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Sammanfattning 

Lastbilstransporter står för majoriteten av alla transporter som sker i dagsläget inom den 

kommunala sektorn i Sverige. Dessa transporter sker direkt från leverantör till kund utan 

mellanhänder. Detta resulterar i ett stort antal transporter inom städer och ökade mängder 

utsläpp. Denna rapport har för avsikt att undersöka, hur en kommun med cirka 70 000 

invånare kan minska koldioxidutsläppen från sitt transportarbete, och fortfarande ge 

lönsamhet genom att använda city logistik. Rapporten tar upp begreppet city logistik och hur 

detta används som verktyg inom transportsektorn. Den belyser även utsläppsmängder från 

olika drivmedelsval samt de socioekonomiska hindren som finns inom transportverksamheten 

gällande miljöfrågor. 

 

Metoden är en fallstudie, baserad på intervjuer med berörda parter i Sandviken och Gävle, 

som besitter positioner inom verksamheten där arbetet med samlastningscentraler utförs. 

Vidare har organisationsdokument med tre övriga kommuner som har utfört liknande 

satsningar med samlastningscentraler analyserats.  

 

Resultatet visar att alla kommuner som har satt upp liknande samlastningscentraler, har 

kunnat observera minskningar av sina koldioxidutsläpp på olika nivåer. De har även 

uppmärksammat positiva fördelar vid valet av HVO100 som drivmedel för logistiken inom 

städer.  

 

Slutsatsen visar att city logistik kan användas effektivt av kommunala verksamheter för att 

både minska koldioxidutsläpp och förbättra sin verksamhet i form av säkerhet, ekonomi, 

verksamhetsplanering och miljökrav mot leverantörer samt förbättrad arbetsmiljö. 

 

  



 

Abstract 

Truck transports represent majority of all transports within the municipal sector in Sweden. 

Most of these transports are directly from the suppliers to the customers. This results in a 

large number of vehicles within the city center and increase amounts of carbon dioxide 

emissions. This thesis, therefore, aims to investigate how a municipality with about 70 000 

inhabitants can reduce their carbon dioxide emissions from their transports, and still maintain 

profitability by using city logistics. The thesis discusses the concept city logistics and how the 

method is used within the transport sector. Furthermore, it illustrates pollution from different 

fuel options and the socioeconomic hindrances that exist within the transport operations 

regarding environmental issues. 

 

Case study is used as a method, based on interviews with concerned parties, which hold 

positions within the organizations where they work with, or plan regarding city logistics from 

the municipalities of Sandviken and Gävle. Furthermore, analysis has been done on 

organizational documents with three municipalities that have performed similar ventures. 

 

The results show that all municipalities that have implemented city logistics have experienced 

decrease in carbon dioxide emissions on different levels. They also observed benefits 

regarding the choice of HVO100 as fuel for the logistics within the cities.  

 

The conclusion shows that city logistics can be used effectively in municipality operations to 

both lower their carbon dioxide pollution, as well as improve work safety, economy, 

operational planning, environmental requirements on their suppliers and increased work 

environment.  

  



 

Förord 

Eftersom vårt intresse för miljöfrågor inom transportindustrin och dess omkringliggande 

verksamhet var stor innan kände vi oss tacksamma för möjligheten att genomföra denna 

studie. Vi fann det ytterst intressant med detta arbete, för att bättre kunna förstå och skapa en 

bild över hur transportindustrin och dess kunder arbetar inom centrala miljöer. 

Vi vill inom detta arbete rikta ett tack till alla de som valt att delta i denna studie, samt vänner 

och bekanta för deras stöd vid arbetet. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Kaisu 

Sammalisto för det stöd och den tid hon har tagit sig för att hjälpa oss med vårt arbete samt 

vår examinator Ming Zhao för hans åsikter för att hjälpa till att förbättra vårt arbete. 

Framförallt vill vi dock tacka de personer som har valt att delta vid olika intervjuer.  Vi vill 

passa på att tacka Jan-Olof Lundén på Sandvikens kommun för hans insikter, åsikter och 

kunskaper inom ämnet som har hjälpt oss att få ett mer holistiskt synsätt på begreppet city 

logistik. Vidare vill vi tacka Mikael Hallqvist för hans deltagande och insikter i uppstartandet 

av Gävle Kommuns planerade distributionscentral. Vi vill även rikta ett tack till Bibbi 

Hedvall på Maserfrakt för hennes deltagande om transportsektorns perspektiv på miljöarbete. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till Jennie Johansson på CLIP på Högskolan i Gävle för assistans 

med företagskontakter för arbetet. 

Vi hoppas att detta arbete skall kunna underlätta för framtida kommuner att sänka sina 

utsläppsnivåer och att det leder till vidare forskning inom ämnet.  

 

Gelle Kalif Hassan och Henrik Karlsson 

 

Gävle 2016
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1 Introduktion 

Flertalet forskare (Kohn, 2008; Dey et al 2011; Koh et al, 2013) påstår att miljöfrågor har fått 

en mer betydande roll i dagens samhälle och att det har skett en beteendeförändring bland 

konsumenterna, där medvetenheten om miljöfrågor har ökat. Kohn (2008) beskriver även hur 

det utöver vetskapen från allmänheten, finns ett behov för omedelbar handling, med tanke på 

de rådande miljöproblemen som finns i världen, speciellt när det gäller utsläpp av 

växthusgaser.  

 

Enligt Kohn (2008) beror de ökade halterna av växthusgaser främst pga. koldioxidutsläpp, 

vilka har ökat med ungefär 80 % under perioden 1970-2004 och år 2004 utgjorde den 77 % av 

det totala växthusutsläppet. Vidare beskriver Naturvårdsverket (2015c) hur huvuddelen av 

koldioxidutsläppen främst kommer från personbilar och tunga fordon. Trafa (2015) beskriver 

dock hur personbilarna genomgått en transformation det senaste decenniet, där olika 

styrmedel och regelverk har stimulerat teknikutveckling och beteendeförändring. Trafa (2015) 

påstår även vidare att detta har lett till minskning av utsläppen trots att antalet bilar har ökat.  

 

När det gäller lätta och tunga lastbilar har utsläppen däremot ökat med 20 % sedan 1990. 

Utöver detta beskriver Dey, LaGuardia & Srinivasan (2011) att uppemot 75 % av alla utsläpp 

från ett företag kan komma från distributionskedjan, och hur transportföretag därför behöver 

arbeta mer med att integrera hållbarhet i sina processer för att motverka denna trend.  

 

Pålsson & Johansson (2016) beskriver hur transportindustrin idag står för 15 % av de totala 

utsläppen av växthusgaser globalt. Enligt EEA (2007) står lastbilstransporter för cirka 80 % 

av alla godstransporter som sker inom EU 15 länderna. Trafa (2015) säger även att 86 % av 

all godstrafik i Sverige utförs av tung lastbil. Naturvårdsverket (2015a) beskriver vidare hur 

vägtransportens utsläpp svarar för ungefär 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp. På grund 

av hotet mot miljön beskriver Trafa (2015) hur det bestämts inom EU-parlamentet, att ta fram 

två-graders målet, för att motverka uppvärmningen av jorden. Detta mål har sedan anpassats 

av Sveriges regering för att sätta upp en vision om en fossil oberoende fordonsflotta 2030, och 

ett nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2050. 

 

Utifrån detta utgångsläge bör det finnas ett intresse även för kommunala verksamheter som 

transportkunder, att ta fram hållbarare lösningar för sin transportverksamhet. Detta grundar 
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sig på att det inom kommunal verksamhet finns ett stort antal transporter till flera typer av 

institut. I dagsläget utförs många transporter till flertalet kommuner direkt från leverantörer 

med egna lastbilar eller ett flertal olika speditörer. Detta arbete återges i figur 1 och beskriver 

genom markeringen vad som anses vara rapportens huvudfokus. 

 

 

Figur 1: Transportlogistiken inom städer och rapportens huvudområde. 

På grund av detta finns det ett intresse att se vad effekterna skulle bli av att samordna 

majoriteten av dessa transporter i en samlastningscentral och vilka miljöeffekter detta skulle 

ge. För detta krävs det studier som analyserar vissa viktiga faktorer på lokal nivå, vilka kan ge 

ett mer hållbart transportarbete och minskad miljöpåverkan 

1.1 Syfte 

Denna rapport har för avsikt att undersöka, hur en kommun med cirka 70 000 invånare kan 

minska koldioxidutsläppen från sitt transportarbete, och fortfarande ge lönsamhet genom att 

använda city logistik. 

1.2 Frågeställningar  

För att ytterligare specificera vad som förväntas av rapporten uppmärksammar den viktiga 

faktorer inom transportarbetet och hur detta sker i dagsläget inom städer, samt vilka 

lösningsförslag som finns, hur dessa appliceras och vad deras effekter blir.  

 

Utifrån syftet har det sammanställts två frågeställningar. Dessa sammanfattas i frågorna fråga 

1 och fråga 2. Fråga 1 har tagits fram baserade på de mätbara data som har uppmärksammat 

utifrån tidigare studier och   
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deras resultat. Denna anses ge en god inblick över de relevanta lösningsförslag som finns i 

dagsläget för att hantera koldioxidutsläpp inom transportindustrin. 

 

Fråga 1: Hur kan transportstruktursförändringar och alternativa drivmedel användas inom en 

svensk kommun för att minska koldioxidutsläpp? 

 

Fråga 2 är baserad på det data som finns om samordning, som sker inom en 

logistikverksamhet. Ett logistiknät byggs upp av flera aktörer, kunder, leverantörer och 

användare. Alla deltagare inom denna sektion av samhället behöver kunna ha lönsamhet, 

vilket kräver ett gott samarbete. För att kunna skapa en bild över relevanta faktorer för de 

olika parterna i deras arbete med miljöfrågor, behövs därför ett holistiskt synsätt på 

strukturen. Detta ger följande i frågeställning 2. 

 

Fråga 2: Vilka hinder behöver transportföretag och kunder ta hänsyn till och övervinna inom 

city logistik, för att få större chans till lönsamhet och förbättrat miljöarbete?  

1.3 Rapportöversikt 

Kapitel 1 Introduktionen ger en grundläggande bild över det nuvarande problemet och det 

syfte som rapporten har för avsikt att undersöka, samt de forskningsfrågor som tagits fram. 

 

Kapitel 2 Litteraturgenomgången ger den teoretiska ramverk som tagits fram för rapportens 

syfte. Den inleder med att undersöka vilka intressenterna är inom transportindustrin för 

miljöarbete, den gör även en sammanställning över de hinder och positiva aspekter 

transportindustrin upplever med miljöarbete, centralisering, samt city logistik som koncept 

och gör avslutningsvis en redogörelse för dagsläget om drivmedel vad gäller kostnader och 

utsläppsmängder. 

 

Kapitel 3 Metoden beskriver vilket angreppssätt som har valts vid utförande av rapporten 

genom att ta fram vilken forskningsstrategi som har valts, vilka typer av datainsamling som 

ansetts relevanta och hur det genomförts, samt en kritisk analys av den valda metoden. 

 

Kapitel 4 Resultatet ger en översikt över de intervjuer och organisationsdokument som har 

sammanställts för att skapa en framtida modell för Gävle.  
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Kapitel 5 Analysen gör en jämförelse mellan det uppmärksammade transportarbetet i andra 

kommuner och vilka som skulle kunna bli de eventuella framtida resultaten, som kan komma 

att uppmärksammas vid upprättande av en distributionscentral (DC) i Gävle. Vidare ger den 

en analys över vilka problem och hinder som behöver hanteras vid upprättandet av en DC från 

kundernas och transportföretagens sida för att bevara lönsamhet. 

 

Kapitel 6 Slutsatsen ger en sammanfattande bild över de resultat och den analys som har tagits 

fram inom forskningen. Här besvaras även rapportens syfte. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att ta upp vad som anses vara den relevanta litteratur 

som har uppmärksammat i rapporten. 

2.1 Nuläget för logistikintressenter 

För att se vilka förändringar som behöver göras inom logistikarbetet inom kommuner, 

behöver först nuläget analyseras angående deras logistikhantering. Nedan följer därför en 

genomgång över relevanta intressegrupper inom kommunal logistik, och hur de ser på 

miljöarbete. 

2.1.1 Transportföretagen 

Traditionellt sett har logistikens prestanda mäts i kostnad och service, vilket Kohn et al. 

(2008) säger är logistikens huvudmål, och syftar till att uppnå kostnadseffektiv kundservice. 

Detta håller på att förändras, då transporten är den del av logistiken som bidrar mest negativt 

till miljön, vilket ställer krav på företagen, att fokusera mera på dessa frågor (Wu & Dunn, 

1995; Abukhader & Jönson, 2004; Pazirandeh & Jafari, 2013; Björklund, Forslund & 

Isaksson, 2016). Vidare beskriver Kohn et al. (2007)  hur det inom tidigare forskning har 

existerat en trend inom management inom logistik, där att det ofta finns förutbestämda åsikter 

över hur miljöförbättringsåtgärder kan påverka effektiviteten hos logistik kedjan. Kohn et al. 

(2007) beskriver även hur många företag tidigare haft sin fokus inställt på 

kostnadsreduceringar och vinstökningar.  

 

Det har dock visats att miljöarbete, kan förbättra effektiviteten i företagets processer och flera 

andra långsiktiga fördelar, såsom ökade marknadsandelar samt högre vinstmarginal (Kohn et 

al., 2007; Pazirandeh et al., 2013; Rao & Holt, 2005; Pålsson et al., 2016). Björklund (2011) 

och Vannieuwenhuyse, Gelders & Pintelon (2003) beskriver vidare hur frågan om image och 

rykte spelar en större roll vid införskaffandet av mer miljövänliga alternativ och hur företagen 

därför alltmer ser till frågor angående utsläppsmängder och övertrafikering av vägar. Dey et al 

(2011) beskriver även hur de inom företag har ett större ansvar mot miljön, för att möta de 

krav som finns hos medvetna konsumenter. Dey et al. (2011) beskriver hur företagen därför 

nu måste anpassa sig, till hur deras långsiktiga satsningar påverkar miljön och samhället.  

 

Björklund (2011) påstår även att det inte finns några tydliga hinder från transportföretagen, 

till att införskaffa mer miljövänliga produkter, utöver frågan om dess kostnad. 
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2.1.2 Kunderna 

Dey et al. (2011) visar hur företag på senare tid, ofta på grund av en högre exponering på 

internet, har haft ett större intresse av att minska sina fossila fotavtryck inom verksamheten, 

för att hålla sig på god ton med allmänheten. Vannieuwenhuyse et al (2003) påpekar i sin 

forskning, att de viktigaste punkterna som efterfrågas hos transportörernas kunder är kostnad, 

pålitlighet, flexibilitet, ledtid, och säkerhet. I nuläget beskriver Vannieuwenhuyse et al (2003) 

hur flertalet kunder till transportörer anser att vägtransporter är det transportsätt som bäst 

passar de krav de efterfrågar.  

2.1.3 Styrmedel 

Abbasi & Nilsson (2012) hävdar i sin rapport att det är av yttersta vikt att politiker och 

beslutsfattare av policys, förstår vikten av att integrera miljöfrågor inom Supply Chain 

arbetet. De anser här att det är lika viktigt att det finns policys som uppmuntrar och i vissa fall 

tvingar fram ett miljöarbete inom verksamheten, som att företagen följer dessa policyers.  

 

Trafa (2015) beskriver hur det i dagsläget endast finns ett styrmedel mot transportföretag, 

vilket är dieselskatten, som används för att uppmuntra till minskade koldioxidutsläpp, genom 

att använda mer miljövänliga alternativ. Från den Svenska regeringens håll finns det istället 

framtaget ett miljömål för hur utsläppsfrågan bör hanteras. Enligt Regeringskansliet (2015) 

har det därför tagit fram Dir. 2014:53, som syftar till att minska Sveriges nettoutsläpp till 0g 

CO2/kWh på atmosfären år 2050 och syftar därmed även till att påverka transportindustrin.  

 

För kommunal verksamhet behöver de även ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Detta då det styr alla former av upphandlingar som utförs av kommuner, och därmed 

fungerar som ett styrmedel för deras verksamhet. Länsstyrelsen (2015) beskriver hur LOU 

gäller för de statliga myndigheter, kommuner, landsting, vissa offentligt kontrollerade organ 

och de flesta kommunala och statliga aktiebolag.  

 

Moen (2013) beskriver hur LOU bestämmer hur offentliga upphandlingar bör gå till, där 

målet är att göra den bästa affären, med de skattemedel som finns till hands. Kriterierna för 

tilldelning av kontrakt är två enligt Moen, (2013); lägsta pris eller ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbud. Om andra kriterier än det lägsta priset används, väljs det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet. Andra kriterier beskriver Moen(2013) vara miljö, sociala och etisk 

relaterade frågor, vilka har fått större betydelse under 2000-talet. Moen(2013) nämner även att 
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LOU används alltmera som politisk styrmedel för att ställa miljörelaterade krav på 

leverantörer, för att nå de politiska målen som finns inom stat och kommun. LOU tillåter dock 

inte kommunerna att ställa specifika krav på transporttjänsten om den är en del av varans pris, 

utan lagen kräver att det finns separation av dessa två. Moen (2013) beskriver följande 

grundläggande principer som baseras på LOU: 

 

 Lika behandlingsprincipen: Innebär att leverantörer skall behandlas lika och ges 

samma förutsättning.  

 Principen om icke-diskriminering: Innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 

diskriminera leverantörer speciellt pga. nationalitet och geografisk läge. Syftet är att 

bevara konkurrensen. 

 Principen om ömsesidigt erkännande: Innebär att intyg, certifikat och förordningar 

som har utfärdas av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de 

övriga medlemsländerna. 

 Principen om proportionalitet: Innebär att kvalitetskraven och kraven i 

kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till 

det som upphandlas. Kraven bör även vara tydliga att syftet med upphandlingen nås.  

 Transparensprincipen: Innebär skyldighet att lämna information om upphandlingen 

och hur den kommer att genomföras.  

Utifrån de miljöintressenter och styrmedel som finns inom transportsektorn och dess kunder, 

bör se över vilka verktyg som finns att använda sig av, för att förbättra de miljöeffekter som 

transportindustrin bidrar med. Följande del av litteraturen kommer därför behandla ett av de 

huvudsakliga verktygen, begreppet att centralisera lager, samt appliceringen av att utföra city 

logistik som en del av centraliseringsprocessen. 

2.2 Centralisering 

Enligt Pålsson et al (2016) är centralisering en metod för att omstrukturera lager, för att ge 

lägre totala kostnader på transport och lagerarbetet. Pålsson et al (2016) beskriver hur det 

beroende på kontexten och den nuvarande logistikstrukturen, antingen kan minska eller öka 

miljöpåverkan totalt med hjälp av centraliseringen. Kohn et al. (2007) påstår här att de finns 

tre huvudsakliga punkter som kan anses ha en positiv inverkan på miljön. Dessa punkter 

menar de är att kombinera fraktflöden, förändringar i transportmetoder samt minskningen av 

nödtransporter.  
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Kohn et al. (2007) beskriver vidare i sin rapport, att centralisering av transporthubbar kan leda 

till minskningar av utsläpp, detta är dock tack vare att transportörerna kan byta till alternativa 

transportmetoder som har lägre utsläppsmängder. Kohn et al. (2007) argumenterar vidare att 

centralisering av lager även leder till färre nödtransporter, då ett större centraliserat lager 

anses kunna hålla en större mängder produkter tillgängliga. Vidare hävdar Kohn et al. (2007) 

att nödtransporter ofta tenderar att ske med transportsätt som anses mer skadliga för miljön. 

 

De besparingar som Kohn et al. (2007) nämner, påpekar de även ofta är oväsentliga, då andra 

ändringar inom företaget högre upp inom logistikkedjan, exempelvis centralisering av lager 

och just-in-time fokus, leder till en ökad miljöpåverkan, som i slutändan skapar en högre 

negativ effekt, jämfört med den som uppnås med besparingar. Allen et al (2005) beskriver hur 

city logistik benämns olika av olika författare, dock betyder dessa olika definitioner i grunden 

samma sak och syftar till centraliseringen inom städer. Några av dessa definitioner är urban 

consolidition center, logistik center, distributionscentral, centrallager och allmän logistik 

depå.  

 

Van Rooijen & Quak (2010) benämner istället konkret, hur city logistik är arbetet med att 

samordna transporter inom en stad från externa källor till en DC, se figur 2. Detta görs i 

motsats till det traditionella sättet där transporter sker direkt från leverantör till kund, se figur 

3. 

 

Figur 2: Hur en samordning av transporter kan ske med hjälp av en distributionscentral. 
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Figur 3: En transportstruktur där leverantörer själva sköter all transport till sina kunder. 

 

Enligt Van et al. (2010) gör city logistik det möjligt att använda sig av tyngre 

transportalternativ till stadsgränserna, för att sedan utföra resterande transporter internt med 

specificerade transportmetoder mer anpassade till stadsmiljö.  

 

Inom den kommunala strukturen för samordnade leveranser och city logistik beskriver Moen 

(2013) hur det i huvudsak finns två förhållningsätt att bedriva detta arbete. Det första 

innefattar att varuägare, näringsidkare, och transportföretag bedriver arbetet. Det andra 

alternativet kan vara med kommunala verksamheter som varuägare och byggas på lagen om 

offentlig upphandling.  

2.2.1 Målen med city logistik 

 

Crainic, Ricciardi & Storchi (2004) beskriver att målen inom arbetet med city logistik syftar 

till att lösa tre huvudsakliga mål. Dessa mål är att minska trafikstockningar, öka mobiliteten 

på vägarna, minska miljöpåverkan, samt buller inom städer för att öka levnadsstandarden. 

Enligt Crainic, Ricciardi & Storch (2009) syftar city logistik även till att minska buller 

kopplade till frakttranport i stadsmässiga miljöer samtidigt som det ska stödja ekonomiska 

och sociala utvecklingen av städer, se tabell 1 för sammanfattning av stödet för de påstådda 

fördelarna.  

 

Den grundläggande tanken med city logistik är enligt Crainic et al. (2009) att se individuella 

aktörer och beslutsfattare som komponenter i ett logistiksystem. Vidare anser Crainic et al 

(2009) att konsolidering genom DC:s och samordning av speditörer och rörelse, samt 
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konsolidering av kundernas lastmängder och transportörer till samma miljövänliga fordon, är 

viktiga delar inom city logistik.  

Tabell 1: Possitva effekter med city logistik,  modifierad från Crainic et al (2009) 

Term Fördelar Författare 

City logistics Reduce congestion and increase 

mobility. 

Anand et al (2012); Crainic et al (2004); Crainic et 

al(2009); Lin et al(2014);Taniguchi & Van Der 

Heijden (2000);Van Rooijen & Quak (2010); 

 Reduce pollution and noise; Improve 

living conditions 

of city inhabitants. 

Anand et al (2012); Crainic et al (2009); Crainic et 

al (2004) Van Rooijen & Quak (2010);) 

 Avoid unduly penalizing the city center 

commercial activities such as not to 

‘‘empty’’ them. 

Crainic et al (2009); Crainic et al (2004) 

 

2.2.2 Kritik 

Utifrån de positiva effekterna som kan uppvisas med city logistik bör det även finnas ett 

intresse att behandla den teori som finner sig kritisk till konceptet. Gammelgaard (2015) 

beskriver hur det finns få projekt internationellt inom city logistik som har fått den önskvärda 

effekten som har efterfrågats. Hon beskriver hur att de genom tidigare studier har kunnat se 

tendenser till stillestånd vid samarbete, för att upprätta lösningar mellan olika 

samarbetspartners. Detta hänvisar Gammelgaard (2015) till att det inom städer har flera 

intressenter och därför kan stöta på konflikter eller skilda intressen och lösningsförslag. 

 

Van et al. (2010) beskriver även hur det inom flera fall har sett ett behov från den politiska 

sektorn att subventionera upprättandet av city logistik för att göra processen gångbar i 

praktiken. Dessa subventioneringar syftar alltjämt oftast till privata DC lösningar, där den 

politiska sidan står utanför satsningens deltagande, bitvis, eller totalt. Van et al. (2010) påstår 

vidare att det inom upprättandet av distributionscentraler, ofta missas att hantera önskemålen 

och tankegångarna från leverantörernas synvinkel. Detta gör ofta att färre leverantörer vill 

delta i längden och därmed får en högre kostnad per leverans jämfört med vad som var 

utgångsläge. 
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2.3 Hinder för miljöarbete 

Det har tidigare i rapporten visats från Kohn et al., 2007; Pazirandeh et al., 2013; Rao et al., 

2005; Pålsson et al., 2016 att det går att sänka sina kostnader genom att ha ett större fokus på 

sitt miljöarbete. För att sätta detta i perspektiv behövs hindren som transportföretagen och 

kunderna upplever sammanställas, för att ge en grundläggande överblick över arbetet med 

mer miljövänliga alternativ.  

2.4.1 Upplevda hinder inom transportföretag 

Pålsson et al. (2016) analyserar de hinder som transportföretag upplever i sitt arbete med att 

minska sina utsläpp. En komplett lista över dessa hinder tagits fram och kan ses i tabell 2. 

Denna tabell delar in hindren i tre huvudsakliga typer som är logistik, organisatoriska, 

tekniska hinder, samt vilka effekter som dessa hinder innebär. Baserade på dessa har det 

bidragits med vilka forskare som stödjer dessa påståenden. 

Tabell 2: Upplevda hinder inom transportföretag, modifierad från Pålsson et al.  (2016) 

Typ av hinder Hinder Beskrivning Författare 

Logistik Kostnad Syftar till kostnader som uppstår vid 

implementering av mer miljövänliga alternativ. 

Arvidsson et al (2013); 

Pazirandeh & Jafari 

(2013) 

 Leveranstid Vid ändrade rutter för en mer miljövänlig körning 

kan förändringar i leveranstider ske till specifika 

kunder. 

Arvidsson et al (2013); 

Sanchez-Rodrigues et al 

(2009) 

 Leverans 

flexibilitet 

Fokus på mindre utsläpp kan skapa svårigheter vid 

att upprätthålla samma flexibilitet genom hela 

leveranskedjan 

Arvidsson et al(2013); 

Crainic, Ricciardi & 

Storchi (2004); Kohn & 

Brodin (2007) 

Organisation Brist på 

kunskap 

Bristande kunskap om alternativa transportlösningar 

för att skapa bättre resultat inom miljön 

Björklund (2011); Walker 

et al (2008) 

Teknik Bristande 

Infrastruktur 

Brister i järnvägsnätet gör att vissa intermodala 

lösningar inte är rätt anpassade. 

Kohn & Brodin(2007) 

 Bristande 

kompetens 

Eco Driving som exempel leder till högre utsläpp 

och lägre kostnader 

Björklund (2011);Kohn & 

Brodin (2007); Walker et 

al (2008) 
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 Bristande 

Kommersiella 

lösningar 

Exempelvis brister i alternativa drivmedel Björklund (2011); Walker 

et al (2008) 

Tabell 3: Upplevda hinder inom transportföretag, modifierad från Pålsson et al.  (2016) 

Enligt Pålsson et al. (2016) ser 50 % av företagen störst möjligheter för minskningar inom 

utsläppsmängder vid arbete med ruttplanering, Eco-driving och ökade lastmängder. De har 

vidare minst tilltro till anpassningen av transportintensitet. Vidare påstår Pålsson et al. (2016) 

och Arvidsson, Woxenius & Lammgård (2013) att de största hindren som företag upplever är 

den ökade leveranstiden som upplevs med alternativa transporter, utöver detta ser de även 

hinder med infrastrukturen. När det gäller hinder inom organisationen och externa 

förutsättningar ses de inte som ett större problem, speciellt motsägelse i lag och reglering 

(Pålsson et al, 2016) 

2.4.2 Hinder för kunder till transportföretag 

Vannieuwenhuyse et al (2003) påpekar i sin forskning, att de viktigaste punkterna som 

efterfrågas hos transportörernas kunder är kostnad, pålitlighet, flexibilitet, ledtid och säkerhet. 

Fullständiga värden kan ses i bilaga 5 där min är 0 och max är 10 med högsta värde på 8.34 

samt en visualisering i diagram 1 baserade på bilaga 5. 

 

Diagram 1: Vad kunder till transportföretag värdesätter högst med det beställda arbetet  

(Vannieuwenhuyse et al 2013) 

Moen (2013) påvisar vidare att det inom kommunal verksamhet finns specifika hinder i form 

av kunskapsbrist. Han redogör att det genom intervjuer redovisats att kommunerna anser sig 

sakna kunskap om interna och externa transporter inom verksamheten, samt att det saknas 

övergripande kunskap angående city logistik och samordnad varudistribution som begrepp. 
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2.4 Miljöfaktorer 

Vad som behöver kommas ihåg är att transportindustrin existerar genom att gå med vinst, utan 

vinster skulle transportindustrin inte fungera och troligtvis sluta med sitt arbete. Detta bör 

därför finnas i åtanke för att se över hur företag kan minska sin miljöpåverkan och vad inom 

verksamheten som kan uppmärksamma gynna båda de ekonomiska delarna, samt de 

miljömässiga. 

2.4.1 Lösningsförslag för förbättrat miljöarbete inom transportsektorn 

Enligt Kohn et al. (2007) och Pålsson et al. (2016) finns det flertalet exempel på hur företag 

har förbättrat sin ekonomiska situation genom att implementera effektivare lösningar för sin 

ruttplanering, bättre kommunikation mellan sina transportörer och utbildningar inom ECO-

driving till sina förare. För att minska företagets miljöavtryck beskriver Dey et al. (2011) att 

förbättring av effektiviteten på fordon i det dagliga arbetet, byte till alternativ bränsleteknik 

och även andra lösningar såsom farthållare, GPS kan leda till utsläppsminskningar och 

kostnadsminskningar.   

 

För att behandla miljöproblem enligt Pålsson et al. (2016) kan centraliserade lager vara ett 

lösningsförslag, för att skapa högre godsvolymer och mer komprimerade transporter, för att 

ytterligare minska företagets miljöavtryck, och samtidigt minska sina kostnader. I tabell 3 ges 

en översikt över vilka effekter som kan uppmärksammas med miljöarbete inom 

transportsektorn.  
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Tabell 4: De positiva effekterna av miljöarbete inom transportindustrin. 

Typ av 

effekt 

Effekt Beskrivning Författare 

Logistik Vinster. Mindre utsläpp korrelerar till 

mindre användande av resurser, 

vilket i sig resulterar i en 

kostnadsminskning. 

Större laster leder till minskade 

utsläpp och ekonomiska vinster 

Dey et al. (2011);Kohn & 

Brodin (2007); Pazirandeh & 

Jafari (2013); Pålsson & 

Johansson(2016); Rao & Holt 

(2005); 

Organisation Ökad kunskap ger 

ökad kontroll. 

Genom ruttplanering minskar 

utsläppsmängderna och får 

ekonomiska vinster från 

minskade transporter. 

Dey et al. (2011); Kohn & 

Brodin (2007);Pålsson & 

Johansson(2016) 

Teknik Förbättrad 

infrastruktur. 

Förbättrad infrastruktur leder till 

ökade möjligheter för 

transportföretagen att applicera 

intermodala lösningar för sitt 

fraktarbete. 

Eng-Larsson & Kohn( 2012); 

Kohn & Brodin (2007), Pålsson 

& Johansson(2016) 

 Utveckling av 

tekniska lösningar 

kan leda till 

kostnadsminskningar 

Genom att utbilda personal och 

inköp av nya fordon/drivmedel 

kan minska sina utsläpp, vilket i 

sin tur tenderar att leda till 

minskade kostnader. 

Kohn & Brodin (2007); 

Pazirandeh & Jafari 

(2013);Pålsson & 

Johansson(2016) 

 Utveckling av 

kommersiella 

lösningar såsom nya 

drivmedel, motorer, 

GPS-system och 

paketeringsdesigner. 

Framtagandet av nya lösningar 

för transporter tenderar att ge en 

kostnadsminskning. 

Björklund (2016);Dey et al. 

(2011); Kohn & Brodin (2007); 

Pazirandeh & Jafari 

(2013);Pålsson & Johansson 

(2016) 

2.4.2 Drivmedel 

Av de lösningsförslag som tas upp kommer denna del av teorin att behandla det som skulle ge 

de högsta utsläppsminskningarna, utan att påverka den lönsamheten negativt. Enligt Trafa 

(2015) påverkar drivmedelsvalet starkt hur stora mängder koldioxid som släpps ut till 

atmosfären från sitt transportarbete. Av de vanligaste alternativa drivmedlen som finns 
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tillgängliga i dagsläget visar HVO-100 på den största minskningen jämfört med konventionell 

diesel. Dessa skillnader återges i tabell 4 där jämförelsen utförs mot diesel. 

Tabell 5: Genomsnittliga nyckeltal för biodrivmedel 2014, utsläpp jämförs emot konventionell 

diesel (Trafa, 2015). 

Bränslekategori Utsläppsminskning[%] Utsläpp [g 

CO2ekv/MJ] 
Utsläpp [g CO2ekv/l] 

Biogas i gasform 71,8% 23,6 – 

Etanol 57,4% 35,7 753 

FAME 45,6% 45,6 1 569 

HVO 81,3% 15,6 537 

 

Trafa (2015) gör vidare en sammanställning över alla de aktiva tunga transportfordonen som 

är i Svensk ägo och körs på Svenska vägar. Enligt Trafa (2015) drivs i dagsläget 97,5% av 

Sveriges lastbilsflotta med konventionell diesel, av den anledningen att de ger en lägre 

bränsleförbrukning per kilometer, vilket ger en lägre drivskostnad, detta återges i tabell 5. 

Tabell 6: Antal Svenskägda tunga lastbilar fördelade på drivmedel. (Trafa, 2015) 

 

 Bensin Diesel El Elhybrider Etanol/ 

etanolflexifuel 

Gas/gas 

flexifuel 

Övriga Totalt 

2010 1 270 77 099 0 1 8 484 61 78 923 

2011 1 239 78 865 0 2 20 554 59 80 739 

2012 1 196 77 801 0 8 30 639 53 79 727 

2013 1 139 77 141 0 18 33 755 44 79 130 

2014 1 117 77 522 0 22 34 812 37 79 544 

Av de transporter som sker med diesel används de i viss mån en blandning av konventionell 

diesel och alternativa drivmedel, tabell 6 ger en översikt över vilken mängd alternativa 

drivmedel som används baserad på den nuvarande drivemedelsåtgången. 
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Tabell 7: Användning av biodiesel, låginblandad och övrig, 2006–2014, uttryckt i 1000 

m3(Energimyndigheten, 2014a) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Låginblandad biodiesel 56 125 160 194 207 269 383r 529r 695 

FAME 56 125 160 194 207 224 252 240 256 

HVO      45 131 289 439 

Övrig biodiesel 9 5 5 12 18 26 42 53 112 

Total användning 65 130 165 206 225 295 425 583 806 

Av de alternativa drivmedelsval som finns tillgängliga i dagsläget på den Svenska marknaden, 

anses det enligt Trafa (2015) att Fame har den högsta utbredningen, dock att HVO har den 

högsta potentialen för minskning. För detta kommer det nedan redogöras över vad 

skillnaderna är mellan dessa två drivmedelsval. Hydrerade vegetabiliska oljor(HVO) och 

fettsyrametylstrar(FAME) räknas båda två som biodiesel, är vätebehandlad vegetabilisk olja 

som produceras från olika typer av oljor genom hydreningsprocess. Hos Fame är den 

vanligaste typen i Sverige rapsmetylester (RME). Skillnaden mellan HVO och FAME är att 

den förstnämnda är en kemiskt syntetisk diesel som innebär att den är kemiskt identiskt med 

fossil diesel.  

 

I den Svenska marknaden är Diesel miljöklass 1 den dominerade och upp till 70 % volym 

HVO skulle kunna blandas i denna fossila diesel utan att ändra klassificering 

(Energimyndigheten, 2015). HVO 100 är en ny generation av HVO som består av 100 % 

förnybar råvara, vilket ger hög minskning av koldioxidutsläppet med upp till ca 88 %, dock är 

det fortfarande begränsning på tillgången (Preem, 2016b). Biodiesel användningen brukar 

delas i två kategorier, låginblandad biodiesel och övrig biodiesel (Energimyndigheten, 2015a). 

Låginblandad HVO brukas blandas tillsammans med fossildiesel och övrig biodiesel består av 

biodiesel i ren form (Energimyndigheten, 2015a). Låginblandad HVO råvaran i HVO är 

tallolja, vegetabiliska oljor såsom rapsolja, solros och palm (Energimyndigheten, 2014). HVO 

kan även framställas från slakteriavfall, biprodukter och alla sorters biologiska oljor (Grahn & 

Hassan, 2015).  
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I dagsläget finns det på den svenska marknaden idag två stora aktörer inom HVO produktion, 

Preem vars HVO-diesel kallas ACP Evolution Diesel (ACP) och Neste OIL som använder 

namnet Miles Diesel hos Statoil och DiselBIO+ hos OKQ8 (Energimyndigheten, 2014). 

Enligt Preem (2016c) består ACP av 50 % förnybar råvara och kostar inte mer än fossildiesel 

vid rapportens skrivande. Preem (2016c) beskriver vidare hur det med användning av ACP 

minskar koldioxidutsläppen med 46 % räknat efter livscykelanalys (wheel to wheel-analys) 

som tar hänsyn till hela processen.  

 

Prisbilden på de olika drivmedlen förändrats ständigt, diesel har förändrats över åren enligt 

SPBI (2016) och en graf över denna förändring kan ses i diagram 2 där priset representeras på 

y-axeln och tidsstämplar på x-axeln. 

 

Diagram 2: Dieselkostnad från Januari 2013 till November 2015 enligt SPBI (2016). 
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Vidare för jämförelse har en tabell tagits fram över priserna den 25-04-16, och representerar 

enligt SPBI (2016) de fyra största drivmedelsåterförsäljarnas priser, på alternativa drivmedel 

och konventionell diesel, se bilaga 6. Jämförelse mellan prisskillnaden på de olika drivmedlen 

kan ses i diagram 3, där ett medelvärde på priserna har sammanställts baserat på diagram 2 

och bilaga 6. 

 

Diagram 3: Medelvärde på prisskilnnaden mellan drivmedel sammanställda från diagram 2 och 

bilaga 6. 
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3 Metod 

Denna studie togs fram som en fallstudie och syftade till att ge en ökad kunskap inom hur 

kommunala verksamheter arbetar med utsläpp från sina transporter. Data samlades i form av 

intervjuer med berörda parter och genom organisationsdokument, med stöd från 

litteraturgenomgången, för de resultat som sammanställts. 

3.1 Forskningsstrategi 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur en kommun med cirka 70 000 invånare kan 

minska koldioxidutsläppen från sitt transportarbete, och fortfarande ge lönsamhet genom att 

använda city logistik.. För detta togs det fram två forskningsfrågor som ansågs passa till det 

övergripande syftet. För att besvara dessa frågor och syftet utfördes en litteraturgenomgång 

för att kunna lägga grunden till arbetet. Vidare utfördes kvalitativa undersökningar i form av 

intervjuer, för att säkerställa att den data som användes var relevant.  

 

Den första frågeställningen syftade till att besvara de mätbara värden som ansågs vara av 

relevans för undersökningen angående utsläppsmängder. Vidare avsåg den andra 

forskningsfrågan att undersöka de icke mätbara värdena, som finns vid planering och arbetet 

med city logistik. Båda dessa frågor anses ha en passande struktur för att använda sig av 

kvalitativa undersökningar. Se figur 4 för en beskrivning av modellutformingen för varje 

frågeställning. 
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Figur 4: Modellutformning för de två frågeställningarna 

 

Denna rapport är utformad utifrån en fallstudie där det utförts intervjuer med utvalda aktörer, 

inom den kommunala sektorn i två län som i dagsläget utför, eller planerar att utföra arbete 

med en DC för deras transportarbete.  

 

Yin (2003) beskriver hur en fallstudie oftast används för att besvara frågor över hur eller 

varför någonting utförs. Detta angreppssätt valdes då det ansågs att intervjuer med berörda 

parter kunde ge en tydlig insyn inom verksamheten och vilka beslut och åtgärder som hade 

tagits, för att komma fram till resultaten. Detta ledde till att intervjuerna kunde få stöd eller 

kritik mot teorin som tagits fram och hur den korrelerar med den verklighet som upplevs av 

intervjuobjekten. Intervjuobjekten som har deltagit i studien har varit djupt insatta i 

upprättande och framtagandet av DC:er i de båda kommunerna och besitter kunskaper och 

positioner inom logistik, miljö, och samhällsplanering som stödjer deras expertis.  

3.2 Datainsamling 

En metod för att samla data väljs enligt Biggam (2008) efter att en forskningsstrategi är vald. 

Yin beskriver även hur olika alternativ av datainsamling har olika fördelar och nackdelar. 

Vidare beskriver Biggam (2008) och Yin (2003)  hur data samlingsmetoder består av olika 

tekniker såsom intervjuer, sekundärdata, frågeformulär, stickprov, observationer och 
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experiment. Biggam (2008) och Yin (2003) säger vidare även att mer än en teknik för att 

samla data kan användas då detta kan ge större helhetsperspektiv. I detta arbete har data 

samlats in främst genom semistrukturerade öppna intervjuer och även från sekundärdata i 

form av organisationsdokument.  

3.2.1 Litteratur genomgång 

Litteraturgenomgång som kan ses i kapitel 2, ligger till grunden för arbetet och syftar till att 

ge information över de relevanta områdena inom transportindustrin och den kommunala 

sektorn. Här tas information upp om centralisering, city logistik, hinder, transportmetoder 

samt drivmedelsval. Litteraturstudien genomfördes i samverkan med de empiriska 

undersökningarna för att kunna ta stöd från varandra.  

 

De databaser som har använts inom denna studie är Emerald, Google scholar, Discovery, och 

Science direct. Sökord som har använts är: utsläppsmängder, city logistik, 

distributionscentraler, green logistics, logistik, drivmedel samt hinder vid transportarbete. 

Sökningarna har gjorts på engelska. 

 

För organisationsdokumenten har det valts tre olika typer av kommunala 

samordningsmodellerna: Borlängemodellen, Växjömodellen och Ystads-Österlenmodellen, 

som är av olika storleksgrad med olika omfattande projekt. Detta gjordes för att kunna få en 

bredare bild av undersökningsmaterialet. Enligt SCB (2016) hade Växjö stad vid 2010 års 

räkning en befolkning på 60887 invånare i kommunen, Borlänge kommun en population på 

52312 och Ystadprojektet med en befolkningsmängd på 31321.  

 

Utöver skillnader i populationsstorlek bedriver de olika kommunerna olika former av 

samordningsmodeller, se figur 6 för visuell beskrivning. Detta ger ett bredare underlag över 

uppbyggnad och bidrar till att öka kunskapen spridd över populationsmängder. Växjö, 

Borlänge och Ystad har inte intervjuats, då det bedöms som att det finns tillräckligt med 

underlag i slutrapporterna som de respektive kommunerna sammanställt, för att basera 

forskningen på dessa. 

3.2.2 Intervjuer 

Yin (2003) beskriver hur intervjuer inom en fallstudie är ett av de viktigaste elementen, och 

att dessa ger stora delar av den grundläggande informationen som ligger till grund för studien. 

Intervjuerna med kommunerna inom denna rapport har varit semistrukturerade med öppna 
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frågor. Det avsattes här specifika tidsperioder till de intervjuade personerna där förutbestämda 

frågor hade tagits fram, däremot kunde svaren fritt avges i den mån de intervjuade personerna 

ansågs sig ha kunskaper. Urvalsmetoden för detta är enligt Biggam (2008) liknande ett quota 

urval, där personer på förhand har valts ut som passar in på de förutbestämda kriterierna.  

 

Dessa kriterier var i rapportens fall personer som varit direkt delaktiga i framtagningen av 

distributionscentraler inom kommunal verksamhet. Intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning och har sedan transkriberats till text för att kunna återge denna information i 

resultatet i kapitel 3. Yin (2003) stödjer detta angreppssätt där han beskriver hur inspelning av 

ljud erbjuder en mer exakt bild av intervjun. Utöver dessa intervjuer, skickades några 

intervjufrågor till Maserfrakt, för att undersöka deras syn på miljöarbete, då de i dagsläget 

utför arbetet åt två av de undersökta kommunerna. För att se en komplett lista över de 

intervjuade personerna se tabell 7. 

Tabell 8: Lista över de personer som det har utförts intervjuer med inom rapporten. 

Intervjuad 

person 

Företag Position Tid Längd Typ 

Jan-Olof 

Lundén 

Sandvikens 

kommun 

Enhetschef för 

distributionscentral/bilpool vid 

servicekontoret i Sandviken 

2016-

04-14 

1h 30 min Face-to-

Face, öppna 

frågor 

Mikael 

Hallkvist 

Gävle 

kommun 

Inköpschef 2016-

04-21 

25 min Face-to-

Face, öppna 

frågor 

Bibbi 

Hedvall 

Maserfrakt Kvalitets & Miljöchef 2016-

05-13 

- Mail, Öppna 

frågor 

3.2.3 Ramverk för datainsamling 

Inom denna rapport kommer resultatet analyseras med hjälp av den teoretiska bakgrunden. 

Yin (2003) beskriver att om metoden byggs utifrån sina teoretiskt framtagna frågor, ger detta 

en bra grund för att komma fram till rimliga fokusområden för sin forskning och därmed även 

rimliga resultat.  

 

Analysen av resultatet kommer utgå från den litteratur som finns över de olika områdena. 

Utifrån detta och det resultat som har insamlats, kommer en jämförelse göras, angående hur 

pass stor korrelation som kan uppmärksammas mellan kommunernas upplevda verklighet och 

den teoretiska som tagits fram. De intervjuer som har genomförts med kommunerna har efter 
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transkribering analyserats och delats upp i kategorier för att lättare kunna strukturera resultatet 

mot teorin och analysen. 

3.2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar enligt Biggam (2008) på att säkerställa huruvida forskningen som utförs är 

trovärdig. Detta grundar sig på grundläggande information över hur forskningen har utförts 

och en detaljerad struktur över arbetets gång. Yin (2003) beskriver även hur reliabilitet bör 

säkerställa, om forskningen går att repetera. Vidare beskriver Biggam (2008) att det skall 

beskrivas vilken forskningsstrategi som har använts, vilka eventuella intervjuobjekt har varit, 

omfattningen av undersökningen, huruvida det finns partiska element i forskningen med mera.  

 

För rapportens del så säkerställdes detta under arbetets gång att all information som 

insamlades, fanns tillgänglig under hela arbetet, för att kunna utföra korrigeringar vid 

uppmärksammade problem eller fel. Utöver detta så har endast artiklar som har varit 

publicerade valts ut som vetenskapliga källor. Vidare så har övrig information endast samlats 

in från institutioner som har en direkt koppling till en svensk myndighet. Utöver detta valdes 

intervjuobjekt utifrån en begränsad mängd personer som hade varit direkt delaktiga i 

upprättandet av DC:s. 

3.2.5 Validitet 

Enligt Murray & Hughes (2008) syftar validitet på att påvisa hur väl undersökt en idé är. Med 

detta syftas det på hur pass starkt argument som kan skapas, baserade på vilka bevis och 

logiska påstående som har tagits fram innan. Detta beskriver Biggam (2008) vidare baseras på 

huruvida en forskningsstrategi har varit väl anpassat, hur pass relevant data som har använts 

samt hur de data sedan har analyserats.  

 

Rapporten anses ge en inblick över verkligheten för kommunala verksamheter och deras 

arbete med logistik, då den tar hänsyn till tre separata modeller över samordnad logistik inom 

kommunal verksamhet. Det anses även att denna studie skulle kunna utföras på alla 

kommuner. Detta då det har gjorts analyser av tidigare studier inom området, för att 

säkerställa att validiteten inom arbetet har kunnat ges högre trovärdighet. 

3.3 Avgränsning 

Detta arbete kommer att begränsas till att omfatta endast transporter från DC till slutgiltigt 

kund inom den kommunala sektorn, se figur 6. De resultat som har uppmärksammats i denna 
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studie representerar därför en väldigt liten del av verkligheten. På grund av detta anses det 

finnas ett stort behov av att göra mer holistiska undersökningar, som fokuserar mer på 

helheten av försörjningskedjan inom kommuner, istället för begränsningen från DC till 

slutkund. Vad som annars kan bli en av riskerna, är att man vid implementering av city 

logistik inom fler kommuner, kan se en ökad mängd utsläpp av koldioxid, istället för en 

minskning. 

 

Rapporten syftar i första hand till att behandla kommunernas/transportörernas perspektiv på 

transportarbete och hur det kan nå utsatta miljömål. Enligt Biggam (2008) bör valet av 

avgränsning göras på detta sätt, då ett för brett fokus på forskningen, riskerar att missa 

detaljerad information som hade kunnat ändra resultatet från forskningen.  

 

Figur 5: Rapportens avgränsning med avseende på Figur 1 

De tydligaste begränsningarna som kan uppmärksammas inom studien är behovet av att samla 

in relevant mängd data. Detta då studien syftar på att undersöka kommunala verksamheter. På 

grund av detta riskerar det att leda det till ett bristande underlag. Här ligger fokus på 

forskningen endast kring koldioxidutsläpp och tar ingen hänsyn till de övriga utsläppstyperna 

som finns inom transportindustrin.  

 

Intervjuobjekten ifråga har kontaktas via mail baserade på initial kontakt från Jennie 

Johansson på CLIP på Högskolan i Gävle. Detta har lett till att de intervjuade personerna ofta 

har en anknytning till närområdet och därmed inte intervjuat personer som ligger geografiskt 
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avlägset. Vidare har en avgränsning gjorts gentemot populationsstorlek på städer, det finns ett 

antal andra satsningar inom city logistik inom kommunal verksamhet, dessa har dock inte valt 

att behandlas, då områdena inte har ansetts vara av intressant populationsstorlek eller 

modellvariation. 

3.4 Etiska frågor 

Murray et al. (2008) beskriver hur det är av yttersta vikt att ta i beaktning hur ens forskning 

utförs och vilka den påverkar.  Det beskrivs att det vid intervjuer bör göras vissa försäkranden 

för att säkerställa att ens forskning inte påverkar ens intervjuobjekt negativt.  Murray et al. 

(2008) påpekar att det bör tas i beaktning, att informera intervjuobjekten över vad studiens 

syfte är, att fråga efter intervjuobjekts medgivande vid intervjuer, att skydda deras anonymitet 

och att dela med sig av det egna forskningsdata. 

 

I rapportens fall har alla intervjuobjekt erbjudits anonymitet om det skulle efterfrågas. Vidare 

har det genomförts en tydlig förklaring över rapportens syfte för att säkerställa att 

intervjuobjekten är medvetna över vilken typ av studie som genomförs. Vidare har alla 

intervjuobjekts erbjudit möjligheten att ta del av det forskningsdata som uppmärksammas 

samt att få deras medgivande vid intervjuer angående inspelning och transkribering. Utöver 

detta har alla intervjuobjekt givits tillgång till intervjufrågorna i förväg för att låta dem 

uppmärksamma huruvida någon intervjufråga är av känslig karaktär. Ingen av 

intervjuobjekten har valt att ta bort någon fråga, dock informerade de om att de inte ville svara 

på frågor gällande kostnader för transportarbetet. 

 

Gällande den samhällspåverkan som rapporten kan få, kan resultatet eventuellt ge ytterligare 

stöd för förändringar inom det nuvarande transportnätet som används inom städer i Sverige. 

Detta kan resultera i förändringar i jobbtillgänglighet, utsläppsnivåer, och miljöpåverkan. 

Delar av detta underlättar till att nå det utsatta målet från regeringen angående 

utsläppsmängder. Det kan dock även ge en negativ effekt över tillgängligheten angående 

arbetet inom transportindustrin. En samordning av leveranser som leder till minskade 

transportsträckor skulle troligtvis leda till minskat behov av transportörsarbete, vilket leder till 

färre jobb på marknaden.  
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3.5 Metodkritik 

Det första som kan uppmärksammas är det bristande underlaget från enkätundersökningar. 

Sådana undersökningar hade kunnat ge ett tydligare statistiskt underlag för forskningen och 

gett en mer kvantitativ inriktning. Det har enligt Moen (2013) endast genomförts 10 liknande 

satsningar i Sverige inom samordnad distribution för kommunal verksamhet. Materialet som 

skulle kunnat samlas in från en sådan undersökning hade bidragit till mer trovärdighet till 

resultatet som uppvisats. Vidare kan det anses att ett mer holistiskt synsätt på rapporten hade 

kunnat vara av intresse, speciellt genom att ta hänsyn till leverantörernas perspektiv. Kohn 

(2007) beskriver hur denna del av forskningen behövs för att kunna säkerställa att de 

uppmärksammade miljöbesparingarna faktiskt har varit gynnsamma och det kan därför 

argumenteras att rapporten borde haft ett bredare fokus. Ett för brett fokus kan dock tendera 

att leda till att forskningen får lägre trovärdighet, då hänsyn måste tas gällande fler faktorer, 

för att säkerställa att den fortfarande håller hög kvalitet.  

 

Vidare kan det argumenteras för att rapporten borde ha fokuserat på alla utsläpp som sker från 

transportindustrin, bland dessa kan innefattas svavelväten, koloxid, ozon med mera, istället 

för att bara se på koldioxidutsläppen. Inkluderingen av dessa ämnen hade eventuellt kunnat ge 

en annan resultatbild. Det ansågs här att genom minskade koldioxidutsläpp, även skulle se en 

minskad mängd av de övriga utsläppen och valde därför att fokusera forskningen runt 

utsläppen av koldioxid. Populationsmängderna har vidare vid rapportens skrivande, inte 

uppdaterats till 2015 års räkning via SCB, därav kommer alla kommuners 

populationsstorlekar ej vara helt representativt med hur det faktiskt ser ut i dagsläget.  

 

Baserat på intervjuformen kan det anses att ett upplägg med mer struktur i vissa fall hade 

kunnat vara fördelaktig. Svaren som har tagits emot vid intervjun har överlag haft en positiv 

karaktär och de finns möjlighet att den öppna strukturen, har gett för stor frihet hos 

respondenterna, detta kan tyda på partiska åsikter gällande deras eget arbete och det bör därför 

visas aktsamhet mot svaren. 

 

 Det anses även att intervjufrågorna i vissa fall har varit för positivt inställda till arbetet med 

city logistik och inte har tagit hänsyn till den kritik som borde kunna uppmärksammas. Vidare 

kan man vid mailintervjuer inte säkerställa huruvida personen ifråga är den personen som man 

har för avsikt att kontakta från början, då en dator har risk att vara tillgänglig för andra som 
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inte är det tänkta intervjuobjektet. Vidare så finns det även risk att missa kroppsspråk eller 

tvekan vid svar. Utöver detta bör det alltid finnas i åtanke, om respondenterna vill framställa 

sitt arbete från deras bästa sida. Därav behövs det finnas en kritisk granskning av det material 

som samlas in från intervjuer för att säkerställa dess reabilitet. 
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4 Resultat 

Resultatet kommer ge en sammanställning av det data som har insamlats utifrån intervjuer och 

organisationsdokument till rapporten. De olika kommunala satsningarna inom Sverige har 

bedrivits med olika grunder och mål, en sammanfattande strukturfördelning ges i figur 6 och 

ger en introduktion till tre av de modeller som finns i bruk i dagsläget, som är baserade runt 

city logistik för kommunal verksamhet. Static (2013) beskriver vidare hur de tre 

representerade kommunerna bedriver tre skilda former av strukturplanering, och har valt att 

arbete med blandat eller eget flöde, som syftar till blandade varuägare, alternativt endast 

kommunala varor. Utöver detta bedriver kommunen olika lösningsalternativ för transporten, 

där de antingen använder sig av att transportörer eller kommunen hanterar logistiken. Vidare 

bedriver vissa av kommunerna olika former av e-handels lösningar för sina kunder. 

 

Figur 6: Baserad på Static (2013) modell som ger de huvudsakliga skillnaderna och sambanden 

mellan de olika transportsammordningarna som presenteras i empirin. 

Direkt nedan kommer det ges en nulägesbeskrivning och introduktion till de två huvudsakliga 

intervjuobjekten inom resultatet, Sandvikens kommun och Gävle kommun 

4.1 Intervjuer 

Empirin kommer ge en sammanställning över de intervjuer som har genomförts samt de 

organisationsdokument som har behandlats och vilka relevanta data som har inhämtats från 

detta. 
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4.1.1 Sandvikens Kommun 

Enligt SCB (2016) bor det 22965 personer i tätorten Sandviken räkningsåret 2010. I dagsläget 

bedriver Sandvikens kommun sitt distributionsarbete med en DC lokaliserad i Gävle. Denna 

DC drivs av Maserfrakt och de sköter all form av transport till Sandvikens förskolor, skolor, 

äldreboenden och övrig kommunal verksamhet. De företag som inte hanteras av Maserfrakts 

transporter är Sandvikenhus samt Sandviken energi.  

 

 I dagsläget utför Maserfrakt alla transporter till Sandviken och kombinerar ihop dessa 

fraktflöden enligt förutbestämda ruttplaneringar som tas fram av Sandvikens kommun. 

Beställningar av varor skickas från de olika kunderna runt om i Sandviken till sina 

leverantörer, vilka sedan kör alla sina transporter till DC:n lokaliserad i Gävle, där sedan 

Maserfrakt sköter utkörning av de olika varorna. Varutransporterna innefattar transporter av 

kalla, varma samt torra varor och är utspridda under dagen från klockan 7 - 17. Transporterna 

genomförs med två ordinarie samt en extra förare och med två stycken lastbilar. I dagsläget 

kör lastbilarna på vanlig kommersiell diesel. Varorna packas på rullvagnar med 3 - 8 kunder 

per rullvagn baserat på beställd varumängd.  

 

Intervjun med Sandvikens kommun utfördes med Jan-Olof Lunden, enhetschef för 

distributionscentral/bilpool vid servicekontoret i Sandviken och sammanställdes för att 

undersöka hur de hade utfört sitt arbete med DC:n. Enhetschefen beskriver i intervjun hur 

projektet baserades runt en politisk agenda för att minska kommunens miljöpåverkan, den 

bestod av totalt ett 50-60 tal intressenter som innefattade leverantörer, politiker och 

tjänstemän. Kommunen bestämde sig för att vid årsskiftet 2012-2013 köra projektet i skarpt 

läge.  

 

Enhetschefen anser här att de vid starten av projektet hade kunnat utföra implementeringen 

bättre, då de inte tog hänsyn till den befolkningsökning som har skett. I dagsläget är 

leveranserna överfulla med varor, vilket även påverkar tidsschemat, som enhetschefen tyvärr 

påpekar inte har kunnat hållas på grund av detta. Här anser enhetschefen att en bättre 

planering över vart verksamheter befinner sig geografiskt hade gett en bättre struktur på hela 

kedjan. Detta påpekar han dock inte har varit rimligt då det har varit en avsaknad av 

tillgängliga lokaler, de har istället fått ta de lokaler som finns tillgängliga och passar för 

ändamålet. Därav anser han att politikerna försöker hålla sig till sin vision om 

miljöarbete dock att det inte alltid finns möjligheter att genomföra detta. Enhetschefen 
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beskriver vidare hur han anser att deras storlek på kommunen gjorde att de fick en tydlig blick 

över vad de ville ha utfört med sitt projekt. Han anser att personer som han pratat med vid 

sina föreläsningar gällande deras DC satsning, ofta ser problem med den geografiska 

lokaliseringen av den egna kommunen och dess storlek sedd till folkmängd.  

 

Han berättar slutligen hur de i dagsläget inte utför något arbete med IT-lösningar för 

verksamheten, utan beställningar sköts fortfarande manuellt med telefon eller mailkontakt. 

Han anser sig även osäker huruvida detta går att anpassa till deras verksamhet då det är skilda 

företag som utför beställningarna. 

 

Enhetschefen beskriver hur de i dagsläget endast tittar på de transporter som sker från DC:n 

till Sandviken och inte de transporter som sker från leverantörer till DC. Han påpekar vidare 

att de i höst kommer ha nya upphandlingar inom kommunen där de kommer ha denna 

parameter i åtanke. Vidare berättar han hur de inom kommunen känner till det egna 

leveransbehovet, däremot har de inte något grepp om de totala leveranserna som sker inom 

kommunen. De vet dock att de kör färre antal mil vid leveranser jämfört med tidigare för 

deras verksamhet. Han beskriver hur de har sett en minskning på 50 % antal körda mil av 

transporter från 15000 mil till 7500 mil efter införandet av DC lösningen. 

 

Gällande drivmedel i bilarna påpekar enhetschefen hur de i dagsläget kör diesel i de två 

lastbilarna som används för transporter. De finns dock ett intresse inom kommunen, i 

samarbete med Sandvik, att ta fram vätgaslösningar för transporter. Detta arbete är dock en 

kostnadsfråga och det hänger mycket på de två mackarna som finns i Sandviken över 

huruvida det skall implementeras tankstationer för vätgas eller andra drivmedel. 

 

Enhetschefen beskriver hur de anser sig ha fått lägre kostnader på leveranser inom 

kommunen. Detta då de i nuläget har infört en stoppkostnad alla leveranser på 260 kronor per 

stopp. Jämfört med tidigare låg priset dolt under inköpskostnaderna.  Vidare ser de mest 

potential till att minska antalet leverantörer och samtidigt hålla samma kvalitet på varorna. De 

ser även potential med att samarbeta med tekniska kontoret i Sandviken för att ytterligare 

minska antalet transporter på skolgårdar. Vidare finns det förhoppningar om att ta in de större 

kommunala verksamheterna som Sandvikenhus samt Sandviken energi i DC samarbetet. 

Enhetschefen beskriver vidare hur de vid missad beställning antingen får klara sig utan det 
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material som beställts, eller behöver inhandla från någon annan del inom kommunen som 

besitter varorna de är i behov av, då de vill undvika onödiga leveranser.  

 

Enhetschefen vill tydligt påpeka att säkerheten inom deras transportverksamhet har påverkats 

positivt, detta beskriver han genom att de i dagsläget kör 7500 mil, jämfört med de 15000 som 

kördes tidigare. Utöver detta har de i dagsläget tre chaufförer som kör alla transporter. Dessa 

chaufförer utför detta arbetet dagligen och enhetschefen anser att de på grund av detta lär sig 

rutterna bättre och därmed lättare kan förbättra sina körsträckor.  

 

Utifrån kundernas perspektiv påpekar han vidare att detta blir en säkerhet för kunderna då det 

känner igen chaufförerna sedan tidigare och vet snabbare vilka de är, och vad de gör på 

arbetsplatsen. Han påpekar vidare hur flertalet av kunderna i dagsläget har en mer positiv syn 

på arbetet jämfört med starten. De har fått anpassa sina beställningar till att vara mer just-in-

time istället för att lagra materialet på egna lager. 

 

Utifrån sina personliga åsikter gällande arbetet anser enhetschefen att de enda problemet som 

kan uppmärksammas torde komma från den politiska sidan. Detta i form av skilda åsikter 

angående vad arbetet skall uppnå för resultat. Han beskriver även hur de har lyckats nå alla 

mål som sattes upp vid projektets start och i flera fall överträffat dem. 

4.1.2 Gävle Kommun 

Enligt SCB (2016) bor det 71033 personer i tätorten Gävle räkningsåret 2010. I dagsläget 

bedriver Gävle kommun sitt transportarbete enskilt för varje verksamhet där 

varuleverantörerna levererar separat till alla verksamheter. De vill nu inom Gävle undersöka 

huruvida en DC för Gävle kommuns verksamhet skulle vara av intresse och har därför 

sammanställt en förstudie.  

 

Denna DC vill de upprätta för att nå upp till miljökraven som finns mot kommunen och för att 

underlätta framtida miljöarbete. DC:n är tänkt att användas för att få lägre koldioxidutsläpp, 

öka trafiksäkerheten vid skolor, sänka kostnaderna, gynna det lokala näringslivet samt minska 

antalet körda kilometer. 

 

Intervjun med Gävle kommun utfördes med Mikael Hallqvist, inköpschef och ansvarig för 

förstudien till Gävles eventuella DC. I dagsläget beskriver inköpschefen hur transporter inom 
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kommunens verksamhet bedrivs av varuleverantörerna separata från varandra, där alla de 

egna transporterna går till beställaren. Han bedömer i dagsläget att det finns hundratals 

leverantörer som gör leveranser till kommunens verksamheter och bedömer att en DC lösning 

för Inköpschefen beskriver hur de inom Gävle sedan 2014 arbetat på konceptet på en DC och 

har i första hand tittat på Borlänges modell vid upprättandet. Med denna plan finns det 

förhoppningar om att det skall hjälpa kommunen komma upp till det koldioxidneutrala mål 

som i grunden har satts upp från regeringssidan, samt ge möjlighet att ställa högre miljökrav 

på sina transportörer.  

 

Enligt inköpschefen är Gävle kommuns förhoppningar, att en DC lösning skall hjälpa dem att 

nå lägre utsläpp från transportindustrin för deras egen verksamhet. Vidare finns det ett 

intresse av att applicera alternativa drivmedel inom denna verksamhet, där finns 

förhoppningen att lastbilarna kommer kunna köra på HVO100 och därmed drastiskt minska 

koldioxidutsläppen. Inköpschefen beskriver hur det finns förhoppningar inom kommunen att 

lösningen skall resultera i lägre kostnader för transporter, detta genom sänkta kostnader för 

transporter, minska antalet körda kilometer, minska antalet stopp samt genom bättre planering 

av verksamheten. För denna DC har planerna varit att lägga ut uppdraget på entreprenad över 

en 3 - 5 års period.  

+4.1.3 Maserfrakt 

Maserfrakt bedriver i dagsläget arbete åt två av de undersökta kommunerna och deras arbete 

med city logistik. De beskriver hur de inom sin verksamhet inte ser några hinder med att 

jobba med mer miljövänliga lösningar, så länge det är kostnadseffektivt. Utöver detta 

använder de sig av större delen icke fossila bränslen och alla deras förare kommer ha 

utbildning inom Sparsam körning innan september 2016, då det ingår 

i yrkeskompetensbeviset.  

 

I dagsläget beskriver de hur kostnaderna är den otvivelaktigt högsta frågan från deras kunder, 

där de rankar leveranssäkerheten som den näst viktigaste punkten. Utöver detta beskriver de 

hur deras större kunder, vill att de skall kunna redovisa vilka koldioxidutsläpp som de har i 

dagsläget. Slutligen beskriver de det största hindret med att arbeta med alternativa drivmedel 

till att vara tillgången och hur pass effektivt det fungerar jämfört med diesel. 
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4.2 Organisationsdokument 

Nedan ges en sammanställning över de insamlade data som har uppmärksammats över de 

huvudsakliga undersökta kommunerna som har valts ut baserat på sina lösningsmodeller. 

4.2.1 Borlängemodellen 

Borlänge kommun bedriver i dagsläget en samordningscentral för sina kommunala transporter 

i samarbete med Gagnef, Säter och Smedjebacken, de har totalt en population enligt SCB 

(2016) vid 2010 års räkning på 52312. Kommunerna var först i Sverige med samordning av 

distribution i stor skala och brukar nämnas vid Borlängemodellen 1.0. Kommunerna har innan 

samordningen likt andra kommuner i landet haft gemensamma livsmedelsupphandlingar för 

att genom större mängder få ner kostnader och minska inköpspriserna (Moen, 2013).  

 

Bakgrunden till detta projekt var den upplevda bristen på konkurrens bland lokala 

leverantörer, upplägget av varudistribution ansågs vara olönsam för de mindre aktörerna, 

bristande säkerheten vid skolgårdar och de dagliga transporterna till kommunala institutioner 

som påverkade miljön negativ (Trafikverket, 2011).  Detta projekt hade starkt politiskt stöd 

med syftet att minska miljöpåverkan, öka konkurrensen mellan de olika 

livsmedelsleverantörerna, sänka transportkostnaderna, öka trafiksäkerheten och förbättra 

arbetsmiljön (SKL, 2013).  

 

Under 2010 infördes även E-handelssystem, vilket ska förenkla faktureringen och enkelt visa 

de upphandlade alternativen (Miljoresursilinne, 2016). Upphandlingen med samordnad 

varudistribution ökade möjligheten för lokala leverantörer som motsvarar 8 av 15 totala 

leverantörer varav tre av dem med KRAV-märkta produkter (Miljoresursilinne, 2016). 

Maserfrakt upphandlades som transportör och dess befintliga terminaler som 

omlastningscentral. Övergången till samlastningscentralen påbörjades i hösten 1999. 

Transporterna skedde innan med en mängd olika lastbilar både små och stora, vilka i sin tur 

fördelade godsen till ett stort antal adresser i staden (Trafikverket, 2011).  

 

När samlingscentralen infördes levererades istället all inkommande gods till centralen och 

därefter kördes sedan godset till avlämningsställen med bättre fyllnadsgrad, färre transporter 

och mindre störningar (Trafikverket, 2011). Effekterna av dessa samordnade varudistribution 

är en minskad miljöpåverkan genom lägre trafikintensitet och ökad trafiksäkerhet speciellt i 

skolornas närmiljö (Miljoresursilinne, (2016). För Kommunen blev det enklare att ställa 
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specifika krav på transporterna skilda från själva produkterna, vilket inte var möjligt innan när 

transporten ingick i varans pris (Trafikverket, 2011).   

 

Andra positiva effekter har varit att lagerhållningen har minskat, administrationen blivit 

enklare, beställningsrutinen förenklades, personal insatsen vid inköp minimerades och 

kunskapsinhämtningen ökade genom förbättra statistik (Moen, 2013).  Dagliga leveranserna 

till de olika institutionerna har minskat från cirka tio till en per vecka (Trafikverket, 2011).  

4.2.2 Växjömodellen 

SKL (2013) beskriver hur Växjö Kommun sedan 2010 har arbetat med samordning av 

varuleveranser och har enligt SCB (2016) vid 2010 års räkning en population på 60887. Det 

tog enligt Static (2013) tre år för Växjö kommun från beslut till start av samordnad 

varudistributionen och idag hanterar de cirka 75 ton från samlastningscentralen. Moen (2013) 

beskriver vidare hur kommunen genomförde både samordning av leveranser och E-handel 

samtidigt, vilket lyfte samordningskonceptet till nivå och kallas Växjömodellen 2.0.  

 

Enligt Växjö (2016)  upphandlade kommunen för detta uppdrag transportföretaget Alwex 

lager & logistik som distributör och senare även ansvarig för samlastningscentralen.   

Upphandlingsmyndigheten (2016) beskriver hur målen med centraliseringen var att sänka 

kostnader, minska miljöpåverkan, skapa bättre arbetsmiljö vid lastning och lossning, optimera 

rutterna, och underlätta för mindre leverantörer att sig in på marknaden. Enligt SKL (2013) 

kör Alwex kommunens varor utifrån en optimerad leveransplan till kommunens 450 enheter 

sedan 2010.  

 

SKL (2013) beskriver vidare hur förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror var de första 

varorna som samordnades första halvåret och sedan anslöts även livsmedel. I dagsläget 

beskriver SKL (2013) hur inköpen av varorna görs via IT-system och är kopplad till den 

samordnade distributionen. Innan samordningen av leveranserna fick kommunens enheter 

cirka 1900 leveranser per vecka och detta har minskat till 350. Effekterna av detta blev enligt 

SKL (2013) att samordningen av leveranserna kunde minska transporterna med 50 

%.  Koldioxidutsläppen har minskat med 75 % efter samordningen och trafiksäkerheten har 

ökat. Enligt Static (2013) har även drivmedel RME bidragit till minskning av 

koldioxidutsläppen. 



39 

 

Moen (2013) beskriver vidare hur samordnad distribution och E-handel tillsammans bidrog 

till ökad konkurrens, öppnade upp för mindre företag att medverka och minska den 

sammanlagda logistikkostnaden för leverantörer eftersom leveranserna skedde till DC istället 

för varje enhet. Detta har lett till att det efter samordningen inom kommunen har 17 

leverantörer varav 13 lokala. 

4.2.3 Ystad- Österlenmodellen 

Ystad, Simrishamn och Tomelilla har hämtat inspiration för att införa samordnad 

varudistribution från hur Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken implementerat dess 

system med hjälp av Trafikverket (Moen, 2013). Kommunerna har vid 2010 års folkräkning 

enligt SCB (2016) en population på 31321 och har precis som Borlänge och de andra 

kommunerna arbetat med gemensamma livsmedelsupphandlingar sedan i början av 1990-talet 

(Moen, 2013).  

 

Under 2011 beslutade dock kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad att införa en 

samordnad varudistribution (SKL, 2013). Syftet med samordning av varudistributionen var att 

skapa bättre förutsättningar för mindre lokala leverantörer och producenter, skapa gynnsam 

prisutveckling på längre sikt, skapa säkrare miljö kring skolor och andra kommunala 

intuitioner, minska miljöpåverkan samt bättre service för leveransmottagande personal 

(Tomelilla, 2016). Samordningen omfattade livsmedel till 124 förskolor, fritidshem, 

servicehem och andra verksamheter i kommunerna och tog två år att verkställa (WSP, 2014). 

I upphandlingen fanns ruttoptimering i förskrivande del där kommunernas miljömål gavs 

företrädd för att kvalitetssäkramålen, vilket var nytt jämfört med de tidigare kommunerna som 

har implementerat samordning av distribution (Lansstyrelsen, 2015a).  

 

Ifrån Distributionscentralen som ligger i Ystad körs varor ut till kommunernas olika enheter 

(Tomelilla, 2016). Skillnaden mellan Borlängemodellen, Växjömodellen med integrerade E-

handel, och Ystad-Österlenkommunerna är att de senare kommunerna utvecklade 

distributionsmodellen vidare genom att internt sköta planering av logistik och transportflödet, 

vilket gjord att kunskapen stannade inom verksamheten efter implementeringen (Moen, 

2013). Kommunerna upphandlade även externa transportörer och distributionscentral med 

exklusivitetsavtal som innebär att endast dess varor fick ingå i rutterna (WSP, 2013).  
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För att kvalitetssäkra miljömålen som fanns inom kommunerna, inkluderades ruttoptimering i 

förskrivande del i upphandlingen, där kommunernas miljömål gavs företräde, vilket var nytt 

jämfört med de tidigare kommunerna som har implementerat samordning av distribution 

(Lansstyrelsen, 2015a). Samordningen har bidragit till minskning av transportsträckan med 70 

% från 26000 km till 7000 km (WSP, 2013).  

 

Minskningen av transporten har gett ekonomiska besparingar, ökad punktlighet och ökad 

trafiksäkerhet på vägar och skolgårdarna Livsmedelsakademin (2013). Av samordningen har 

även resultatet varit att priserna i upphandlingen gått ner pga. att leverantörerna inte längre 

kör ut till de olika enheterna utan lämnar varorna i DC (WSP. 2013). Enligt 

Livsmedelsakademin nådde kommunerna också målen med att få fler lokala leverantörer (fyra 

st), livsmedelskvalitet, och rationellare arbete i köken.   

4.3 Målbild 

När de gäller de olika intervjuobjekten har en målbilds jämförelse upprättats i tabell 8. Denna 

tabell gör en jämförelse över vilka mål som har legat till grunden för framtagningen av 

användandet av city logistik. De olika markeringarna representerar huruvida påståendet 

stämmer överens med de olika kommunerna, där grön representerar uppsatt mål och svart 

representerar ej uppsatt mål. 

Tabell 9: Målen som kommunerna har velat uppnå med upprättandet av en DC. 

Kommun Minska

d 

miljöpå

verkan 

Öka 

konkurren

sen mellan 

lokala 

leverantör

er 

Minska 

de totala 

kostnade

rna 

Öka 

trafiksäkerh

eten 

Förbättra 

arbetsmil

jön 

Enklare 

att sätta 

miljökrav 

på 

transportö

rer 

Bättre 

planering 

av 

verksamhe

ten 

Borlänge       

 

Växjö    
 

 

  

Sandviken     
   

Ystad      

  

Gävle        

4.4 Upphandling 

Vid upprättandet av de olika distributionscentralerna kan det appliceras olika ägarmodeller 

över hur lösningen skall utföras. De olika ägarmodellerna innefattar olika kombinationer av 

extern och internt ägande av transporter och lokaler för DC:n. För undersökningsobjekten 

applicerar alla undersökta kommunerna ägarmodellen på att ha att ett externt företag som 
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sköter transporter samt omlastning/samlastning på företagets centraler. Ystad och Sandviken 

skiljer sig dock från de övriga undersökta kommunerna, där de själva hanterar och utvecklar 

distributionsmodellen och sköter hanteringen och planeringen av sina godsflöden. 

4.5 Utsläppsminskningar och drivmedelsval 

De olika undersökta kommunerna har genererat olika former av minskningar av utsläpp. 

Dessa minskningar varierar från 30 % till 97 % och har använt sig av olika drivmedelsval. 

Uppmärksammade minskningar och en sammanställning över drivmedelsval kan ses i tabell 

9. 

Tabell 10: De procentuella minskningarna som observerats inom kommuner samt vilka 

drivmedel som har använts vid appliceringen av city logistik. 

 Procentuell minskning av 

utsläpp 

Uppskattad 

Minskning av 

körsträckor 

Drivmedelsval 

Borlänge De har uppmärksammat en 

minskning 

Information saknas HVO100 

Växjö 75 % 50 % RME 

Sandviken 50 % 50 % Diesel 

Gävle HVO100 Uppskattat till 97 % Information saknas HVO 

Gävle HVO 70 % Uppskattat till 30-40% Information saknas HVO/Diesel 

Ystad Redogörelse finns ej 70 % Okänt 

4.5.1 Exempel på framtida scenario för Gävles utsläppsmängder och kostnader 

Baserat på populationsmängden i Sandviken och de resultat som har uppmärksammats från 

andra kommuner, skulle upprättandet av en DC i Gävle kunna leda till en minskning av 

transportarbetet. I tätorten Sandvikens fall med en population på 22965 enligt SCB (2016) kan 

en anpassning göras av transportsträckorna. Tätorten Gävles population uppgår enligt SCB 

(2016) till 71033 vilket är 3,09 gånger Sandvikens storlek. Applicerar vi dessa värden på 

Sandvikens transportsträckor skulle detta resultera i en minskning från 46350 mil till 23175 

mil.  

 

Detta är ett förenklat antagande och kan därför inte vara representativt för det slutgiltiga 

resultatet, dock ger detta en fingervisning över hur stora besparingar som en DC lösning 

skulle kunna resultera i. Vidare med antagandet att en lastbil skulle förbruka 1 liter bränsle 

per mil, en siffra som kan anses grovt underskattad, går det att sammanställa en tabell över 

hur en eventuell kostnad/utsläppsbild skulle kunna se ut, detta redovisas i bilaga 4 och 

använder sig av den lägsta uppmärksammade minskningen av körsträcka 50 %. Kostnader för 
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drivmedel och utsläppsmängder återfinns i diagram 4 för priser och diagram 5 för 

utsläppsmängder. 

 

Diagram 4: Kostnadsskillnaderna baserade på drivmedel och sträcka i 100 000-tals kronor, 

sträckan är beräknad utifrån alternativen att använda, kontra inte använda sig av en DC. 

 

Diagram 5: Utsläppsskillnaderna som skulle ske vid inrättande av en DC samt olika 

drivmedelsval. 

Dessa diagram visar här inte värden som representerar verkligheten, däremot ger detta en 

visualisering inom vilka ramar det kan förväntas en eventuell förändring, vid inrättande av en 

DC lösning och vid val av olika drivmedel. 
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4.6 Resultatet av samordnade leveranser 

Utifrån intervjuerna och organisationsdokumenten har det sammanställs en tabell som redogör 

över vilka resultat som kommunerna har uppmärksammats nå, baserade på de mål som de har 

satt upp. Denna sammanställning kan ses i tabell 10. Gävle är inte representerat då de i 

dagsläget ej har någon DC och därmed inte kan uppvisa något resultat. I tabell 10: innebär 

grön att målet är satt och uppfyllt och kryss betyder att målet inte är uppfyllt, för Växjö 

saknas information om trafiksäkerheten.  

 

Tabell 11: De resultat som de olika kommunerna har uppnått med sina samordnade 

leveranser. 

Kommun Förbä

ttrad 
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mi 
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miljöpåver

kan 

Öka 
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lokala 

leverantör

er 
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trafiksäkerh

eten 

Förbättra 

arbetsmil

jön 

Enklare 

att sätta 

miljökrav 

på 

transportö

rer 

Bättre 

planering 

av 

verksamhe

ten 

Sandviken 
  

 

   

 

Borlänge        

Växjö    

N/A 
 

 

 

Ystad       
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5 Analys 

I analysen kommer de resultat som har uppmärksammats att jämföras mot den litteratur som 

har tagits fram, samt ge en kritisk granskning av resultatet och avsaknad av resultat. 

5.1 City logistik 

Vad som kan uppmärksammas utifrån resultat är att alla kommuner som har genomfört 

logistiklösningar, har varit nöjda med de resultat som de har uppnått, utifrån de mål som de 

har satt från projektstart. I tabell 8 där kommunernas mål listades, som kan ses utifrån deras 

resultat i tabell 10, att de har en direkt korrelation med vad deras olika DC lösningar har 

uppnått.  

 

De enda resultat som inte kan anses vara uppnått, är Sandvikens mål som sattes upp, att 

erbjuda högre konkurrens möjligheter för lokala leverantörer. Vidare finns det ingen 

information över Växjös resultat angående trafiksäkerheten. Utifrån de mål som kommunerna 

har uppsatt för minskning av totala kostnader, finns det ett tydligt stöd när det gäller 

kostnadsminskningar med miljöarbete (Kohn et al., 2007; Pazirandeh et al., 2013; Rao et al., 

2005; Pålsson et al., 2016). Detta speglas även i de resultat som de olika kommunerna har 

nått. Dessa minskningar har ofta bestått i dels minskade antal körda mil för leveranser samt 

ändringar i upphandlingar vid inköp.  

 

Vad som vidare kan uppmärksammas angående de mål som är uppsatta, är att de även stöds 

av Crainic et al (2004) påståenden om vilka mål som city logistik tagits fram för. Alla 

kommuner upplever en minskning av transportmängden, vilket leder till en minskning av 

trafikstockningar, vidare torde alla kommunerna uppvisa samma resultat angående 

minskningar av buller och en ökad levnadsstandard, baserade på transportminskningen. Vad 

som dock ingen kommun har tagit hänsyn till är huruvida en DC straffar företag som befinner 

sig i stadskärnan, detta kan dock hänvisas till att kommunerna generellt har bortsett från 

samarbete med privata varuägare.  

 

Baserade på den kritiken som Gammelgaard (2015) tar upp gentemot implementeringen av 

city logistik, har det inte uppmärksammats några tydliga stöd för detta inom de resultat som 

har uppmärksammats.  Påståenden om hållbarheten av långlivade satsningar, kan delvis 

motbevisas med Borlänges modell som har varit aktiv i 17 år, de övriga modellerna anses 
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däremot inte ha pågått tillräckligt länge, för att kunna ge godtyckliga resultat, över huruvida 

de kommer fortsätta fungera. I dagsläget anser Sandviken att de har vissa problem som tyder 

på att detta arbete kan behöva förändras för att fungera i framtiden. Detta anses behöva 

ytterligare studier för att säkerställa huruvida Gammelgaard (2015) kritik kan anses befogad i 

Sandvikens fall.   

 

Vidare baserade på Van et al. (2010) påståenden som behandlar subventioneringar, är detta 

inget som återspeglas inom undersökningsobjekten, detta kan dock hänvisas till att Van et al. 

(2010) syftar till privata satsningar för den privata sektorn, och därmed inte är applicerbar 

kritik gentemot kommunala satsningar på DC:s. 

 

När det gäller nödtransporter som Kohn et al. (2007) behandlar kan ingen kommun utöver 

Sandviken påvisa att de har gjort några direkt steg för att motverka detta. Då Sandvikens 

kommun inte har några egna lastbilar och inte tillåter leverantörer att leverera direkt till 

beställare, kan det antas att dessa transporter bedrivs med personfordon eller liknande fordon 

med lägre utsläpp i jämförelse med lastbilstransporter.  

 

Bristen på insyn i denna fråga gör att de från kommunal sida risker att missa viktiga faktorer 

som riskerar att skapa en högre mängd utsläpp totalt. Utifrån detta och med hänsyn till 

avgränsningen, verkar majoriteten av teorin och resultatet, tyda på att en city logistiklösning 

för kommunal verksamhet, har en klar fördel ur utsläppssynpunkt, jämfört med de alternativa 

transportmodeller som använts. 

5.2 Miljöfaktorer 

Baserade på minskningen av körda mil som kommunerna uppvisar, är detta en direkt 

korrelation mellan minskade utsläppsmängder och minskade antal körda mil. Ingen av 

kommunerna ser dock till den totala transportsträckan, då avgränsningen har gjorts från DC:n 

till den egna verksamheten, och avstår från att titta med ett holistiskt synsätt på hela kedjan.  

 

Detta kan enligt Kohn (2007) leda till en minskning av de egna transportutsläppen, däremot 

kan den totala mängden utsläpp förbises som resultat. Den tydligaste effekten som kan 

uppmärksammas är dock vid valet av drivmedel. Gävle har med i sin planerade uppskattning 

påvisat, att de kommer se en minskning av sina koldioxidutsläpp med upp till 97 % vid 

användande av HVO100, för en sådan stor minskning finns dock inget direkt stöd från 
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litteraturen, där Trafa (2015) påstår att en minskning på ca 83 % från tabell 3 kan 

uppmärksammas.  

 

Detta påstående från Trafa (2015) tar dock inte hänsyn till hela kedjan, utan bör här istället 

överväga huruvida Preem (2016c) wheel-to-wheel analys som påvisar en minskning med 88 

% bör vara rimligare. Detta är dock en specifik produkt från Preem och representerar inte alla 

typer av HVO framställning, därav kommer en generalisering av begreppet HVO att göras 

och utsläppsminskningen antas därav ligga på 83 %. Kostnadsmässigt med dagens prisbild, 

diagram 4, skulle en 83 % minskning med HVO resultera i en ökad kostnad på 12,5 öre per 

liter jämfört med diesel, däremot blir utsläppsminskningen 2334 g CO2 per liter bränsle.  

5.3 Hinder 

Utifrån resultatet går det utläsa att alla kommuner ser arbetet med en DC som en möjlighet att 

minska den egna miljöpåverkan, dock har ingen av dem tagit någon hänsyn till vilken image 

som detta beslut skulle tendera att ge kommunen, utan har i sitt beslutsunderlag sett till att 

minska sin miljöpåverkan utifrån direktiv, eller egna initiativ. Det finns härmed en tydlig 

skillnad mellan kommunala verksamheter och privata. Detta då det inom kommunala 

verksamheter verkar drivas av direktiv, snarare än hur de framstår i allmänhetens ögon. För 

resterande hinder kommer dessa delas upp i övergripande kategorier, där relevanta faktorer 

behandlas och delas upp i specifika sektioner.  

 

Utifrån diagram 3 baserat på Vannieuwenhuyse et al (2003) undersökningar, går det att utläsa 

att det största hindret som finns för kunderna vid val av transportör är priset.  Dessa 

påståenden speglas utifrån det resultat som har uppmärksammats. Alla kommuner har haft 

kostnadsminskningar, som en av sin huvudsakliga fokuspunkt för sitt arbete med en DC.  

 

Utöver detta så går det att uppmärksamma att det från transportörens perspektiv, baserade på 

Maserfrakt och Pålsson et al (2016), kan se att kostnaderna, alltid är de som anses vara det 

viktigaste fokusområdet. Maserfrakt beskriver vidare hur leveranssäkerheten rankas som den 

näst viktigaste punkten som kunderna efterfrågar. Detta är dock inget som stöds utifrån det 

resultat som uppvisas av kommunerna, där endast Ystad påvisar ett mål som ger ökad 

servicegrad. Jämförelsen mellan transportörerna och kundernas syn på verksamheten, tyder på 

att det inom kommunal verksamhet i huvudsak är intresserad av hur kostnaderna påverkas, 

vid arbete med en DC.  



47 

 

Utifrån tabell 8 går det att se att det endast från Ystad verkar finnas några större intressen från 

kommunala håll att bevara vissa specifika leveranstider eller en viss leveransflexibilitet. Detta 

grundar sig rimligtvis på det Kohn et al. (2008) påstående att verksamheterna måste anpassa 

sig efter de direktiv som har gjorts högre upp i logistikkedjan och därmed behöver anpassa sin 

verksamhet efter de besluten.  På grund av skillnaderna mellan Ystads angreppsätt gentemot 

de andra modellerna uppmärksammas vissa skillnader i utförande. Här läggs större vikt vid att 

kunna påverka pålitligheten inom systemet och arbetar även med styrmedel för att kunna få så 

stor påverkan som möjligt på hela godsflödet.  

 

Huruvida detta påverkar verksamheten negativt eller positivt är svårt att bedöma, dock finns 

det inget tydligt stöd inom teorin för att påstå att en lokalt kontrollerad modell skulle ge bättre 

resultat, jämfört med de modeller som sköts externt. Moen (2013) uttrycker till och med 

påståenden som går emot Ystads lösningsförslag, där han säger att det saknas kompetens och 

kunskap för att driva DC lösningar internt. Det finns vidare även ett stort behov av att ha ett 

mer holistiskt synsätt till sin verksamhet, för att se minskningen av de totala 

utsläppsmängderna från transportindustrin. Alla kommuner tenderar att fokusera på den egna 

verksamheten och det finns ingen tydlig bild över huruvida dessa satsningar faktiskt ger 

resultat, baserade på hela transportnätverket. 

 

Vad som kan uppmärksammas är att i Sandvikens fall fanns det problem med infrastrukturen 

för deras DC lösning. Detta grundade sig i de lokaler som införskaffades och som sedan 

behövde inkorporeras i det existerande transportnätet, vilka ledde till problem med fulla 

transporter. Detta kan antas vara ett återkommande problem inom kommunala verksamheter 

där verksamhetens funktion, troligtvis ofta väger över dess position från ett logistiskt 

perspektiv. Vidare beskriver både Sandviken och Maserfrakt problem med att införskaffa 

tillräckliga mängder av alternativa drivmedel, samt lokalisering av pumpstationer. 
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6 Slutsats 

Rapporten utgick från att undersöka hur en kommun med cirka 70 000 invånare kan minska 

koldioxidutsläppen från sitt transportarbete, och fortfarande ge lönsamhet genom att använda 

city logistik. Resultatet baserades på intervjuer med berörda parter i Gävles, Sandvikens 

kommuner och bolaget Maserfrakt och organisationsdokument från Borlänge, Växjö, samt 

Ystad.  

 

Utifrån de resultat som uppmärksammats, kan svaret på forskningsfråga 2 sammanfattas till 

att kommunala verksamheter behöver se till vilka styrmedel som driver arbetet med city 

logistik och vilka mål som sätts upp. Vidare är det av stor vikt att se till vilka drivmedel som 

väljs inom transportarbetet. Något som även stöds av transportörerna. Detta då minskningarna 

utifrån en DC lösningen, själv inte tenderar att nå nollvisionsmålet. Den analys som 

genomfördes, tyder på att vissa specifika resultat kan uppvisas vid arbetet med city logistik 

med lokalt fokus. Dessa resultat bedöms vara följande: 

 Minskade koldioxidutsläpp 

 Minskade körsträckor för den egna verksamheten 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Minskad mängd trafikstockningar 

 Minskade buller 

 Förbättrad arbetsmiljö 

Utöver detta bör projektets framtid undersökas och se till hur verksamheten kommer 

utvecklas framöver, för att inte riskera att den framtagna modellen blir inaktuell. Resultatet 

visar även att de enda hindren som uppmärksammas inom arbetet med alternativa drivmedel, 

är om dess kostnad är lägre än de mer konventionella valen.  

 

För att besvara forskningsfråga 1  i rapporten, så anses det finnas stor potential för att 

transportstrukturförändringar och användandet av alternativa drivmedel skall kunna få 

positiva effekter för kommunala verksamheter. Både för att minska koldioxidutsläppen men 

även att förbättra verksamheten i form av säkerhet, ekonomi, verksamhetsplanering samt 

miljökrav mot leverantörer. Detta arbete utförs fördelaktigast genom upprättandet av en DC i 

regionen, samt byte till alternativa drivmedel.  
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Eftersom resultatet från denna rapport representerar en väldigt liten del av verkligheten anser 

författarna att det finns behov av att göra mer holistisk undersökning med fokus på helheten 

av försörjningskedjan inom kommuner istället för den nuvarande begränsningen från DC till 

slutkund.  

6.1 Förslag till en Gävlemodell 

Utifrån den analys som har sammanställts och det framtagna syftet, finns det ett intresse att ta 

fram en modell som skulle passa Gävles mål och därmed sammanställa de relevanta värden 

som de kan förväntas få ut ifrån detta arbete. Detta utgår ifrån de mål som har satts upp inom 

kommunen. 

 

För Gävles del har de i sin målbild beräknat att uppnå alla de områden, som tidigare har tagits 

fram av övriga kommuner som har utfört detta arbete, se tabell 8, med undantag av målet om 

högre servicegrad. Utifrån detta finns det indikationer att Gävle kommun kommer se en 

uppskattad minskning av körsträckor med minimum 50 % av dagsläget, förutsatt att de gör en 

lyckad implementering. Baserat på tabell 9 kan de största skillnaderna som kan 

uppmärksammas gällande utsläpp, härledas till vilket drivmedel de olika kommunerna 

använder sig av.  

 

Både Växjö och Sandviken visar på minskningar på 50 % av körsträckor, samtidigt som 

utsläppsnivåer är 25 % högre i Växjö, jämfört med Sandviken. Detta tyder på att ett byte av 

drivmedel är av yttersta vikt för att säkerställa så höga minskningar som möjligt. Vidare borde 

Gävle ha ett intresse att själva utföra planeringsarbetet, för att bevara kunskaperna om 

kommunens transportbeteende inom kommunen. Ystadsmodellen uppvisar den högsta 

minskningen av körsträckor, vilket eventuellt kan härledas till att de genom att behålla 

kunskaperna inom kommunen kan uppvisa möjligheter att ytterligare minska sina körsträckor.  

 

Detta stöds dock inte av Sandviken som själv utför all form av ruttplanering. Därför att 

resultaten är tvetydliga angående hur det skulle påverka Gävle. Detta kan istället ha med 

utförande att göra och man bör därför överväga om den ökade kunskapen leder till ytterligare 

minskningar eller inte. Dock verkar satsningen inte påvisa några negativa resultat, därför kan 

det finnas intresse för att använda sig av detta även i Gävles modell. Utifrån dessa antaganden 

föreslås följande upplägg för Gävles DC, se figur 7. 
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Figur 7: Förslag till Gävle gällande en DC 
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kommun, intervjuad 2016-04-14, Längd: under en och en halv timme 

Mikael Hallqvist, inköpschef för Gävle kommun, intervjuad 2016-04-21, Längd: under 45 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervju underlag med Jan-Olof Lunden 

Nuläge/genomförande Vilka deltog vid projektstarten, var detta baserat på vision 2025? 

 Hur såg tidsramen ut? 

 Vilka problem ser ni att ni skulle vilja kunna lösa i dagsläget? 

 Skulle ni kunna göra något annorlunda i början för o undvika de problemen ni har 

nu? 

 Tror ni att ni har en fördel med att ni är en mindre kommun för det här arbetet? 

 Arbetar ni i dagsläget med något IT-system? 

Miljöfaktorer Ser ni till alla transporter till eran DC eller tittar ni bara på transporter som sker från 

DC till slutkund? 

 Totala antalet transporter, har ni något koncept över hur det ser ut dagsläget med 

eventuell minskning? 

 Titta ni något på utsläppsmängder, såg ni någon förbättring? 

 Hur ser ni på alternativa drivmedel? 

Ekonomiska faktorer Har ni uppmärksammat några tydliga ekonomiska besparingar i efterhand? 

 Framtiden, vart ser ni potentialen? 

Resultat Vilka positiva effekter vill ni påpeka? 

 Hur ser kunderna på detta arbete? 

 Flexibilitet. hur har den påverkats? 

Personliga åsikter Hur är din personliga åsikt, anser du att denna satsning är bra på alla plan? 

 Är de på något plan som du anser att det inte är effektivt arbete? 

 Har du något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2  
 

Intervju underlag med Mikael Hallqvist  

Varför har det tagits initiativ till att upprätta en DC i Gävle?  

 Vad skall DC:n Gävle uppnå? 

 Kommer DC placeringen väljas utifrån 

framtida scenario? expansionsmöjligheter? 

 Har ni funderat över ruttplaneringar? 

Hur kommer ägarmodellen se ut för DC:n?  

Hur sker transporterna idag?  

 Hur många är de? 

Framtida hinder som ni förväntar er?  

Vilka fördelar tror ni kommer uppmärksammas?  

Vilka drivmedel anses vara av intresse för det framtida 

transportarbetet? 

 

 Vilka utsläppsskillnader förväntar ni er 

kunna uppmärksamma? 
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Bilaga 3  

 
Intervjuunderlag med Maserfrakt 

Jobbar ni med miljöfrågor inom er transportverksamhet? 

Hur jobbar ni praktisk med att minska miljöpåverkan?  

 Har era chaufförer utbildning inom miljö? 

 Eco-driving?  

 Annan utbildning? 

Ser ni några hinder med miljöarbete? 

Finns det intresse hos era kunder att ni skall jobba mer miljövänligt? 

Vilka krav känner ni är av högst intresse från era kunder utöver priset? 

Hur ser ni på användandet av alternativa drivmedel?  

Vilka drivmedel använder ni vid utförandet av ert inom Borlänge kommuns omlastningscentral?  

Har ni planer på att byta till mer miljövänliga bränslen?  

 Upplever ni några hinder vid eventuellt byte?  
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Bilaga 4 
 

Bilaga 4 ger en överblick över eventuella resultat som skulle kunna uppmärksammas vid 

inrättande av DC och bränsleval i Gävle. 

 
 Antal Mil Pris i kr Pris totalt i kr Utsläpp g CO2/l Utsläpp totalt i kg CO2 

HVO100 46350 12,772 591959 537 24 889,95 

 23175  295 979,5  12444,975 

Diesel 46350 12,647 586 165,3 2871 133 070,85 

 23175  293 082,6  66535,425 

RME 46350 12,647 586 165,3 1569 72 723,15 

 23175  293 082,6  36361,575 

Fordonsgas 46350 16,267 753 956,9 869 40 278,15 

 23175  376 978,5  20139075 

 

  



60 

 

Bilaga 5 

 
Bilaga 5 visar en viktad sammanställning av de viktiga faktorerna för transportkunder 

(Vannieuwenhuyse et a2003). 

 
Faktor Beskrivning Värde 

Transportation cost Kostnaden för transportarbetet 8,34 

Safety Sannolikheten att skador sker på gods eller kvalitet 7,95 

Reliability Sannolikheten att varorna kommer fram vid utsatt tidsintervall 7,82 

Transportation time Tiden som transporten tar 7,61 

Flexibility Möjlighet att anpassa transporten till kundförfrågningar 7,05 

Impact Möjligheten att påverka godsflödet 5,68 

Regulation and legislation Hanteringen av regler och kundformaliteter 5,64 

Image Företagsimage med avseende på miljön 5,34 

Strategic elements Strategisk planering 5,13 

Capacity Möjlighet till storlekskontrol 5,02 

Density of network Möjligheter till intermodaltransporter 4,87 
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Bilaga 6 
 

Drivmedelspriser 2016-04-25 enligt Shell (2016), OKQ8(2016), Statoil(2016) och 

Preem(2016a) 

 
Försäljare Typ Kostnad 

Preem ACP Diesel 12,63 kr/liter 

 Preem ACP Evolution Diesel 12,63 kr/liter 

Statoil Miles Diesel 12.57 kr/liter 

 HVO100 12,67 kr/liter 

 Flytande fordonsgas 14,48 kr/kg 

OKQ8 Diesel 12,78 kr/liter 

 Diesel Bio HVO 13,08 kr/liter 

 Fordonsgas BG 50 Stockholm och Uppsala län 16,96 kr/kg 

 Fordonsgas BG 50 Övriga landet 17,36 kr/kg 

Shell Shell City Diesel 12,606 kr/liter 

 Shell HVO 100 12,706 kr/liter 

 


