering, betalning till leverantörer
eller löneberäkning till personal? Varuägarna anser sig inte ha något behov av funktionen. Fraktpri-
serna baseras i regel på förutbestämda tariffer och debitering till kund baseras på viktsuppgifter som
man själv har. Däremot kan det vara aktuellt att
verifiera lastnings- och lossningstider för att sä-
kert veta hur långa dessa är och för att kunna
debitera dem vidare till sin kund då det är rele-
vant.

Transportföretagen har olika uppfattning om nyt-
tan med funktionen. De som utför transporter
med egna fordon och egna chaufförer har intres-
se av funktionerna. Om man köper in transport-
tjänster hamnar man i samma läge som varuäga-
re. Funktionen ses alltså som ett sätt för utföraren
av transporter att optimera sin verksamhet.

Betalningsviljan för funktionen är låg. Varuägarna
anger 6%, transportföretagen 53%, vilket sam-
manvägt ger 20%.
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3.2.2.21 Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet

Frågan avser intresset att övervaka transporternas utförande m a p kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.
Detta skulle kunna ske genom att samla information om förarnas arbetsmiljö, såsom kör-, vilo- och
väntetider, men också körbeteende, bränsleför-
brukning, nykterhet, trötthet.

Varuägarna anser att det är transportföretagens
sak att samla denna typ av information, så att
man kan få tillgång till den vid behov, exempelvis
vid kvalitetsrevision. Transportföretagen ser be-
hov av att samla denna typ av information, dels
för egen del, men också för att svar upp mot de
krav som deras kunder ställer. Det kan, exempel-
vis när det gäller nykterhet och trötthet, behövas
direkta larm och spärrar som hindrar fortsatt färd.

Betalningsviljan är för varuägare 14% och för
transportföretag 60%. Detta ger ett sammanvägt
värde om 28%.

3.2.2.22 Andra behov

De ytterligare behov som varuägare angav var följande:

• Enkel och kvalitetssäkrad transportbokning, som förebygger fel efterlyses.

• Kontroll av att maximalt antal dagar från produktion till leverans inte överskrids.

• Det kan finnas information och speciella önskemål från mottagaren som idag inte hanteras på ett
säkert och strukturerat sätt.

• Informellt informationsflöde bakåt i kedjan från mottagare till leverantör är svår att få till.

• Arbetsmiljön på lossningsplatsen är en annan fråga som lätt trillar mellan stolarna.

Transportföretagen såg några andra behov i sin verksamhet:

• Att förbättra kontrollen över sina resurser ses som ett tydligt behov.

• Ett annat näraliggande behov är att ha kontroll över lossningsslangar och vad de används till.

3.3 Behovsanalys
Analys av behovsbilden har genomförts i nära samverkan med projektets partners. Resultaten från
inventeringen sammanställdes och presenterades för medverkande vid projektmöte i Karlshamn i juni
2006. Analysen genomfördes sedan i form av en workshop, där flertalet projektpartners var represen-
terade.

3.3.1 Prioritering av funktionsbehov

Respondenternas betalningsvilja för systemstöd i form av ex Auto-ID-system för de undersökta funk-
tionerna har använts för att rangordna behoven i tre olika grupper, hög, medelhög, respektive låg prio-
ritering. Funktionerna har sammanförts till tre grupper med liknande nivå för angiven betalningsvilja.
Inom respektive grupp har, med hänsyn till att antalet respondenter är relativt lågt, ingen rangordning
gjorts. Metoden och resultatet har diskuterats och godkänts vid workshopen.
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3.3.1.1 Högst prioriterade funktioner

De funktioner som anses vara mest kritiska ur företagens perspektiv är:

• Identifiering av lastbärare och fack

• Krav på användning och tidigare laster

• Rengöring och diskning

• Rutiner vid lastning

• Dokumentation, korrekt och elektronisk

• Övervakning under transport

• Rutiner vid lossning

Identifiering är en grundfunktion, som krävs för att ett Auto-ID-system skall kunna fungera. Att försäkra
sig för att lastbärare används och rengörs på ett korrekt sätt innan lastning av det egna godset är vital
för varuägarna och därmed även för transportföretagen. Att säkerställa att rätt last lastas i rätt lastbä-
rare och fack, samt att de lossas i rätt mottagartank är också tydliga krav. Man önskar dessutom få en
säkrare och effektivare hantering av dokumentationen vid leveranser. För funktionen Övervakning
under transport är det framförallt temperaturövervakning, leveranstidsberäkning (ETA) och spårning
och sökning (track & trace) som efterfrågas.

3.3.1.2 Medelhögt prioriterade funktioner

Följande funktioner har av respondenterna angivit att man har medelhög betalningsvilja för:

• Krav på transport- och hanteringsutrustning

• Andra krav innan lastning

• Prover och analyser

• Plomberingsrutiner och –instruktioner

• Ruttoptimering

• Överfyllning vid lossning

3.3.1.3 Lågt prioriterade funktioner

De funktioner som prioriterades lägst (med lägst angiven betalningsvilja) är:

• Krav på material (som kommer i kontakt med det transporterade godset)

• Frisläppande för lastning

• Vägning

• Proformadokument

• Last som byter ägare

• Förtullning

• Underlag för fakturering, betalning eller löneberäkning

• Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet

3.3.2 Mest kritiska punkter ur kedjeperspektiv

Medverkande vid analysen har diskuterat huruvida de mest prioriterade funktionerna också är de mest
kritiska punkterna för att uppnå säkerhet och spårbarhet. Man anser att så är fallet eftersom betal-
ningsviljan är högre för de funktioner som bedöms ha hög risk eller hög kostnad, som en funktion av
konsekvens och frekvens. En skada med hög kostnad men med låg risk för att den inträffar ställs ge-
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nom betalningsviljan mot ofta förekommande företeelser men låg kostnad. Respondenterna anses ha
kompetens för att göra avvägningen mellan risk, sannolikhet och konsekvens för att därmed ange
betalningsviljan för det egna företaget.

Utvecklingen mot mer öppna system och internationell miljö har ökat kraven på systemstöd. Där tidi-
gare yrkeskunnande och kunskap om specifika förhållanden garanterade säkerhet och kvalitet ställs
nu helt andra krav på att relevant information överföras till personal som är i behov av informationen.
Internationaliseringen är alltså i sig en faktor som driver behovet av den typ av stöd som projektet
adresserar.

3.3.3 Förklaringsmodell för nytta av systemstöd

Med ett slutet transportsystem avser vi här att lastbärarna endast används för ett företags produkter
och att lastbärarna återvänder efter lossning utan att användas i andra trafiker. I ett öppet system an-
vänds lastbärarna för olika trafiker för olika kunder, nationellt, internationellt eller t o m globalt, i ett
hela tiden föränderligt mönster.

I projektet har vi försökt att visualisera respektive företags transportsystems relativa öppenhet eller
slutenhet (se bild 3). För varuägare har vi utgått från antalet avsändare och mottagare som berörs av
bulkleveranser samt om transportutrustningen som används är dedicerad för den egna trafiken eller ej.
För transportföretagen har vi på motsvarande sätt utgått från antalet avsändare och mottagare man
servar, samt i vilken mån transportutrustningen går i dedicerade trafiker. Detta angreppssätt gör inte
anspråk på att vara exakt, utan syftet är att beskriva företagens verksamhet jämfört med andra, lik-
nande företag.

Beroende på respektive företags verksamhet finns olika stort behov av att skaffa systemstöd. Svårig-
heten att implementera systemstöd är också olika beroende på företagens verksamhet. De faktorer
som vi finner har störst betydelse är antalet artiklar som hanteras i oförpackad form och hur slutet eller
öppet system som de använda lastbärarna ingår i. Vid få artiklar och med lastbärare som endast an-
vänds i ett slutet system är det enkelt att implementera systemstöd men samtidigt är nyttan låg, då
många risker för fel minimeras genom det slutna systemet och de få artiklarna.

Det motsatta gäller vid öppna system och stort antal artiklar som hanteras i systemet. Nyttan av ett
systemstöd är stort med tanke på det stora antalet produktvarianter. Samtidigt är komplexiteten att
införa ett systemstöd mycket stort p g a det stora antalet aktörer och lastbärare som berörs av syste-
met och som måste komma överens om hur systemet skall vara uppbyggt och fungera.

Bild 4 – Illustration över komplexitet och nytta beroende på antalet artiklar och transportsy-
stemens sluten- eller öppenhet.
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Slutsatsen är att kostnaden och komplexiteten för införande av systemstöd ökar med graden av öp-
penhet i transportsystemet, d v s beroende på hur många aktörer och lastbärare som är involverade i
de trafiker som berörs. Nyttan som ett systemstöd kan ge ökar däremot både med antalet artiklar och
med öppenhet i transportsystemet, i analogi med att ju fler osäkerhetsfaktorer som tillförs ju större
nytta med att hantera dessa osäkerheter. Nytta kan uppträda i många olika former, exempelvis lägre
kostnader, minskade risker och skador, minskat antal transporter eller ökade intäkter.

3.3.4 Drivkrafter och motstånd för utveckling av Auto-ID-system

De faktorer som starkast driver på utvecklingen är riskminimering och möjlighet till rationalisering. Man
vill minimera risken för fel i en miljö med många produkter, lastbärare, lastplatser och mottagnings-
platser, för att därigenom skapa förutsättningar för säker hantering även i komplexa transport- och
hanteringssystem.

Det ges också möjlighet till effektivisering, rationalisering och kostnadsreducering genom användning
av modern teknik. Detta kan röra sig om bättre utnyttjande av transportresurser genom leverantörs-
styrda lager som kan fyllas på vid vilken tid på dygnet som helst, lägre arbetskraftskostnader när tek-
niken tar över från hantverkskunnande, mindre dubbelarbete vid diskning, lastning och lossning eller
förenklad administration.

Ökade krav på och möjlighet till bättre spårbarhet blir en variant på rationalisering. Kraven måste mö-
tas och tekniken ger möjlighet att göra det på ett rationellt sätt.

Krav från myndigheter kan driva på utvecklingen av Auto-ID-system. Det som förväntas är strängare
krav på märkning är högst troliga. Exempelvis infördes ISO 22005 från december 2006, vilken ställer
krav på spårbarhet och dokumentation i hela livsmedelskedjan. Det finns andra exempel på motsat-
sen, där exempelvis krav på pappersdokumentation effektivt förhindrar införandet av elektroniska do-
kument genom hela transportkedjan.

Kostnader och initiala investeringar ses som den starkaste barriären mot implementering. Det faktum
att det rör sig om totalt sett väldigt stora nätverk av aktörer inom europeisk livsmedelsindustri gör att
implementeringen blir omfattande. Att skapa branschstandard för att nå bred implementering ses som
en mycket vital faktor.

Integritetsfrågor berördes också som ett möjligt hinder. När stora mängder data är sökbar i databaser
ökar risken för att obehöriga skaffar sig strukturerad information som de inte borde ha tillgång till.

3.3.5 Information och funktionalitet

I denna fråga ligger mycket av vägval mellan centraliserat eller distribuerat system. Komplexiteten
ökar med mängden information som systemet ska hantera. Detta ställer krav på standardiserad integ-
ration mellan informationssystem, oavsett om informationen överförs via fasta eller mobila system.
Exempel på standardiserat informationsutbyte inom en bransch är Odette/Edifact inom fordonsindu-
strin. Något liknande kan behöva göras inom respektive bransch, med anpassning till de förutsättning-
ar som råder.

Grundidéen för distribuerad intelligens är kommunikation och samverkan mellan olika system och att
insamling och hantering av information sker decentraliserat i systemen. En lösning där mer information
ska följa lastbäraren ökar inslaget av distribuerad intelligens, exempelvis genom att agenter sköter
insamling och kommunikation av information.

Implementeringskostnaderna kan påverkas betydligt av att samutnyttja funktioner. Exempelvis kan
mobil kommunikation och positionering användas av flera funktioner. I detta fall, liksom ofta annars,
kan man förvänta sig att de högst prioriterade funktionerna motiverar implementationen, som tack vare
detta ger möjlighet att till låg tilläggskostnad lägga till funktioner, som i sig inte är så högt prioriterade.
Ett system bör anpassas för att kunna byggas ut med nya funktioner i framtiden, då både kostnader
och behov varierar över tiden.

Frågan är om olika delar av kedjan, uppströms (närmare råvaruproducent) eller nedströms (närmare
konsument) ställer olika stora krav på stöd för säkerhet och spårbarhet. Ur ett konsumentperspektiv är
behoven desamma oaktat var i kedjan man befinner sig. Spårbarhet och säkerhet i konsumentledet
kan inte bli fullständig om inte information är korrekt i hela kedjan.
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4 Design och implementering av demonstrationslösning
Dessa delar av projektet omfattar arbetspaketen 3 och 4 och finns avrapporterade i Delrapport 3 med
större detaljrikedom. När det gäller olika teknik för Auto-ID-lösningar finns en omfattande utredning
under avsnitt 2 i delrapporten.

4.1 Flödesbeskrivning
Denna studie omfattar tre parter; en producent av livsmedelsingredienser, som är avsändare, en
transportör samt en konsumentvarutillverkare, som är mottagare och kund. Nedan beskrivs de tre
parter som deltog i det implementerade systemet.

4.1.1 Transportör – FoodTankers (FTAB)

Av FoodTankers tankekipage används ca 130 i trafik för AAK. Lastutrymmet rymmer typiskt 25 - 35
ton och är uppdelat i 3 -4 fack. Varje fack är en separat avdelning i tanken som i regel rymmer 5 eller
10 ton. Varje fack får lastas med mindre än 20% eller med mer än 80%. Detta för att skvalp i tanken
under transport inte skall påverka köregenskaperna negativt.

Transportorder överförs automatiskt från AAK:s till FoodTankers affärssystem. Utifrån dessa ordrar
planerar FoodTankers hur man ska använda sina resurser. En hög andel icke-svenska förare ställer
speciella krav på informationshanteringen.

4.1.2 Producent / avsändare – AAK

Huvuddelen av AAK:s produktion av vegetabiliskt fett i Karlshamn lastas ut oförpackat i lastbärare
såsom tanktrailers eller tankcontainers. Stelnande resp. flytande fett definieras vid rumstemperatur.
Vid hanteringen är alla produkterna flytande då temperaturen på stelnande fetter hålls högre än där de
stelnar.

4.1.2.1 Diskning

Chaufförerna lämnar inkommande, ofta tömda lastbärare, kopplar
en annan, lastad lastbärare för leverans till kund. FoodTankers dri-
ver diskanläggningen för tankfordon på AAK:s område. Denna lig-
ger vägg-i-vägg med utlastningshallen och är öppen dygnet runt.
Speciell personal tar hand om lastbärarna inom AAK:s område,
diskar och frisläpper, etc.

I vardera diskhall finns tre diskmunstycken som sänks ner i respek-
tive fack på lastbäraren. Diskning sker med diskmedel och hetvatten
under högt tryck. Det finns flera olika diskprogram att välja mellan,
beroende på tidigare last och vad efterföljande produkt och kund
kräver. Diskning kan avslutas med att lastutrymmet torkas med
varmluft, för att inte vatten ska kontaminera ex vegetabilisk olja.

Lastbärare ska diskas i den ordning som de ska lastas, vilken be-
stäms efter utlastningsplanen. Eventuella ändringar i utlastningen
kommuniceras till diskningen.

4.1.2.2 Lastning

Personal från AAK och FoodTankers koordinerar sin planering så att lasthall och lastbärare utnyttjas
effektivt. Lasthallen är öppen dygnet runt med viss begränsning under helger. Begränsade volymer i
lagertankar för färdiga produkter gör att utlastningen måste fungera för att inte produktionen ska stö-
ras. Lasthallen invigdes 2001 och håller mycket hög standard för såväl hygien som arbetsmiljö.

Systemstödet består av processtyrningssystem, affärssystem, en egenutvecklad webbaserad lista
med gemensam information från AAK och FoodTankers, där bl a information om lastbärare som är
klara för lastning finns.

Bild 5 – Diskmunstycken
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Lastning sker på tre linjer och övervägande via tankens topp. Sammanlagt finns fem s.k. svivlar (leda-
de rörsystem för anslutning till lastbärarens manluckor). Lasten är alltid vegetabiliskt fett och samma
produkt kan förvaras och lastas i olika temperaturer beroende på kundens krav. Under lastningen står
tankbilen placerad på en våg för att man skall kunna kontrollera vilken mängd som lastas ut.

4.1.3 Mottagare / kund – Cloetta Fazer

Hos mottagaren, Cloetta Fazer i Ljungsbro, tar man emot flera olika sorters oförpackade ingredienser,
från olika leverantörer såväl i Sverige som utomlands. Vid den lossningsplats där AAK.s produkter
lossas, hanteras fyra olika produkter i helt separat ledningssystem. Lossning börjar med att chauffören
anmäler ankomst och kör till lossningsplatsen.

En analys utförs på innehållet i tanken innan lossning sker. Detta för att säkerställa att kvaliteten på
lasten är rätt samt att lasten är den riktiga. Därefter kontrollerar man fraktsedeln för att se vad som
finns i respektive fack och vilket fack som skall lossas. Lastbäraren har ett elektropneumatiskt manö-
versystem för att ex styra lossningsventiler. Normalt lossas endast ett fack i taget.

4.1.4 Processbeskrivning och kritiska punkter

Ett studiebesök hos AAK ledde till en processbeskrivning av vägen från order till leverans där de kritis-
ka punkterna i processen är markerad med röd ram. Se bild nedan. Sammanställningen efter dessa
flertal studiebesök resulterade i att man fastställde de kritiska punkterna i processen och dessa be-
skrivs utan att rangordnas:

1. Diskningen

 Diskordningen ska bestämmas efter utlastningsplanen.

 Om ändringar i utlastningen görs ska detta kommuniceras till diskpersonalen.

 Bättre systemlösning som gör att förändringar i utlastningen når diskpersonalen.

 Säkerställning behövs att verkligen rätt diskprogram använts.

     

Bild 6 – Svivlar, ledare rörsystem för lastning
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2. Frisläppning av trailer

• Vid frisläppning av trailer ska den verkligen vara disponibel för lastning

• Dagens system borde kompletteras med information om trailer är på underhåll etc.

• Säkerställning ska göras att verkligen rätt frisläppt trailer körs in för lastning.

3. Utlastning

• Rätt produkt ska lastas på rätt trailer och i rätt fack.

• Kommunikation med de fasta systemen som möjliggör kontroll att produkten lastas i rätt fack.

4. Leverans till kund

• Rätt produkt ska lossas på rätt ställe.

• Avisering till kund om vilken order som skickats kompletteras med information om lastbärare och
vad den innehåller.

• Kommunikation med kundens fasta system som kontrollerar att lasten lossas på rätt ställe.

Bild 7 – Illustration av process "Order till leverans" hos AAK och FoodTankers

4.2 Systemdesign

4.2.1 Fältstudier

Under arbetet med designen av lösning har besök gjorts hos de medverkande företagen för att bilda
oss en uppfattning om de fysiska förutsättningar som gäller vid diskning, lastning och lossning. De
aktuella lastbärarna har studerats noggrant avseende den funktion och den utrustning som är aktuell
vid lastning respektive lossning. Studier har även gjorts på plats i diskhallen och lastningshallen för att
på det sättet ta reda vilken utrustning och vilka system som är inblandade i dessa processer. Studier-
na har också inneburit att vi fått en bild av hur det fysiskt ser ut i hallarna och på det viset kunnat lägga
en grund för analyser av hur den fysiska miljön påverkar designen av lösningen.

Fokus har lagts på att ta fram lösningsförslag som i första hand säkrar utlastningen (3) och säkrar
leverans till kund (4). Dock kan man utvidga lösningarna till att även omfatta säker hantering av disk-
processen (1) och säkra frisläppningen av trailer (2).
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4.2.2  Frågeställningar

Frågeställningar, som egen analys och kommentarer från berörd personal pekat ut, måste hanteras av
projektet, exempelvis:

• Hur undvika påverka övrig befintlig utrustning och dess funktion negativt?

• Kan vi eventuellt utnyttja redan befintlig utrustning, t.ex. på lastbärare, i vår design av lösning?

• Hur påverkar den stora mängden rostfri metall vår lösning?

• Lastbäraren utsätts under transport för höga och låga temperaturer, hög luftfuktighet, starkt solljus
etc. Vidare utsätts lastbäraren under diskning för hett vatten under högt tryck. Klarar lösningen att
utsättas för dessa tuffa förhållanden?

• Hur ska lösningen utformas för att inte påverka de som arbetar i processen negativt?

• Vi måste också förslå en lösning som möjliggör en enkel och ekonomiskt möjlig pilotinstallation.
Lösningen ska också senare vara fullt möjlig att skala upp till kommersiell drift.

• Viktigt krav från inblandade parter är kravet på spårbarhet. Designen av vårt förslag måste visa på
möjlig spårbarhet i hela det studerade flödet från leverantör till mottagare.

4.2.3 Designförslag

Mobila Pipelines har utvecklat och värderat flera olika designförslag, med olika Auto-ID-teknik och
varierande centraliserad och decentraliserad informationslagring, innan det slutgiltiga förslaget fast-
slogs. I Delrapport 3 finns en omfattande beskrivning av det arbete som denna del av projektet inne-
bar, men också en utmärkt beskrivning över för- och nackdelar med olika tekniker. I denna slutrapport
begränsar vi oss till att redovisa den lösning som projektet utvecklade, testade och utvärderade.

4.2.4 RFID och mobil datakommunikation.

Projektets partnerskap var övertygade om att lastbäraren skulle vara den centrala delen i en framtida
lösning. Det gällde dock att hitta tekniska lösningar och leverantörer som kunde omsätta visionen i
verklighet. Med hjälp av Wireless Maingate, specialister på mobil datakommunikation och Identec
Solutions, specialister på RFID-teknik, formulerades en trovärdig utvecklingsplan som skulle kunna
leda till måluppfyllelse. De föreslagna komponenterna utgjorde standardkomponenter, vilket borgade
för snabb och enkel installation.

Nedan beskrivs det som blev vårt slutgiltiga förslag. För att tydliggöra teknik och funktioner som är
aktuella i de olika processerna är det uppdelat i dels lastning och dels lossning. Betonas bör dock att
det är ett och samma lösningsförslag med gemensam teknik både för lastning och för lossning.

4.2.5 Lösningsförslag – lastning

4.2.5.1 Aktiva komponenter – lastning

Vårt förslag bygger på att följande komponenter för att säkra lastningsprocessen:

•  Markör placerad på lasthallens svivel.
Markörens funktion är att sända ut ett
elektromagnetiskt fält. När RFID-taggen
kommer inom fältet börjar taggen sända
båda sin egen och markörens identitet.

•  RFID-tag av markörtyp, en monterad vid
respektive fack på lastbäraren.

• En antenn monterad på lastbäraren.

•  En logisk enhet för att hantera signaler
och information monteras på lastbäraren

•  Ett modem för att kommunicera via
GPRS, monterad på lastbäraren.
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4.2.5.2 Systemförslag

Systemförslaget visar schematiskt de sy-
stem som är involverade i lastningsproces-
sen och hur information överförs.

Nederst i bild svivel med markör som väck-
er RFID-taggen på det fack som sviveln
befinner sig i. RFID-signalerna fångas upp
av antenn på lastbäraren och skickas vida-
re till den logiska enheten. Om informatio-
nen är ny sänds den vidare via mobila da-
takommunikation till det gemensamma,
centrala systemet.

Det gemensamma systemet är tänkt att
innehålla informationen om lastbärarens
status i samband med lastning och loss-
ning. I det gemensamma systemet lagras
också all information från lastning, transport
och lossning. Här sparas händelser i flödet
från leverantör till kund i en gemensam
databas, varifrån de olika intressenterna
kan hämta information. Vi får på detta sätt
en spårbarhet i hela flödet från leverantör till kund.

För hantering av regler vid lastning skapades, i detta fall, ett lokalt system mellan det centrala (mVio)
och dagens befintliga system hos leverantör och transportör, t.ex. affärssystem och or-
der/planeringssystem. Dessa innehåller bl a information om vilka order som ska lastas och vilka last-
bärare som planerats att transportera dessa order. Det lokala systemets regelverk avgör om operatö-
ren får godkännande att lasta eller ej.

4.2.5.3 Principer för systemförslaget

• Allt informationsutbyte med externa system, mellan parterna och till och från lastbärarna sker via
det gemensamma systemet, mVio.

•  Det gemensamma systemet ska innehålla relevant information för att möjliggöra kontroller i de
olika delprocesserna. T.ex. kontroll vid lastning för att säkerställa att man lastar rätt produkt i rätt
fack.

• Varje lastbärare utrustas med komponenter som kommunicerar med det gemensamma systemet,
d v s logisk enhet (iHub) och modem.

• Mobil datakommunikation används mellan lastbärare och gemensamt system.

• Lastbäraren är alltid tillgänglig för att ge och ta emot information.

• För spårbarhet loggas alla aktiviteter i samband med lastning i det gemensamma systemet.

• För åtkomst av information från gemensamt system finns en webbapplikation, alternativt ett stan-
dardiserat kommunikationsgränssnitt.

4.2.5.4 Processbeskrivning – lastning

Detta är stegvis beskrivning av händelserna i lastningsprocessen samt vilken funktion de olika kompo-
nenterna i lösningen har i processen.

1. Sviveln positioneras vid lastfack och markören sänder sin identitet till RFID-taggen placerad på
lastfacket. RFID-taggen aktiveras och börjar sända sin och markörens identitet.

2. Via antenn och iHub på lastbäraren läses identitet på svivel och lastfack. Därmed har RFID-teknik
använts för att ”koppla ihop” svivel och lastfack och systemet kan säkra vilken svivel som lastar
vilket lastfack.

Bild 8 – Schematisk bild systemförslag för last-
ning. Pilarna anger informationsflöden.
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3. Informationen skickas via GPRS-modem till det gemensamma systemet mVio.

4. Leverantörens system hämtar aktuell status på lastbäraren från det gemensamma systemet för att
kontrollera vilket fack som är i position för att lastas av vilken svivel.

5. Leverantörens lokala system för hantering av regler i samband med lastning stämmer av lastbära-
rens status från centralt system mot planerad utlastning. Är rätt svivel vid rätt fack enligt ”planerad”
lastning?

6. Om det är rätt mot planerad utlastning skickas klarsignal till styrsystemet för utlastningen och last-
ning kan påbörjas.

7. Efter lastning skickas information om lastad produkt, mottagare, vikt, m.m, från leverantörens sy-
stem till det gemensamma systemet och lagras där.

8. Punkt 1- 7 upprepas till hela lastbäraren är lastad.

9. All information avseende lastning, t.ex. produkt, vikt mottagare, tider, lagras i det gemensamma
systemet för att säkerställa spårbarheten vid lastningen.

4.2.6 Lösningsförslag – lossning

4.2.6.1 Aktiva komponenter – lossning

Vårt förslag bygger på att följande RFID-komponenter och hårdvara för kommunikation monteras för
att säkra lossningsprocessen:

• RFID-taggar av digital typ samt en mekanisk strömbrytare monteras vid respektive mottagningsrör
hos mottagaren. Strömbrytaren aktiverar och inaktiverar RFID-taggen. I vår lösning låter vi tyng-
den av ett demonterat täcklock styra strömbrytaren och därmed RFID-taggens sändning.

•  Vid respektive facks lossningsrör, nedtill på lastbäraren, monteras också en RFID-tag av digital
typ och en strömbrytare. Strömbrytaren och därmed RFID-taggen aktiveras när fackets täcklock
öppnas.

• En antenn monteras nedtill på lastbäraren.

Dessutom används övrig utrustning, såsom logisk enhet och modem för datakommunikation, som
används för andra funktioner, exempelvis vid lastning, även vid lossning.

Bild 9 – Mottagningsrör. Här syns täcklock och den kedja som förbinder dem med strömbryta-
ren. Den senare, tillsammans med RFID-tagg, väl skyddad. Framför täcklocken ett skydd för att
förhindra otillbörlig åtkomst till mottagningsrören.
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4.2.6.2 Systemförslag – lossning

Vid lossningen är samma system och kom-
ponenter på lastbäraren, som vid lastning-
en, aktiva. Skillnaden är att nu läser syste-
men av de digitala RFID-taggarna monte-
rade nedtill på lastbäraren samt RFID-
taggarna på mottagarsidan och skickar
informationen vidare till det gemensamma
systemet, mVio. Det gemensamma syste-
met ansvarar för kontrollen att rätt fack
kopplats till rätt anslutning hos mottagaren.

Under lossningen har det gemensamma
systemet inget behov av kontakt med leve-
rantörens system utan har fått all informa-
tion för att säkra lossningen redan vid last-
ningen.

4.2.6.3 Processbeskrivning – lossning

Denna beskrivning av lossningsprocessen beskriver stegvis händelseförloppet samt vilken funktion de
olika komponenterna har i processen.

1 Täcklocket till lossningsröret på det fack som ska lossas öppnas. Detta aktiverar RFID-taggen på
lossningsröret. En lossningsslang ansluts till röret.

2 Täcklocket till det mottagningsrör som man ska ansluta till, öppnas och släpps. Lockets tyngd
belastar då strömbrytaren. Detta aktiverar RFID-taggen på mottagningsröret. Andra änden på
lossningsslangen ansluts.

3 Via antenn och iHub på lastbärare avläses aktiva RFID-taggar på lossningsrör respektive motta-
garrör och på så sätt erhålles identitet på kopplat lastfack och identitet på kopplad mottagaran-
slutning. Endast en slanganslutning på lastbäraren resp. hos mottagaren kan vara aktiv för god-
kända lossningsparametrar. Därmed har RFID-tekniken använts för att ”koppla ihop” lastfack med
mottagaranslutning och systemet kan säkra lossningen.

4 Informationen om kopplat fack skickas via GPRS-modem till det gemensamma systemet mVio.

5 mVio stämmer av identiteten för kombinationen lastfack/mottagaranslutning med den information
avseende lossning man fick från leverantören i samband med lastning.

6 Klarsignal för lossning skickas tillbaka till lastbäraren via GPRS och man kan öppna lastfackets
bottenventil och starta lossningen. Denna signal kan användas för att styra lossningen av lastbä-
raren t ex genom att automatiskt öppna eller stänga fackets bottenventil. I vår lösning indikerar en
grön lampa monterad på lastbäraren om det är klart att lossa eller inte.

7 Punkt 1- 6 upprepas till hela lastbäraren är lossad.

8 All information angående lossningen, t.ex. lossningstider, lagras i mVio för att säkerställa spår-
barhet även vid lossning.

Bild 10 – Schematisk beskrivning av lossnings-
processen och dess informationsflöde.
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5 Utvärdering
Mobila Pipelines har utvecklat och implementerat en demonstrationslösning för automatisk identifiering
vid transport och hantering av oförpackade livsmedel. Demonstrationslösningen har installerats på en
lastlinje vid AAK:s utlastning av bulkvaror i Karlshamn, på en tanktrailer från FoodTankers samt hos
Cloetta Fazer i Ljungsbro. Tillsammans representerar de tre företagen tre parter i en försörjningskedja:
ingredienstillverkare, transportör och konsumentvarutillverkare. Under hösten 2007 har demonstra-
tionslösningen testats i verklig miljö under ca 2,5 månader. Utöver detta har företag och experter ut-
värderat lösningens funktion och effekter med antagande av att lösningen hade implementerats i full
skala. Resultaten av utvärderingen redovisas i sin helhet i Delrapport 4.

De delar som utvärderingen upptar är följande:

• Lösningens design och behovsuppfyllelse

• Lösningens tekniska funktion

• Faroanalys och kvalitetseffekter

• Spårbarhetseffekter

• Företagsekonomiska effekter

• Övriga effekter i logistikkedjan

• Applicering i andra industrigrenar

5.1 Lösningens design och behovsuppfyllelse

5.1.1 Avstämning mot projektbeskrivningen

En avstämning mot projektbeskrivningen ger vid handen att projek-
tet väl följt de föresatser som formulerades i projektbeskrivningen.
Projektet avsåg att använda Auto-ID, såsom RFID-teknik, men även
pröva och utvärdera annan innovativ teknologi, vilket gjorts genom
att ta fram tre olika designförslag. Samordning av fasta och mobila
IT-system har genomförts i projektets demonstrationslösning, som
också bidrar till att överbrygga språkproblem.

Det kanske mest signifikanta med projektet är dess val att sätta
lastbäraren i den centrala rollen, genom att låta den bära stora delar
av utrustningen för informationshantering. Detta kan, speciellt när
tekniken utvecklats att bättre stödja detta synsätt, bidra till att gynna
effektiva intermodala transportlösningar.

Sammantaget kan konstateras att projektets förslag ligger väl i linje
med de förväntningar som beskrevs i projektbeskrivningen.

5.1.2 Avstämning mot behovsinventering och -analys

En omfattande inventering av vilka behov som finns att införa Auto-ID-teknik i försörjningskedjor för
oförpackade ingredienser har genomförts inom ramen för projektet. Samtliga företag som medverkar i
projektet (10 st) intervjuades under våren 2006. Svaren sammanställdes och redovisades vid ett pro-
jektmöte i Karlshamn i juni 2006, varvid även en gemensam analys av resultaten genomfördes i form
av en workshop. Behovsinventering och -analys återfinns under avsnitt 3.2 och 3.3 i denna rapport
och i sin helhet i Delrapport 2.

5.1.2.1 Demonstrationslösningens funktionalitet

Hur väl möter demonstrationslösningen de prioriterade behov som framkommit i projektets undersök-
ningar? Med anledning av begränsade resurser, men också med anledning av att det varit mer kom-
plext än förväntat att utveckla demonstrationslösningen, har ytterligare prioriteringar fått göras i ut-
vecklingsarbetet.
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•  I Mobila Pipelines lösning är varje fack på varje lastbärare märkt med två RFID-taggar, en på
ovansidan och en på undersidan. Därmed kan lösningen identifiera lastbäraren och dess fack.

• Information, som skall vara tillgänglig för flera aktörer i försörjningskedjan, lagras i en gemensam
databas och är sökbar via Internet. Här finns information om varje last i varje fack i respektive
lastbärare som är knuten till systemet. Därmed uppfylls krav på användning och tidigare laster.

• Att säkerställa att varje lastbärare diskas på ett korrekt sätt innan lastning kräver i princip samma
tekniska lösning som för lastning. Det finns goda möjligheter att detta processteg säkras genom
vidare utveckling.

• En av de mest kritiska processtegen är lastning. Mobila Pipelines lösning har visat sig kunna eli-
minera risken att fel fack lastas. I demonstrationslösningen användes faktiska data från affärssy-
stem och operatören erhöll varning vid fel och ett godkännande vid korrekt hantering.

• Med hjälp av identifiering och säkra rutiner har möjligheterna att framställa korrekta fraktdokument
ökat. Dessa kan också överföras elektroniskt via Mobila Pipelines gemensamma databas. Pro-
jektet har skapat förutsättningar för att överföra korrekt information på elektronisk väg.

•  Med hjälp av den lösning som valdes har man skapad de bästa förutsättningarna för att kunna
övervaka och kommunicera med lastbärare och last under transport. Ombord på lastbäraren finns
såväl kommunikationsterminal (GPRS-modem) som logisk enhet med processorkraft och möjlig-
het att driva applikationer. Positionering kan ske via mobilnät eller satellitpositionering. Lastens
temperatur kan övervakas och larmnivåer kan distribueras. Sensorer av olika slag kan kopplas in
på lastbärarens mobila nätverk och samutnyttjande av infrastruktur ske. Tack vare batteribackup
är funktionerna tillgängliga även när lastbäraren står uppställd utan dragbil. Mobila Pipelines har
skapat förutsättningar för att kunna vidareutveckla och skala upp lösningen.

•  Det sista processteget är lossning hos mottagaren. Förutsättningarna är mycket olika hos olika
mottagare och på olika lossningsplatser, likaså antalet produkter som lossas och antalet produkter
ombord på lastbäraren. Mobila Pipelines val att sätta lastbäraren i centrum får vid detta pro-
cessteg avgörande betydelse. Hos mottagaren monteras endast en RFID-tagg och en strömbryta-
re per mottagningsrör, vilket gör installationen både enkel och billig. Ingen extern strömförsörjning
behövs. Funktionen "Rutiner vid lossning" har tagits omhand av projektet och demonstrationslös-
ningen har visat sig kunna säkra processteget.

Sammantaget har projektets lösningsförslag mött de flesta av de mest prioriterade funktionskraven.
De som inte adresserats direkt av lösningen kan, med hjälp av utveckling, mötas. Detsamma gäller
övriga av de funktionskrav som undersöktes i behovsinventeringen, men som prioriterades lägre av
företagen. Mobila Pipelines lösning är skalbar, den kan utvecklas till att omfatta nya funktioner och
tjänster, samtidigt som den kan omfatta fler företag.

Prioriterat behov Lösningens funktionalitet

Identifiering av lastbärare och fack 2 st RFID-taggar på vardera fack

Användning och tidigare laster Sökbart i extern, gemensam databas

Rengöring och diskning Samma lösning som vid lastning, ej implementerad

Rutiner vid lastning Lösning på plats och testad

Dokumentation, korrekt och elektronisk Förutsättningar skapade, ej vidareutvecklade

Övervakning under transport Förutsättningar skapade, ej vidareutvecklade

Rutiner vid lossning Lösning på plats och testad

Tabell 2 – Lösningens funktionalitet i förhållande till prioriterade behov. Grön färg visar full
funktionalitet, gul färg visar möjlig funktionalitet efter vidareutveckling.
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5.2 Lösningens tekniska funktion
Av all tänkbar funktionalitet som Mobila Pipelines demonstrationslösning kunde ha innehållit, har pro-
jektet prioriterat i enlighet med projektpartners behov och tillgängliga resurser. De processteg som vi
fokuserat på är lastning och lossning, samt i någon mån själva transporten.

Enkelhet har eftersträvats vid implementeringen, för att inte störa företagens normala drift. Verklig
information har hämtats i affärs-, planerings- och styrsystem, men vi har undvikit att sända tillbaka
information till dessa system. I en verklig implementering integreras systemen i högre utsträckning.

Tester av lösningens tekniska funktion pågår under hösten 2007 och fram till projektslut. Utrustningen
kommer dock att finnas kvar, liksom kommunikationsmöjlighet och den centrala databasen, vilket ger
möjlighet att använda Mobila Pipelines testbänk även efter projekttidens slut.

En process som testas är lastning i AAK:s lastningshall för tankfordon i Karlshamn, varvid varje last-
ning med utvald lastbärare och svivel loggas och följs upp med informationsöverföring från AAK:s
affärssystem till mVio. Den andra processen som testas är lossning vid Cloetta Fazers anläggning i
Ljungsbro. Loggning sker varje gång utvald trailer levererar från AAK till Cloetta Fazer. Förutom att
verifiera att systemen fungerar då operatören utför sina uppgifter korrekt, ingår även att provocera
felaktig hantering, för att säkerställa att systemet ger stöd vid fel.

5.2.1 Verifiering av lastningsprocessen

Under hösten, med början i oktober 2007, har genom test i verklig drift med en trailer och en markör-
försedd svivel i AAK:s lasthall, verifierats att:

• Identifiering av svivel och lastfack sker. Därmed kan säkerställas att sviveln befinner sig i rätt fack
innan lastning påbörjas.

• Markören "väcker" inte RFID-taggar vid fack som den inte är i position att lasta. Vid hantering av
sviveln passerar denna och därmed markören över och i närheten av RFID-taggar på lastbäraren.
Avstånden är dock så stora att taggarna då befinner sig utom räckvidd för markörens signaler.

• Markörens och RFID-taggens identitet processas i den logiska enheten på lastbäraren och sänds
vidare via GPRS-modem och mobil datakommunikation till det centrala systemet, mVio.

• mVio lagrar informationen som AAK:s lokala system hämtar vid behov.

• Det lokala systemet avgör om sviveln befinner sig i rätt eller fel fack för att påbörja lastningen av
en given tillverkningsorder och meddelar operatören om lastningen kan påbörjas eller ej.

•  Samtliga dessa moment, inklusive att modemet etablerar kontakt med mobildatanätet, sker på
några sekunder, vilket är så snabbt att operatören inte upplever svarstiden som besvärande.

Efter lastning skall korrekt information föras från affärssystem till den aktörsgemensamma centrala
databasen, mVio. Detta är information om avsändare, mottagare, produkt, mängd och identitet på
lastbärare och respektive fack som är lastat. Informationen är sökbar via Internet och skyddas via
behörighetsstyrning. Det kan finnas flera intressenter för denna information, men mest vital är den för
att säkerställa lossningsprocessen. Det har alltså visats att Mobila Pipelines lösning fullgör sin uppgift
att säkra lastningsprocessen.

5.2.2 Verifiering av lossningsprocessen

Under hösten 2007 har test genomförts vid lossning hos Cloetta Fazer i Ljungsbro. Följande iakttagel-
ser gjordes:

• Identiteter från de taggar som väcks genom att strömkretsen genom strömbrytarna sluts, fångas
upp av RFID-läsaren på lastbäraren.

• Systemet håller reda på vad som lastats, i vilken lastbärare och i vilket fack resp. produkt finns.

• Systemets information om taggidentitet för respektive fack på lastbäraren hanteras korrekt.

•  Systemets information om taggidentitet som förväntas svara vid lossning av resp. produkt hos
Cloetta Fazer hanteras korrekt.

• Systemets regelverk för att avgöra om korrekta taggidentiteter föreligger fungerar.
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Bild 11 – Utdrag från loggfil i mVio vid lossning.

5.2.3 Vad som inte fungerar

Däremot tvingas vi konstatera att systemet inte fungerar då samma tillverkningsorder delas mellan
flera fack i lastbäraren. Systemet kräver att RFID-taggarna på både lastbärar- och mottagarsidan akti-
veras och sänder sina signaler inom loppet av någon minut. När operatören flyttar lossningsslangen
från det först tömda facket till nästa, sker ingen förändring på mottagarsidan som aktiverar taggen att
sända, om inte operatören manuellt påverkar strömbrytaren. Detta är en brist i systemet som behöver
adresseras innan en fullskalig implementering sker.

Såsom visas i bild 11 ovan hanteras informationen från taggarna som är inblandade i lossningspro-
cessen korrekt och vid korrekta parametrar erhålls ett godkännande från systemet, vilket i loggfilen
uttrycks med "GREEN SIGNAL". I förlängningen avses att använda denna information till att styra
lastbärarens och mottagningsanläggningens manöversystem. I demonstrationslösningen avsågs att
föra tillbaka informationen till lastbäraren och dess logiska enhet, för att slutligen tända en grön lampa
på lastbärarens manöverpanel. Systemet lyckas tända signallampan, däremot saknades i programme-
ringen en funktion som släckte signallampan. Denna brist behöver också adresseras innan en mer
omfattande implementering genomförs.

5.3 Faroanalys och kvalitetseffekter

5.3.1 Bakgrund och mål

Vid transport av oförpackade livsmedelsingredienser kan det uppstå hälso- och kvalitetsfaror i pro-
dukten beroende på hanteringen precis som i alla andra delar av livsmedelskedjan. I projektet Mobila
Pipelines tas en informationslösning fram för att underlätta spårbarhet. Denna lösning hanterar även
en del av de faror som är aktuella i transportsteget av livsmedelsingrediensen. Här diskuteras kring
aktuella faror och hur de hanteras av informationssystemet. Målet är att utvärdera vilka hälsofaror som
kan uppstå under lastning transport och lossning som informationslösningen som tagits fram i Mobila
Pipelines hanterar.

5.3.2 Faror i produkt som transporterats i tankbil

Hälsofarorna som kan uppstå i produkten som transporteras med tankbil kan delas in i fysisk, kemisk
och mikrobiologisk fara. Fysisk fara kan vara främmande föremål som glas, sten, plast och stål. Ke-
misk fara kan vara diskkemikalier, allergener och mikrobiologiska faror kan vara bakterier, jäst, mögel
och virus. Förutom hälsofaror kan kvalitetsfaror förekomma. Kvalitetsfaror kan vara bakterier som inte
orsakar sjukdom men som påverkar produktens egenskaper eller kemikalier som inte är hälsofarliga
men som påverkar produktens kvalitet.

Faror kan uppstå vid fyllning av tankbil, under transporten och vid lossning hos kunden. Orsaker till att
en fara uppstår kan vara:

•  Den aktuella produkten kan kontamineras av otillräckligt rengjord bil, annan produkt eller annan
kvalitet av produkten. Stora övergångszoner mellan olika produkter kan fås. Detta kan leda till
både kvalitets- och hälsofara.

• Kvarvarande rengöringsmedel kan finnas kvar i utrustningen.

• Sammanblandning av utrustning/slangar så att kontamination mellan olika produkter sker.

• Främmande ämnen och föremål kan hamna i produkten under fyllning och lossning.
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• Produkten kan förändras under transporten t.ex. på grund av temperaturen. Om det förekommer
mikroorganismer som kan tillväxa i produkten påverkar temperaturen hur dessa mikroorganismer
tillväxer.

• För att inte den transporterade produkten skall bli en ny fara (felaktig produkt) hos kunden måste
den levereras till rätt ställe.

Processteg som kan orsaka hälso- och kvalitetsfaror i processen transport i tankbil, finns angivna i
tabell 3.  I HACCP-arbete7 bedöms frekvensen av dessa händelser och allvarlighetsgraden för att
kunna rangordna de händelser som måste hanteras via förebyggande åtgärd, rutiner eller genom att
de blir kritiska styrpunkter.

Tabell 3 – Faror som kan uppstå under lastning, transport och lossning.

Fara Processteg Vad kan hända? Vad blir effekten på produkten?

1 Välj linje Felaktig produkt lastas Kemisk kontamination

2 Välj svivel Kontamination med annan
produkt

Kemisk kontamination

3 Välj lastfack på lastbärare,
öppna spillbox och manlucka

Produkt lastas på fel ställe och
sammanblandning uppstår.

Kemisk kontamination

4 Anslut svivel Kontamination via oren svivel Fysikalisk kontamination

Kemisk kontamination

Mikrobiologisk kontamination

5 Transport till kund Temperaturavvikelse Produktegenskaper kan påverkas
beroende på produkt kan även mik-
robiologisk tillväxt ske.

6 Transport till kund Tanken öppnas av obehörig
och kontamination kan ske

Fysikalisk kontamination

Kemisk kontamination

Mikrobiologisk kontamination

7 Välj lossningsslang Kontamination från slang Kemisk kontamination

8 Kontrollera anslutningar till
lastfacksrör, slangkopplingar
samt mottagningskopplingar

Föroreningar vid anslutning Fysikalisk kontamination

Mikrobiologisk kontamination

9 Anslut slang till rätt lastfacks-
lossningsrör

Kontamination mellan pro-
dukter

Kemisk kontamination

10 Anslut slang till rätt mottag-
ningsrör hos kund

Kontamination mellan pro-
dukter

Kemisk kontamination

5.3.3 Mobila Pipelines och potentiella hälsofarorna i produkten

I Mobila Pipelines har ett informationssystem tagits fram som hanterar många av de faror som be-
skrivs i tabell 3. Hur hanterar detta informationssystem de potentiella hälsofarorna i produkten?

• En RFID-tagg placeras i spillboxen för att säkerställa att rätt produkt lastas (fara 1, 2 & 3) genom
att identifiera svivel och lastfack, informationen lagras i ett gemensamt system och stäms av med
hur lastningen planerats.

• Kontamination via oren svivel (fara 4) kan fortfarande ske och skall hanteras genom rutiner och
instruktioner.

•  Temperaturavvikelse under transport (fara 5) skulle kunna loggas och föras in i informationssy-
stemet även om det inte görs i befintlig demonstrationslösning. På detta sätt hade en beslutspunkt
kunnat sättas in före lossning av produkten hos kunden.

• Information om öppning av trailer skulle kunna föras in i systemet för att hantera faran att konta-
mination under transport sker (fara 6).

                                                     
7 http://en.wikipedia.org/wiki/HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, en systematisk och förebyggande metod för

livsmedelssäkerhet, mm.
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• Även vid lossning kan kontamination ske om felaktig oren slang används eller oren koppling (fara
7 & 8). För att undvika detta måste rutiner och instruktioner finnas.

• Aktivering av RFID-tagg vid koppling av lossningsrör på lastbäraren och hos kunden säkerställer
att det är rätt produkt som hamnar på rätt ställe och att det inte blir kontamination mellan produkter
(fara 9 och 10).

•  Tankbilen måste vara ren, vilket det måste finnas en instruktion och ett kontrollsystem för. Det
hade varit användbart om informationen om godkänd rengöring skulle kunna föras in i informa-
tionssystemet.

Informationssystemet som tagits fram i projektet Mobila Pipelines hanterar flera av de faror som kan
uppträda under lastning, transport och lossning. Det är även viktigt att koppla ihop informationen som
fås med instruktioner om hur avvikelser skall hanteras t.ex. hur gränsvärden för temperaturöverstigan-
de skall kopplas till olika åtgärder.

5.3.4 Slutsatser

Informationssystemet som tagits fram i Mobila Pipelines hanterar de faror som är sammankopplade
med att felaktig produkt lastas eller felaktig produkt lossas. Det skulle vara användbart att komplettera
informationslösningen med information om temperaturavvikelse under transport, om öppning av tank
under transport samt om frisläppande av fordon efter disk (rengöringskontroll).

5.4 Effekter på spårbarhet i livsmedelskedjan

5.4.1 Bakgrund

Den 20 februari 2002  trädde en ny EU förordning gällande livsmedelssäkerhet i kraft (EG 178/2002).
Delar av denna förordning behandlar spårbarhet (Artiklarna 14-20). I förordningen sägs att livsmedel,
foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för eller antas ingå i ett
livsmedel eller ett foder ska kunna spåras ett steg bakåt och ett steg framåt i alla stadier i produktions-
, bearbetnings- och distributionskedjan. Detta har initierat ett ökat intresse kring spårbarhet, vad det
är, hur det fungerar i praktiken och vilka fördelar det skulle kunna ge.

Minimikraven från EU är att varje företag måste veta vad som kommer till företaget, från vem och när.
Man måste också veta vad som sålts, till vem och när. Förordningen har inga krav på tiden att spåra
de olika delarna. Företaget måste dock återkalla allt som har producerats och som man anser vara
felaktiga.

I livsmedelsbranschen förekommer också olika standards som reglerar spårbarhet. Den standard som
är vanligast är BRC – Global Standard Food. Denna standard är vanligast för producenterna av livs-
medel och de flesta grossisterna, framförallt ICA, kräver att deras leverantörer skall vara BRC-
certifierade.

Standarden ISO 22000 införs nu i många delar av livsmedelsbranschen. Den har som bas att man
måste kunna spåra produkter och ämnen genom hela kedjan.

Sist men inte minst handlar kraven om spårbarhet om att skapa förtroende hos konsumenten, som
skall köpa de produkter som produceras. För att företag skall kunna överleva och dessutom tjäna
pengar, gäller det att inte bara fokusera på att kunna uppnå de krav som samhället och kunderna
ställer utan att också hitta ett proaktivt sätt att hantera produktsäkerhetsfrågorna. Mervärden skapas i
det ögonblicket, som konsumenterna köper produkterna8.

5.4.2 Spårbarhet i försörjningsnätverksperspektiv

Det problematiska med spårbarhet, när det sätts i ett försörjningsnätverksperspektiv, är att produk-
ter/ingredienser/förpackningar samt all information knuten till dessa passerar en mängd kritiska punk-
ter och befinner sig i kritiska sammanhang på vägen till konsument. Olika organisationsgränssnitt pas-
seras liksom ett flertal överlämningspunkter inom organisationerna. Vetskapen om vad som sker i
dessa gränssnitt och överlämningspunkter är i vissa fall begränsad och det ligger därför stor vikt i att
ur spårbarhetssynpunkt studera dessa utifrån ett försörjningsnätverksperspektiv. Baserat på litteratur-

                                                     
8 Lareke A 2007; Tyrannical consumers – initiate value creation in the food value chain, lic-avhandling LTH 2007
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studien utförd inom detta projekt9, kan man fastslå att det som gjorts och kommunicerats ut inom
spårbarhetsområdet har haft ett företagsfokus. Rapporterade empiriska studier har endast fokuserat
på en eller två aktörer, inte på hela försörjningsnätverk. Det är därmed omöjligt att från dessa studier
utvärdera om ökad systemeffektivitet uppnåtts då systemet som studerats endast innehållit en bråkdel
av dess delar. I diskussionen kring kritiska punkter och kritiska sammanhang i försörjningsnätverk
finns ett flertal frågetecken och därmed forskningsmöjligheter.

Spårbarhet i sig ger ingen lönsamhet för företag eller försörjningsnätverk men spårbarheten är en
förutsättning för att förbättringsinsatser och värdeadderingar till kunder och konsumenter skall kunna
realiseras. Företag och försörjningskedjor med en hög nivå av spårbarhet ges följande potentialer10:

•  I det dagliga arbetet kan uppdaterad realtidsinformation fås vilket möjliggör omdirigeringar av
transporter vid behov, omplanering av leveranser, dynamiska tilläggstjänster (ex. ny uppdaterad
information kan ges precis i överlämningsfasen) etc.

•  Med spårbarhet och uppdaterad information om avvikelser och störningar kan dessa snabbare
indikeras och hanteras. Spårbarhet är en förutsättning för visibilitet.

• För produkter som nått marknaden kan spårbarhet möjliggöra bättre service då reservdelar etc. för
specifika produkter kan ersättas direkt med den ”rätta” reservdelen utan att den gamla måste
skickas in eller någon måste åka ut och inspektera den.

•  Vid återkallanden baserat på identifierad brist kan riktade tillbakadraganden göras. Detta gäller
också den information som kan ges till media om något oförutsett skulle hända (ex. någon insjuk-
nar efter att ha förtärt någon produkt). Att snabbt kunna gå ut med information som tydligt visar på
begränsningen av sådana produkter och därmed kunna ta tillbaka dem snabbt skapar en större
produkttrygghet.

•  I samarbete mellan företag har spårbarhet också ett stort värde då det lättare kan urskilja var
eventuella fel och brister uppkommer. Detta kan reducera eventuella risker mellan företag.

• Omvänt har denna riskreducerande aspekt också en proaktiv sida i identifierandet och sedermera
uppföljningen av de kritiska punkterna. Mycket kan förebyggas och kompetenser kring hantering-
en kan utvecklas och användas på kostnadseffektiva sätt.

•  Ökad produktsäkerhet och konsumenttrygghet, vilket skapar förtroende hos konsumenter och
därmed också försäljnings- och marknadsmöjligheter.

5.4.3 Slutsatser

Den lösning som tagits fram inom Mobila Pipelines-projektet har tagit fasta på en del av synpunkterna
ovan. Lösningen har givit kedjan, ingrediensproducenten (AAK), transportföretaget, (FoodTankers),
och konsumentvaruproducenten, (Cloetta Fazer), möjlighet att kunna spåra batcher av produkten men
även utrustning, som t.ex. lastbärare och tankar, som märkts och kopplats till det gemensamma infor-
mationssystemet med hjälp av RFID-teknik.

En integration av tre delar i kedjan är möjlig genom lösningen, liksom att spåra mellan dessa tre delar
av livsmedelsvärdekedjan.

Genom metodiken för diskning har man också givit möjlighet till en helt annan typ av spårning än den
som förordningarna kräver. Det innebär att kunna spåra behovet av diskmetod samt var, när och hur
diskning skett. Det är ett led i riskminimeringen att förebygga att odiskade eller felaktigt diskade lastbä-
rare används.

5.5 Företagsekonomiska effekter
Olika intressenter kan se olika effekter med projektets förslag till systemstöd i livsmedelsförsörjnings-
kedjan. Förutom de direkt involverade företagen, med sina olika positioner i försörjningsnätverk, så-
som ingredienstillverkare, transportör och konsumentvarutillverkare, finns ett antal andra aktörer mel-
lan råvarutillverkning och konsument. I denna analys fokuserar vi på företagen direkt involverade i

                                                     
9 Nilsson, F. & Skjöldebrand, C. (2006), Litteraturstudie inom projektet Mobila Pipelines - State-of-the-art inom spårbarhet med

fokus på logistik och stödsystem i försörjningskedjor, Lunds Universitet.
10 Skjöldebrand & Nilsson, 2006, Spårbarhet som integrator för ökad systemeffektivitet i försörjningsnätverk – fallet svensk

livsmedelsindustri
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livsmedelskedjan och de företag som levererar systemstöd till dem. Siffror är hämtade från projektets
partners.

5.5.1 Kostnader

Mobila Pipelines har använt sig av så standardiserad lösning, i form av mjuk- och hårdvara, som möj-
ligt. De tekniker som valts är vare sig helt nya eller helt unika. Däremot har vi applicerat dessa tekniker
på ett nytt sätt, i en miljö som kanske inte avsågs vid utveckling eller tillverkning. Utöver systemut-
veckling i det centrala systemet, mVio och den logiska enheten ombord på lastbäraren, iHub, ligger de
största kostnaderna i hårdvaran och då främst ombord på lastbäraren.

Centralt system

I grunden är det centrala system som projektet valt en standardprodukt för databas, regelverk och
behörighetsstyrning. Det gör att man kostnadseffektivt kan anpassa systemet efter de behov som
föreligger. Systemet är dessutom skalbart, vilket ger möjlighet att börja i liten skala för att sedan växa
med antalet nya användare, klienter, tjänster och antal transaktioner. Kostnaden (marknadspriset) för
anpassning till projektets behov belöper sig till mellan 100 och 200 tkr. Till detta kommer drift av sy-
stemet och integration med befintliga IT-system för informationsutbyte.

Utrustning i disk- och lasthall

Den utrustning som krävs i disk- eller lasthall för att säkerställa när diskmunstycke eller svivel varit i
resp. fack på lastbäraren är endast en markör, som monteras på diskmunstycke eller svivel. Markören
matas med 220 V ström. Varje diskmunstycke eller svivel kräver sin egen markör. Kostnaden är ca
6.500 kr/enhet för den markör som Mobila Pipelines använt. Till detta kommer installation.

Utrustning på lossningsplats

Lossningsplatsen kräver än mindre för att låta sig säkras. Varje mottagningsrör utrustas med en RFID-
tagg som aktiveras med hjälp av en mekanisk strömbrytare. Ingen extern anslutning krävs, eftersom
taggens batterier försörjer utrustningen under lång tid, d v s år. Kostnaden per mottagningsrör bedö-
mer vi till ca 1.000 kr. Till detta kommer kostnad för montering.

Utrustning på lastbäraren

Att låta lastbäraren vara den centrala enheten, som bär processorkraften och som kommunicerar med
omvärlden, medför att investeringarna i varje lastbärare blir omfattande. En del av logiken i detta upp-
lägg är att lastbäraren och därmed Auto-ID-utrustningen har hög utnyttjandegrad (många lastningar
och lossningar), jämfört med många lastnings- och lossningsplatser. Investeringskostnaden per last-
bärare är ca 46.000 kr. Kostnad för montering tillkommer. Här finns potential att sänka kostnader, vikt
och energiförbrukning genom framtida teknikutveckling.

Totala investeringskostnader

För att skapa sig en uppfattning om de totala kostnaderna för en fullständig implementation enligt
projektets förslag och dagens lösningar och kostnader baserar vi förutsättningarna på AAK:s distribu-
tion i FoodTankers tankbilar från sin anläggning i Karlshamn. Vi förutsätter att FoodTankers använder
130 lastbärare som helt eller delvis är involverade i denna distribution och att antalet mottagningsstäl-
len (varje mottagningsrör som ska säkras) är 1.000 st.

Var Antal Pris/st Kostnad, SEK

Centralt system 1 150.000 150 000

Diskhall 6 6.500 39 000

Lasthall 5 6.500 32 500

Lossningsplatser 1.000 1.000 1 000 000

Lastbärare 130 46.000 5 980 000

Montering m.m. 300 000

Totalt ca 7 500 000



MOBILA PIPELINES Slutrapport

34

Dessa siffror indikerar på en investering om ca 7,5 Mkr för säkring av AAK: distribution i bulk, inklusive
diskprocessen.

5.5.2 Intäkter och kostnadsminskningar

Vi har låtit företagen som ingår i projektets demonstrationslösning beräkna de positiva ekonomiska
effekterna av en fullständig implementation. Detta ger en indikation av vilka effekter som kan förvän-
tas, men vi är också medvetna om att förutsättningarna i olika försörjningsnätverk skiljer sig åt.

Felaktig hantering

Undersökningar av avvikelser visar att sex händelser under 24 månader (2005-2007) i AAK:s verk-
samhet har bäring på de frågor som Mobila Pipelines adresserar. Två av dessa har inträffat hos kund,
fyra hos företaget självt. Totalt har 80 ton produkt berörts till en kostnad om 650 tkr. Man påpekar från
de inblandade företagen också att det i värsta fall kan uppstå skador med mycket större effekter. För-
utom de direkta kostnaderna skadas naturligtvis affärsrelationer och det felande företagets varumärke.

I projektet kan vi peka på en kostnadsreducering p g a färre fel med ca 325 tkr/år. Utöver detta redu-
ceras risker för större skador som förekommer men med lägre frekvens.

Flexibla leveranstider och VMI

Den stora potentialen med en lösning som Mobila Pipelines föreslår ligger, enligt företagen, i att öka
flexibiliteten för tiden för leverans. Detta kan ske genom VMI-lösningar11, som innebär att leverantören
tar ansvar för att kundens behov av insatsvara uppfylls. Detta kan också organiseras på annat sätt,
men informationsutbyte mellan parterna krävs. Om Mobila Pipelineskonceptet implementeras och
mottagare accepterar att leveranser kan ske i förhållande till behov hos mottagaren, men dygnet runt,
skulle transportresurserna kunna användas betydligt effektivare. För AAK som leverantör skulle flex-
iblare leveranstider skapa förutsättningar för en effektivare produktion, med färre produktbyten och
därmed högre utnyttjandegrad. Likaså tror man att ett systemstöd enligt Mobila Pipelines koncept
bidrar till att stärka varumärket och förtroendet, vilket i sin tur ökar försäljningen.

Företagen beräknar att de positiva resultateffekterna genom bättre resursutnyttjande och ökad försälj-
ning p g a systemet, skulle uppgår till 4 Mkr/år. Man anger att hälften ligger på transportsidan och en
miljon vardera på produktionssidan resp. ökad försäljning.

Besparingar hos mottagare

Det finns en potential hos mottagande företag att eliminera mottagningspersonal, som idag opererar
mottagningsanläggningen och övervakar lossningen. Ett utökat systemstöd, som förhindrar felaktig
hantering, gör det möjligt att låta transportören själv ombesörja lossning. Denna besparing beräknas
av företagen till 1,5 öre/kg, totalt 1 Mkr/år.

En annan besparingsmöjlighet hos mottagaren som man pekat på är minskat administrativt arbete
som projektets lösning ger möjlighet till. Projektet nöjer sig med att notera dessa effekter som potenti-
ellt positiva, utan att kvantifiera dem.

5.5.3 Lönsamhetsbedömning

Projektet har begränsat underlag för att bedöma lönsamheten vid en fullskalig implementering av sin
lösning, då endast ett företags distribution ingår i underlaget. Däremot är de siffror vi har fått tillgång till
de av företagen verkligen upplevda.

Driftskostnaderna för systemet har inte utretts närmare i projektet. Driftskostnaderna ligger framför allt
i kommunikationskostnader och underhåll av hårdvara som kan förväntas slitas tämligen hårt i den
tuffa miljön.

En enkel beräkning av återbetalningstiden (investering (7,5 Mkr) / årlig vinst till följd av investeringen
(5,3 Mkr)) anger att det tar mindre än 1,5 år att återbetala investeringen under givna förutsättningar.

Vi kan också förvänta oss ett antal faktorer som i framtiden påverkar lönsamheten för investeringen:

                                                     
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_Managed_Inventory 2007-12-27: Vendor Managed Inventory, affärsmodell där köparen av

en produkt förser leverantören med överenskommen information och leverantören därefter tar ansvar för köparens lagernivå.
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•  Kostnaden för utrustning kommer att kunna minskas när volymerna av anpassad utrustning för
kommunikation och informationshantering på lastbärare ökar.

• En bredare implementering av samma eller interoperabla system ger mer nytta. I vår beräkning
har endast ett företags distribution medräknats, medan såväl transportör och därmed lastbärare,
som mottagare kan ingå in andra försörjningsnätverk.

•  Demonstrationslösningen i Mobila Pipelines har begränsad funktionalitet. Det är dock möjligt att
med tämligen begränsade tilläggsinvesteringar lägga till fler funktioner och tjänster, vars nytta bi-
drar till att göra investeringskalkylen gynnsammare.

Som en indikation på intresse för projektets lösning har AAK och FoodTankers beslutat att, som ett
första steg, använda projektets lösning för säkring av lastningsprocessen.

5.6 Övriga effekter i logistikkedjan
Under denna rubrik har vi haft målsättningen att samla de effekter som projektet givit upphov till, men
som inte förväntades vid planeringen.

5.6.1 Samverkansprojekt och ökat samarbete

En effekt som alla framgångsrika samverkansprojekt skapar är att människor med olika bakgrund och
erfarenhet träffas på en gemensam arena, (projektet) för att diskutera gemensamma frågor (projektets
problemställningar). Detta är en mindre belyst, men sannolikt betydelsefull konsekvens av samverkan
mellan näringsliv, vetenskap och offentlig sektor. Mobila Pipelines har intresserat människor inom
många organisationer och, inte minst, på olika nivåer inom organisationerna. Projektet har skapat ett
antal kontaktytor som annars inte skapats. Vad dessa sedan leder till får framtiden utvisa.

För att uppnå såväl bättre säkerhet som logistik krävs samarbete mellan partners i försörjningsnätverk.
För att uppnå detta krävs någon form av gemensamma värderingar. Nästa steg kan vara att utbyta
information med dem man har förtroende för, vilket kan leda till samverkan och på sikt, integration, där
man fokuserar på att skapa mervärden att fördela, istället för att fokusera på själva fördelningen. Det
är vår förhoppning att Mobila Pipelines bidrar till att öka förståelse och samverkan mellan olika part-
ners i försörjningsnätverk.

5.6.2 Proaktivt spårbarhets- och säkerhetsarbete

En fördel med att införa system som överträffar dagens lagstiftning är att man därmed är proaktiv och
bygger upp sitt varumärke, samtidigt som man kan visa på att man fokuserar på konsumenterna.
Denna faktor har företagen gjort en ansats att prissätta under.

Ett av de större problemen när det gäller kedjespårbarhet är att varje aktör i kedjan arbetar med sitt
eget system. Detta kräver mycket manuellt arbete och kan vara förödande i akuta situationer. Mobila
Pipelines har visat på en lösning där relevant information läggs i ett gemensamt system och som
driftsätts av tredje part. Detta skapar förutsättningar för en effektiv kedjespårbarhet, även om mycket
arbete återstår innan man nått målet. Relevanta frågor är t ex kopplingarna till befintliga IT-system,
behörighetsstyrning för åtkomst av information och sekretessfrågor kopplat till detta, vem äger infor-
mationen som ligger i systemet, etc? Projektet har pekat på möjligheter, när det gäller ansvaret för det
gemensamma systemet frågar vi oss om inte en gemensam organisation med detta som huvuduppgift
borde skapas, alternativt att en branschorganisation inom livsmedel eller transport tar detta som sin
uppgift.

5.6.3 Andra funktioner och tjänster

Projektet har valt att inrikta sina resurser på de mest prioriterade funktionerna enligt de deltagande
företagens behov. Om man väljer att implementera en lösning för de primära behoven skapar man
också förutsättningar att med enklare medel och till relativt lägre kostnad lägga till andra funktioner
eller tjänster. Vi tror oss hittat de funktioner som skulle kunna fungera som en "killer application", ge-
nom att säkra diskning, lastning och lossning, samt möjlighet till track &  trace under transport. Stora
delar av systemet kan samutnyttjas för andra funktioner.
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5.7 Applicering i andra industrigrenar
Livsmedelsindustrin är inte någon homogen bransch och de livsmedel som hanteras i oförpackad form
inte någon homogen produktgrupp. Även inom branschen finns stor spridning mellan produkter, han-
teringsrisker, temperaturkrav, viskositet och mycket mer. Exempelvis spänner branschen från strö-
socker till kakaomassa, från mineralvatten till mjölk, från vetemjöl till stärkelsesirap. Alla produkter
medför olika krav på hantering och olika kritiska faktorer att ta hänsyn till. Ambitionen har varit att ut-
veckla och demonstrera en lösning som är så generell att den kan användas inom hela livsmedels-
branschen, oavsett om transporterna sker på väg, järnväg, sjö, flyg eller i en intermodal kombination
av dessa.

Redan vid planeringen av Mobila Pipelines förutsågs att även andra industrigrenar än livsmedel skulle
kunna ha nytta av den kunskap och den lösning som projektet avsåg att samla och utveckla. De ar-
gument som driver utvecklingen inom livsmedelsindustrin, såsom säkerhet, spårbarhet och effektivise-
ringssträvanden, är giltiga även i andra branscher som hanterar oförpackade produkter.

I projektet har företag som inriktar sig på andra industrigrenar medverkat. På detta sätt har ett utbyte
av erfarenheter etablerats. De branscher som tidigt identifierade som relevanta för projektets lösning
hör läkemedelsindustrin, med sina höga krav på säkerhet och spårbarhet, krav som inte sällan leder
till dedicerade lösningar med relativt låg effektivitet. Som en följd av relativt lägre konkurrenstryck fö-
refaller detta förhållningssätt rationellt. Dock torde systemstöd för oförpackade insatsvaror och pro-
dukter intressant även för läkemedelsindustrin. Projektet har inte haft någon medverkande partner från
läkemedelsindustrin, utan ställer förhoppningarna till kunskapsspridning efter projektslut.

Kemisk industri har varit representerad av såväl tillverkande företag (Eka Chemicals) som transportfö-
retag som helt eller delvis inriktar sig på branschen (ADR-Transport och Nordic Bulkers). Man har nu
möjlighet att ta projektresultaten och föra dem vidare i utvecklingen inom kemisk industri.

Inom petroleumdistribution finns initiativ med liknande inriktning som Mobila Pipelines. Bland annat
från europeiska tanktillverkare rapporteras att intresset för Auto-ID-teknik ökar. En kontaminationsska-
da inom petroleumbranschen som ägnats uppmärksamhet i massmedia hade kunnat undvikas om
Mobila Pipelines lösning hade varit implementerad: Vid en tankstation för personbilar i Malmö fylls av
misstag 95-oktanig bensin i tankstationens dieseltank. Detta leder till att flera personbilar tankas med
felaktigt bränsle och detta medför 4-5 havererade motorer innan misstaget upptäcks och fler haverier
förhindras.

Det är projektets förhoppning att även andra branscher än livsmedel skall ta till sig relevanta delar av
våra projektresultat.

5.8 Fullskalig implementation för del av kedjan
Som ett resultat av Mobila Pipelines har AAK och FoodTankers beslutat att gå vidare på den inslagna
vägen och med projektets tekniska lösning i ett första steg säkra lastningsprocessen vid AAK:s lasthall
i Karlshamn. Att genomföra en fullständig implementering enligt projektets demonstrationslösning
hade varit ett riskabelt och omfattande steg, därför väljer man att genomföra den i flera steg.

Planen är att utrusta varje fack på varje lastbärare från FoodTankers som transporterar för AAK med
aktiva RFID-taggar med markörteknik, vilket är samma som Mobila Pipelines använt sig av, med un-
dantag från täthetsklass. För att säkra lång livslängd i en tuff miljö, med ånga, vatten, hetvatten under
högt tryck och kyla utomhus väljer man att installera taggar med högre täthetsklassning än de som
använts i demolösningen.

Lasthallens svivlar utrustas med markörer. Också detta samma teknik som projektet använt sig av,
men också här i en variant med högre täthetsklass. De nya markörerna är också mindre vilket minskar
risken för att de skadas vid hantering av sviveln. Tvärtemot projektets lösning monteras RFID-läsarna i
lasthallen, istället för på lastbäraren. Läsarna kommunicerar därmed via logikenhet direkt med det
lokala datanätverket som finns i lasthallen.

På detta sätt uppnår man säkring av en av de vitala processerna i kedjan, lastningen. Med små ytterli-
gare investeringar kan man säkra även diskprocessen. Däremot når man inte de stora vinsterna som
förväntas ligga i säkring av lossningsprocessen. Eftersom lösningen är skalbar kan man dock ta im-
plementeringen stegvis utan att tidigare gjorda investeringar blir värdelösa. Förhoppningen är att tek-
niken för mobil datahantering i enlighet med Mobila Pipelines lösning ska utvecklas, bättre anpassas
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för lastbärarmontage och bli billigare. Det kan då bli aktuellt att fullt ut stödja projektets vision med
lastbäraren i centrum och mobil datakommunikation.

Eftersom man nu från företagens sida går vidare har man önskat avvakta att informera marknad och
kunder om projektets resultat. Under 2008, när installationen av det egna systemet är klart, vill man
informera om systemet och dess fördelar.

Ur projektets perspektiv är det naturligtvis glädjande att vi får se en fullskalig implementering. Detta
verifierar att projektet arbetat med frågeställningar som verkligen engagerar projektets partners. Det är
också förhoppningen att detta ska leda till att fler företag anammar tekniken, för att få en vidare sprid-
ning.
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6 Slutsatser
Även i en så pass homogen grupp av företag som den som medverkar i projektet Mobila Pipelines
finns en betydande spridning rörande behov av systemstöd för spårbarhet och säkerhet vid hantering
av oförpackade produkter. Intressenterna prioriterar de funktioner som ofta eller alltid förekommer i en
transportkedja högst. Dessa är identifiering, tidigare laster, rengöring och diskning, lastning, doku-
mentation, övervakning under transport och lossning. Både frekvensen och möjlig konsekvens vid
felaktig hantering talar för hög prioritering av dessa funktioner. Vi ser att de starkaste drivkrafterna för
utveckling av systemstöd är riskminimering och möjlighet till rationalisering genom utnyttjande av mo-
dern teknik.

Systemstöd är ett sätt att strukturera informationsflödet. Där man i hög grad tidigare litat på yrkeskun-
skap och human kommunikation gör teknisk och kommersiell utveckling, exempelvis intermodala
transportkedjor, internationell miljö och olika språk, att informationsflödet behöver säkras. Genom
systemstödet kan också mänskliga misstag minimeras som riskfaktor.

Ett systemstöd kan skapa konkurrensfördelar för de intressenter som inför det. Den varuleverantör
eller det transportföretag som var för sig, eller gemensamt, erbjuder sina kunder ett systemstöd som
ökar säkerhet och spårbarhet bör värderas högre än sina konkurrenter. Projektets intressenter pekar
dock på att ett systemstöd bör vara öppet för nya intressenter att ansluta sig till, om det ska ha en
möjlighet att utvecklas till en branschstandard.

Myndigheter har möjlighet att stödja utveckling och implementering av systemstöd, exempelvis genom
funktionella krav eller genom att säkerställa ett samutnyttjande av resurser mellan myndighetsdrivna
och kommersiella system. Myndigheter har också stor möjlighet att påverka genom att anpassa sina
befintliga krav till moderna teknik. Exempel på det senare är krav på pappersdokument, som hindrar
utveckling av elektroniska dito.

Hur informationen rörande last och lastbärare ska lagras och vilka som ska ha tillgång till den är en av
de första frågeställningarna som man måste ta ställning till. Det finns ett stort urval av varianter från ett
helt centraliserat system till ett helt decentraliserat system. Efter detta följer frågan om vem som ska
äga och administrera datan och vem som ska få tillgång till den och hur.

När man använder RFID i en miljö som både innehåller metall och vätska, så har man ett potentiellt
problem. Som tidigare nämnts så reflekterar metaller radiovågorna och vätska absorberar radiovågor-
na. Detta måste man ta hänsyn till vid val av frekvens då de lägre frekvenserna har mindre problem
med dessa båda faktorer. Läsavstånd är ytterligare ett potentiellt problem då man ofta varken vill ha
för kort eller för långt.

Att använda sig av nya tekniker kan innebära risker eftersom man inte har något verkligt fall att gå
efter. Problem kan uppstå där man minst anar det och det kan få ödesdigra konsekvenser. Dessutom
är det viktigt när man väljer samarbetspartner och leverantör att man verkligen får en engagerad part-
ner.

Med alltmer komplexa försörjningsnätverk och ökande krav på säkerhet och spårbarhet i livsmedels-
kedjor pekar Mobila Pipelines på faktorer som behövs för att skapa effektiva och säkra logistikkedjor:

• en vilja hos alla inblandade parter att samverka för gemensam nytta,

• sensorteknik av något slag (i detta fall RFID-teknik) och

• samverkande informationssystem, för att utbyta, lagra och kunna söka relevant information.

Projektet visar vad som kan uppnås om dessa faktorer finns på plats. En lösning som säkrar flödet
från leverantör till kund med verktyg som RFID-teknik, mobila datakommunikation och, inte minst, IT-
system som ges möjlighet att samverka. Även om Mobila Pipelines bara omfattar delar av livsmedels-
kedjan har ambitionen varit att medverka till effektiv spårbarhet av hög kvalitet genom hela kedjan.
Den plattform för informationsinsamling och -hantering som projektet visat kan skalas upp till att om-
fatta såväl hela ingrediensbranschen som livsmedelskedjan från bonde till konsument.

Den tekniska lösning som projektet använt sig av är förvisso standardiserad men inte utvecklad för
den miljö som projektets lösning, med lastbäraren i centrum och bärande på stora delar av utrustning-
en, opererar i. En mer anpassad teknik skulle i framtiden ge lägre kostnader, lägre energiförbrukning
och lägre vikt. Med stora volymer och möjlighet till lägre kostnader och högre intäkter för brukarna
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finns förutsättningar för en snabb utveckling för den teknik som projektet använt sig av. Ett genombrott
kan mycket väl vara nära förestående, såväl inom livsmedelsbranschen som inom andra branscher.

Systemstöd likt det som diskuteras i Mobila Pipelines har stor betydelse för implementering av leve-
rantörsstyrda lager, vilket har potential att öka utnyttjandegraden inom både tillverkande industri och
inom transportindustrin, då leverans kan ske inom ett faktiskt tidsfönster och i bästa fall oaktat tid på
dygnet eller veckodag.

De företagsekonomiska beräkningarna som projektet lyft fram pekar på att återbetalningstiden för
projektets lösningsförslag är förvånansvärt kort. Med billigare och bättre anpassad teknik och utveck-
ling av fler tilläggstjänster förbättras den ekonomiska kalkylen alltmer.

Analyser av risker, kvalitet och spårbarhetseffekter visar att projektets lösning ligger stödjer förbätt-
ringar inom samtliga dessa områden. Det finns dock utrymme för vidare utveckling, inte minst för att
täcka hela försörjningsnätverk.

För att uppnå en bred implementering krävs att någon aktör kan och vill ta på sig ansvaret för att ut-
veckla och driva systemet på ett neutralt och affärsmässigt sätt. Idag är det svårt att finna denna typ
av integratör. Med tanke på styrkeförhållanden mellan olika konkurrenter, kunder, leverantörer och
samarbetspartners är det grannlaga att placera ansvaret för system och, inte minst dess innehåll i
form av information, hos något enskilt företag. Skräckscenariot, förutom att ingenting händer, är att
någon stark aktör säkrar sina flöden med en proprietär lösning, att andra starka aktörer gör på liknan-
de sätt och att dessa system inte är interoperabla. Branschorganisationer, antingen i livsmedelsbran-
schen eller i transportbranschen skulle kunna se som sin uppgift att säkra driften av ett branschöver-
gripande system. Kemibranschen har genom Elemica12 och fordonsindustrin genom sitt Odette13 visat
på möjligheten att bilda ett branschgemensamt företag som på ett, ur företagens perspektiv, neutralt
sätt ansvarar för utveckling av samverkande informationssystem. Måhända är det en möjlig utveckling
även för livsmedelsbranschen.

Företagen som medverkat i Mobila Pipelines går nu vidare med en egen utveckling, baserad på pro-
jektets lösning. Detta bidrar till än mer kunskap och spridning av projektresultat, men förhoppningsvis
är detta bara ett första steg mot en branschgemensam lösning på internationell bas. Det är först i det
perspektivet som de stora vinsterna, såväl för säkerhet som spårbarhet och ekonomi infinner sig.

                                                     
12  www.elemica.com

13  www.odette.se
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