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Sammanfattning och slutsatser 
 
I takt med att verksamheter inom tillverkning och handel blivit allt mer leverantörsberoende 
har det strategiska värdet av effektiv logistik ökat. Styrning av försörjningskedjornas 
effektivitet har blivit en strategisk fråga för företag. Effektiva försörjningskedjor har fått en 
avgörande betydelse för att åstadkomma ett efterfrågat marknadserbjudande och en 
kostnadseffektiv verksamhet.  
 
Transportlogistik, som denna studie främst omfattar har tidigare utgjort ett förhållandevis 
styvmoderligt hanterat område som inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet. På grund av större 
fokus på försörjningskedjor men även ökande drivmedelspriser samt ett ökande miljö-, och 
klimatfokus har dock transporterna fått en allt större uppmärksamhet som en betydande 
affärskritisk del av försörjningskedjorna.  
 
Sedan länge har transportlogistikanalyser genomförts inom ramen för företags 
förbättringsarbete. Analyserna har i huvudsak omfattat hur försörjningskedjornas kan stödja 
rätt marknadserbjudande, förbättrad servicegrad samt ökad kostnadseffektivitet. Fokus har 
med andra ord legat på både intäkter och kostnader för en bättre lönsamhet. 
 
En allt vanligare målsättning och ibland oväntad bieffekt vid logistikanalyser har varit att 
strävan om resurseffektivitet även reducerat företagets negativa miljöpåverkan. Tidigare 
studier visar att det finns reella och stora potentialer kring ökad resurseffektivitet som även 
minskat negativ miljöpåverkan. Frågan är dock vad som verkligen blir genomfört av 
föreslagna åtgärder och vilka de varaktiga effekterna blir? 
 
Studien syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur 
logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer inom resursanvändning och 
miljöpåverkan för främst transporter ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och 
vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer. 
 
Att kvantifiera möjliga reduktionspotentialer är vanskligt och beror till stor del på vilken nivå 
som utgör initialt läge. I vår genomgång kan vi konstatera att det fordras en mångfald av 
åtgärder för att lyckas. Förbättringsarbetet måste inkludera alla delar av verksamheten 
samtidigt som suboptimering måste undvikas. Förbättringsarbetet bör inkludera: 

- Minimera efterfrågan på transporter 
- Utnyttja lastbärare maximalt 
- Optimera storlek på lastbärare 
- Utnyttja fordon och farkoster effektivt 
- Optimera storlek på fordon och farkoster 
- Minska total bränsleförbrukning (huvudmotor samt hjälpmotorer) 
- Förbättra bränslekvalitet (innehåll av skadliga ämnen samt andel förnyelsebar 

biomassa) 
 
Våra analyser visar att det finns stora möjligheter till förbättring. Ytterligare en viktig slutsats 
är att flera av dessa åtgärder sannolikt sänker relativa produktionskostnaderna för transporter. 
Risken är därmed uppenbar att trots uppnådda besparingar kommer dessa att leda till fortsatt 
ökad efterfrågan av transporter vilket eliminerar dessa vinster mätt i absoluta tal. För att få en 
heltäckande bild av hur de egna transporterna utvecklas bör därför dessa följas upp i både 
relativa tal (effektivitet) samt absoluta tal (nytta).    
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Vid genomgång av ett flertal genomförda logistikanalyser och konkreta åtgärder visas mycket 
intressanta möjligheter avseende sänkta kostnader, minskad energianvändning samt 
reducerade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Visa åtgärder visar att ekonomi, energi samt 
klimat inte alltid går hand i hand, även om detta vanligen är fallet vid effektiviserande 
åtgärder. När den samlade besparingspotentialen ska fastställas är det viktigt att understryka 
att denna potential naturligtvis bestäms av den ursprungliga nivån, från vilken åtgärderna 
genomfördes. Ett företag som tidigare inte genomfört några förbättrande åtgärder kan givetvis 
nå större potentialer än andra företag som genomfört åtgärder. Vidare bör det understrykas att 
ju högre besparingspotentialer som uppnås, desto fler blir sannolikt målkonflikterna med 
övriga krav som ställs på transportlogistiken. Vår samlade bedömning bygger på ett 
ursprungsläge som motsvarar branschens genomsnittliga nivå och åtgärder bedöms ske inom 
10 till 15 år. Mätt i ekonomiska, energimässiga samt klimatpåverkande gaser finns sannolikt 
reduktionspotentialer på 20 till 50 % för transportlogistik. Om förbättring avser relativ 
förbättring är denna oftast avsevärt högre än förbättring mätt i absoluta tal. I tillägg till detta 
visar några studier på avsevärt högre besparingspotentialer för minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser, men då inbegrips förnyelsebara drivmedel, vilka i sig kan vara 
ifrågasatta eller att dessa adderar oönskade kostnader eller ytterligare energi- och 
resursanvändning. Dessutom råder viss oklarhet hur mycket dessa drivmedel faktisk sänker 
utsläppen av klimatpåverkande gaser. Sammantaget finns dock inga uppenbara skäl till att inte 
genomföra åtminstone de lätta effektiviserande åtgärderna. 

Överlag verkar den främsta långsiktiga drivkraften för ett mer energieffektivt och klimatsmart 
transportsystem vara att det innebär kostnadsfördelar för aktörer som går före. De 
miljömässiga marknadsfördelar som kan uppnås verkar inte vara tillräckligt starka drivkrafter 
för ett mer fundamentalt förbättringsarbete. Samspelet mellan marknadens aktörer och 
samhällets styrande instrument verkar därmed vara den enskilt mest väsentliga faktorn för en 
utveckling i rätt riktning. Eftersom samhällets påverkan är stor för den långsiktiga 
utvecklingen är det med andra ord mycket viktigt att samhället med kortsiktiga eller i värsta 
fall felriktade insatser inte leder utvecklingen i en felaktig riktning. 

Av dessa skäl fordras det ordentliga analyser och därmed förståelse för effekter av de skatter, 
avgifter, subventioner och andra marknadsinstrument som införs. Detta är avgörande för 
framgångsrik utveckling av hållbara transportlösningar. Dessa åtgärder bör helst även
samordnas över stora geografiska områden för att inte etablera suboptimerade av 
transportsystem. 

För marknadens aktörer vill vi rekommendera följande insatser: 
1. Mät och följ upp relativa och absoluta (totala) prestanda.  Redogöra tydligt för hur

dessa nyckeltal har etableras. Detta bör även inkludera hur indata har fastställts.
2. För att långsiktigt prioritera rätt är sannolikt energieffektivitet det viktigaste måttet för

framsteg. Genom energieffektiva lösningar kommer dessa att sänka verksamhetens
kostnader (konkurrensfördelar) och därmed minska behovet av drivmedel vilket
fordras för att kunna fasa in förnyelsebara drivmedel.

3. Stimulans av förbättringsarbetet bör ske inom företag genom delaktighet vilket kan
uppnås genom olika incitament som premierar önskvärt beteende.

4. Kommunicera egna framsteg, men kommunicera också behovet att samhällets aktörer
måste eftersträva långsiktiga spelregler som stimulerar förbättring mot energieffektiva
transporter med låga utsläpp av växthusgaser.

Denna rapport är skriven av Magnus Swahn. Underliggande undersökningar och intervjuer 
har genomförts av Andreas Peterson. Båda från Conlogic. 
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Executive summary and conclusions 
 
As business activities within manufacturing and trade increasingly become more dependent 
on suppliers, the strategic value of efficient logistics becomes crucial. Management of supply 
chain efficiency is today of strategic value for most companies. Efficient supply chains play a 
significant role on the ability to offer a relevant market service and accomplish a cost efficient 
operation.  
 
Transport logistics, being the focus of this study has previously not been given sufficient 
attention. Due to an increasing focus on the supply chains, but also increasing fuel prices and 
environmental and climate concern has made transportation to one of the more significant and 
important aspect of supply chains. 
 
Analysis of transport logistics has for a number of years been carried out within the regular 
continuous improvement work. These analysis has primarily been focusing on supporting a 
relevant market offer, improving the service degree and increasing cost efficiency. The focus 
has in other words been on revenue and costs in order to increase profitability. 
 
An increasingly common ambition, and sometimes a non expected second order effect from 
the carried out logistics analysis has been that the resource efficiency gains also reduced the 
negative environmental impact. In this context the question is to what extent the suggested 
improvement measures is actually carried out in practice, and what effects they actually 
accomplish? 
 
This study aims at illuminating the information regarding how potential savings from logistics 
analysis regarding use of resources and environmental impact from transport can be obtained. 
The report also discusses how to reach these gains in reality and what incentives are needed in 
order to drive the required development more automatically by the market actors. 
 
To quantify potential gains and savings is difficult and is to a large extent dependent on the 
initial baseline. Credible performance assessment methodologies are therefore essential.  
 
During our work it became obvious that there is a need to address improvement challenges 
through a broad number of measures in order to improve performance. The improvement 
work must include all aspects of the operations meanwhile sub optimizations must be 
avoided. Therefore we believe the improvement work should include: 

- Minimizing transport demand 
- Use cargo carrier unit efficiently 
- Optimize the size of cargo carrier unit 
- Use vehicles and vessels efficiently 
- Optimize the size of vehicles and vessels 
- Reduce total fuel consumption (main and auxiliary engines) 
- Improve fuel quality regarding content of pollutants and their share of biomass 

 
Our analysis indicates large potentials for improvements. An important conclusion is however 
that many of these improvements will reduce the relative production costs for transportation. 
Hence there is a risk that cost reductions will drive an increase of transport demand i.e. 
eliminate these gains in absolute numbers. In order to assess transport performance more 
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completely we therefore suggest that management of transport performance should evaluate 
and follow up both relative (efficiency) and absolute numbers.    
 
When going through a number of carried out logistics analysis and concrete measures it 
reveals interesting opportunities regarding reduction of costs, decreased use of energy and 
lowering emissions of green house gases. Certain measures indicate that savings within 
finance, energy and climate effects not always are aligned, even though this is often the case, 
especially when efficiency measures are carried out. Assessing the total saving potentials need 
to consider the original level of performance. A company that previously did not carry out any 
improvement measures is more likely to accomplish larger savings than other companies that 
previously has carried out improvements. It should furthermore be underlined that the higher 
savings obtained, the more conflicts of interest will arise with other demands on transport 
logistics services. Our estimation of potentials is based on current average business practice 
and measures carried out in a time frame of 10 -15 years. Financial results, energy use and 
emissions of green house gases have saving potentials of 20 to 50% regarding transport 
logistics. If improvement relates to relative improvements they are in general higher than 
absolute savings. In addition, some studies shows even higher saving potentials on green 
house gas emissions, but then renewable energy is part of the solution. Alternative fuels may 
be questioned from adding costs and total energy and resource use. Besides, there are 
uncertainties how much these fuels actually reduces the emissions of green house gases. 
Altogether there are however no obvious reasons to not carry out the simple measures 
increasing efficiency. 
 
In general it seems that the single most significant driver for front runners to strive for a more 
energy efficient and climate smart transport system is cost advantages. Environmentally 
market advantages do not seem to play a very significant role as a driver for change. The role 
of market economic incentives from authorities thereby seems to play the most significant 
role in order to develop a more sustainable transport system. Thus a long term societal 
strategy is essential in order to not initiate short term sub optimization or even worse initiate 
measures leading in the wrong direction. 
 
When implementing taxes, fines, subsidies and other economic measures they must be based 
on robust analysis and their effects. These measures should moreover be implemented in as 
large geographical area as possible in order to avoid sub optimizations. This is crucial for a 
successful development of the transport system of tomorrow.  
 
For the market actors we recommend the following measures: 

1. Measure and manage relative and absolute (total) performance. Monitor how these 
indicators have been assessed in a transparent way. 

2. In order to initiate a solid long term strategy we recommend energy efficiency as the 
key indicator for progress. Energy efficient solutions will reduce costs (competitive 
advantage) and reduce the need of fuels which is needed in order to enable 
introduction of renewable fuels. 

3. Improvement work within the company should involve all employees. Various 
incentive programmes could serve as a good guideline for sound employee behaviour  

4. Communicate the internal gains but also the need of long term regulations that 
stimulates energy efficient transportation and low emissions of green house gases.  

 
This report is written by Magnus Swahn, Conlogic. Surveys and interviews have been carried 
out by Andreas Peterson, Conlogic. 
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1. Bakgrund 
 
I takt med att verksamheter inom tillverkning och handel blivit allt mer leverantörsberoende 
har det strategiska värdet av effektiv logistik ökat. Styrning av försörjningskedjornas1

 

 
effektivitet har blivit en strategisk fråga för företag. Effektiva försörjningskedjor har med 
andra ord fått en avgörande betydelse för att åstadkomma ett såväl ledande 
marknadserbjudande som en kostnadseffektiv verksamhet.  

I takt med ett ökat strategiskt värde av effektiva försörjningskedjor initieras allt fler 
logistikanalyser inom företagen för att antingen effektivisera eller att öka tillförlitligheten, 
således påverka både kostnader och intäkter. Dessa analyser omfattar flera dimensioner av 
logistik som även är inbördes beroende av varandra. Dessa är: 

- Industriell logistik 
- Affärslogistik/orderlogistik 
- Transportlogistik 
- Produktionslogistik 
- Tillverkningslogistik 

 
Denna studie behandlar främst området transportlogistik. Målet för transportlogistiken är att 
en insatsvara eller en färdig produkt ska vara levererad eller hämtad enligt den enkla 
principen: 

- Rätt sak  
- Rätt plats 
- Rätt tid 
- Rätt kostnad 

I denna enkla målformulering inrymmes inte aspekter som att minska negativ miljöpåverkan 
eller att öka trafiksäkerheten. Dessa skulle dock kunna ses som en del av totala 
transportkostnader om de även inkluderade dessa s.k. negativa externa kostnader. Att beakta 
och försöka reducera de negativa externa kostnaderna kan ses som en långsiktig investering 
som minskar företagets riskexponering för kommande samhällspålagor. 
 
Transportlogistik, som denna studie främst omfattar har tidigare utgjort ett rätt styvmoderligt 
hanterat område som inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet. På grund av större fokus på 
försörjningskedjor men även ökande drivmedelspriser samt ett ökande miljö-, och klimatfokus 
har dock transporterna fått en allt större uppmärksamhet som en betydande affärskritisk del av 
försörjningskedjorna.  
 
Transportlogistiken inkluderar:2

Transportkostnader  2-20 % av varuvärdet 
 Som utgör:   

Lager- och hanteringskostnader 2-10 % av varuvärdet 
Kapitalkostnader  0-4 % av varuvärdet 
Totalt   8-30 % av varuvärdet 
I något fall visade det sig att kostnader för transporter utgjorde endast 7 promille av 
varuvärdet3

                                                 
1 Supply Chain Management 

.  

2 Decoupling för att minska transportlogistikens negativa miljöpåverkan. Naturvårdsverket rapport 5555, april 
2006 
3 CO2 Emissions from Freight Transport and the Impact of Supply Chain Management, Master of Science Thesis 
at KTH 2011 
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I de fall där varuvärdet är högt kommer de direkta kostnaderna för transportlogistiken att vara 
mycket små, men istället blir potentiella bristkostnader betydande när transporterna inte 
fungerar. Bristkostnadernas storlek bestäms för övrigt kanske främst av kostnader som 
uppstår av potentiella driftstopp vid avsaknad av in- eller utleverans. Det är ingen slump att 
raffinaderier med gigantiska stilleståndskostnader köper upp en betydande andel av sina 
transporter som ”timecharter”, dvs. full egen kontroll av fartyg för att inte riskera bristande 
transportkapacitet och därmed oönskade mycket dyra driftstopp. 
 
En väsentlig distinktion på transportlogistikens styrning är skillnaden mellan ingående och 
utgående transportlogistik. Traditionellt läggs mycket möda på att förbättra utgående logistik 
medan de ingående flödena mycket ofta hanteras av varuleverantören inom ramen för 
produktens leveransvillkor. Detta innebär att dessa transporter främst optimeras för att 
tillgodose leveranskrav och inte i lika stor utsträckning inkluderar resurseffektivitet.  
 
Transporter anses av många vara en betydande ”miljöbov”. Det kan dock vara på sin plats att 
redan här poängtera att transporternas betydelse för de flesta produkters miljöprestanda är rätt 
liten. Utmaningen för transporter ligger dock i att transportsektorn är en bransch med mycket 
stort fossilberoende och därmed ett stort behov att utveckla nya lösningar baserat på 
förnyelsebar energi.  
 
När det gäller traditionella luftföroreningar med negativ påverkan på natur och hälsa har det 
under de senaste 30 åren skett en betydande teknisk utveckling av motorer och drivmedel. Ny 
teknik kan idag i stort sett helt eliminera transporters utsläpp av luftföroreningar. Dess 
fullskaliga marknadsintroduktion är främst är en fråga om ekonomisk avvägning kring 
förnyelsetakt. 
 
Sedan länge har transportlogistikanalyser genomförts inom ramen för företags 
förbättringsarbete. Analyserna har i huvudsak omfattat hur försörjningskedjornas kan stödja 
rätt marknadserbjudande, förbättrad servicegrad samt ökad kostnadseffektivitet. Fokus har 
med andra ord legat på både intäkter och kostnader för en bättre lönsamhet. 
 
En allt vanligare målsättning (och ibland oväntad bieffekt) vid logistikanalyser har varit att 
strävan om resurseffektivitet även reducerat företagets negativa miljöpåverkan. Tidigare 
studier visar att det finns reella och stora potentialer kring ökad resurseffektivitet som även 
minskat negativ miljöpåverkan. Frågan är dock vad som verkligen blir genomfört av 
föreslagna åtgärder och vilka de varaktiga effekterna blir? 
 

3. Syfte och mål 
 
Studien syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur 
logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer inom resursanvändning och 
miljöpåverkan ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som 
fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer. 
 

3.1 Projektmål 
- Ta fram en generell enkel beräkningsmetod för miljöprestanda med standardiserade 

körsträckor för olika vägfordon (redovisas i separat rapport) 
- Redovisa potentiella besparingsmöjligheter för några olika logistikupplägg  
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- Redovisa hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer ska kunna 
uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta 
ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer 

 
Beskriva drivkrafter som: 
- Marknadsfördelar 
- Kostnadsfördelar 
- Marknadsinstrument 
- Legala krav 

 
Risker 
- Kostnadssänkningars, s.k. återverkande effekter 
- Kostnadsökningar som motverkat åtgärder 
- Motstridiga leveranskrav 
 
Redogöra för hur nyckeltal kan etableras 
- Mäta rätt 
- Tillgång på indata 

 

4. Metod 
 
Genomförandet av detta projekt har skett genom: 

- Litteraturstudier 
- Enkätundersökning 
- Djupintervjuer 

 
På basis av dessa underlag har ett urval av existerande lösningar för transportlogistiken inom 
viktiga branscher identifieras och studeras avseende möjligheter till förbättrad 
resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan tack vare systematiska logistikanalyser. 
 
Med stöd av det sammanvägda underlaget har förbättringsmöjligheter och deras potentialer i 
möjligaste mån fastställts. Studien beskriver även de drivkrafter som fordras för varaktigt och 
fortsatt förbättringsarbete hos marknadens aktörer.  
 
Att i möjligaste mån etablera en kunskapsbas som är tillräckligt specifik utan att det därmed 
ska gå att spåra till specifika fallstudier.  
 
Projektet baseras på ett antal utvecklade fallstudier, varav vissa redan finns beskrivna i andra 
projekt. Fallstudierna ska omfatta lämpliga typer av transportlösningar.  
 
Urvalet av fallstudierna har skett i samråd med Trafikverket och baseras på relevanta 
trafikslag och olika typer av godsslag.  
 
Det finns ett flertal gränssnitt till företag, branschorganisationer, myndigheter ideella 
föreningar etc. Kontakter med dessa organisationer har vidmakthållits under projektet.  
Svårigheter och risker vid genomförandet av dessa åtgärder, som kan dämpa eller helt 
eliminera positiva effekter redovisas för varje åtgärd.  
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Projektet har även tagit fram en generell enkel beräkningsmetod med standardiserade 
körsträckor för olika vägfordon med tillhörande lämplig benämning. Detta arbete har 
redovisats i separat rapport. 

5. Avgränsningar och begrepp

Studien omfattar i huvudsak inrikes transporter och transportlogistik som sker på land med 
tillhörande internationella kopplingar. 

Studien utvecklar inte nya beräkningsmodeller för fastställande av prestanda utan förlitar sig 
på verksamhetsdata från fallstudierna samt miljödata från NTM4. 

Studien är främst inriktad mot transportlogistik. 

Transportlogistik innebär förflyttning av material mellan produktionsanläggningar och senare 
den färdiga varan till beställaren inklusive alla mellanlagringar samt även returflödet för 
uttjänta produkter. Transportlogistik inkluderar även förflyttning av lastbärare och 
transportförpackningar. 

För att optimera transportlogistik avseende leveransprecision, frekvens, utnyttjandegrad etc. 
fordras en helhetssyn på försörjningskedjan. Transportlogistik inkluderar därför samtliga fyra 
trafikslag, samt mellanliggande terminal- och lagerhantering. Terminalhantering utgör ett 
väsentligt instrument för optimering av transportlogistiken från avsändare till mottagare. 
Transportsystemet är med andra ord uppbyggt på länkar och noder enligt figur nedan 

Figur 1. De nodrelaterade åtgärderna är i huvudsak till för att höja hela transportsystemets 
effektivitet genom att de möjliggör en högre utnyttjandegrad samt anpassning av 
transportteknik för respektive transportlänk avseende storlek och trafikslag. 

Skillnaden mellan trafik-, och transportaktiviteter i jämförelse med nodrelaterade aktiviteter är 
att godset i terminal lämnar sin lastbärare för överflyttning till annan trafikaktivitet. Detta 
innebär att terminalhantering exempelvis inkluderar: 

- Att godset på en fjärrgående lastbil lossas i en bilterminal för att efter sortering till rätt 
mottagaradress lastas på en mindre distributionsbil för leverans till mottagare. 

- Att en semitrailer på ett tåg lossas från sin järnvägsvagn för att ställas på ett RoRo-
fartyg eller annat tåg. 

4 Nätverket för Transporter och Miljön 

Trafikrelaterade aktiviteter (x-axel)
Vägtransport
Järnvägstransport
Sjötransport
Flygtransport

Nodrelaterade aktiviteter
Förflyttning av gods (y-axel) 
till och från fordon/farkost via:
-Hamnar
-Flygplatser
-Järnvägsterminaler
-Vägterminaler
-Lager
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Gods definieras som den vara som fraktförande part (juridiskt ansvarig för godset) debiterar 
fraktköpande part. Gods kan därmed vara en produkt, en hel trailer med eller utan varor eller 
en lastpall med varor. Det kan med andra ord också vara positioneringstransport av lastbärare, 
exempelvis lastpallar utan varor. 
 

6. Branschers transportlogistik 
 
Nedan beskrivs de sektorer som främst driver efterfrågan av transportlogistik i Sverige. Den 
avgörande skillnaden mellan dessa branschers fokus avseende förbättring av 
transportlogistiken är förmodligen skillnader i sårbarhet och tillhörande bristkostnader vid 
bristande transportlogistik. Som redovisats i avsnitt 1 skiljer värdet för olika varuslag uttryckt 
som andel av de samlade kostnaderna för transportlogistik (transport, lager-, och 
terminalhantering samt kapital). Konsekvensen av sårbarhetsanalyser samt varuvärde blir 
olika prioriteringar för transportlogistikens utformning avseende ledtider och trafikslag.  
 
Intressant är dock att trots dessa fundamentalt viktiga skillnader för tranportlogistikens 
betydelse är att samtliga branscher verkar vara rätt likartade i sina ambitioner för 
effektivitetsförbättring och genomför liknande förbättrande åtgärder. En förklaring till detta 
kan vara att nästan samtliga åtgärder för bättre resurseffektivitet sänker transportörens 
kostnader, dvs. transportören har alltid ett starkt incitament för högre lönsamhet och driver 
därför på detta arbete oavsett kund och varuslag. Ibland kan dock krav på korta ledtider och 
snabba leveranser fordra mer resurskrävande transportlösningar, vilket omöjliggör mer 
resurssnåla lösningar. 
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Den generella och långsiktiga utvecklingen av godstransporter är att de ökar, sannolikt som en 
konsekvens av mer internationaliserade och sammankopplade försörjningssystem. 
Nedanstående sammanställning baseras på Transportindustriförbundets tidigare årliga 
branschsammanställning5

- långväga lastbilstransporter > 10 mil 

. I redovisningen av respektive bransch redovisas olika branschers 
andel av det totala transportarbetet. Detta sker uppdelat på: 

- kortväga lastbilstransporter ≤ 10 mil. 

 
Figur 2. Godstransporters utveckling i Sverige6

                                                 
5 Godstransporterna, näringslivet och samhället 2010. Transportindustriförbundet 

. Nedgången efter den ekonomiska nedgången 
2008 har till stor del återhämtats, vilket dock inte syns i denna sammanställning. 

6 Godstransporterna, näringslivet och samhället 2010. Transportindustriförbundet 
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Energi 
Energisektorn omfattar petroleumprodukter, naturgas, kol, torv samt förnyelsebara bränslen. 
Huvuddelen av energisektorns varuflöden transporteras relativt långa sträckor. En del av 
energitransporterna sker också med pipeline. Energisektorn utgör en betydande del av 
Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 16 % och det kortväga 
transportarbetet är ca 4 % 
 
I produktionsfasen är det främst risk för produktionsstopp i de mycket storskaliga 
produktionsanläggningarna som driver utvecklingen av transportlogistiken. Ett raffinaderi får 
helt enkelt inte drabbas av ett oplanerat driftstopp och köper följaktligen fast 
transportkapacitet för att inte riskera flaskhalsar som kan påverka driften . I senare skeden av 
försörjningskedjan optimeras logistiken något mer normalt balanserat på basis av 
transportkostnader, och kundkrav. 
 
Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Användning av resurseffektiva trafikslag 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet samt 

minskade utsläpp av växthusgaser tack vare introduktion av förnyelsebara drivmedel 
  
Skog, papper och trä 
Denna bransch omfattar skogsbruk samt processindustri vilka tillsammans producerar massa, 
papper, trävaror och restprodukter, främst energiråvaror. En viktig insatsvara utöver ved är 
kemikalier till processer för framställning av massa och papper. Sammantaget är dessa 
verksamheter i hög utsträckning baserade på transporter och är följaktligen en av de branscher 
som genererar mest transporter i Sverige. Transportlogistiken involverar korta 
lastbilstransporter från avverkning via depåer till bruk och sågverk. Utöver detta omfattar 
sektorn långväga transporter, ofta till en världsmarknad. En strukturförändring kan också 
skönjas med en ökad internationell försörjning av träråvara från Baltikum, Ryssland samt mer 
snabbväxande ved ifrån bland annat Eukalyptus som odlas i varmare klimatzoner. Sektorn 
(skogsbruk, massa/papper samt trävaror) utgör den mest betydande delen av Sveriges 
transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 24 % och det kortväga transportarbetet är 
ca 31 % 
 
För samtliga delar utgör kostnad för transportlogistik en relativt stor andel av varuvärdet och 
optimering av transportlogistiken har därmed ett stort inflytande på verksamheten. 
 
Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund 
(skogsråvaror byts med varandra för eliminering av trafik och bättre balans) 

- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (Tågpendlar, sjöfartspendlar samt 
optimerade väglösningar) 

- Utbildning inom sparsam körning inom såväl bil som tåg 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, 

exempelvis, ETT7

 
 samt för minskade utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel 

 
                                                 
7 En trave till som innebär en ökad bruttovikt på fordon från 60 ton till 90 ton, vilket innebär en ökad 
lastkapacitet på ungefär 22 ton. 
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Handel 
Handeln hanterar många typer av slutprodukter. Dagligvarusektorn är en stor del av sektorn 
med en relativt hög omsättningshastighet. Dagligvarusektorns transportlogistik är såväl 
nationell som internationell. Inom möbler, elektronik, vitvaror, kläder, byggmaterial, VVS, 
konsumentvaror etc. sker försörjningen mer globalt, främst från Sydostasien.  Såväl långväga 
som kortväga transporter är dock viktiga delar i försörjningen. Inleverans sker ofta till ett 
centralt beläget lager i Norden. Från dessa lager försörjs butiker och andra 
försäljningskanaler. 

Handel utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är 
ca 15 % och det kortväga transportarbetet är ca 19 % 

För samtliga områden inom handel utgör kostnad för transportlogistik en betydande andel av 
branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har ett stort inflytande på 
verksamheten. 

Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 
- Samordnade transporter till kund 
- Användning av mest resurseffektiva trafikslag, kombilösningar samt rena väglösningar 

samt att inleverans från andra kontinenter ofta sker med containersjöfart. 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet utgörs av 

mer transporteffektiva produkter och transportförpackningar samt att minskade utsläpp 
även sker genom introduktion av förnyelsebara drivmedel.  

Sand och grus 
Ett område som i storlek utgör en något mindre andel av Sveriges transportlogistik är sand 
och grus för olika anläggningsarbeten och byggen. Området, liksom byggsektorn i sin helhet 
är konjunkturkänslig, men i uppgång efterfrågas dessa produkter i stor omfattning. 
Transporterna av sand och grus sker främst lokalt. Lastbil dominerar denna del av 
transportarbetet där en betydande del av bränsleförbrukning härrörs från processer kring 
lastning, lossning samt medverkan i anläggningsarbetet. 

Sand och grus utgör en mindre del av Sveriges totala transportarbete. Det långväga 
transportarbetet är ca 1 % medan det kortväga transportarbete är ca 20 % 

För samtliga delar utgör kostnad för transportlogistik en stor andel av branschens 
förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför ett stort inflytande på 
verksamheten. 

Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 
- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, 

exempelvis med större fordon samt minskade utsläpp genom introduktion av 
förnyelsebara drivmedel  
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Livsmedel och jordbruk 
Transportlogistiken i denna sektor omfattar såväl insatsvaror som slutprodukter. Det sker en 
globalisering och centralisering även av denna marknad. I huvudsak utgörs dock transporterna 
av inrikestransporter till grossister och detaljister samt att jordbruksektorn främst har lokala 
flöden till uppsamlingsplatser för livsmedelsindustrin. De sannolikt minst effektiva 
transporterna i denna sektor utgörs av korta inleveranser av råvaror till uppsamlingsdepåer. 
Samtidigt kan det konstateras att dessa sker mycket intermittent med stor säsongsvariation.  
Livsmedel och jordbruk utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga 
transportarbetet är ca 10 % och det kortväga transportarbetet är ca 9 % 
 
För samtliga områden inom livsmedel och jordbruk utgör kostnad för transportlogistik en 
mindre andel av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför 
ett något mindre inflytande på verksamheten. Det kan även konstateras att en betydande andel 
av transporterna endast sker i anslutning till en specifik säsong, vilket kan minska 
incitamentet att optimera dessa transporter.  
 
Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (väg- och kombilösningar) 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, 

exempelvis mer effektiva förpackningar (konsument och transport) samt för minskade 
utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel 

 
Tillverkning inom verkstad, elektronik och kemi och övrig tillverkning 
Verksamheten inkluderar en rad slutprodukter samt insatsvaror som ska transporteras för 
fortsatt förädling eller konsumtion. Området innefattar allt ifrån läkemedel till bilindustrins 
produkter. Tillverkning utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga 
transportarbetet är ca 11 % och det kortväga transportarbetet är ca 7 % 
 
För samtliga områden inom tillverkning utgör kostnad för transportlogistik en mindre andel 
av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför främst 
utvecklats för god tillförlitlighet. 
 
Det finns inom denna sektor ett växande intresse och därmed flera goda exempel för ökad 
resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (väg- och kombilösningar) 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar, för ökad bränsleeffektivitet är 

exempelvis mer effektiva förpackningar (konsument och transport) samt för minskade 
utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel 
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Järn och stål 
Denna sektor karaktäriseras av tunga transporter på långa avstånd. En stor del av dessa flöden 
transporteras med järnväg. 
 
Järn och stål utgör en betydande del av främst Sveriges långväga transportarbete. Det 
långväga transportarbetet är ca 8 % medan det kortväga transportarbetet är ca 1 % 
 
För järn och stål utgör kostnad för transportlogistik en betydande av branschens varuvärde 
och förädlingsvärde. Optimering av transportlogistiken har därför historiskt haft ett stort 
inflytande på verksamheten. Den förmodligen mest betydande faktorn för det stora 
transportfokus är betydande kostnader som uppstår vid brist av insatsvara.  
 
Det finns inom denna sektor därmed flera goda exempel för ökad resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (stålpendlar, kombilösningar, 

sjölösningar samt väglösningar) 
- Utbildning inom sparsam körning dör samtliga relevanta trafikslag 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet är större 

fordon och farkoster  
 
Gruvor och mineraler 
Denna sektor omfattar malm samt skrot som tas tillvara för återvinning. Transportsträckorna 
är relativt korta. Insamling av skrot innebär emellertid ett behov av ett mer utbrett finmaskigt 
transportnätverk. 
 
Gruvor och mineraler utgör en betydande del av främst Sveriges långväga transportarbete. 
Långväga transportarbete ca 14 % och kortväga transportarbete ca 4 % 
 
För gruvor och mineraler utgör kostnad för transportlogistik en betydande av branschens 
varuvärde och förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför historiskt haft 
ett relativt stort inflytande på verksamheten. 
 
Det finns inom denna sektor ändå ett växande intresse och därmed flera goda exempel för 
ökad resurseffektivitet: 

- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund 
- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (tågpendlar och kombilösningar) 
- Utbildning inom sparsam körning 
- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, 

exempelvis mer effektiva transportförpackningar introduktion av förnyelsebara 
drivmedel 

 
Övriga branscher 
Övriga branscher utgör en liten del av Sveriges transportarbete. Långväga transportarbete ca 1 
% och kortväga transportarbete ca 5 % 
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Sammanfattande slutsatser 
Efter genomgång av ovanstående sektorer och deras arbete för resurseffektivitet och miljö kan 
det konstateras att flertalet aktiviteter liknar varandra, om än med lite olika tillämpning. Det 
handlar om optimering avseende: 
 

- Samordnade transporter för att minska efterfrågan 
- Godsets utformning och dess förpackning 
- Lastbärarens optimala utformning och storlek 
- Utnyttjande av mest resurseffektiva trafikslag och relevanta terminaler 
- Minimera förbrukning av drivmedel 
- Använda förnyelsebara drivmedel som innebär minskade utsläpp av växthusgaser 

 

7. Företagens drivkrafter  
 
Företag inom samtliga sektorer eftersträvar kontinuerliga förbättringar av ekonomiska 
prestanda avseende sänkta kostnader och ökade intäkter. Målet är en lönsam verksamhet som 
lever upp till ägarnas avkastningskrav. 
 
Grundläggande samhällsförutsättningar för denna förbättringsprocess och tillhörande 
ekonomiska avkastning har främst varit legala föreskrifter som ska efterlevas av företagen. 
Detta innebär att företag ska följa reglerande lagar, betala skatt, löner och därmed fullfölja 
samhällets krav på arbetsgivare och samhällsaktör. I växande utsträckning har detta 
samhällsansvar utvecklats mot att även inkludera ett större självpåtaget ansvar för bland annat 
minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.  
 
En drivkraft till denna utveckling kan vara att moderna media skapat ett allt mer öppet 
samhälle som innebär allt större kommersiella risker för företag som agerar mot samhällets 
gällande normer. Som en konsekvens av detta har företag upprättat uppförandekoder för ett 
vidgat samhällsansvar, s.k. CSR8

 
 som sträcker sig längre än legala minimikrav.  

En annan orsak till företagens egna försök att reducera dessa negativa externa effekter kan 
vara en långsiktig investering för att minska företagets riskexponering mot kommande 
lagstiftning och ekonomiska pålagor. 
 
Oavsett bakomliggande orsak är konsekvensen att kort- och långsiktig framgång för företag 
fordrar att de måste agera utifrån flera av företagets olika intressenters förväntningar. Att 
enbart maximera avkastningen till ägarna skulle förmodligen skapa långsiktiga bekymmer, 
även om det fortfarande finns framgångsrika företag med endast ägarnas avkastning i fokus.  
 

                                                 
8 Corporate Social Responsibility 
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Figur 3. Företagets samhällsansvar bygger på samspelet mellan företagets olika intressenter 
och företagets egen etik (värdegrund) omsatt i praktisk handling (moral) genom ledningens 
beslut och agerande. Alltfler företag inser behovet av ett bredare perspektiv än snäv kortsiktig 
finansiell avkastning. Ett alltför stort gap mellan kommunicerade värderingar och agerande 
mot företagets intressenter skapar ofta problem för företaget. 
 
 
Med företagens växande samhällsansvar i allmänhet och miljöansvar i synnerhet har behovet 
att genomföra konkreta mätbara förbättringar ökat, vilket i sin tur fordrar bättre mätning och 
styrning av dessa områden. Svårigheten för transportlogistikens miljöprestanda ligger främst i 
att vissa mätdata innehåller osäkerheter samt att vissa av dessa områden inte följts upp 
tidigare. Det saknas erfarenheter som de finansiella strukturerna har för uppföljning och 
förbättring.  
 

Företagets ledningsfilosofi

Kärnverksamhet

Infrastruktur
-Tillgänglighet
-Lokalisering
- Relevanta invetsteringar Miljö

-Baskrav
-Resursanvändning
-Emissioner
-Utsläpp

Säkerhet (safety & security)
- Förebygga olyckor
- Skalskydd

Samhällsnytta

Nöjda medarbetareNöjda kunder

Nöjda ägare
Nöjda 
leverantörer 

-Adderat vaörde/kvalitet
-Resurseffektivitet
-Upplevd kvalitet

Kort- och 
långsiktig 
utdelning Fakturabetalning och 

utvecklande relationer

Säker arbetsplats
Lön och arbetsvillkor
Välbefinnande
Personlig utveckling

EtikLångsiktigt arbete
Etik

Moral

Företagsnytta

Altruistiska åtgärder
-Lokal utveckling
-Sport
-Kultur
-Social säkerhety

Lokala myndigheter

Nationella myndigheter
Internationella myndigheter

Media
och press

Idella 
organisationer

Grannar

Forskning & 
utveckling

Nöjda partners 
- Universitet
-Institut
-Övriga partners



 Företagens logistikanalyser 
 www.conlogic.se  

20 

7.1 Allmän överblick via enkätundersökning 
 
Inför de genomförda intervjuer som denna studie omfattade skickades en enkät ut till 131 
respondenter. Urvalet av respondenter syftade till att representera samtliga branscher som i 
huvudsak genererar Sveriges transportarbete. I tillägg till detta inkluderades ett flertal 
representanter för transportnäringen. Undersökningen skedde via ett undersökningsverktyg på 
Internet. Tyvärr blev svarsfrekvensen relativt låg, ungefär 15 % vilket gör att uttolkningen av 
svaren måste göras med stor försiktighet.  

Inledningsvis tillfrågades respondenterna om deras allmänna förbättringsarbete inom 
varuförsörjning: 

 
 
Som synes genomförs förbättringsanalyser relativt frekvent bland de svarande 
respondenterna. Endast en respondent anger att de inte genomfört en enda förbättringsanalys 
de senaste två åren. 
 
 

 
Det framgår att en stor del av de förbättringsanalyser som görs leder till att 
förbättringsaktiviteter genomförs.  
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Aktiviteterna leder ofta till förväntade effekter. De som svarar delvis kan sannolikt bero på att 
endast delar av uppställda mål, men det kan även bero på högt ställda förväntningar. 
 

 
 
Det verkar som att förbättringsaktiviteterna ofta leda till en förbättrad miljöprestanda som en 
sidoeffekt.  
 

 
 

1.3 Har dessa aktiviteter lett till förväntade effekter? 
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Det verkar mer sällsynt att förbättringarna även leder till förbättrad trafiksäkerhetsprestanda. 
Teoretiskt verkar detta rimligt då betydande delar av miljöförbättrande åtgärder eftersträvar 
ökad resurssnålhet, vilket ofta går hand i hand med ekonomiska målsättningar. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan, åtminstone kortsiktigt höja kostnader. Det kan även vara 
svårare att se en direkt koppling till trafiksäkerhet och åtgärder för ökad ekonomisk 
effektivitet, vilket även framgår genom att två respondenter inte vet om aktiviteterna påverkat 
trafiksäkerhetsprestanda positivt. 
 

 
Som synes ovan kvantifierar många företag sin miljöprestanda där endast två av 18 
respondenter uppger att de inte kvantifierar sin miljöprestanda. 
 

 
 
I jämförelse med miljöprestanda verkar trafiksäkerhetsprestanda inte lika vanligt att mäta och 
kvantifiera bland företagen. Det kan sannolikt även bero på svårigheter att koppla samman 
egna aktiviteter med mätbara effekter på trafiksäkerheten. 
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Företagen verkar genomföra förbättringsaktiviteter med huvudsakligt syfte att förbättra 
miljöprestanda. 
 

 
Nästan lika många förbättringsaktiviteter som för bättre miljöprestanda i syfte att förbättra 
trafiksäkerhetsprestanda har trots mätsvårigheter genomförts. 
 
Övriga kommentarer som framkommit från respondenter under undersökningen angående 
förbättringsarbete är: 
 

• Vi bedriver förbättringsarbete enligt en fastslagen systematik.  
• Vi bygger vårt förbättringsarbete på Six Sigma/LEAN där det för samtliga 

förbättringsaktiviteter är obligatoriskt att beräkna förväntad miljöförbättring av 
åtgärder. Denna bedömning av miljöeffekt används emellertid inte som beslutsgrund 
om åtgärdens eventuella genomförande. 

• Vår verksamhet fordrar en ständig förbättringsprocess för att minska 
transportkostnader som är den enskilt största kostnadsposten för oss. 

• Vår verksamhet inkluderar miljöprojekt med kunder. 
• Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar inom alla delar av företagets 

fyra logistikenheter, som omfattar t ex förbättring av fyllnadsgrad och förbättrad lokal 
miljö och aktivt arbete med säkerhetsfrågor. 

• Vårt förbättringsarbete är orienterat kring en ökad fyllnadsgrad 
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I tillägg till genomgång av företagens eget förbättringsarbete efterfrågades om hur detta 
påverkar marknadens utveckling. 
 

 
Som synes är det endast två av 16 respondenter som inte fastställer årliga kvalitets- och 
produktivitetsprestanda för sina transporter.   
 

 
I 2.2 ser vi att de som kvantifierar sina transporters kvalitets- och produktivitetsprestanda 
också ofta kommunicerar resultatet till marknaden. Endast tre respondenter av de 14 som fullt 
ut, eller delvis kvantifierar prestandan undviker att kommunicera resultatet till marknaden. 

 
 
2.3 är en fråga där vi önskade jämföra resultatet med en tidigare frågeställning med historiska 
svar från åren 1994-1998. Frågan då var ställd till endast transportköpare, medan denna enkät 
ställde frågan till både transportköpare och transportsäljare. 1998, som är det senaste 
historiska jämförbara året var det 52 % av de tillfrågade respondenterna som ansåg att 
miljöfrågorna var viktiga vid val av transportföretag. Detta var den då högsta uppmätta siffran 
sedan mätningarna började 1994.  
 
Från vår studie kan vi se att andelen har ökat markant. Nu är motsvarande siffra dryga 94 %. 
Det bör i sammanhanget betonas att denna undersökning saknar statistisk säkerhet. 
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Ovan framgår att företagen i huvudsak fastställer sina transporters miljöprestanda årligen. 
 

 
Denna spridning kan förmodligen tolkas som att det råder viss osäkerhet om sammanställda 
miljöprestanda är helt tillförlitlig. 

 
Som synes är det färre företag som mäter sina transporters trafiksäkerhetsprestanda jämfört 
med miljöprestanda.  
 

 
Det är få av företagen som kommunicerar sina transporters trafiksäkerhetsprestanda till 
marknaden. 
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I 2.8 är det en anmärkningsvärd stor andel av respondenterna som inte vet om deras företag 
fastställer eller undersöker arbetsmiljön för sina transportörer. I övrigt väldigt jämnt mellan de 
fyra alternativen, här kan således inga slutsatser dras.  
 

 
Arbetsmiljöfrågor verkar inte lyftas upp särskilt högt i extern kommunikation. 
 
 
Övriga kommentarer från respondenterna angående avsnittet bedömning av marknaden: 

• Alla delar är viktiga vid valet av leverantörer, vi tar hänsyn till allt, sen kan det 
variera. På någon marknad går miljöaspekten före, på en annan pris, på en tredje 
leveransprecision etc. 

• Vi kommunicerar delvis i årsredovisningen, samt under förhandling delger vi samtliga 
deltagare deras inbördes placering i vår HSEQ enkät. 

• Förstår inte frågorna så vi svarade Vet ej. 
 
Slutligen lät vi respondenterna värdera sju olika parametrars betydelse för kunden vid val av 
transportföretag. Svarsalternativen var 1-4 där fyra avsåg en mycket viktig parameter. Ett 
femte alternativ togs med, ”vet ej”. Utifrån deras svar har vi tagit fram ett värderat 
genomsnittsvärde där svarsalternativ ”Vet ej” motsvarade ett medelsvar, det vill säga 2,5. 
 

 
Respondenterna bestod alltså av nio transportköpare, en transportsäljare samt sju respondenter 
som representerade företag som agerade både köpare och säljare av transporttjänster. 

2.9 Kommunicerar ni er arbetsmiljöprestanda för era transporter till 
marknaden?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ja
Delvis

Nej
Vet ej

3.1 Vilken roll har ni? (Besvara följande frågor i den valda rollen)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transportköpare

Transportsäljare

Transportköpare och Transportsäljare



 Företagens logistikanalyser 
 www.conlogic.se  

27 

 

 
För allmän säkerhet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,15. Detta var en av de minst 
betydande parametrarna i vår studie. 
 

 
För leveransprecision blev det värderade genomsnittsvärdet 3,79. Det var enligt vår studie den 
mest betydande parametern.  
 

 
För pris blev det värderade genomsnittsvärdet 3,71. Nära nog lika viktig parameter som 
leveransprecisionen är priset. 
 
 

 
För administration och information blev det värderade genomsnittsvärdet 3,13. Detta var med 
andra ord en mindre viktig parameter i förhållande till vissa av de övriga faktorerna. 
 

3.2 Värdera hur stor betydelse säkerhet har för er/era kunder vid val av 
transportföretag? 4=mycket viktig, 1 = Obetydlig
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För transporttid blev det värderade genomsnittsvärdet 3,56. Detta var den tredje viktigaste 
faktorn. 
 

 
För miljö i allmänhet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,0. Miljö ansågs med andra ord 
ha lägst betydelse av alla parametrar i vår studie. 

 
För flexibilitet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,47. Flexibilitet var den fjärde 
viktigaste faktorn. 
 
Övriga kommentarer från respondenterna var: 

• Vi har gett ett samlat ”subjektivt” svar baserat på våra europeiska kunder. 
• Alla delar är viktiga vid valet av leverantörer, vi tar hänsyn till allt, sen kan det 

variera, på någon marknad går miljöaspekten före, på en annan pris, på en tredje 
leveransprecision etc. 

 

3.6 Värdera hur stor betydelse transporttid har för er/era kunder vid val av 
transportföretag? 4=mycket viktig, 1 = Obetydlig
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Sammantaget blev resultatet nedanstående rankning av kriterier för bedömning av 
transportlogistikens prestanda. Undersökning är gjord helt anonymt, dvs. det är svårt att veta 
om respondenten företräder andra specifika kundintressen eller hur de gjort sin bedömning.  
Tydligt är dock att respondenter verkar sätta traditionell nytta med logistiken främst.   
 
Det kan konstateras att miljö förvisso hamnar lågt i förhållande till mer traditionella faktorer 
för värdering av transportlogistikens nytta, men samtidigt innebär fokus på pris/kostnad ett 
ökat behov av resurseffektivitet, vilket indirekt leder till minskad miljöpåverkan. Intressant är 
även det monumentala genomslag som miljöfrågor fått i jämförelse med en tidigare 
undersökning 1994 då 26 % av företagen ansåg att miljöfrågorna var viktiga vid val av 
transportföretag till skillnad från 94 % i denna undersökning. 
 

Parameter Värderat 
genomsnitt 

Leveransprecision 3,79 

Pris 3,71 

Transporttid 3,56 

Flexibilitet 3,47 

Säkerhet 3,15 

Administration 3,13 

Miljö 3 
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I tillägg till den anonyma undersökningen gjordes 12 djupintervjuer med logistikansvariga 
representanter för 12 olika företag. Deras svar har transkriberats och godkänts av respektive 
person. Nedan har de viktigaste slutsatserna sammanställts helt neutralt utan koppling till vem 
som uttryckt vad. 
 

• Det fordras tydliga ekonomiska incitament för ett starkare miljöengagemang hos 
företagen. Att enbart förlita sig på imagevinster eller kunders miljökrav räcker inte 
som drivkraft till en starkare miljöanpassning av försörjningskedjans transportlogistik. 

• Idag kostar det ibland mer att agera för minskad miljöpåverkan vilket inte kommer att 
leda utvecklingen tillräckligt snabbt framåt. 

• Det fordras mer tydliga och accepterade mätetal för miljöprestanda som kan synas av 
företagens intressenter. Det är fortsatt svårt med precisionen i dessa 
sammanställningar.   

• Politiker måste agera mer långsiktigt för att företag ska våga satsa fullt ut. Om 
skattelättnader eller subventioner dras undan efter kort tid vågar inget företag gå in 
långsiktigt i fördyrande projekt. 

• För att få till stånd ett ännu mer systematiskt förbättringsarbete inom transportlogistik 
avseende trafiksäkerhet och miljö fordras mer debatt, tydliga regelverk och framförallt 
uppföljning med ekonomiska konsekvenser för de som inte efterlever regelverkens 
krav. 

• Ett område som måste utvecklas kring mätning av prestanda är ett större 
livscykelperspektiv, vilket ger större möjlighet att jämföra olika lösningars faktiska 
prestanda. 

• Rent allmänt utgör skatter och avgifter inget bekymmer så länge de drabbar alla lika. 
Att införa regionala regelverk som missgynnar en regions aktörer kan dock skapa en 
misstro mot politiska intentioner. När det gäller energianvändning förstärker 
ekonomiska pålagor endast drivkraften eftersom olja redan idag upplevs allt dyrare, 
medan legala regelverk för vissa utsläpp är en nödvändighet då reducering av dessa 
utsläpp endast utgör en ökad kostnad.   

• Ökade kostnader för sämre miljöprestanda är något som sannolikt skulle driva 
utvecklingen i rätt riktning. Om ett företag kan se ekonomiska fördelar av ett aktivt 
miljöarbete kommer det att ske. Det skulle fordra fasta regelverk för vissa utsläpps 
maximalt tillåtna nivåer. 

• I vissa fall verkar statsfinansiella överväganden eller okunskap gå före en positivt 
styrande miljöbeskattning. Genom höjda banavgifter samt införande av betydligt 
strängare utsläppskrav för sjöfartens svavelutsläpp i enbart Östersjön gör att de två 
mest resurseffektiva trafikslagen järnväg och sjöfart missgynnas. 

• Vissa kunders krav om snabb leverans skapar motsättningar mellan ett aktivt 
miljöarbete med sänkta utsläpp. Genom starkt drivna snabba leveranskrav försvåras 
samordning av leveranser och därmed försämras fyllnadsgrad med tillhörande 
miljöprestanda. 

• Utöver kostnadsbesparing utgör faktiskt vårt företags uttalade värderingsgrund att 
verka mot en hållbar utveckling vår viktigaste drivkraft för att göra våra 
försörjningskedjor mindre miljöpåverkande. 

 
Genomgående önskade samtliga intervjuade företag långsiktigt förutsägbara spelregler inom 
största möjliga geografiska marknad där tillhörande väsentliga prestanda ska mätas och 
följaktligen även följas upp för rättvis bedömning av företagen.   
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7.2 Ekonomiska styrmedel 
Ekonomiska styrmedel eller marknadsbaserade styrmedel innebär ekonomiska incitament för 
att påverka beteendet hos konsument av en vara eller tjänst i en avsedd riktning. I ekonomiska 
termer brukar den miljöpåverkan som någon åsamkar miljön klassificeras ”negativa externa 
effekter”. Negativa externa effekter kan även gälla trafiksäkerhet eller slitage av vägar. Då 
negativa externa effekter sällan prissätts på en marknad talas det om att internalisera de 
negativa externa effekterna. Detta innebär i korthet att samhället på olika sätt prissätter även 
de negativa effekterna som drabbar annan part i samhället. Prissättningen brukar vanligen 
vara i form av skatt (exempelvis koldioxidskatt) eller avgift (exempelvis vägavgift). Utöver 
dessa instrument förekommer även subventioner som ska främja användning av exempelvis 
alternativa drivmedel. Nedan beskrivs några av vanligaste formerna av ekonomiska styrmedel 
som används för att påverka aktörer att minska sin negativa miljöpåverkan. 
 
Avgifter och skatter 
Sverige har energi- samt koldioxidskatt på fossila drivmedel. Syftet är att genom en ökad 
kostnad för dessa drivmedel minska dess användning samt driva på utvecklingen mot 
förnyelsebara drivmedel. Det kan även finnas fiskala skäl till dessa skatter, vilket kan påverka 
dess trovärdighet om dessa skatter senare skulle appliceras även på rena och förnyelsebara 
drivmedel. I nuläget åtnjuter förnyelsebara drivmedel delvis skattebefrielse, men denna 
skattelättnad är inte långsiktigt fastställd. I Sverige fanns tidigare en km-skatt för vägfordon 
som avskaffades 1993 i samband med inträdet i EU. I och med EU:s Eurovignettedirektiv kan 
numera en km-skatt tas ut, vilket också sker i bland annat Tyskland, Schweiz, Tjeckien och 
Slovakien. Det finns även andra exempel på trafikrelaterade avgifter, som t.ex. Sveriges 
m

 

iljödifferentierade farledsavgifter vars storlek är beroende av fartygs utsläpp av 
kväveoxider.  

Handel med utsläppsrätter  
Handel med utsläppsrätter syftar till att kostnadseffektivt minska utsläppen genom åtgärder 
där de kostar minst. Aktörer med höga kostnader för att minska utsläppen kan köpa 
utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. Grunden för handeln läggs genom att 
tak sätts för hur stora utsläppen för en region eller nation får vara under ett år och 
handelsperiod. Den sammanvägda miljönyttan ska uppnås genom att utsläppstaket successivt 
sänks, vilket därmed minskar de totala utsläppen. Flyget inom EU omfattas från och med 
2012 av handelssystemet EU ETS9

 

 avseende deras utsläpp av koldioxid. Även elkraft 
producerad via fossilbaserade kraftverk och därmed indirekt elektrifierad trafik omfattas av 
denna handel. 

Kreditbaserad handel 
Kreditbaserad handel bygger på att det finns ett system för handel av utsläppskrediter för de 
som frivilligt reducerar sina utsläpp under nivån som gäller om verksamheten tillåts fortlöpa 
utan åtgärder s.k. ”business as usual”. Dessa utsläppsrätter kan handlas med andra aktörer 
under samma utsläppstak som har högre reningskostnader för att möta sina uppställda krav. 
Generellt måste handel föregås av certifiering innan de kan handlas med andra aktörer inom 
det gemensamma utsläppstaket. Handeln kan också ske med en myndighet där 
utsläppsminskningar ger samhällsfinansierade subventioner. Exempel på kreditbaserad handel 
är Kyoto-protokollets flexibla mekanismer JI, ”Joint Implementation”, samt CDM, ”Clean 
Development Mechanism”. Gemensamt genomförande, JI innebär att industriländer har 

                                                 
9 EU Emission Trading System inkluderade initialt även samtliga flygningar till och från EU, men dessa kommer 
sannolikt att undantas efter internationella påtryckningar. 
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möjlighet att genom åtgärder i andra länder, som har utsläppstak enligt Kyotoprotokollet, 
tillgodoräkna sig utsläppsminskningar för att uppfylla sina egna åtaganden. Mekanismen för 
ren utveckling, CDM har samma principiella uppbyggnad som gemensamt genomförande. 
Skillnaden är att projekten genomförs i länder utan kvantifierade åtaganden om 
utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet, dvs. i allmänhet utvecklingsländer. CDM 
projekt måste även bidra till hållbar utveckling i värdländerna. I Kalifornien finns även ett 
handelssystem mellan marina källor och landbaserade källor benämnt RECLAIM.  
 
Det svåraste med kreditbaserad handel är att fastställa en rimlig emissionsnivå (baseline) för 
att säkerställa s.k. ”additionality”, dvs. att inte ge bort utsläppsrätter till exempelvis fartyg 
som redan har lägre utsläpp än ”baseline”. Överlag fordrar denna typ av handel ett omfattande 
kontrollprogram som riskerar att förta en del av reningens effektivitetsvinster genom höga 
administrativa kostnader.  
 
Konsortiejämförelse 
Konsortiejämförelse innebär att en grupp av aktörer förenar sig och fastställer ett gemensamt 
utsläppsvärde som ska uppnås inom viss tid av samtliga deltagare. Den nivå som ska uppnås 
måste ligga under den regelmässigt högsta tillåtna nivån utan åtgärder d.v.s. ”business as 
ususal” Denna form kan vara frivillig eller påtvingad. Exempel på denna form av 
marknadsbaserat styrmedel gäller för de europeiska biltillverkarna vars bränsleförbrukning 
samt utsläpp av koldioxid ska uppnås inom viss tid annars inträder annan strängare 
lagstiftning. 
 
Miljödifferentierade avgifter 
Miljödifferentierade avgifter baseras på de fall det förekommer vägavgifter eller 
farledsavgifter som kan differentieras efter farkost eller fordons miljöprestanda. Inom 
sjöfarten förekommer detta i Sverige samt vissa hamnar i Östersjön baserat på utsläpp av 
kväveoxider. På vägsidan förekommer denna form bl. a. på de schweiziska och tyska 
motorvägarna (Maut) beroende på graden av motorns miljöanpassning. Måttstock är generellt 
någon form av miljöindex som graderar fordon eller farkost miljöprestanda.  
 
Miljösubventioner 
Miljösubventioner innebär någon form av finansiellt stöd för exempelvis investering i teknik 
med avsevärt bättre miljöprestanda. Detta har i Sverige t.ex. förekommit för nya biobaserade 
drivmedel samt dyrbara eftermonteringar av reningsutrustningar (HAM och SCR etc.) i 
fartyg. Risken med subventioner är snedvridning av konkurrens. Subventioner medför även 
risker genom att de kan styra mot satsningar som leder till långsiktigt felaktig och inte 
livskraftig teknik. Ett sådant område är framtidens alternativa drivmedel där det råder stor 
osäkerhet om bästa bränsle samtidigt som det ändå förekommer olika stödåtgärder för 
specifika drivmedel.      
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7.3 Legala krav 
Sammanställningen av de legala krav som möter transportlogistiken syftar i detta 
sammanhang endast på dem som direkt påverkar miljö- och trafiksäkerhetsprestanda. 
Sammanställningen är inte heltäckande och ska inte ses som specifikt vägledande utan syftar 
endast till att påvisa de viktigaste områdena samt hur dessa tillämpas. 
 
Tillåtna fordonsstorlekar 
Innebär att olika geografiska regioner tillåter vissa storlekar på fordon. I städer får exempelvis 
endast mindre lastbilar framföras. I Sverige tillåts lastbilar med lastkapacitet på maximalt 40 
ton och en lastbilslängd på 25,25 meter med total bruttovikt på maximalt 60 ton. I Europa 
tillåts generellt endast en lastbilslängd på 18,75 meter samt att den totala fordonsvikten inte 
får överstiga 40 ton. Finland har nyligen arbetat fram ett förslag som föreslår att dagens 
maximala fordonsvikt på 60 ton ska höjas till 76 ton i Finland i början av 2013. 
Underliggande kalkyler redovisar betydande ekonomiska och miljömässiga vinster. Åtgärden 
skulle initialt sänka den årliga logistikkostnaden med 60 miljoner Euro för att senare leda till 
årliga besparingar på 200 miljoner Euro. Enligt finska VTT skulle även luftemissioner minska 
avsevärt. För att denna förändring ska godkännas fordras en nationell förändring av en 
förordning samt ett godkännande av EU-kommissionen.  
 
Olika regelverk inom en och samma transportregion skapar givetvis inkompatibla lösningar 
som i sin tur försvårar optimering av transportlogistiken. En dimensionerande faktor är 
infrastrukturens möjligheter att hantera axellaster och lastprofiler. 
 

 
 
Figur 4. I England finns traditionen med höga dubbeldäckade bussar, vilket gjort att broar 
och tunnlar kan hantera högre fordon. Dessutom har vägar ofta i det närmaste obefintlig 
vägren, inte sällan dragna genom mindre samhällen, vilket sannolikt gjort dem mer negativa 
till långa fordon. Sammantaget har detta lett till användning av dubbeldäckade lastfordon för 
att ändå öka transporteffektiviteten 
    
Tillåtna hastigheter 
Hastigheten påverkar främst bränsleförbrukningen, och trafiksäkerhet men till viss del även 
kapaciteten i den mån en högre hastighet möjliggör ytterligare transportturer. Här råder det 
inga större snedvridande regelverk eftersom samtliga konkurrerande fordon färdas på samma 
väg. Tidspressade kunder kan dock driva fram ett beteende som ökar hastigheter. Det 
viktigaste för en sund konkurrens samt goda miljöprestanda är uppföljning av hastigheter från 
polisiära myndigheter.   
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Tillåtna kör- och vilotider 
Genom att överskrida gällande kör- och vilotider skapas en osund konkurrens som dessutom 
ökar risken för trafikolyckor. Ungefär som med hastigheter finns det tydliga regelverk som 
inte borde kunna snedvrida konkurrensen om de efterlevs. Det är med andra ord viktigt att det 
sker en regelbunden uppföljning att gällande föreskrifter efterlevs. Potentiellt finns här en 
målkonflikt mellan resurseffektivitet och trafiksäkerhet 
 
Tillåtna laster 
Genom att överskrida gällande maximalt tillåtna laster försämras fordonens trafikegenskaper 
vilket leder till försämrad trafiksäkerhet. Samtidigt innebär mer last att relativ miljöpåverkan 
reduceras. Gällande föreskrifter måste med andra ord efterlevas för att säkerställa 
trafiksäkerhet samt en sund konkurrenssituation. 
 
Farligtgodsreglering 
Vid trafikolyckor med farligt gods finns det allvarliga risker för stor negativ lokal påverkan på 
hälsa och miljö. Det är viktigt att regelverk efterlevs eftersom blandning av olika godsslag kan 
innebära stora risker. Samtidigt innebär det att viss samlastning och därmed 
transporteffektivitet kan gå förlorad, vilket också skulle kunna locka till överträdelser av 
regelverken. Det är med andra ord viktigt att detta område följs upp i trafiken. 
 
Tillåtna utsläpp från motor 
För tunga fordon råder sedan en längre tid ett miljöklassificeringssystem i Europa benämnt 
Euroklass, vilket reglerar motorers utsläpp av främst natur- och hälsoskadliga emissioner till 
luft. Vissa av dessa ämnen har även påverkan på klimatet. Detta regelverk omfattar nya 
fordon från olika årtal, vilket gör att äldre fordon med sämre prestanda successivt fasas ur när 
de blivit åldersstigna. Det finns ibland lokala föreskrifter som anger minimikrav på vilka 
motorkategorier som fordras på fordon för att erhålla tillgång till det lokala vägnätet.   
 
Tillåtna bränslekvaliteter 
Sedan 2009 har EU infört legala krav som föreskriver att dieselbränsle för vägtrafik inte får 
innehålla mer än 10 ppm svavel. Detta har inneburit en förbättrad miljö- och 
konkurrenssituation eftersom det fordras mycket långa transportsträckor för att kunna nyttja 
billigare men sämre dieselkvalitet. Även kraven på sjöfartens drivmedelskvalitet håller på att 
stramas upp genom införande av den s.k. SECA i Östersjön, Nordsjön samt Engelska 
kanalen10

 
. 

Tidsbegränsningar 
För vissa vägar och områden råder tidsmässiga framkomlighetsbegränsningar. Dessa 
begränsningar förekommer främst nattetid på grund av trafikens bullerstörningar. Dessa 
regelverk är enkla att förstå, men det är alldeles tydligt att i många fall försämras den 
logistiska effektiviteten. Om ett fordon kunde framföras andra tider än då all annan trafik är 
på vägarna skulle produktiviteten öka avsevärt. I Sverige har vi till exempel förbud mot 
nattdistribution i städer. I New York kräver däremot myndigheten att varuförsörjningen 
främst ska ske nattetid för att inte störa pendlingstrafiken under rusningstid. I Tyskland 
förekommer förbud för tung trafik på vissa motorvägar under helger. 
 

                                                 
10 Sulphur emission control Area 
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Geografiska begränsningar 
I Europa etableras allt fler miljözoner vars syfte är att tvinga fram nya transportlösningar som 
är renare och tystare. Det vanligaste kriteriet inkluderar motorns miljöklass och därmed 
utsläpp av hälsovådliga emissioner. Även tysta fordon förekommer som kriterium för att få 
distribuera gods i en stad. Vanligt är även reglering av fordons storlek som maximeras i vissa 
områden. 
 
Konkurrenslagstiftning 
Transporter kan övergripande kategoriseras som ”delade” eller ”enskilda”11

 

. Med delade 
transporter avses sådana där godset åker kollektivt med andra varuägares gods. Teoretiskt 
finns det en stor effektiviseringspotential för flertalet tranporter om dessa tack vare kunskaper 
om utbud och efterfrågan kunde samordnas bättre. Samordning utgör även en mycket gammal 
affärsnisch för olika former av transportmäklare (speditörer, logistiker etc.) vars syfte är att 
just samordna kompletterande godsflöden. Genom kunskaper om obalanser i godsflöden, gods 
med kompletterande ledtider, vikt- och volymgods kan effektiv samordning genomföras. För 
att denna samordning mellan konkurrenter ska vara tillåten fordras att transporter handlas upp 
i priskonkurrens och inte skapar strukturer som liknar oligopol eller monopol. 

Cabotage 
I syfte att etablera effektivare transporter i Europa eftersträvar EU-kommissionen en successiv 
avreglering av de olika nationella regelverk som lägger hinder för inrikes transporter utförda 
av internationella transportföretag. Dessa möjligheter kallas cabotage. Dagens regelverk 
innebär att en utländsk chaufför får utföra tre inrikes transporter efter en genomförd 
internationell transport. Det internationella transportföretaget måste också ha ett s.k. 
gemensamskapstillstånd samt att förare ska ha förartillstånd. I övrigt måste transportföretag 
efterleva de regelverk och föreskrifter som reglerar trafik i respektive land. Kommande 
regelverk talar om möjligheten att utföra cabotage i 4 dagar efter en utförd internationell 
transport. Den långsiktiga ambitionen från EU-kommissionen är en fullständig avreglering. 
Med denna avreglering förväntas generellt effektivare transporter inom Europa.     
 
Förväntade effekter av kommande ekonomiska styrinstrument och legala krav 
Rent allmänt finns en ambition att etablera en konkurrenskraftig transportmarknad inom EU 
som inte belastas av konkurrenssnedvridande lagstiftning. Samtidigt råder en tydlig ambition 
att transporternas samlade miljöpåverkan ska minskas. Således torde detta innebära att 
väsentliga delar av transportföretagens kostnadskomponenter som utgör grunden för negativ 
miljöpåverkan kommer att bli dyrare. Åtgärder som däremot vitaliserar transportmarknaden 
utan negativ miljöpåverkan kan sannolikt komma att premieras. 
  

                                                 
11 Shared or dedicated transport services  
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7.4 Sammanfattning av företagets drivkrafter 
1) Vid intervjuer framkommer att legalt tvingande krav på väsentliga områden för en 

tillräckligt stor geografisk region verkar vara något som accepteras och efterfrågas av 
marknadens aktörer. Företagen verkar kunna acceptera strängare legala miljökrav 
under förutsättning att de inte försämrar deras relativa konkurrensförmåga. 

2) Ekonomiska styrmedel för en tillräckligt stor geografisk region som gäller långsiktigt 
och inte elimineras eller förändras av ny politisk majoritet är något som accepteras. 
Dock råder här en stor skepsis eftersom dessa historiskt inte varit särskilt uthålliga. 
Företagens anpassning har alltför ofta straffats genom förändrade förutsättningar. 

3) Vid intervjuer verkar det som transportköpare inte är tillräckligt starka för att påverka 
eller har tillräckligt stor vilja att betala mer för mer miljöanpassad transportlogistik. 

4) Företagens egna värderingar, framförallt vid familjeägda företag verkar vara den 
kanske starkaste och mest uthålliga drivkraften hos de ledande företagen.   

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagen främst verkar drivas av ekonomiska 
förutsättningar där miljöförbättrande åtgärder främst kan ske när de även sänker kostnader. 
Det innebär att företagen inriktar sig på kostnadsbesparande åtgärder som dessutom minskar 
miljöpåverkan och oftast även ökar trafiksäkerheten.  
 
Ett område, som kommer att drabba företagen lika är ökande kostnader för fossil olja. Således 
utgör en energieffektiv transportlogistik relativt andra konkurrenters transportlogistik en 
strategisk fördel, som dessutom kan innebära förbättrade möjligheter att bära ökade kostnader 
för förnyelsebara drivmedel som introduceras.  
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8. Förbättringsarbete 
 
Vid förbättring av en verksamhets prestanda förutsätts en rimlig möjlighet att påverka de 
faktorer som styr prestanda.  I detta rätt uppenbara uttalande gömmer sig fyra väsentliga 
aspekter.  
 
För det första är transportlogistik en så kallad härledd efterfrågan. Med detta menas att 
efterfrågan av transporter i mycket stor grad styrs av andra och överordnade system för 
varuförsörjning. I denna rapport är dessa överordnade system benämnda distributionskanaler 
(eller försörjningskedjor). Utformningen av dessa distributionskanaler bestäms efter dess 
totala effektivitet avseende deras möjlighet att tillgodose kunders leveranskrav sammanvägt 
med deras totala resurseffektivitet. Transportlogistiken i sin tur utgör en väsentlig insatsvara 
för optimeringen av dessa distributionskanaler.  
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figur 5. Exempel på distributionskanaler för ett företag till vänster samt dess koppling till 
transportlogistikens produktion.  
 
Ett belysande exempel på detta förhållande är att tillverkning i allt större grad har förlagts i 
Sydostasien. Transportlogistiken erbjuder billiga och tillförlitliga transporter medan 
tillverkningen i dessa länder är väsenligt mer kostnadseffektiv. Företagsledningar bestämmer 
sig således på denna grund för ett nytt optimalt system för distributionskanaler. Med denna 
nya försörjningsstrategi kan dess negativa miljökonsekvenser vida överstiga det 
förbättringsarbete som överhuvudtaget kan uppnås inom transportlogistiken. Nedan är ett 
förenklat beräkningsexempel på konsekvenser av flyttad varuförsörjning från ett närområde 
till varor från exempelvis Sydostasien. 
 

 
 
Figur 6. Överslagsmässig kalkyl av total klimateffekt av att flytta produktion avsevärt längre 
bort från marknad.  
 
Att i ovanstående sammanhang exempelvis eftersträva 5 % bränslebesparing genom träning i 
sparsam körning kan uppfattas som futtigt när en omläggning av hela försörjningsstrategin 
med tillhörande distributionskanalen kanske innebär ett ökat transportarbete med flera tusen 
procent och ökade totala utsläpp med dryga 400 %.  
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Den andra aspekten av påverkansmöjlighet handlar om två väsensskilda principiella 
transportlösningar. Delade transportlösningar respektive egna transportlösningar. Genom att 
nyttja delade transportlösningar, t.ex. en färja där flera företags lastbärare "samåker" gör 
denna lösning effektiv. Dess nackdel är dock att dess sträckning, tider, fyllnadsgrad etc. inte 
är optimerad för en specifik kund utan utgör en kompromiss för samliga medföljande trailers.  
 
Konsekvensen för förbättringsarbetet med delade transportlösningar är att varuägaren inte kan 
genomföra explicita förbättringsåtgärder för sitt gods utan måste förlita sig på att hela 
transportlösningen eftersträvar förbättring. Den vanligaste konsekvensen av denna 
begränsning för konkreta åtgärder är att förbättringsarbetet istället genomförs via generella 
upphandlingskrav som transportlösningen eller aktuell transportör måste uppfylla. 
 
I egna dedikerade transportlösningar kan specifika åtgärder genomgöras på samtliga områden, 
men i gengäld måste transportlösningens samtliga delar, även tomma returtransporter 
inkluderas i lösningens sammanvägda prestanda. Egna transportlösningar brukar 
huvudsakligen etableras av varuägare med stora, ganska specifika produkter som kan bära de 
fasta kostnader som transportlösningen skapar. Detta brukar dock inte hindra att dessa 
lösningar i sin förlängning ofta bjuder in andra varuägare för att ytterligare förbättra 
lösningens resurseffektivitet och därmed uppnå mer balanserande godsflöden. Detta tillägg 
sker dock oftast under förutsättningen att tillkommande gods inte fordrar stora förändringar av 
transportlösningen. 
 
Den tredje aspekten av påverkansmöjlighet utgör en variant av ovanstående systemtröghet. 
För den oinvigde kan dagens transportlösningar stundtals te sig ålderdomliga och sakna mer 
effektiva lösningar. Problemet är dock transportsystemets stora geografiska utbredning och 
befintliga standarder. Låt säga att det fanns en helt ny containerstorlek med väsentligt högre 
lasteffektivitet än befintliga lösningar, men att den inte var storleksmässigt kompatibel med 
dagens 20 och 40 fots containers. Att introducera en sådan lokalt mer effektiv lösning i ett 
delat transportsystem skulle kunna försämra övriga delar av transportsystemet till dess att den 
uppnått en kritisk massa. Att bygga om hela transportsystemet för denna mer effektiva lösning 
ter sig då inte lika självklar. Det finns en rad olika exempel på hur transportsystemets 
utformning med stort beroende av storskaliga standardiserade lösningar har en inneboende 
struktur som alltid måste beaktas vid utvecklingsprojekt av nya innovativa lösningar. 
 
Den fjärde aspekten av påverkansmöjlighet handlar om en grundläggande komplexitet inom 
transportlogistik. Ofta utförs transportlösningar av ett sammanvävt system med olika aktörer. 
Detta innebär att förmedling av specifika eller generella krav ska kommuniceras till en mängd 
juridiskt fristående aktörer. En s.k. fjärdepartslogistikaktör kanske anlitar en speditör som i sin 
tur anlitar flera åkerier med varierande kontraktslängd. Att konsekvent etablera och 
framförallt följa upp krav enligt principen ”katten på råttan…” innebär stora utmaningar i 
komplexa vitt utbreda transportsystem. 
 
Sammantaget finns det trots ovanstående utmaningar en rad goda exempel. För att nå 
framgång är det dock viktigt att inte ignorera ovan nämnda hinder och utmaningar. 
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8.1 Innebörden av förbättring 
I alla de beskrivningar av hur transporter och transportsystems miljöprestanda ska förbättras 
tappas ibland de grundläggande principerna bort på grund av transport- och energisystems 
komplexitet. I detta avsnitt vill vi därför lyfta fram de enkla sambanden som alltid utgör 
fundamentet för de konkreta förbättringar som vi vill åstadkomma.  
 
Till att börja med har transporter ett drivmedel (energibärare). Detta drivmedel kan utgöras av 
elkraft eller oftare ett flytande bränsle. I bränslet finns en viss mängd kemiskt bunden energi. 
Denna energi ska omvandlas till största möjliga mängd nyttigt arbete (exergi) samt minsta 
möjliga mängd förluster (anergi). Kvoten mellan nyttigt arbete och insatt energi är processens 
verkningsgrad (η) som mäts i %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Princip för omvandling av bränsle till nyttigt arbete 
 
På basis av denna grundläggande princip innebär det att transporters utmaningar kan 
sammanfattas i nedanstående samband. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. I ovanstående samband förutsätts en förbränningsmotor (IC) vars omvandling av 
kemiskt bunden energi även genererar koldioxid samt luftföroreningar. Mängden 
luftföroreningar beror på drivmedlets innehåll, förbränningens effektivitet samt eventuell 
efterbehandling av rökgaser. För elmotorer är behovet av effektiv omvandling av elkraft till 
nyttigt arbete också väsentlig, men i denna process genereras elkraft istället på flera 
”uppströms” sätt med olika miljökonsekvenser och utmaningar. I USA har begreppet 
”elsewhere emission vehicles” myntats som sätter fingret på denna skillnad.  
 

Effektivitet = η = Q2
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Energi    =    Exergi      +      Anergi
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Givet att vi utför en effektiv energiomvandling som ger maximalt med fordonsrörelse 
(trafikarbete) ska denna process i sin tur omvandlas till maximal nytta, dvs. utförda 
transporter. Även denna omvandling måste ske maximalt effektivt och beskrivs enligt modell 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Transporteffektiviteten (fyllnadsgrad) för en lastbil i distributionstrafik. 
 
Sammantaget innebär detta förenklade resonemang i korthet att miljöförbättringar av en given 
transport ska inkludera åtgärder som: 
– Sänker bränsleförbrukningen (FC) 
– Eftersträvar hög energi- och CO2
– Använder bränsle utan förorenande ämnen 
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8.2 Kategorisering av förbättringsområden 
En del av detta projekt har varit att försöka identifiera, klassificera och värdera den mångfald 
av initiativ som idag initieras av företag inom transportlogistik. Identifieringen har skett 
genom att studera gamla och nya fallstudier för ett 40-tal företag.  
 
För att kategorisera åtgärderna har nedanstående hierarkiska modell utgjort basen för att 
klassificera olika åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Transportlogistikens hierarki avseende information och fysiska flöden. Fokus i 
denna studie ligger på förbättringar inom den markerade rektangeln.   
 
I denna sammanställning har, som redan nämnts i avgränsningsavsnittet väsentliga och 
komplexa infrastrukturfrågor inte inkluderats. Dock har produktion och distribution av 
drivmedel12

 

 inkluderats eftersom detta är nödvändigt när olika former av framdrivningsteknik 
ska jämföras. Det handlar då om förbränningsmotorer eller elmotorer, samt fossila respektive 
förnyelsebara drivmedel.  

Planering, utveckling samt drift av underliggande infrastruktur kan givetvis vara helt 
avgörande för prestanda och förbättringsmöjligheter, men samtidigt innebär förbättring av 
infrastruktur ofta långa ledtider. Eliminering av infrastruktur i analysen kan med andra ord ge 
missledande prioriteringar då denna komponent för vissa trafikslag utgör en dominerande del 
av den samlade miljöpåverkan, medan andra trafikslag inte använder infrastruktur i samma 
omfattning. Eftersom denna studie främst vill belysa konkreta och praktiska 
förbättringsmöjligheter inom transportlogistik inkluderas dock inte infrastruktur utan det får 
bli föremål för andra studier13

 
.      

                                                 
12 Well to wheel 
13 Trafikverken i Sverige och Norge (väg och järnväg) bedriver för närvarande ett utvecklingsprojekt som syftar 
till att möjliggöra kvantifiering av olika infrastrukturs miljöpåverkan.  
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Baserat på transportlogistikens hierarki enligt figur 10 har företagens sätt att genomföra 
förbättrande åtgärder kategoriserats. Förbättringsarbete kan ske på en mängd områden och 
angreppsätt. För att systematisera dessa olika infallsvinklar beskrivs våra samlade intryck 
enligt nedanstående modell för förbättringsarbete. 
 

 
 
Figur 11. Kategorisering av förbättringsarbete inom transportlogistik 
 
I ovanstående kategorisering bör det poängteras att uppdelningen inte är helt entydig mellan 
de olika blocken. Inte sällan bygger åtgärder på kombinationer av våra åtgärdsområden som 
inverkar på flera områden samtidigt. Vår ambition har dock varit att försöka gruppera åtgärder 
efter deras främsta grund samt genom modellen säkerställa att alla typer av tänkbara åtgärder 
inkluderas.  
 
Vidare kan det konstateras att påverkan genom begränsande åtgärder av framförallt trafik, 
främst bygger på ett myndighetsperspektiv. Begränsning av transporter utgör däremot oftast 
ett marknadsinitiativ. Den viktiga aspekten av begränsande åtgärder är att de är väsentliga 
eftersom åtgärderna för effektivisering samt införande av ny teknik i regel sänker relativa 
kostnader, vilket in sin tur innebär s.k. återverkande effekter14

 

 med ökad efterfrågan av dessa 
resurser. Det sammanvägda resultatet riskerar därför att innebära totalt sett ökad resursåtgång 
eller utsläpp till luft.  

8.3 Mätning av prestanda och uppföljning 
Att mäta och värdera transporter sammanvägda prestanda utgör en betydande utmaning. 
Målsättningen i detta dokument är inte att beskriva de olika aspekter som fordras för en 
vederhäftig uppföljning utan istället belysa de mest väsentliga aspekterna på detta område. 
 
Den prestanda som ska utvärderas kan avse olika system. Det kan avse ett helt 
försörjningssystem eller specifika transporter. Detta är något som tydligt måste specificeras 
vd sammanställning av prestanda.  
 

                                                 
14 Rebound effects 

Begränsa

Effektivisera

Ny 

teknik

Trafik
(Lastbärare/Fordon)

Transport
(Gods/Lastbärare)

Framdrivning
(Fordon/Motor&bränsle)

PåverkansområdenPåverkanssätt
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I denna studie har främst metoder och data från NTM15

 

 utgjort bas för att fastställa 
åtgärdernas effekter. Viktiga områden som måste hanteras för att värdera effekten av åtgärder 
är: 

Systemgränser, fastställer vilket system som omfattas av sammanställningen. I de fall 
sammanvägda resultat ställs samman är målsättningen att inkludera systemet som anges i 
nedanstående figur. 
 

  
 
Figur 12. Inkluderad systemgräns som inkluderas är den streckade rektangeln, s.k. ”well to 
wheel”. 
 
 
Utgångsläge (baseline), anger en lösnings prestanda innan förbättrande åtgärder genomförs. 
Nuläget måste vara knutet till ett specificerat transportsystem vars prestanda i sin tur är 
baserat på tydligt specificerade systemgränser. Utan tydlighet om utgångsläge riskerar senare 
uppnådda effekter att framstå som anekdotiska och därmed av mindre värde.    
 
Relativ prestanda, anger resursanvändning eller utsläpp till luft i förhållande till aktivitetens 
storlek. Det kan exempelvis vara utsläpp i förhållande till transportarbete [g/tonkm]. 
Nyckeltalet kan vara mycket relevant för att mäta verksamhetens effektivitet, men kan isolerat 
leda till felaktiga slutsatser. Genom att till exempel öka transportarbetet proportionellt mer än 
utsläppens ökning kan en effektivitetsökning uppnås medan absoluta prestanda försämras.  
 
Absolut prestanda, anger total resursanvändning eller utsläpp till luft oavsett aktivitetens 
storlek. Det kan exempelvis vara totala utsläpp av koldioxid [ton]. 
  

                                                 
15 www.ntmcalc.org 
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Figur 13. I detta fiktiva distributionsfall beskrivs bedömning av klimatnyttan med relativa 
respektive absoluta nyckeltal för utsläpp av växthusgaser (GHG). Som synes verkar motsols 
distribution ha en avsevärt högre effektivitet (70 g/tonkm i jämförelse med 86 g/tonkm), men 
mätt i absoluta tal släpper motsols ut total 42 kg i jämförelse med 39 kg för medsols. Detta 
distributionsfall visar värdet av att fastställa och följa upp både relativa och absoluta värden, 
både vad gäller nuläge som förbättringar för att inte missledas till felaktiga beslut. 
Sammanställningen visar också att dessa relativa nyckeltal bör beräknas annorlunda för att 
dessa ska leda utvecklingen i rätt riktning. 
 
En vanlig ambition för att förbättra prestanda är att öka fyllnadsgraden. Generellt är detta bra, 
särskilt i kombination med större fordon. Det finns emellertid avvägningar som bör beaktas. 
För det första kan alltför stora fordon försvåra möjligheten till högre fyllnadsgrad. För det 
andra kan en ökad potentiell utlastningsgrad fordra väsentligt längre tomtransporter som gör 
att relativa förbättringar har litet värde uppmätt för hela transportomloppet. 
 

 
  
Figur 14. Relativ nytta vid en ökad fyllnadsgrad i en lastbil med en lastkapacitet på 10 ton  
 
En väsentlig aspekt på förbättringsarbetets sammanvägda nytta är risken att effektiviserande 
åtgärder sänker enhetskostnaden och därmed ökar efterfrågan av transporter. Detta riskerar att 
totalt sett öka miljöbelastningen. Denna form av återverkan kan vara negativ, men det är inte 
helt säkert. Effekten kan bero på det analyserade systemets avgränsningar. Låt oss säga att ett 

Fyllnadsgrad [%] Last [ton] Bränslefbr.[l/km] GHG [g/l] CO2e [g/tkm]
30% 3 0,2 3170 211
60% 6 0,22 3170 116
90% 9 0,25 3170 88
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19 5 95 0.2935 4652

15 20 300 0.2675 16960

10 20 200 0.235 14899

0 10 0 0.17 5389
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mycket effektivt varudistributionssystem ytterligare sänker sina relativa utsläpp och att det 
därmed börjar utnyttjas för hemdistribution av mat och därmed ersätter andra mindre effektiva 
hemtransporter med privatbil. Detta skulle innebära att varudistributionssystemet visserligen 
ökar sina absoluta utsläpp, men att det ersätter andra mindre effektiva transporter med privat 
bil. Att visa och bevisa detta kan emellertid vara mycket svårt.  
 
Vår slutsats är dock att det är viktigt att beskriva både relativa och absoluta prestanda utifrån 
de avgränsningar som tillämpades för sammanställningen.  
 

8.3 Exempel på förbättringsarbete 
Baserat på transportlogistikens hierarki har konkreta åtgärder har åtgärder grupperats efter 
sådana som:  

- begränsar efterfrågan 
- effektiviserar verksamheten 
- förbättrar prestanda genom ny teknik 

 
 8.4 Transport 8.5 Trafik 8.6 Framdrivning 
Begränsa 8.4.1. Minska efterfrågan på 

transporter 
8.5.1. Minska efterfrågan 
på trafik  

8.6.1. Minska efterfrågan på 
bränsle och begränsa 
emissioner 

Effektivisera 8.4.2. Åtgärder för ett 
effektivisera transporterna 

8.5.2. Åtgärder för ett 
effektivisera trafiken 

8.6.2. Effektivisera 
bränsleanvändning och rena 
emissioner 

Införa ny 
teknik för 

8.4.3. Ny transportteknik för 
bättre prestanda 

8.5.3. Ny trafikteknik för 
bättre prestanda 

8.6.3. Ny motorteknik och 
nya drivmedel 

 

8.4 Förbättrande åtgärder inom transport 
Det område som ligger närmast till hands för såväl varuägare som transportör är åtgärder som 
påverkar själva transportflödet.  
 
Utförda transporter mäts ofta i godsets vikt eller volym, beroende vad som är mest relevant 
för den vara som ska transporteras. För att även inkludera sträckan som godset färdas brukar 
även denna inkluderas som en faktor. Detta innebär att transportarbete baseras på godsets vikt 
och den sträcka det färdas, dvs. ton*km. Enheten för transportarbete är således tonkm. I de 
fall godset är lätt med stor volym brukar detta gods räknas om till en vikt genom en specifik 
skrymmefaktor. Denna skrymmefaktor har i grunden som mål att vid debitering rättvist väga 
samman de resurser som åtgår för att transportera godset. Om det krävs en stor 
transportkapacitet utan för den skull utnyttja dess maximala viktskapacitet ska 
”skrymmefaktorn” inkludera detta förhållande. 
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8.4.1. Åtgärder för att minska efterfrågan på transporter 
Det vanligaste sättet att begränsa efterfrågan på transporter sker genom att företag ser över 
sina samlade varuflöden för att koordinera dessa och därmed minska sin efterfrågan av 
transporter. Exemplen på samordning är många. Nedan beskrivs hur detta kan ske. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Genom att samordna transporter från ett flertal leverantörer via en omlastningsnod 
har det samlade transportarbetet reduceras med ungefär 20 % samt att ett större godsflöde 
kan möjliggöra mer storskaliga transportlösningar med bättre miljöprestanda.  
 
Samordning för att minska efterfrågan av transporter sker också i samverkan mellan parter i 
en försörjningskedja. Ett sådant fall av samordning sker i samarbete mellan Coop och 
Proviva. Produktion av Provivas många olika smaker sker i Lunnarp, Skåne. Proviva lagrade 
tidigare sina varor med hjälp av ett tredjepartsföretag i Staffanstorp. Detta innebar 
lagringskostnader för Proviva samt några extra dagars lagerhållning innan produkten ankom 
Coops försäljningshyllor. Hållbarheten blev onödigt kort i Coops butikshyllor. Efter dialog 
mellan Coop och Proviva hämtar Coop numera själva varorna på mejeriet i Lunnarp och 
lägger sina order mer anpassat efter mejeriets produktionsplan: De hämtar Hallonsmak ena 
dagen och Blåbärsmak nästa dag. Detta innebär att varorna ges en längre hållbarhetstid när de 
når butik. Provivas kostnader för lager i Staffanstorp minskade. Den totala sträckan som 
varorna transporteras samt tiden för onödig lagring har minskat vilket lett till minskad negativ 
miljöpåverkan. Detta exempel belyser möjligheterna med att planera logistiken tillsammans 
med leverantörer och att beakta aspekter utanför företagets interna logistik för att optimera 
hela flödet.  
 
Ett annat populärt förekommande tema för att minska efterfrågan av transporter är att 
produkter och insatsvaror ska produceras närmare kund och konsument. Vanligast är att detta 
förs fram för livsmedel och vissa andra konsumentprodukter. Begrepp som exempelvis ”food 
miles” har lanserats för att stärka imagen av lokalproducerad mat.  

500 ton/år

600 ton/år
200 ton/år

300 ton/år

500 km
450 km

550 km

350 km

500 ton/år

600 ton/år
200 ton/år

300 ton/år

50 km

45 km
55 km

35 km

330 km

Före Efter

1600 ton/år

Vikt [ton] Sträcka [km] Transportarbete [tonkm] Vikt [ton] Sträcka [km] Transportarbete [tonkm]
500 350 175000 500 35 17500
600 550 330000 600 55 33000
200 450 90000 200 45 9000
300 500 150000 300 50 15000

1600 330 528000
Summa 745 000 602 500

Situation före koordinering Situation efter koordinering
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Figur 16. I vissa butiker förs korta transportavstånd fram som ett försäljningsargument där 
detta underförstått innebär lägre negativ miljö- och klimatpåverkan. Det lokalproducerade 
varorna marknadsförs ibland vid speciella avdelningar. I detta exempel utgörs detta av 
lokalbrygd öl. Exempel från USA.   
 
Det finns även fall med lokalproducerade industriella insatsvaror, men då är argumenten 
oftare att etablera en säker försörjningskedja. Exempel på detta utgörs av bilindustrins vilja att 
samla nyckelleverantörer i ett närområde för att minska sårbarheten för störda inleveranser. 
Det mest kända exemplet på detta är Toyota city i Japan, men även Volvo har gjort liknande 
ansatser genom att placera kritiska underleverantörer inom det geografiska närområdet. 
 
Argumentationen bakom närproducerade varors fördelar är att deras produktionskostnader, 
resursåtgång samt luftemissioner är ungefär lika oavsett var produktionen sker och 
tillkommande transporter därmed endast ökar dessa kostnader, resursanvändning samt 
luftemissioner. Andra argument är att lokalproducerat bland annat ger lokala arbetstillfällen 
samt för livsmedel säkerställer andra värden som öppna landskap och en bevarad biologisk 
mångfald. 
 
Sett ur strikt klimatpåverkan kan lokalproducerade varor utgöra sämre alternativ än produkter 
tillverkade långt borta med långa försörjningskedjor. Detta kan vara säsongsvarierande 
jordbruksprodukter som trots ogynnsamma förhållanden odlas i växthus med stor fossil 
energianvändning. Om dessa produkter istället odlades i mer gynnsamma klimat skulle den 
samlade klimatpåverkan, inklusive transporter vara lägre. Förespråkare för lokalt odlade 
livsmedel menar att denna ansats dels är för snäv eftersom det finns andra värden än 
klimatnytta, men att vi framförallt borde äta mer säsongsvarierad kost. 
 
Axfood analyserade i ett projekt hela försörjningskedjan där klimatpåverkan kan delas in i tre 
delar. Transport sker från tillverkare till centrallagret, lagring och hantering i centrallager och 
därifrån transport till butikerna. I denna analys exkluderades frukt och grönt då dessa hanteras 
av en extern juridisk part.  Om dessa varuflöden skulle ha inkluderats hade förmodligen 
resultatet påverkats lite grand eftersom dessa varor transporteras relativt snabbt och långt för 
att hållas färska. Resultatet blev ändå anmärkningsvärt. 
 

• När varorna transporteras från leverantören, via centrallager, till butikerna genereras 
det ungefär 0,04 kg koldioxidekvivalenter per kg gods. Transporten av en matkasse på 
10 kg fram till butiken från leverantören ger alltså ca 0,4 kg koldioxidekvivalenter.  
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• Om en kund har fem km till butiken och kör dit med en bil som drar 0,7 liter bensin 
per mil, ger transporten av matkassen hem från butiken utsläpp av ca 1 kg 
koldioxidekvivalenter. Det är alltså mer än dubbelt så mycket än transporten av varor 
från leverantör till butik.  

 
 
Figur 17. Matkassens tranport från butik till hem kan vara den minst effektiva 
transportlänken. 
 
Det bör i sammanhanget poängteras att denna sammanställning bygger på en mängd olika 
data med olika kvalitet. Resultatet ger dock en fingervisning om att försörjningssystemen är 
relativt resurseffektiva. Det finns åtminstone ytterligare en parameter som inte inkluderas i 
denna studie, vilken är eventuellt svinn i försörjningskedjan fram till konsument. Genom att 
anta en viss mix av varor i matkassen med tio kg mat utgör den samlade klimatpåverkan för 
denna produktion drygt 30 kg koldioxidekvivalenter. Om vi antar att 10 % förfars eller slängs 
i försörjningskedjan kommer detta således att utgöra 3 kg koldioxidekvivalenter, det vill säga 
dubbelt så mycket som transporter från tillverkare till butik samt hemtransporter tillsammans. 
Under detta antagande skulle tillförlitliga transportsystem utan skador således utgöra den 
viktigaste parameter för minskad klimatpåverkan.   
 
Det finns även sätt att minska efterfrågan på transporter. Detta kan ske genom att på olika vis 
minska vikt eller volym som ska transporteras. Genom att komprimera produkter och 
inkludera konsumenten i det sista förädlingssteget kan efterfrågan av transporter reduceras. 
Det kanske mest klassiska exemplet utgörs av IKEA, som enbart säljer platta paket och låter 
kunden ”skrymma” upp produkten i hemmet. Andra exempel är Sodastream som levererar en 
produkt som med en kolsyrepatron kolsyrar vatten eller levererar läsk i hemmet baserat på 
kranvatten och essenser.  
 

 
 
Figur 18. Produktdesign av vattenkanna som minimerar transportvolymer.  
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Genom att utforma produkter smart kan dessa fordra mindre utrymme under transporten. Det 
kan handla om staplingsbara produkter, jämt delbara produkter med befintliga lastbärare eller 
att transportförpackningar och emballage reduceras. Det finns ett flertal interna analyser hos 
företagen som köper transporter vilka indikerar mycket stora ekonomiska 
besparingspotentialer för transportkostnader genom ökad fyllnadsgrad.  
 
Andra betydande nya lösningar för minskat efterfrågan av traditionella transporter utgörs av 
distribution via ”ledning”. Istället för distribution av flaskor med vatten sker detta med 
rörledning. Istället för programvaror på fysiska lagringsenheter för programvaror, musik och 
film sker detta via Internet. I stora delar av världen körs gasolflaskor ut till hushållens 
gasspisar med lastbil. Detta skulle kunna ersättas med elektricitet och elspisar.  
 
 

 
 
Figur 19. Komprimerade produkter kräver mindre transporter. ”Print-on-demand” på 
semesterorten ger dagsfärsk lokal tryckt morgontidning helt utan långväga transporter.  
 
Sammanfattande erfarenheter kring minskad efterfrågan av transporter 
Utvecklingstrenderna är mångfacetterade och polariserade för att minska efterfrågan av 
transporter. Å ena sidan ökar efterfrågan av tranporter generellt, främst som en konsekvens av 
ökad centralisering och produktion i fjärran länder vilket ger längre transportavstånd. Denna 
utveckling drivs av en kostnadspress med lägre konsumentpriser och därmed ökad efterfrågan 
av produkter som i sin tur ökar efterfrågan av dessa produkter med ytterligare ökade 
transporter som följd. Samtidigt verkar inte transportmängden i vikt eller volym öka i 
nämnvärd omfattning. Till och med verkar en del produkter elimineras helt till förmån för 
tjänsteförsäljning. Det ökade transportarbetet verkar i större utsträckning bero på globala 
försörjningskedjor och därmed längre transportavstånd. Sammantaget är det samlade intrycket 
emellertid att den ökade konsumtionen med ökad efterfrågan av transport ”äter” upp de olika 
effektiviseringsvinster som hela tiden uppnås. 
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Figur 20. I en brittisk studie16

 

 pekar man på konsekvenserna av en ökad globalisering av 
försörjningskedjor som s.k. ”offshoring” där inhemsk produktion och inrikes transportlogistik 
elimineras och ersätts med produktion i andra länder med tillhörande nya långväga 
transportmönster. Nationellt sänks utsläppen av växthusgaser, men långväga transporter tas 
inte med i statistiken samt att produktionens utsläpp istället inkluderas i den importerade 
produkten. Nettoeffekten i detta exempel visar på ökade utsläpp av växthusgaser.   

Bortsett från olika utvecklingsscenarios för mängden transporter är det också tydligt att det 
moderna samhället bygger på ett allt större beroende av såväl fysiska som elektroniska 
försörjningssystem. Sammantaget leder detta även till en större sårbarhet vid driftsavbrott, 
vilket inte är oviktigt för att bibehålla en produkts trovärdighet på marknaden. Tillsammans 
med geografiskt utjämnade lönekostnader, allt mer automatiserad produktion och fokus på 
minskad sårbarhet kan därmed främja en mer lokal försörjning och därmed minskat 
tranportarbete.  
 

8.4.2. Åtgärder för att effektivisera transporterna 
Ett område som de flesta företag genomför mer eller mindre systematiskt är effektivisering av 
sina transporter. Effektivisering av transporterna bygger på ett ökat utnyttjande av kapacitet, 
vilket kan ske för den enskilda transporten eller för hela transportsystem genom samordnade 
transporter. 
 

                                                 
16 Alan McKinnon 2010 samt Helm, Smale och Phillips 2008 
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För att utnyttja de transportresurser som står till förfogande gäller det att kunna styra och 
använda resurserna optimalt. Resursutnyttjandet kan beskrivas för en given tidsperiod, eller 
den sträcka som exempelvis en lastbil färdas under samma tid. För en distributionslastbil 
skulle detta kunna beskrivas enligt nedan. 
 

 
 
Figur 21. Fyllnadsgraden för en distributionslastbil med två turer per dygn.  
 
I grafen ovan visas hur en lastbil i viss distributionstrafik hinner med två turer per dygn med 
två leveranser i den första turen och två i den andra turen. Kvoten mellan de två turernas ytor 
och den totala kvadraten utgör fordonets fyllnadsgrad. Det är givetvis lockande att försöka 
utnyttja denna resurs under de tider då lastbilen inte används, men där uppstår andra problem 
med ökade kostnader för arbetskraft och möjligheten att leverera utanför normal arbetstid. 
 
Samordning kan ske på olika nivåer och av olika aktörer inom försörjningskedjan. 
Samordningen kan drivas av olika parter i försörjningskedjan vilket leder till lite olika 
lösningar och optimeringsgrunder. Lite schematiskt kan samordning ske mellan parter som: 

- Produkttillverkare 
- Grossist 
- Transportör 
- Försäljning 

 
Det finns ett flertal olika produkttillverkare som etablerat egna försörjningssystem med 
tillhörande transportlogistik. Lite beroende på konkurrenssituation och storlek på egna 
godsvolymer är dessa system antingen helt slutna för andra aktörer eller öppna för utvalda 
andra varuägare. Exempel på sådana nätverk är transportsystem för Scania, SCA, Stora Enso, 
Astra Zeneca och Spendrups. I dessa nätverk inkluderas företag med produkter vars tranporter 
kan samordnas. Tack vare denna öppenhet möjliggörs ökad fyllnadsgrad samt bättre balanser 
av godsflöden. 
 
De samordnande industrianpassade transportsystem etableras initialt ofta i syfte att 
åstadkomma mer effektiva och produktanpassade transporter. Dessa transportsystem 
utvecklas på lite olika sätt. Antingen sker utvecklingen av en varuägare som senare, för att få 
större skalfördelar gör systemet öppet för andra eller så utvecklas dessa transportsystem av 
någon form av transportorganisatör.  
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Inom vägtransporter av läkemedel har ett nätverk, Super Highway, med Astra Zeneca och 
Glaxo Smith Kline som ledande parter initierats. Flera andra läkemedelsföretag nyttjar 
systemet som erbjuder transporter helt utformade för läkemedelstransporter med dedikerade 
transporter inom nätverket.  Ett ”kontrolltorn” planerar avgångar och rutter. Samverkan driver 
förbättringsarbetet inom nätverket. Alla parter har därmed nytta av att föra fram 
förbättringsidéer. 
 
Den vanligaste formen av producentdriven samordning av godsflöden sker i samarbete med 
transportörer där ett nära samarbete där frekvenser, transporttider och leveransprecision 
samordnas för att tillsammans med transportör optimera transporten. Detta har också 
genomförts med framgång av ITT, Electrolux och Atlet. Vanligt är att detta sker i formen av 
ett så kallat kontrolltorn. Lantmännen har exempelvis etablerat denna form av samordning 
genom att leja bort hela sin varuförsörjning till extern part för att därmed säkerställa mesta 
möjliga samordning med andra varuflöden. 
 

 
 
Figur 22. Samordning med hjälp av transportör kan ske på ett flertal sätt. I detta fall 
samordnas tunga drycker med lätta och mer skrymmande plaströr för effektivare transport. 
 
För att åstadkomma en effektiv logistik av skogsråvara till sågverk samt pappers- och 
massabruk sker detta genom samordnade transporter. Sverige är ett internationellt 
föregångsland när det gäller att effektivisera logistiken för skogsråvara till fortsatt förädling. 
Genom samverkan under marknadsmässig konkurrens har mer effektiv varuförsörjning 
etablerats. Genom att genomföra s.k. ”lägesbyten” av samma sortiment av skogsråvara kan 
transporter till bruk och sågverk minskas. Självklart kan tyckas, men för att dessa lägesbyten 
ska bli av fordras att samtliga parter vinner på bytet. Detta kan vara en utmaning eftersom 
någon part i en bytesaffär ibland förlorar på uppgörelsen. Det innebär att affären måste fördela 
totala vinster som uppstår så att alla är tillfreds och kan acceptera lösningen. En sådan 
fördelning är naturligtvis inte helt trivial. Detta innebär att det även finns affärer som inte 
kommer till stånd då denna typ av uppgörelse inte alltid uppnås. 
 
Grunden till affärslogiken är att sågverk, pappers- och massabolag fordrar att efterfrågad 
skogsråvara finns tillgänglig för planerad produktion. Det innebär att dessa företag ständigt 
eftersträvar tillgång på lämplig råvara till bästa pris. Råvaran tas från egna skogar men kanske 
främst köps den från många fristående skogsägare. På denna geografiskt utbredda marknad 
råder stor konkurrens för att erhålla efterfrågade kvaliteter till bästa pris. När väl affären 
mellan parterna är avgjord och skogen avverkad samt placerad vid vägkant uppstår en 
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logistisk utmaning. Bruken ligger fast stationerade medan råvaran finns placerad med stor 
geografisk spridning. Detta innebär att det fordras rätt långa och ibland ineffektiva transporter 
för att skogsråvaran ska komma till sågverk och bruk.  
Eftersom skogsvarans kvalitet är väl känd och dokumenterad har det mot denna bakgrund 
utvecklats en överenskommelse mellan pappers- och massabolagen om lägesbyte av 
skogsråvara för att effektivisera logistiken in till bruken. Denna bytesöverenskommelse 
avseende skogsråvara vid vägkant har sanktionerats av konkurrensverket då de bedömer att 
det på marknaden ändå råder marknadskonkurrens. Enligt en studie som Skogforsk17

 

 gjort, 
baserat på tillgänglig skogsråvara och dess geografiska placering i förhållande till var sågverk, 
pappers- och massabruken ligger i Sverige finns det en total besparingspotential avseende 
transportarbete på 12 %. Potentialen är avhängig på hur mycket av skogsråvaran som köps 
lokalt runt fabriken respektive hur mycket som köps mer långväga och via import.  

Överlag finns en trend att specialisera produktionen även inom papper och trä där t.ex. 
sågverk endast sågar tall respektive gran eller annan specialisering inom produktion av papper 
och massa. Denna specialisering motiveras av att vinsterna för denna specialisering bland 
annat överskrider de ökade transportkostnader som uppstår av att det fordras ett större 
upptagningsområde av mer specifikt efterfrågad skogsråvara. Denna utveckling förstärker 
obalanser i marknaden mellan olika sortiment som fordras för olika produktionsprocesser. För 
att effektivisera transportlogistiken finns det därför även bytesaffärer med olika sortiment av 
skogsråvara. Till detta stora optimeringspussel tillkommer import och export av råvara som 
sammantaget ska balanseras i varuflödena. 
 
Skogforsk har även analyserat hur den existerande varuförsörjningen av skogsråvara sker och 
konstaterat att med smartare ruttning av dagens logistik för skogsråvara finns 
effektiviseringspotentialer på 3 – 17 % avseende transportarbetet. För att försöka komma åt 
denna potential sker olika optimeringsaktiviteter. Bland annat sporras anlitade åkerier att hela 
tiden försöka hitta returflöden som t.ex. skogsråvara av gran i ena riktningen och 
barrmassaved i andra riktningen. 
 
Det kan konstateras att det pågår ett flertal aktiviteter för att effektivisera transportlogistiken 
för skogsråvara. Frågan är dock vilka effekter som uppnås uttrycket i minskade utsläpp av 
växthusgaser och sänkta kostnader. Eftersom detta är en ständigt pågående process är det 
svårt att entydigt beskriva ett basläge och från detta ange vilka besparingar som uppnåtts. Det 
enda vi vet är att den allmänna kostnadseffektiviteten och därmed slutprodukternas 
konkurrensförmåga på marknaden är helt beroende av detta kontinuerliga arbete.  
 
Inom grossistledet för dagligvaror utgör samordning en del av affärsidén. Hos grossisterna 
optimeras varuflödet genom att flera produktproducenter distribuerar sina varor via 
centrallager och vidare ut till försäljningsenheter. Detta sker inte sällan till grossisternas egna 
butiker, dvs. grossisten har allt oftare tagit kontrollen från leverantör till butik. Samordning 
mellan grossister förekommer sällan, men när detta görs sker det i glesbyggd. Exempel på 
företag med egen optimering är ICA, COOP och Axfood. COOP har för att maximera sin 
samordning valt att även ta kontrollen av såväl in- som uttransporter. Exempel på 
grossistföretag med samordning i samarbete med transportör är Ahlsell, vilket sker 
tillsammans med Schenker 
 

                                                 
17 www.skogforsk.se 
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Coop prövar exempelvis en ny lösning för butiksleverans genom förändrad kommunikationen 
med sina transportörer i Göteborg. Coop har formulera hur många leveranser respektive butik 
behöver i veckan. Sedan får transportören bestämma utifrån sitt övriga utleveransschema när 
det passar dem bäst med leverans till butiken. Tidigare har butikerna själva fått bestämma när 
inleverans ska ske, och därmed anpassat transporternas schemaläggning. Av 
bekvämlighetsskäl har det fortsatt så vilket gjort inleveranser mindre effektiva. 
 
En faktor som ytterligare kan förändra delar av dagligvarusektorns försörjningsmönster är 
Internethandel som inkluderar allt fler varor direkt hem till konsumenten. Eftersom 
konsumentens egen transport till hemmet inte sällan är den minst resurseffektiva kan effektiv 
hemdistribution mycket väl formas till det gängse sättet att få hem många fler sorters varor. 
 
Samordning har flera fördelar, men det finns även nackdelar. För det första kan kommersiella 
krav bli svårare att uppfylla. Samordning för bättre fyllnadsgrad kan göra att tiden för lastning 
och eventuella omlastningar blir för lång och därmed inte gör det möjligt att upprätthålla 
nödvändiga transporttider. Särskilt tydligt blir detta vid så kallad balkning, dvs. att ett 
lastutrymme utrustas med två lastnivåer. Lastning av en sådan lastbil med släp kan då ta upp 
till två timmar, vilket kan utgöra en avgörande begränsning. Samordning kan dessutom 
innebära längre transportsträckor och att godset måste omlastas och därmed hanteras i 
godsterminal. Detta kan innebära att relativa prestanda blir avsevärt bättre, men att totala 
prestanda blir sämre.  
 
Optimering av produkter och emballage förekommer med såväl goda som mindre effektiva 
lösningar. Det mindre effektiva lösningarna karaktäriseras av en allt för stor 
transportskadefrekvens. Det traditionella sättet att skydda produkter under transporter är mer 
emballage för att tåla mer eller mindre varsam hantering. Det finns emellertid de som hävdar 
att ett bättre skydd är kunskap om varans känslighet genom information. Detta har uppnåtts 
genom tydlig godsmärkning som orange skylt med AKTAS, men även genom transparent 
emballering. 
 
Effektivare nyttjande av lastutrymmet genom samordning av lastutrymmet för olika varor tack 
vare minskad användning av transportförpackningar kan ge betydande vinster. Detta kan 
innebära en avvägning mellan ett minskat produktskydd och transporteffektivitet. Risken är 
att denna resurseffektivisering innebär skador på de produkter som levereras. Skadade 
produkter måste skickas tillbaka och en ny ersättningsprodukt ska skickas ut till kunden. Om 
detta sker i alltför stor omfattning kommer besparing av transporter snabbt att ”ätas up” av 
retur- och ersättningstransporter. 
 
Kinnarps har för sina kontorsmöbler drivit denna fråga långt genom att transportera i egna 
specialdesignade fordon och skyddat sina produkter med mellanliggande filtar under 
transporten. Dessutom körs fordonet av egna chaufförer med stor kunskap om produkternas 
känslighet. Dessa är inte sällan även ansvarige för ”installation” av dessa möbler hos kund, 
vilket för vissa produkter inneburit en möjlighet att ”skrymma upp” produkterna vid leverans i 
samband med visst montage.      
 
Andra exempel på reducering av transportförpackningar har varit att ställa samman känsliga 
produkter på exempelvis en större lastpall under transporter och därefter emballera endast 
yttersidorna. På detta sätt har produkten skyddats samtidigt som hela sändningsstorleken 
reducerats. Denna metod förutsätter dock att leveransen omfattar flera produkter samtidigt. 
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Sammanfattande erfarenheter kring effektivisering av transporter 
Genomgående sker en ständig utveckling för att effektivisera transporter genom att höja 
fyllnadsgraden i lastbärare. Detta kan ske genom samordning mellan aktörer, men även 
genom att transporteffektivare produkter och emballage. Det finns stora ekonomiska och 
miljömässiga besparingspotentialer med bättre fyllnadsgrad. Hinder för att åstadkomma denna 
samordning utgörs av tidsförluster vid på- och avlastning som omöjliggör samordnade 
transportlösningar, skador som fordrar retur- samt ersättningstransporter eller att produkten 
som ska transporteras fordrar specialhantering vilket är svårt och dyrt i delade 
transportsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Fyllnadsgradsparadoxen beskriver avvägningen mellan frekvens och produktivitet. 
Den främsta möjligheten att effektivisera transporterna är att samordna godsflöden inklusive 
returflöden och låta dessa ”åka kollektivt”. Nackdelen med dessa lösningar är att de inte 
alltid kan tillgodose unika kundkrav då de fordrar viss jämkning av hämtnings- och 
leveranstider. Detta blir därmed lite av en paradox som måste optimeras. Ovan ett exempel 
för distribution till butiker. 
 

8.4.3. Ny transportteknik för bättre prestanda 
 
Transportteknik förekommer i flera hierarkiska nivåer. Den högsta nivå utgörs av 
lastutrymmet på fordonet eller farkosten. Detta lastutrymme kan vara utformat för 
bulktransporter eller hel- och styckelaster. Nästa nivå utgörs av olika former av 
enhetslastbärare som containers, semitrailers, växelflak etc. Nivån under detta utgörs av olika 
former av paller, häckar, rullburar och lådsystem. Nästa nivå skulle därmed utgöras av 
transportförpackningar som håller samman exempelvis flera konsumentförpackningar med 
produkter. Denna hierarki är lite överlappande och indikerar i huvudsak att det finns flera 
nivåer som kan förbättras. 
 
Användande av enhetslastbärare, oavsett hierarkisk nivå syftar till att öka transporternas 
effektivitet avseende utnyttjandegrad samt kanske främst att effektivisera hanteringen. Dessa 
två aspekter kan leda till olika huvudsakliga optimeringar. En enhetslastbärare, vars främsta 
syfte kan vara effektiv sortering i ett automatiserat lager eller för att erbjuda maximalt 
produktskydd kan leda till en sämre transporteffektivitet. Samtidigt kan bättre produktskydd 
innebära mindre godsskador som i sin tur eliminerar ersättningstransporter. En utmaning vid 
användande av enhetslastbärare är deras kapitalkostnad och egenvikt (tara). Andra utmaningar 
är att dessa i större eller mindre grad fordrar positioneringstransporter. Exempelvis råder det 
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systematiska obalanser mellan Kina och USA/Europa, vilket i sin tur fordrar transporter av 
tomma containers i motsatt riktning. Liknande strukturella obalanser förekommer ofta mellan 
städer och landsbygd där glesbyggd producerar varor och tätort konsumerar varor. Ett konkret 
exempel på detta är att Postens kunder i städer, utöver tillförlitlig leverans mest av allt 
efterfrågar effektiv återtagning av transportemballage. 
 
EUR-pallen som mäter 1200 * 800 mm och är ca 150 mm hög används alltjämt i stora delar 
av transportsystemet. Oftast är den producerad av trä och dess vikt är ca 25 kg beroende på 
träets fukthalt. Lastpallen skapar visserligen transporteffektivitet, men den adderar även vikt 
samt att den inte heller kan staplas effektivt under returtransporten. Det finns idag flera 
initiativ för att försöka komma runt dessa problem samtidigt som lastpallens fördelar ska 
vidmakthållas. Dagab använder en pall som skiljer sig från den vanliga EUR-pallen. Vikten är 
14 kg istället för EUR-pallens 25 kg, detta leder till lägre bränsleåtgång/pall. Den är av en 
plasttyp som är återvinningsbar 10 gånger. Pallen har också en konstruktion som gör den 
"nedstaplingsbar". På samma yta får man därför plats med dubbelt så många av denna typ 
jämfört med EUR-pallen. Det finns idag flera andra liknande pallsystem samt att det inom 
containertransport förekommer s.k. ”slip sheet”, vilket är en wellpappskiva som godset lastas 
på och därmed ökar fyllnadsgraden i containern. För lastning och lossning fordras speciella 
don på trucken som kan hantera godset. 
 
 

 
 
Figur 24. IKEAS nya transportförpackning bestående av enbart wellpapp som halverar 
pallhöjden. 
  
För att maximalt utnyttja det utrymme som en enhetslastbärare erbjuder förekommer olika 
lösningar. En sådan som förekommer i England är en dubbeldäckad semitrailer som ökar antal 
platser för lastpaller med 50 % tack vare en lyftanordning för ett övre lastlager. Det kan dock 
inte bortses ifrån en förlängd tid för lastning och lossning av denna semitrailer. 
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Figur 25. Exempel på dubbeldäckad semitrailer 
 
Andra exempel inom vägtrafiken utgörs av olika påkopplade vagnar som på olika sätt 
effektiviserar transporten. 
 
 

 
Figur 26. Ovanstående transportteknik med påhängsvagn används av bland annat 
daglivarusektorn som med vagnen kan genomföra två distributionsturer i en tätort genom att 
de kan lämna ett lager och ta sig till leveransort innan infartstrafiken blivit för omfattande. 
Därefter kan den ställa ifrån sig vagnen för en distributionstur till butiker, återvända och 
lasta om godset från vagn till lastbil och därefter utföra ytterligare en distributionstur. 
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Storleken på fordon ger möjlighet till lägre relativa kostnader och utsläpp. Nedan redovisat 
per plats för lastpall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27. Olika lastbilars lastkapacitet, fyllnadsgrad (η) och tillhörande relativa utsläpp 
[CO2
 

/pallkm] vid vissa antagna utnyttjandegrader. 

Sammanfattande erfarenheter kring ny transportteknik 
Genomgående för resurssparande ny transportteknik är att den framförallt syftar till att 
maximera lastkapaciteten och dess utnyttjande. Om målsättningen är reducering av tids- och 
hanteringskostnader kan dessa lösningar stå i konflikt med resursbesparing.   
 

8.5 Åtgärder inom trafik 
Trafiken fordrar drivmedel, främst fossil olja som vid förbränning omvandlas till 
rörelseenergi men även miljöpåverkande avgaser. Trafiken nyttjar även markytor för vägar 
som konkurrerar med många andra behov. En ökad trafik leder följaktligen till ökad 
användning av drivmedel, mer avgaser samt trängsel på vägarna. Lyckligtvis sker det en 
teknisk utveckling som minskar utsläppen av luftföroreningar och som reducerar 
förbrukningen av drivmedel. Det finns dock grundläggande och svårlösta utmaningar kring 
det sammantagna resursbehovet som dagens transportsystem fordrar.  Det mest svårlösta är 
förmodligen hur dagens oljeberoende ska kunna ersättas med drivmedel baserade på 
biomassa. 
 
Att mäta trafik sker generellt i antal fordons- respektive farkostkilometer [fkm]18

 

. Kostnaden 
för trafikarbete utgör den mest betydande orsaken till såväl kostnader och miljöpåverkan för 
transportlogistiken. Lite förenklat innebär detta att en resurseffektiv och mindre 
miljöpåverkande transportlogistik baseras på ett minimerat trafikarbete samtidigt som det 
utförs maximalt transportarbete. 

                                                 
18 Fordons- och farkostkilometer 
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8.5.1 Begränsning av trafik 
Att begränsa trafiken är i huvudsak drivet av politiska initiativ som på olika sätt önskar 
reducera trafikens olika negativa påverkan avseende fossil resursanvändning, trängsel, 
trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller etc. Denna reglering beskrivs övergripande i avsnitt 7.3 och 
sker idag genom band annat:  

- Tillåtna fordonsstorlekar 
- Tillåtna hastigheter 
- Tillåtna kör- och vilotider 
- Tillåtna laster 
- Farligtgodsreglering 
- Tillåtna utsläpp från motor 
- Tillåtna bränslekvaliteter 
- Tidsbegränsningar för trafik 
- Geografiska begränsningar för trafik 
- Avgifter och skatter 
- Konkurrenslagstiftning avseende samverkan 
- Cabotage (avreglering för ökad effektivitet) 

 
För fjärrgående trafik är olika vägavgifter det vanligaste sättet att påverka trafiken. I Tyskland 
och Schweiz har man infört en vägavgift19

  

 som även finns i och andra delar av Europa. Detta 
förekommer även på andra betalvägar runt om i världen. I vissa länder förekommer även 
helgförbud för tung trafik för att därigenom erbjuda mindre trängsel på vägarna för 
privatbilisterna. Det finns mycket som talar för denna typ av avgifter för att åtminstone täcka 
slitagekostnader. Införande av dessa avgifter är särskilt sannolikt i de länder med stor andel 
internationell trafik som passerar landet. Hur fort och i vilken omfattning denna typ av 
avgifter kommer att införas beror i stor utsträckning på det politiska mod och omgivande 
opinions vilja att begränsa trafiken. Inom EU har grundläggande beslut tagits som ska göra 
denna utveckling möjlig bland medlemsländerna. 

                                                 
19 Maut 
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Vägavgifter: Tunga lastbilar får betala för luftförorening och buller (utdrag ur pressrelease) 
Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 7 juni 2011 
 
EU:s transportkommissionär Siim Kallas välkomnar att Europaparlamentet i dag röstat ja och givit sitt slutgiltiga 
godkännande till förslag till nya EU-bestämmelser som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att ta ut avgifter 
för tunga lastbilar, inte bara som i dag för användning av infrastrukturen, utan också för att täcka kostnaderna för 
luftföroreningar och buller. Översynen av det nuvarande "Eurovignette-direktivet" kommer också att ge 
medlemsstaterna möjlighet att bättre hantera trafikstockningar, med ny flexibilitet för att variera avgifterna för 
tunga lastbilar (med upp till 175 %) under olika dagstider. Europaparlamentet godkände också "öronmärkning" 
så att intäkter avsätts för investeringar i förbättrad transportinfrastruktur genom TEN-T-projekt.  
 
"Europaparlamentets godkännande innebär att vi är överens om nya EU-bestämmelser som gör att tunga lastbilar 
kan få betala hela kostnaden för det buller och de föroreningar de orsakar. De nya EU-bestämmelserna kommer 
at ge rätt prissignaler till operatörerna så att dessa investerar i effektivare logistik, mindre förorenande fordon 
och allmänt mer hållbara transporter. De ger också medlemsstaterna nya verktyg för att bekämpa 
trafikstockningar, genom att de får möjlighet att variera avgifterna över dagen och därmed ta tung trafik av 
vägarna under rusningstrafiken. Det är ett mycket stort steg framåt." Siim Kallas, Europeiska kommissionens 
vice ordförande med ansvar för transport 
 

Eurovignette-direktivet från 1999 om avgifter för tunga lastbilars användning av infrastruktur ger EU-ramarna 
för vägavgifter för tung godstrafik. Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet (men tvingar dem inte) att ta upp 
användaravgifter (tidsbaserade, dvs. per dag, vecka eller år), eller vägavgifter (avståndsbaserade avgifter, t.ex. 
per km) för lastbilar över 3,5 ton (små lastbilar) förutsatt att detta inte leder till diskriminering och att avgifterna 
inte överstiger de återvinningskostnader som behövs för att underhålla och ersätta väginfrastrukturen. 

Nuvarande bestämmelser  

1999 års "Eurovignette-direktiv" förbjuder återvinning av andra kostnader, t.ex. de s.k. externa kostnaderna för 
luftförorening och buller som i dag bärs av samhället och skattebetalarna. Det är detta som måste ändras 
 

De nya bestämmelser som Europaparlamentet godtog i dag går ut på följande:  
De nya förslagen  

Medlemsstaterna får möjlighet att ta ut avgifter från tunga lastbilar för att täcka kostnaderna för luftförorening 
och buller från trafiken, och inte bara avgifter för att täcka infrastrukturkostnaderna. Medlemsstaterna får 
möjlighet att ta ut högre avgifter under rusningstrafik och lägre avgifter under perioder med låg trafik så att de 
bättre kan styra trafikflödet och minska trafikstockningarna. Den kompromiss man kom fram till tillåter högre 
avgifter i områden med hög trafik, med upp till 175 % över medelavgiften, med toppavgifter under maximalt 
fem timmar per dag och låga avgifter under resten av tiden på samma vägavsnitt. I praktiken skulle avgifterna för 
de externa kostnaderna utgöra 3-4 ct/km beroende på fordonets Euroklass, vägarnas läge och trängselnivån. 
Avgiften ska tas ut med ett elektroniskt system som ska vara helt interoperativt inom EU till 2012. Ett kvitto med 
exakta uppgifter om beloppet för externa kostnader kommer att ställas ut till transportföretagen sp att de kan 
vidarebefordra kostnaderna till sina kunder. 
Direktiven utvidgar Eurovignette-direktivet så att det inte bara som i dag täcker TEN-T-näten (Transeuropeiska 
nät) utan alla motorvägar i hela Europa samt gör det möjligt att avsätta intäkter från vägtullar för att förbättra 
transportsektorns hållbarhet. De nya bestämmelserna ger starka incitament för att avsätta intäkter för att 
finansiera vissa typer av transportprojekt som definieras i direktivet, till exempel alternativ infrastruktur, 
innovativa rena transportsystem eller områden med säker parkering. För att tillämpa detta kan medlemsstaterna 
också besluta att avsätta 15 % av de sammanlagda intäkterna (både från infrastrukturavgifter och avgifter för 
externa kostnader) för projekt inom det transeuropeiska nätverket. Det finns också en rapporteringsskyldighet för 
att garantera öppenhet och insyn, som innebär att medlemsstaterna regelbundet måste rapportera om hur de 
använder alla intäkter från vägtullar.  
 
Särskilda bestämmelser gäller för bergsområden, som samtidigt kan tillämpa de nuvarande extraavgifterna och 
de nya avgifterna för externa kostnader för fordon i euroklass 0, I och II och för Euro-III-fordon från och med 
2015. De extra intäkterna ska användas för att finansiera prioriterade TEN-T-projekt på samma TEN-korridor 
(obligatorisk "mini-öronmärkning"). Det finns en klausul om periodisk granskning för att löpande granska 
principen om att förorenaren betalar och internaliseringen av de externa kostnaderna. Därigenom kan 
kommissionen ta fram rapporter om ytterligare internalisering av externa kostnader, även i andra transportsätt, 
för andra fordon och för att bättre harmonisera sina strategier. Rapporterna ska läggas fram 12 respektive 48 
månader efter det att direktivet träder i kraft. Vid behov kan kommissionen göra nya lagstiftningsförslag 
utgående från dessa rapporter. Mer information: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm�
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Lokalt förekommer också begränsningar av godstrafiken i tätorter genom miljözoner som 
främst reglerar hälsoskadliga emissioner samt tillåtna transporttider och fordonsstorlekar. 
Vidare förekommer trängselavgifter i några få städer i Europa som syftar till att främst 
begränsa privatbilismen.  
 

 
 
Figur 28. Miljözoner i London och Stockholm.  
 
I Stockholm har trafiken tack vare trängselskatter reducerats vilket inneburit effektivare 
varudistribution i staden. Däremot inkludera trängselskatten inte kringfartsleden 
Essingeleden, vilket gjort att denna förbifart har drabbats av betydande trafikstockning. För 
närvarande diskuteras om även denna väg ska omfattas av trängselskatt. Även i Göteborg 
kommer en trängselskatt att införas.  
 
För transportlogistikens distributionstur utgör en trängselskatt oftast en ekonomisk fördel. Vid 
en utvärdering20

 

 av trängselskattens effekter i Stockholm visade det sig att de 
distributionslastbilar som analyserades kunde utföra sina transporter betydligt snabbare än 
tidigare. Under testet minskade trafiken med ungefär 20 %. På basis av denna undersökning 
kan följande överslag göras: 

– Distribution med liten lastbil minskade sin kötid med 1 timme per dag   
– En bil med chaufför kostar ungefär 500 kr/timme 
– Trängselskatt per dag utgår maximalt med 60 kr 
 
Med dessa antaganden skulle denna bil spara 500 – 60 = 440 kr/dag, på årsbasis mer än 
100 000 kr under antagandet om 240 arbetsdagar. Till detta tillkommer drivmedelsanvändning 
och avgasutsläpp som minskad kötid kan eliminera.  
 
Sammanfattande erfarenheter kring begränsad trafik 
Detta område är främst drivet av samhällsintressen där trafik visserligen innebär nytta i form 
av mobilitet, men även innebär att trafikens olägenheter drabbar samhällets övriga 
intressenter. Långsiktigt är det sannolikt att idag fria men knappa resurser som mark, dvs. 
vägar kommer att prissättas på olika sätt vilket kommer att påföras den trafik som nyttjar 
vägen. 
 

                                                 
20 Utfördes av Transportindustriförbundet under det tests som genomfördes före det att trängselskatten i 
Stockholm gjordes permanent. 
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8.5.2 Effektivisering av trafik 
För att effektivisera trafiken finns i huvudsak följande olika instrument: 

1) Använda det mest effektiva trafikslaget
2) Optimera sträckan som trafikeras
3) Optimera användandet av fordon och farkost

När det gäller mest effektiva trafikslag styrs detta av en mångfald av faktorer. Detta gör att 
politiska viljeyttringar om överflyttning av godstransporter från landsväg till järnväg inte 
alltid är enkel. Krav om ledtider, tillförlitlighet och kostnader är nästan alltid styrande för de 
lösningar som väljs. Järnvägslogistiken har tyvärr inte alltid möjligheten att möta dessa krav. 

Med en historisk tillbakablick är det intressant att betrakta utvecklingen av fördelningen 
mellan väg och järnväg inom Europa uppdelat på de tidiga 15 medlemsländerna och 
tillkommande 10 nya, framförallt forna öststater. I det gamla Östeuropa dikterades rätt mycket 
av lösningar utifrån centralt styrda direktiv. När muren föll och en del av dessa länder kom in 
i EU utvecklades en ökat marknadsstyrd transportlogistik. Utvecklingen har därefter gått allt 
mer mot den trafikslagsfördelning som gäller övriga Europa.  

Figur 29. Fördelning mellan väg och järnvägstransporter inom Europa21. 

För att flytta över gods till järnväg fordras dels ett tillräckligt robust järnvägssystem som vid 
driftstörningar ändå kan fungera genom andra alternativa lösningar (redundans). Utöver detta 
måste lösningen kunna hantera hela transportbehovet, exempelvis dörr till dörr på ett effektivt 
sätt utan fördyrande omlastningar. Slutligen krävs rätt stora godsvolymer för att uppnå 
tillräckliga ekonomiska skalfördelar. 

21 Eurostat efter bearbetning av Conlogic 
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Dessa utmaningar antog Coop när de bestämde sig för att etablera en järnvägsbaserad 
transportlogistik. Drivkrafterna för detta var en tillförlitlig logistik med kostnadsbesparing på 
kort och lång sikt som även skulle minska deras miljöbelastning. En huvudsaklig komponent i 
upplägget var att ta kontrollen över samtliga tranporter från leverantörer för att därigenom 
skapa tillräckliga godsvolymer för en järnvägslösning. För att möjliggöra transport hela vägen 
fram till butik baserades transporten på lyftbara semintrailers som kan dras efter en dragbil 
eller ställas på tåg, vilket också skapade efterfrågad redundans. 
 
Det sammanvägda resultatet av denna lösning blev en kostnadsbesparing samt en kraftigt 
sänkt klimatpåverkan. 
 

 
 
Figur 30. Coop:s lösning med tågtransporter och lastbilar för att anlända direkt till butik. 
 
 Totalt Transport Terminal 
CO2 14,3 e [g/tonkm] 13,8 n/a 
CO2 4 436 961 e [kg] 4 277 802 159 159 
Andel [%] 100 96 4 
 
Figur 31. Sammanställning av utsläppen av koldioxidekvivalenter för Coop:s 
transportlösning med tåg. 
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Utsläppen av klimatpåverkande gaser beräknades med stöd av data från NTM. Utfallet blev 
en total sänkning av utsläpp från den tidigare lösningen med lastbil med ungefär 40 %. 

Att optimera de sträckor som ett fordon färdas kan ge betydande besparing genom en 
avvägning mellan kortaste sträcka och att hitta kompletterande gods som höjer 
fyllnadsgraden. Ansvaret för denna optimering ligger på både trafikledning och chaufför. Med 
stöd av modern ruttoptimering kan mer effektiva lösningar etableras samtidigt som kundernas 
krav kan tillgodoses. Detta innebär att den rutt som kunden tror att transporten tar ske sällan i 
praktiken utan den är ofta optimerad för att via en annan kund eller godsterminal kunna få 
med mera gods. 

Sammanfattande erfarenheter kring effektiviserad trafik 
Att effektivisera trafiken genom att flytta transporter till mest resurseffektiva trafikslag samt 
även minimera fordonsrörelser utgör ett mycket politiskt korrekt område som sannolikt 
kommer att drivas av höjda kostnader för att bedriva vägtrafik. 

8.5.3 Ny teknik för trafiken 
Under förutsättning att det finns tillräckliga godsmängder ges större fordon och farkoster en 
fördel eftersom tillkommande vikt och därmed bränsleförbrukningsökning inte är lika stor 
som den ökade lastkapaciteten. Ännu större nytta erhålls om det gods som transporteras har en 
låg specifik vikt (volymgods) och därmed upptar hela lastutrymmet utan att uppnå fordonets 
viktbegränsning.  

För timmertransporter har detta prövats under en tid genom att i olika flöden göra lastbilarna 
längre så att de kan lasta ytterligare en trave med timmer (En Trave Till). Projektet ETT med 
dessa timmerbilar innebär att de tillåts vara 32 meter (normalt 25,25 m) långa och med en 
totalvikt av 90 ton (normalt 60 ton). Med denna konfiguration kan de lasta ungefär 22 ton mer 
än en konventionell lastbil och den ökade bränsleförbrukningen är ca 1,1 liter per mil.  

För trafiken mellan Göteborg och Malmö pågår ett liknande test där Schenkers fjärrgående bil 
på 32 meter med styckegods kan transportera detta relativt lätta men volymkrävande gods. 
Lastbilen lastar 43 m3 mer än en konventionell 25,25 meters lastbil och 50m3 mer än en 24 
meters lastbil. Bränsleförbrukningen är i genomsnitt 4,88 liter per mil, vilket per transporterad 
enhet sänker förbrukningen väsentligt. Viktsmässigt lastas bilen mycken sällan så att 
bruttoviken uppnår 75-80 ton vilket förklarar den relativt modesta bränsleförbrukningen. 
Fordonets nackdel är att den endast har tillstånd att färdas en specifik sträckning, vilket måste 
ske vissa tider på dygnet. Om det av något skäl sker ett trafikstopp kan denna 
fordonskombination inte välja andra vägar utan blir fast där den för stunden är belägen.  
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Figur 32. Ökad lastkapacitet ökar den relativa energieffektiviteten inom vägtransporter av 
timmer och styckegods. 

För att åstadkomma effektiviserande trafiklösningar utgör samspelet mellan de olika 
trafikslagen en viktig byggsten i s.k. kombitransporter. Utmaningen ligger ofta i att 
åstadkomma ett tillräckligt robust och kostnadseffektivt transportsystem som kan leverera 
enligt transporttidplaner trots omlastningar mellan trafikslagen. Ytterligare en fara med 
kombinerade transporter är att det transporterade godset skadas vis omlastning.  
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Ett framgångsrikt exempel på kombinerade transporter är Stora Enso och deras transporter av 
pappersrullar från Skoghall till kunder i centrala Europa. Lösningen baseras på järnväg, 
sjöfart samt vägtransport. 
 
 

 
 
Figur 33. Stora Ensos transportkedja från Skoghall till slutkund i Centraleuropa 
 
Tack vare denna lösning med flera olika trafikslag kan dels transporten göras med ungefär 40-
50 % lägre utsläpp av växthusgaser, men viktigt är också att de transporterade pappersrullarna 
tack vare den egna lastbäraren med anpassad lastnings- och lossningsteknik reducerar 
godskadorna till ett minimum. Det sistnämnda är något som sällan beaktas i miljöanalyser, 
men faktum är att skadat gods ofta genererar en returtransport och även ersättningstransport.  
 
Kostnader för omlastning mellan trafikslag utgör ofta en hämmande faktor för att utveckla 
kombinerade transportlösningar baserat på flera trafikslag. En lösning som utvecklats i 
Sverige av Kockums industrier är en järnvägsvagn som ska kunna lastas och lossas med 
semitrailers utan en separat kran. Dessutom är det så att endast 5 % av alla semitrailers i 
Europa är byggda för att kunna lyftas med kran (25 % i Sverige).  
 
Kockums lösning som ska möjliggöra kostnadseffektiv omlastning mellan väg och järnväg 
heter Megaswing. Genom att fälla ut en ramp från vagnen kan semitrailers köras ombord av 
en dragbil. Introduktionen av denna teknik går lite trögt. Enligt Kockums råder det ett 
intresse, men det saknas finansiella möjligheter.  
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Figur 34. Megaswing järnvägsvagn för ett förenkla omlastning mellan väg och järnväg. 
 
Minskad friktion för fordon och farkoster utgör en väsentlig teknik för trafikens minskade 
bränsleförbrukning. Nedan redovisas några exempel på pågående åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 35. Tre exempel på hur rullmotstånd och luftmåtstånd kan reduceras med hjälp av ny 
teknik. Den droppformade trailern anses sänka luftmotståndet med upp till 12 %. Genom att 
det införs märkning av däck som även inkluderar deras rullningsmotstånd kan detta minska 
bränsleförbrukningen. Att EU nu tillåter viss förlängning av fordon gör det ekonomiskt 
möjligt att avsluta lastbärarens baksida för minskat luftmotstånd utan avkall på 
lastkapaciteten. 
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Sammanfattande erfarenheter kring ny trafikteknik 
Överlag utgör ny trafikteknik stora möjligheter för effektivisering, men det kan inte nog 
betonas att en förnyelse av trafiksystemet hindras av dess inbyggda förändringströghet. Denna 
förändringströghet grundar sig på att hela trafiksystemet är sammankopplat över stora 
geografiska områden med många medverkande parter. Om inte lösningen är ett slutet system 
fordras en mycket stor s.k. kritisk massa för att få till stånd en omläggning som kanske 
kullkastar befintliga strukturer med stora inbyggda ekonomiska värden. 
 

8.6 Åtgärder inom framdrivning 

8.6.1 Begränsa bränsleförbrukning och emissioner 
Att begränsa bränsleförbrukningen drivs främst för att sänka företagets kostnader och således 
samspelar företagens ekonomiska mål oftast med miljömässiga mål. När det gäller 
begränsning av skadliga luftemissioner utgör detta ofta en merkostnad i form av ny avancerad 
förbränningsteknik eller efterbehandling av avgaser. Detta innebär att dessa begränsningar 
främst drivs av myndigheters krav. Vid minskad bränsleförbrukning reduceras oftast även 
mängden avgaser, och då även de skadliga emissionerna. Det finns dock fall då en högre 
förbrukning kan leda till effektivare förbränning och således även en lägre mängd skadliga 
emissioner. 
 
Det finns idag inga legala begränsningsåtgärder avseende bränsleförbrukning för tunga 
fordon. Det finns dock uppföljningssystem mellan transportör och köpare av transporter där 
en specifik bränsleförbrukning inte får överskridas. Utmaningen vid denna typ av krav är att 
den måste beakta vilken typ av transporter som avses för att inte systemet vara relevant. 
 
När det gäller skadliga emissioner finns det i huvudsak tre olika begränsande regelverk. Dessa 
är det japanska, det amerikanska samt det europeiska systemet. Det europeiska systemet 
benämns Euroklass och introducerades i början av 1990-talet. Med ett stigande nummer av 
Euroklass anges att dessa motorer måste möta krav om lägre emissioner av skadliga 
emissioner.   
 

 
1 Environmentally Enhanced Vehicle 
 
Figur 36. EU:s lagkrav avseende lastbilars miljöprestanda22

 
 

Med en strängare lagstiftning för att driva fram lägre skadliga luftemissioner från tunga 
fordon följer även ett visst motsatsförhållande till bränslebrukning. Tack vare en intensiv 
forskning och utveckling har emellertid fordonstillverkare stadigt lyckats sänka sin 
bränsleförbrukning trots strängare legala krav. Enligt flera fordonstillverkare har denna 
sänkning av bränsleförbrukning i snitt varit 1-2% per år.  
 
                                                 
22 Transportlogistik och miljö 2011 Conlogic AB 

Typ R49 -1 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 EEV1

Lag från 1982 1990 1993 1996 2000 2005 2008 2013 2000
Introduktion 1987 1991 1993 1999 2005 2007 2012 2000
Enhet g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
NOx 18 14.4 9 7 5 3.5 2 0.4 2
HC 3.5 2.45 1.1 1.1 0.66 0.46 0.46 0.13 0.25
PM - - 0.14 0.08 0.1 0.02 0.02 0.01 0.02
CO 14 11.2 4.5 4 2.1 1.5 1.5 1.5 1.5
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Figur 37. Trots strängare lagkrav för att minska skadliga luftemissioner har förbrukningen 
per fordonskilometer sjunkit stadigt. Det potentiella hoppet neråt efter 2010 inkluderar 
hybridisering (el/diesel) av framdrivning.23

 
 

En väsentlig insatsvara för framdrivning av fordon är bränslet. Inom de konventionella 
bränslena för dieselmotorer har legala begränsningar inneburit allt mer harmoniserade 
regelverk för tillåtna innehåll av skadliga ämnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 38. Förekommande dieselkvaliteter24

  

 Internationellt ligger svavelhalten inom sjöfart 
kring 2,7 procent i bunkerolja Glädjande är att tack vare EU har den diesel som förekommer 
i EU:s 27 länder en svavelhalt som underskrider 10ppm. 

                                                 
23 Scanias presentation 
24 http://www.transportenvironment.org/docs/Publications/2004Pubs/2004-
11_joint_ngo_air_pollution_from_ships.pdf 
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Den kanske mest viktiga aspekten på drivmedel är vilken mängd fossilt kol de innehåller. 
Eftersom förbränning av fossila ämnen tillför koldioxid till atmosfären utgör dagens stora 
utmaning av hur vi kan ersätta drivmedel bestående av 100 % fossilt kol till drivmedel 
baserade på förnyelsebara drivmedel.   
 
I huvudsak sker utvecklingen och introduktionen av förnyelsebara drivmedel genom dels 
inblandning i konventionell diesel, vilket därmed inte påverkar motorerna under förutsättning 
att bränslets specifikationer kan vidmakthållas. Det andra sättet att introducera förnyelsebara 
drivmedel sker genom helt nya bränslekvaliteteter, men som då fordrar nya eller modifierade 
motorer.   
 
Sammanfattande erfarenheter kring begränsad bränsleförbrukning och emissioner  
De instrument som nyttjas och fordras för att stimulera och därmed åstadkomma denna 
utveckling är i huvudsak: 

- Skattelättnader för renare motorer och förnyelsebara drivmedel 
- Miljödifferentierade avgifter på vägar och farleder 
- Subventioner till ny teknik 

Utan dessa incitament skulle sannolikt utvecklingen gå betydligt trögare. 
 

8.6.2 Effektivisera för att minska bränsleanvändning och emissioner 
För att minska förbrukning av drivmedel och därmed öka energieffektiviteten kan tekniska 
lösningar och handhavande var för sig eller tillsammans göra stor skillnad. Genom att utbilda 
en chaufför i sparsam körning finns det dokumenterade besparingsportentialer, men även risk 
att återfalla i gammalt beteende. Detta innebär att denna form av utbildning även måste 
inkludera fortlöpande uppföljning. 
 

 
 
Figur 39. Utbildning i sparsam körning har stora besparingspotentialer, men studier visar 
även att det utan uppföljning finns betydande risker att förarbeteendet återgår till tidigare 
körmönstret.   
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För ett framgångsrikt arbete att minska bränsleförbrukningen fordras mer än en enstaka 
insatser. Flera studier visar att framgång på detta område måste grunda sig i en djupare 
övertygelse att långsiktigt eftersträva ökad energieffektivitet. Det måste vara en kultur som 
genomsyrar alla medarbetare i organisationen. För att etablera denna företagskultur finns det 
sannolikt flera olika sätt, men en gemensam nämnare för framgångsrika företag i flera 
transportrelaterade branscher visar att ledningen är engagerad och driver dessa frågor samt att 
dess genomförande sker med stor grad av delaktighet individuellt engagemang hos flertalet 
medarbetare. 
 
Genomgående för de transportföretag som framgångsrikt ökar sin energieffektivitet är att de 
genomsyras av en filosofi där alla tänkbara, små som stora åtgärder testas och utvärderas. Ett 
sådant exempel är Karlssons åkeri i Oskarshamn som utför dagliga turen mellan Oskarshamn 
och Södertälje med lastbilshytter för Scania. För varje tur måste åkeriets fordon tanka för att 
klara rundturen. Av gammal vana har dessa tankningar alltid inneburit full tank, trots att detta 
inte behövts. För en tid sedan beslutade åkeriets att endast genomföra ”flygtankningar”, dvs. 
endast tanka så mycket bränsle som behövs för kommande tur. Med denna filosofi har åkeriet 
årligen undvikit att transportera 107 ton diesel. Med 1400 turer per år innebär detta visserligen 
endast 75 kg per tur där lasten är ca 10 ton, men förändringen har även ett symboliskt värde 
som signalerar att ingen åtgärd är för liten att genomföra för att spara bränsle. 
 
Ett annat företag som har åstadkommit denna kultur är Alfredssons åkeri i Norrköping som på 
sex år har minskat sin bränsleförbrukning med 19 %. Detta har åstadkommits genom att 
systematiskt förbättra de logistiska förutsättningarna: 

- I dialog med kunder fastställa ledtider som möjliggör lägre hastigheter 
- I dialog med kunder fastställa transportbehov för att kunna erbjuda fordon med rätt 

kapacitet och motorstyrka för dessa uppdrag 
 
Utveckla tekniska lösningar för att minska: 

- Luftmotstånd med hjälp av tekniska åtgärder för bättre luftriktare, rätt 
påbyggnadshöjd, bättre övergång mellan bil och släp etc.  

- Rullningsmotstånd genom användning av rätt typ av däck på rätt plats, löpande 
kontroll av ringtryck etc. 

 
Ett exempel från Alfredssons åkeri som väl belyser de möjligheter som finns att minska 
utsläppen genom samverkan med kunder är ett reguljärt trafikflöde mellan Norrköping och 
Norge. I detta fall handlade det om att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. För 
Alfredssons åkeri sker denna trafik med olika antal resor per vecka samt att leverans i Norge 
till olika kunder kan innebära lite olika ledtider. Nedanstående exempel är därför baserat på 
Alfredssons genomsnittliga bil till Norge, men i kalkylen antas ”raka lass” dvs. lika mycket 
gods fram och tillbaka varje dag. Riktigt så sker dock inte Alfredssons upplägg.  
 
Tidigare med en högre hastighet drog den genomsnittliga lastbilen 3,6 liter per mil. Denna 
hastighet fordrades för att kunna klara transportsträckan på ett förarpass. Genom att sänka 
hastigheten klarar fordonet en något kortare sträcka på samma tid, vilket därmed fordrar en 
dialog med kunderna eftersom leveransen fördröjs. Å andra sidan gav denna åtgärd en 
väsentlig sänkning av bränsleförbrukningen samt att utsläppen av växthusgaser minskade 
betydligt. Bara för en lastbil i denna trafik minskar utsläppen varje år med 35 ton CO2e. Om 
vi till detta jämför med vad en genomsnittlig lastbil beräknas ha för bränsleförbrukning enligt 
NTM blir den teoretiska besparingen 44 ton CO2e varje år.  
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Figur 40. Besparingar inom Alfredssons åkeri 

Enligt Erik Alfredsson på åkeriet finns det egentligen inga nackdelar med denna 
ledningsfilosofi med fokus på energieffektivitet eftersom den både leder till sänkta kostnader, 
lägre utsläpp, lugnare arbetsmiljö, bättre trafiksäkerhet samt inte minst ett stort engagemang 
bland medarbetare. Den enda risk som finns är att kunder inte värdesätter dessa fördelar utan 
kräver ledtider som omöjliggör denna typ av lösning.  

Sammanfattande erfarenheter kring effektivisering för minskad bränsleförbrukning 
Detta område borde inte möta några större bekymmer eftersom åtgärder oftast innebär ett 
förbättrat ekonomiskt resultat. Risken är dock, som Erik Alfredsson anger att kunderna med 
kortare ledtidskrav skruvar upp tempot och därmed ökar energianvändningen.   

8.6.5 Ny motorteknik och nya drivmedel 

Introduktionen av ny motorteknik och framdrivning sker på flera fronter. Nya motorer som 
hanterar helt nya drivmedel är ett utvecklingsspår som inkluderar drivmedel som etanol, 
dimetyleter samt dieselmetan. Den gemensamma utmaningen för dessa tekniker, utöver att få 
tekniken att fungera tillräckligt effektivt och driftsäkert är att etablera tillräckligt storskaliga 
lösningar. Drivmedelsproduktion och distribution fordrar en viss omfattning för att vara 
lönsam. Detsamma gäller motorer och fordon. I nuläget är de flesta av dessa projekt beroende 
av ekonomiskt stöd från någon av samhällets aktörer.  

Den utveckling som baseras på befintliga motorer, men med inblandning av biomassa gör för 
närvarande stora framsteg och för stunden finns 4 olika drivmedel på marknaden med större 
inblandningsgrad än den gängse tillgängliga dieselns kvalitet. Sammantaget gäller dock att 
samtliga av dessa drivmedel är beroende av den skatterabatt som staten erbjuder för 
inblandning upp till 15 %.  Sett ut ett livscykelperspektiv (wtw)25 reduceras utsläppen av 
koldioxidekvivalenter med ungefär 15 till 25  % samtidigt som motorernas prestanda i övrigt 
är oförändrade. 

I sammanhanget kan det konstateras att drivmedel sett ur ett livscykelperspektiv kan ha 
mycket olika prestanda. För att rättvist jämföra och bedöma klimatnyttan med olika drivmedel 
fodras att deras produktion och distribution samt senare förbränning inkluderas. Bland de 
växthusgaser som inkluderas har koldioxid, lustgas samt metan störst påverkan i framförallt 

25 well to wheel 

Före Efter Genommsnittsbil
Sträcka [km] 348 313 348
Tid [h] 4.5 4.5 4.5
Hastighet [km/h] 77 70 77
Bränsleförbrukning [l/km] 0.36 0.33 0.447
CO2e [kg/l] 3.17 3.17 3.17
CO2e [kg/enkelresa] 400 327 493
Antal resor/dygn 2 2 2
Antal arbetsdagar 240 240 240
CO2e [kg/år] 192215 157166 236694

CO2e besparing per bil [kg/år] 35 049 44 479
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produktionsledet av förnyelsebara drivmedel. Dessa gasers påverka på växthuseffekten har 
slagits fast av IPCC enligt nedan. 

Namn Beteckning Klimateffekt [GWP] 
Koldioxid CO 1 2 
Metan CH 25 4 
Lustgas N2 298 O 

Figur 41. Klimatpåverkan, GWP (global warming potential) av olika kemiska föreningar i ett 
100-års perspektiv enligt FN:s klimatpanel26.  

För att mäta klimatpåverkan mest rättvist används enheten koldioxidekvivalenter [CO2e]. 
Detta bör ske i ett livscykelperspektiv, ”well to wheel” (wtw). 

Elkraft producerad med vattenkraft, solkraft, vindkraft eller kärnkraft har i ett 
livscykelperspektiv små eller mycket små utsläpp av koldioxid. Dessa kraftkällor har förvisso 
andra utmaningar, men dessa bortse ifrån i detta sammanhang. Ett genomsnittsvärde för 
svensk elkraft som vanligtvis förekommer är utsläpp av klimatpåverkande gaser med ungefär 
10 g CO2e/kWh. Den elkraft som säljs i genomsnitt på Nordpol anses släppa ut runt 100 g 
CO2e/kWh. Om vi istället köper den genomsnittliga elkraften som produceras i Europa 
släpper den ut dryga 400 CO2e/kWh.27 

En starkt kommande utveckling för ökad energieffektivitet är att på olika sätt ackumulera 
överskottsenergi vid retardation via batterier, superkondensatorer eller svänghjul som sedan 
används vid acceleration. På detta vis kan framförallt trafik som sker i tätort med mycket start 
och stopp minska sin bränsleförbrukning. Studier visar att bränslebesparingen i tätort kan vara 
upp till ungefär 25 % medan fjärrgående trafik kan spara 6-7 % 28. 

Figur 42. Volvo FE Hybrid är den första parallellhybriden från Volvo Lastvagnar för fordon 
upp till 26 tons totalvikt. Enligt Volvo minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med 
15 – 20 % samt med kompletterade ”plug-in”-laddning upp till 30 %. Bilen är också 
märkbart tystare med mindre partikel- och kväveoxidutsläppen.29 

26 IPCC 
27 Grundantaganden i NTM, www.ntmcalc.org 
28 Bosch 
29 Volvo lastvagnar 
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Sammanfattande erfarenheter kring ny teknik 
Att helt och hållet elektrifiera vägtransporter är inte möjligt då ackumulatorer inte kan lagra 
den mängd energi som fordras. För dessa transporter diskuteras istället möjligheten att 
elektrifiera vägar och därmed möjliggöra fjärrgående vägtransporter med elmotorer som, 
åtminstone lokalt inte har några avgasutsläpp. Om vi förutsätter att en sådan elektrifiering kan 
genomföras utan tillskott av el producerad av kolkraft skulle klimatnyttan kunna bli 
betydande. Genom att elektrifiera ungefär 100 mil av de mest trafikerade transportlederna i 
Sverige så skulle 25 % av det samlade transportarbetet kunna ske med denna teknik. 
Förvisso skulle detta innebära tekniska utmaningar, men samtidigt är det en teknik som 
redan finns idag, men då i lite andra tillämpningar. 

Figur 43. Trådbussar som trafikerar städer förekommer i flera delar av världen. Dessa 
bussar går i San Fransisco.  

8.7 Potentiella besparingsmöjligheter 
Att kvantifiera möjliga reduktionspotentialer är vanskligt och beror till stor del på vilken nivå 
som utgör initialt läge. I vår genomgång kan vi konstatera att det fordras en mångfald av 
åtgärder för att lyckas. Förbättringsarbetet måste inkludera alla delar av verksamheten 
samtidigt som suboptimering måste undvikas. I sammandrag måste förbättringsarbetet 
inkludera: 

- Minimera efterfrågan på transporter 
- Utnyttja lastbärare maximalt 
- Optimera storlek på lastbärare 
- Utnyttja fordon och farkoster effektivt 
- Optimera storlek på fordon och farkoster 
- Förbättra bränslekvalitet (skadliga ämnen samt andel förnyelsebar biomassa) 
- Minska total bränsleförbrukning (huvudmotor samt hjälpmotorer) 
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Istället för att försöka kvantifiera de sammanvägda potentialerna av samtliga möjliga åtgärder 
ges nedan ett teoretiskt exempel på hur en lastbilstransport kan effektiviseras med avseende 
på sänkta relativa utsläpp av växthusgaser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 44. Effektivisering av en transport30

 
 

Ovanstående exempel baseras på en transportlösning med semitrailer i Europa som är lastad 
till 54 % i genomsnitt och med en dragbil som drar 22,6 l/100km utan last och 36,2 l/100 km 
vid full last. Vårt basår är 2011 och analysen sträcker sig fram till 2020.  
 
Förbättringsåtgärder 

1. Genom att systematiskt samordna godsflöden lyckas transportledning höja 
fyllnadsgraden med 1,5 % per år. 

2. Fordonstillverkare levererar nya fordon och motorer som i genomsnitt sänker 
förbrukningen med 1-2 %. I detta exempel antar vi att denna kan tillgodoräknas 
årligen med 1 %. 

3. Vi utgår ifrån att uppställda mål om 10 % förnyelsebara drivmedel 2020 uppfylls. 
 
Genom att arbeta med vår fyllnadsgrad samt köpa nya fordon som körs på drivmedel 
enligt EU:s direktiv kommer vi att förbättra relativa prestanda med 30 %. 
 
4. För förbättra prestanda ser vi över våra rutter och kan minska dessa sträckor med 3 %. 

Vår bedömning är att detta endast kan ske momentant 2012 och inte gradvis varje år.  

                                                 
30 Conlogic AB 2011 

30% CO2 reduction targets in trucks
Source: Conlogic
Incremental improvements

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Baseline [g/tkm] 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5
10% alternatives 3210 3171,48 3133,422 3095,821 3058,671 3021,967 2985,704 2949,875 2914,477 2879,503
1% engine 0,99
1,5% load factor 1,5%
Load capacity [ton] 26
Fcmin 0,226 0,224 0,222 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,209 0
FCmax 0,362 0,358 0,355 0,351 0,348 0,344 0,341 0,337 0,334 0
Load factor [%] 54% 56% 57% 59% 60% 62% 63% 65% 66% 68%
Performance [g/tkm] 68,5 66 63 60 58 56 53 51 49 48
Improvements 0% 4% 8% 12% 15% 19% 22% 25% 28% 30%

Technical shifts
Hybrid technology 10%
Larger load capacity [ton] 40
Larger load capacity FC+ 10%
Driver follow up 3%
Route planning 3%

Fcmin 0,226 0,217 0,215 0,206 0,204 0,202 0,220 0,196 0,194 0,192
FCmax 0,362 0,348 0,344 0,330 0,327 0,324 0,353 0,314 0,311 0,308
Load factor [%] 54% 56% 57% 59% 60% 62% 63% 65% 66% 68%
Performance [g/tkm] 68,5 64 61 57 55 52 36 31 30 29
Improvements 0% 7% 11% 17% 20% 24% 47% 55% 56% 58%
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5. Från och med 2014 har samtliga förare genomgått utbildning i sparsam körning samt 
att ett uppföljningsverktyg har införts. Med detta kan förbrukningen sänkas med 3 %. 
Vår bedömning är att detta endast kan ske momentant 2014 och inte gradvis varje år. 

6. Från 2017 tillåts större fordon med en lastkapacitet på 40 ton. Detta ökar 
transportkapaciteten samtidigt som bränsleförbrukningen bedöms öka med 10 %. 
Denna förbättring kan endast tillgodoräknas momentant. 

7. 2018 introduceras hybrider i större skala. Med denna teknik görs bedömningen att den 
sammanvägda bränslebesparingen är 10 %.  

Sammantaget innebär detta förbättringsarbete att de relativa utsläppen av växthusgaser 
med lastbil har sänkts med nästan 60 % per tonkm från 2011 fram till 2020 i detta 
beräkningsexempel.  
 

Sensmoralen i ovanstående exempel är att det finns stora besparingspotentialer inom 
vägtransporter, och detta gäller dessutom samtliga trafikslag. Ytterligare en viktig slutsats är 
att flera av dessa åtgärder sannolikt sänker relativa produktionskostnaderna för transporter. 
Risken är därmed uppenbar att trots uppnådda besparingar kommer dessa att leda till fortsatt 
ökad efterfrågan av transporter vilket eliminera dessa vinster. För att få en heltäckande bild av 
hur de egna transporterna utvecklas bör därför dessa följas upp i både relativa tal (effektivitet) 
samt absoluta tal (nytta).    
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9. Slutsatser och fortsatt arbete

Överlag verkar den främsta långsiktiga drivkraften för ett mer energieffektivt och klimatsmart 
transportsystem vara att det innebär kostnadsfördelar för aktörer som går före. De 
miljömässiga marknadsfördelar som kan uppnås verkar inte vara tillräckligt starka drivkrafter 
för ett mer fundamentalt förbättringsarbete. Samspelet mellan marknadens aktörer och 
samhällets styrande instrument verkar därmed vara den enskilt mest väsentliga faktorn för en 
utveckling i rätt riktning. Eftersom samhällets påverkan är stor för den långsiktiga 
utvecklingen är det med andra ord mycket viktigt att samhället med kortsiktiga eller i värsta 
fall felriktade insatser inte leder utvecklingen i en felaktig riktning. 

Av dessa skäl fordras det ordentliga analyser och därmed förståelse för effekter av de skatter, 
avgifter, subventioner och andra marknadsinstrument som införs. Detta är avgörande för 
framgångsrik utveckling av hållbara transportlösningar. Dessa åtgärder bör samordnas över 
stora geografiska områden för att inte etablera suboptimerade av transportsystem. 

För marknadens aktörer vill vi rekommendera följande insatser: 
1. Mät och följ upp relativa och absoluta (totala) prestanda.  Redogöra tydligt för hur

dessa nyckeltal har etableras. Detta bör även inkludera hur indata har fastställts.
2. För att långsiktigt prioritera rätt är sannolikt energieffektivitet det viktigaste måttet för

framsteg. Genom energieffektiva lösningar kommer dessa att sänka verksamhetens
kostnader (konkurrensfördelar) och därmed minska behovet av drivmedel vilket
fordras för att kunna fasa in förnyelsebara drivmedel.

3. Stimulans av förbättringsarbetet bör ske inom företag genom delaktighet vilket kan
uppnås genom olika incitament som premierar önskvärt beteende.

4. Kommunicera att samhällets aktörer måste eftersträva långsiktiga spelregler som
stimulerar förbättring mot energieffektiva transporter med låga utsläpp av
växthusgaser.

5. Utöver det långsiktiga arbetet för ökad energieffektiv transportlogistik bör
verksamheten ha en viss ”split vision” för kommande helt revolutionerande lösningar
kring framförallt informationsteknik och elektrifiering.
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För att praktiskt arbeta med energieffektivisering bör detta för varuägare ske med 
utgångspunkt i vad som ligger inom det möjliga området att påverka enligt nedanstående 
modell. 

Åtgärdsområden Påverkan på 
5. Bränslekvalitet Kravnivåer/baselines 
4. Bränsleförbrukning Kravnivåer/baselines 
3. Fordon/farkost/terminal Typ och storlek 

Lokalisering 
Ruttning 

2. Lastbärare Storlek  
Fyllnadsgrad 

1. Godset
(Produkt och transportförpackning) 
(Produktkrav och kundkrav) 

Frekvens 
Kapacitetskrav 
Antal anlöp/avgångar 
Fyllnadsgrad 
Kvalitet (godsskador) 
Tillförlitlighet 

Figur 45. Utgångspunkten i förbättringsarbetets prioritering är att först påverka efterfrågan 
av transporter för att därefter skapa effektiva lösningar för transportlogistiken. Alltför ofta 
ses transportefterfrågan som fastslagen utan möjlighet att påverka. 

För att fortsätta detta viktiga arbete kommer fallstudier att utvecklas vidare, men då genom att 
beskriva olika åtgärder något förenklat på NTM:s hemsida.  

De företag som ingått i studien vilken har omfattat intervjuer samt litteraturstudier är: 
ITT 
Electrolux 
Atlet 
Spendrups 
Bring Frigo 
DHL 
Schenker 
Maersk 
Green Cargo 
Postnord 
ICA 
Axfood 
COOP 
Bergendahls 
Ahlsell 
Astra Zeneca 
Scania 
Volvo 
SCA 
Stora Enso 
No Waste logistics 
SSAB 

Tetra Pak 
Preem 
OKQ8 
Kappahl 
Perstorp 
SKF 
Green Carrier 
Carlsberg 
Lagena 
Arla 
HM 
Geodis Wilson 
NCC 
Skanska 
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	Sammanfattning och slutsatser
	I takt med att verksamheter inom tillverkning och handel blivit allt mer leverantörsberoende har det strategiska värdet av effektiv logistik ökat. Styrning av försörjningskedjornas effektivitet har blivit en strategisk fråga för företag. Effektiva försörjningskedjor har fått en avgörande betydelse för att åstadkomma ett efterfrågat marknadserbjudande och en kostnadseffektiv verksamhet. 
	Transportlogistik, som denna studie främst omfattar har tidigare utgjort ett förhållandevis styvmoderligt hanterat område som inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet. På grund av större fokus på försörjningskedjor men även ökande drivmedelspriser samt ett ökande miljö-, och klimatfokus har dock transporterna fått en allt större uppmärksamhet som en betydande affärskritisk del av försörjningskedjorna. 
	Sedan länge har transportlogistikanalyser genomförts inom ramen för företags förbättringsarbete. Analyserna har i huvudsak omfattat hur försörjningskedjornas kan stödja rätt marknadserbjudande, förbättrad servicegrad samt ökad kostnadseffektivitet. Fokus har med andra ord legat på både intäkter och kostnader för en bättre lönsamhet.
	En allt vanligare målsättning och ibland oväntad bieffekt vid logistikanalyser har varit att strävan om resurseffektivitet även reducerat företagets negativa miljöpåverkan. Tidigare studier visar att det finns reella och stora potentialer kring ökad resurseffektivitet som även minskat negativ miljöpåverkan. Frågan är dock vad som verkligen blir genomfört av föreslagna åtgärder och vilka de varaktiga effekterna blir?
	Studien syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer inom resursanvändning och miljöpåverkan för främst transporter ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer.
	Att kvantifiera möjliga reduktionspotentialer är vanskligt och beror till stor del på vilken nivå som utgör initialt läge. I vår genomgång kan vi konstatera att det fordras en mångfald av åtgärder för att lyckas. Förbättringsarbetet måste inkludera alla delar av verksamheten samtidigt som suboptimering måste undvikas. Förbättringsarbetet bör inkludera:
	- Minimera efterfrågan på transporter
	- Utnyttja lastbärare maximalt
	- Optimera storlek på lastbärare
	- Utnyttja fordon och farkoster effektivt
	- Optimera storlek på fordon och farkoster
	- Minska total bränsleförbrukning (huvudmotor samt hjälpmotorer)
	- Förbättra bränslekvalitet (innehåll av skadliga ämnen samt andel förnyelsebar biomassa)
	Våra analyser visar att det finns stora möjligheter till förbättring. Ytterligare en viktig slutsats är att flera av dessa åtgärder sannolikt sänker relativa produktionskostnaderna för transporter. Risken är därmed uppenbar att trots uppnådda besparingar kommer dessa att leda till fortsatt ökad efterfrågan av transporter vilket eliminerar dessa vinster mätt i absoluta tal. För att få en heltäckande bild av hur de egna transporterna utvecklas bör därför dessa följas upp i både relativa tal (effektivitet) samt absoluta tal (nytta).   
	Vid genomgång av ett flertal genomförda logistikanalyser och konkreta åtgärder visas mycket intressanta möjligheter avseende sänkta kostnader, minskad energianvändning samt reducerade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Visa åtgärder visar att ekonomi, energi samt klimat inte alltid går hand i hand, även om detta vanligen är fallet vid effektiviserande åtgärder. När den samlade besparingspotentialen ska fastställas är det viktigt att understryka att denna potential naturligtvis bestäms av den ursprungliga nivån, från vilken åtgärderna genomfördes. Ett företag som tidigare inte genomfört några förbättrande åtgärder kan givetvis nå större potentialer än andra företag som genomfört åtgärder. Vidare bör det understrykas att ju högre besparingspotentialer som uppnås, desto fler blir sannolikt målkonflikterna med övriga krav som ställs på transportlogistiken. Vår samlade bedömning bygger på ett ursprungsläge som motsvarar branschens genomsnittliga nivå och åtgärder bedöms ske inom 10 till 15 år. Mätt i ekonomiska, energimässiga samt klimatpåverkande gaser finns sannolikt reduktionspotentialer på 20 till 50 % för transportlogistik. Om förbättring avser relativ förbättring är denna oftast avsevärt högre än förbättring mätt i absoluta tal. I tillägg till detta visar några studier på avsevärt högre besparingspotentialer för minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, men då inbegrips förnyelsebara drivmedel, vilka i sig kan vara ifrågasatta eller att dessa adderar oönskade kostnader eller ytterligare energi- och resursanvändning. Dessutom råder viss oklarhet hur mycket dessa drivmedel faktisk sänker utsläppen av klimatpåverkande gaser. Sammantaget finns dock inga uppenbara skäl till att inte genomföra åtminstone de lätta effektiviserande åtgärderna.
	Överlag verkar den främsta långsiktiga drivkraften för ett mer energieffektivt och klimatsmart transportsystem vara att det innebär kostnadsfördelar för aktörer som går före. De miljömässiga marknadsfördelar som kan uppnås verkar inte vara tillräckligt starka drivkrafter för ett mer fundamentalt förbättringsarbete. Samspelet mellan marknadens aktörer och samhällets styrande instrument verkar därmed vara den enskilt mest väsentliga faktorn för en utveckling i rätt riktning. Eftersom samhällets påverkan är stor för den långsiktiga utvecklingen är det med andra ord mycket viktigt att samhället med kortsiktiga eller i värsta fall felriktade insatser inte leder utvecklingen i en felaktig riktning.
	Av dessa skäl fordras det ordentliga analyser och därmed förståelse för effekter av de skatter, avgifter, subventioner och andra marknadsinstrument som införs. Detta är avgörande för framgångsrik utveckling av hållbara transportlösningar. Dessa åtgärder bör helst även samordnas över stora geografiska områden för att inte etablera suboptimerade av transportsystem.
	För marknadens aktörer vill vi rekommendera följande insatser:
	1. Mät och följ upp relativa och absoluta (totala) prestanda.  Redogöra tydligt för hur dessa nyckeltal har etableras. Detta bör även inkludera hur indata har fastställts.
	2. För att långsiktigt prioritera rätt är sannolikt energieffektivitet det viktigaste måttet för framsteg. Genom energieffektiva lösningar kommer dessa att sänka verksamhetens kostnader (konkurrensfördelar) och därmed minska behovet av drivmedel vilket fordras för att kunna fasa in förnyelsebara drivmedel.
	3. Stimulans av förbättringsarbetet bör ske inom företag genom delaktighet vilket kan uppnås genom olika incitament som premierar önskvärt beteende. 
	4. Kommunicera egna framsteg, men kommunicera också behovet att samhällets aktörer måste eftersträva långsiktiga spelregler som stimulerar förbättring mot energieffektiva transporter med låga utsläpp av växthusgaser. 
	Denna rapport är skriven av Magnus Swahn. Underliggande undersökningar och intervjuer har genomförts av Andreas Peterson. Båda från Conlogic.
	Executive summary and conclusions
	As business activities within manufacturing and trade increasingly become more dependent on suppliers, the strategic value of efficient logistics becomes crucial. Management of supply chain efficiency is today of strategic value for most companies. Efficient supply chains play a significant role on the ability to offer a relevant market service and accomplish a cost efficient operation. 
	Transport logistics, being the focus of this study has previously not been given sufficient attention. Due to an increasing focus on the supply chains, but also increasing fuel prices and environmental and climate concern has made transportation to one of the more significant and important aspect of supply chains.
	Analysis of transport logistics has for a number of years been carried out within the regular continuous improvement work. These analysis has primarily been focusing on supporting a relevant market offer, improving the service degree and increasing cost efficiency. The focus has in other words been on revenue and costs in order to increase profitability.
	An increasingly common ambition, and sometimes a non expected second order effect from the carried out logistics analysis has been that the resource efficiency gains also reduced the negative environmental impact. In this context the question is to what extent the suggested improvement measures is actually carried out in practice, and what effects they actually accomplish?
	This study aims at illuminating the information regarding how potential savings from logistics analysis regarding use of resources and environmental impact from transport can be obtained. The report also discusses how to reach these gains in reality and what incentives are needed in order to drive the required development more automatically by the market actors.
	To quantify potential gains and savings is difficult and is to a large extent dependent on the initial baseline. Credible performance assessment methodologies are therefore essential. 
	During our work it became obvious that there is a need to address improvement challenges through a broad number of measures in order to improve performance. The improvement work must include all aspects of the operations meanwhile sub optimizations must be avoided. Therefore we believe the improvement work should include:
	- Minimizing transport demand
	- Use cargo carrier unit efficiently
	- Optimize the size of cargo carrier unit
	- Use vehicles and vessels efficiently
	- Optimize the size of vehicles and vessels
	- Reduce total fuel consumption (main and auxiliary engines)
	- Improve fuel quality regarding content of pollutants and their share of biomass
	Our analysis indicates large potentials for improvements. An important conclusion is however that many of these improvements will reduce the relative production costs for transportation. Hence there is a risk that cost reductions will drive an increase of transport demand i.e. eliminate these gains in absolute numbers. In order to assess transport performance more completely we therefore suggest that management of transport performance should evaluate and follow up both relative (efficiency) and absolute numbers.   
	When going through a number of carried out logistics analysis and concrete measures it reveals interesting opportunities regarding reduction of costs, decreased use of energy and lowering emissions of green house gases. Certain measures indicate that savings within finance, energy and climate effects not always are aligned, even though this is often the case, especially when efficiency measures are carried out. Assessing the total saving potentials need to consider the original level of performance. A company that previously did not carry out any improvement measures is more likely to accomplish larger savings than other companies that previously has carried out improvements. It should furthermore be underlined that the higher savings obtained, the more conflicts of interest will arise with other demands on transport logistics services. Our estimation of potentials is based on current average business practice and measures carried out in a time frame of 10 -15 years. Financial results, energy use and emissions of green house gases have saving potentials of 20 to 50% regarding transport logistics. If improvement relates to relative improvements they are in general higher than absolute savings. In addition, some studies shows even higher saving potentials on green house gas emissions, but then renewable energy is part of the solution. Alternative fuels may be questioned from adding costs and total energy and resource use. Besides, there are uncertainties how much these fuels actually reduces the emissions of green house gases. Altogether there are however no obvious reasons to not carry out the simple measures increasing efficiency.
	In general it seems that the single most significant driver for front runners to strive for a more energy efficient and climate smart transport system is cost advantages. Environmentally market advantages do not seem to play a very significant role as a driver for change. The role of market economic incentives from authorities thereby seems to play the most significant role in order to develop a more sustainable transport system. Thus a long term societal strategy is essential in order to not initiate short term sub optimization or even worse initiate measures leading in the wrong direction.
	When implementing taxes, fines, subsidies and other economic measures they must be based on robust analysis and their effects. These measures should moreover be implemented in as large geographical area as possible in order to avoid sub optimizations. This is crucial for a successful development of the transport system of tomorrow. 
	For the market actors we recommend the following measures:
	1. Measure and manage relative and absolute (total) performance. Monitor how these indicators have been assessed in a transparent way.
	2. In order to initiate a solid long term strategy we recommend energy efficiency as the key indicator for progress. Energy efficient solutions will reduce costs (competitive advantage) and reduce the need of fuels which is needed in order to enable introduction of renewable fuels.
	3. Improvement work within the company should involve all employees. Various incentive programmes could serve as a good guideline for sound employee behaviour 
	4. Communicate the internal gains but also the need of long term regulations that stimulates energy efficient transportation and low emissions of green house gases. 
	This report is written by Magnus Swahn, Conlogic. Surveys and interviews have been carried out by Andreas Peterson, Conlogic.
	1. Bakgrund
	I takt med att verksamheter inom tillverkning och handel blivit allt mer leverantörsberoende har det strategiska värdet av effektiv logistik ökat. Styrning av försörjningskedjornas effektivitet har blivit en strategisk fråga för företag. Effektiva försörjningskedjor har med andra ord fått en avgörande betydelse för att åstadkomma ett såväl ledande marknadserbjudande som en kostnadseffektiv verksamhet. 
	I takt med ett ökat strategiskt värde av effektiva försörjningskedjor initieras allt fler logistikanalyser inom företagen för att antingen effektivisera eller att öka tillförlitligheten, således påverka både kostnader och intäkter. Dessa analyser omfattar flera dimensioner av logistik som även är inbördes beroende av varandra. Dessa är:
	- Industriell logistik
	- Affärslogistik/orderlogistik
	- Transportlogistik
	- Produktionslogistik
	- Tillverkningslogistik
	Denna studie behandlar främst området transportlogistik. Målet för transportlogistiken är att en insatsvara eller en färdig produkt ska vara levererad eller hämtad enligt den enkla principen:
	- Rätt sak 
	- Rätt plats
	- Rätt tid
	- Rätt kostnad
	I denna enkla målformulering inrymmes inte aspekter som att minska negativ miljöpåverkan eller att öka trafiksäkerheten. Dessa skulle dock kunna ses som en del av totala transportkostnader om de även inkluderade dessa s.k. negativa externa kostnader. Att beakta och försöka reducera de negativa externa kostnaderna kan ses som en långsiktig investering som minskar företagets riskexponering för kommande samhällspålagor.
	Transportlogistik, som denna studie främst omfattar har tidigare utgjort ett rätt styvmoderligt hanterat område som inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet. På grund av större fokus på försörjningskedjor men även ökande drivmedelspriser samt ett ökande miljö-, och klimatfokus har dock transporterna fått en allt större uppmärksamhet som en betydande affärskritisk del av försörjningskedjorna. 
	Transportlogistiken inkluderar: Som utgör:  
	Transportkostnader  2-20 % av varuvärdet
	Lager- och hanteringskostnader 2-10 % av varuvärdet
	Kapitalkostnader  0-4 % av varuvärdet
	Totalt   8-30 % av varuvärdet
	I något fall visade det sig att kostnader för transporter utgjorde endast 7 promille av varuvärdet. 
	I de fall där varuvärdet är högt kommer de direkta kostnaderna för transportlogistiken att vara mycket små, men istället blir potentiella bristkostnader betydande när transporterna inte fungerar. Bristkostnadernas storlek bestäms för övrigt kanske främst av kostnader som uppstår av potentiella driftstopp vid avsaknad av in- eller utleverans. Det är ingen slump att raffinaderier med gigantiska stilleståndskostnader köper upp en betydande andel av sina transporter som ”timecharter”, dvs. full egen kontroll av fartyg för att inte riskera bristande transportkapacitet och därmed oönskade mycket dyra driftstopp.
	En väsentlig distinktion på transportlogistikens styrning är skillnaden mellan ingående och utgående transportlogistik. Traditionellt läggs mycket möda på att förbättra utgående logistik medan de ingående flödena mycket ofta hanteras av varuleverantören inom ramen för produktens leveransvillkor. Detta innebär att dessa transporter främst optimeras för att tillgodose leveranskrav och inte i lika stor utsträckning inkluderar resurseffektivitet. 
	Transporter anses av många vara en betydande ”miljöbov”. Det kan dock vara på sin plats att redan här poängtera att transporternas betydelse för de flesta produkters miljöprestanda är rätt liten. Utmaningen för transporter ligger dock i att transportsektorn är en bransch med mycket stort fossilberoende och därmed ett stort behov att utveckla nya lösningar baserat på förnyelsebar energi. 
	När det gäller traditionella luftföroreningar med negativ påverkan på natur och hälsa har det under de senaste 30 åren skett en betydande teknisk utveckling av motorer och drivmedel. Ny teknik kan idag i stort sett helt eliminera transporters utsläpp av luftföroreningar. Dess fullskaliga marknadsintroduktion är främst är en fråga om ekonomisk avvägning kring förnyelsetakt.
	Sedan länge har transportlogistikanalyser genomförts inom ramen för företags förbättringsarbete. Analyserna har i huvudsak omfattat hur försörjningskedjornas kan stödja rätt marknadserbjudande, förbättrad servicegrad samt ökad kostnadseffektivitet. Fokus har med andra ord legat på både intäkter och kostnader för en bättre lönsamhet.
	En allt vanligare målsättning (och ibland oväntad bieffekt) vid logistikanalyser har varit att strävan om resurseffektivitet även reducerat företagets negativa miljöpåverkan. Tidigare studier visar att det finns reella och stora potentialer kring ökad resurseffektivitet som även minskat negativ miljöpåverkan. Frågan är dock vad som verkligen blir genomfört av föreslagna åtgärder och vilka de varaktiga effekterna blir?
	3. Syfte och mål
	Studien syftar till att fördjupa och framförallt bredda kunskaperna kring hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer inom resursanvändning och miljöpåverkan ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer.
	3.1 Projektmål

	- Ta fram en generell enkel beräkningsmetod för miljöprestanda med standardiserade körsträckor för olika vägfordon (redovisas i separat rapport)
	- Redovisa potentiella besparingsmöjligheter för några olika logistikupplägg 
	- Redovisa hur logistikanalysernas identifierade förbättringspotentialer ska kunna uppnås och vidmakthållas i verkligheten och vilka incitament som fordras för att detta ska ske mer automatiskt av marknadens aktörer
	Beskriva drivkrafter som:
	- Marknadsfördelar
	- Kostnadsfördelar
	- Marknadsinstrument
	- Legala krav
	Risker
	- Kostnadssänkningars, s.k. återverkande effekter
	- Kostnadsökningar som motverkat åtgärder
	- Motstridiga leveranskrav
	Redogöra för hur nyckeltal kan etableras
	- Mäta rätt
	- Tillgång på indata
	4. Metod
	Genomförandet av detta projekt har skett genom:
	- Litteraturstudier
	- Enkätundersökning
	- Djupintervjuer
	På basis av dessa underlag har ett urval av existerande lösningar för transportlogistiken inom viktiga branscher identifieras och studeras avseende möjligheter till förbättrad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan tack vare systematiska logistikanalyser.
	Med stöd av det sammanvägda underlaget har förbättringsmöjligheter och deras potentialer i möjligaste mån fastställts. Studien beskriver även de drivkrafter som fordras för varaktigt och fortsatt förbättringsarbete hos marknadens aktörer. 
	Att i möjligaste mån etablera en kunskapsbas som är tillräckligt specifik utan att det därmed ska gå att spåra till specifika fallstudier. 
	Projektet baseras på ett antal utvecklade fallstudier, varav vissa redan finns beskrivna i andra projekt. Fallstudierna ska omfatta lämpliga typer av transportlösningar. 
	Urvalet av fallstudierna har skett i samråd med Trafikverket och baseras på relevanta trafikslag och olika typer av godsslag. 
	Det finns ett flertal gränssnitt till företag, branschorganisationer, myndigheter ideella föreningar etc. Kontakter med dessa organisationer har vidmakthållits under projektet. 
	Svårigheter och risker vid genomförandet av dessa åtgärder, som kan dämpa eller helt eliminera positiva effekter redovisas för varje åtgärd. 
	Projektet har även tagit fram en generell enkel beräkningsmetod med standardiserade körsträckor för olika vägfordon med tillhörande lämplig benämning. Detta arbete har redovisats i separat rapport.
	5. Avgränsningar och begrepp
	Studien omfattar i huvudsak inrikes transporter och transportlogistik som sker på land med tillhörande internationella kopplingar.
	Studien utvecklar inte nya beräkningsmodeller för fastställande av prestanda utan förlitar sig på verksamhetsdata från fallstudierna samt miljödata från NTM.
	Studien är främst inriktad mot transportlogistik. 
	Transportlogistik innebär förflyttning av material mellan produktionsanläggningar och senare den färdiga varan till beställaren inklusive alla mellanlagringar samt även returflödet för uttjänta produkter. Transportlogistik inkluderar även förflyttning av lastbärare och transportförpackningar.
	För att optimera transportlogistik avseende leveransprecision, frekvens, utnyttjandegrad etc. fordras en helhetssyn på försörjningskedjan. Transportlogistik inkluderar därför samtliga fyra trafikslag, samt mellanliggande terminal- och lagerhantering. Terminalhantering utgör ett väsentligt instrument för optimering av transportlogistiken från avsändare till mottagare. Transportsystemet är med andra ord uppbyggt på länkar och noder enligt figur nedan
	/
	Figur 1. De nodrelaterade åtgärderna är i huvudsak till för att höja hela transportsystemets effektivitet genom att de möjliggör en högre utnyttjandegrad samt anpassning av transportteknik för respektive transportlänk avseende storlek och trafikslag.
	Skillnaden mellan trafik-, och transportaktiviteter i jämförelse med nodrelaterade aktiviteter är att godset i terminal lämnar sin lastbärare för överflyttning till annan trafikaktivitet. Detta innebär att terminalhantering exempelvis inkluderar:
	- Att godset på en fjärrgående lastbil lossas i en bilterminal för att efter sortering till rätt mottagaradress lastas på en mindre distributionsbil för leverans till mottagare.
	- Att en semitrailer på ett tåg lossas från sin järnvägsvagn för att ställas på ett RoRo-fartyg eller annat tåg.
	Gods definieras som den vara som fraktförande part (juridiskt ansvarig för godset) debiterar fraktköpande part. Gods kan därmed vara en produkt, en hel trailer med eller utan varor eller en lastpall med varor. Det kan med andra ord också vara positioneringstransport av lastbärare, exempelvis lastpallar utan varor.
	6. Branschers transportlogistik
	Nedan beskrivs de sektorer som främst driver efterfrågan av transportlogistik i Sverige. Den avgörande skillnaden mellan dessa branschers fokus avseende förbättring av transportlogistiken är förmodligen skillnader i sårbarhet och tillhörande bristkostnader vid bristande transportlogistik. Som redovisats i avsnitt 1 skiljer värdet för olika varuslag uttryckt som andel av de samlade kostnaderna för transportlogistik (transport, lager-, och terminalhantering samt kapital). Konsekvensen av sårbarhetsanalyser samt varuvärde blir olika prioriteringar för transportlogistikens utformning avseende ledtider och trafikslag. 
	Intressant är dock att trots dessa fundamentalt viktiga skillnader för tranportlogistikens betydelse är att samtliga branscher verkar vara rätt likartade i sina ambitioner för effektivitetsförbättring och genomför liknande förbättrande åtgärder. En förklaring till detta kan vara att nästan samtliga åtgärder för bättre resurseffektivitet sänker transportörens kostnader, dvs. transportören har alltid ett starkt incitament för högre lönsamhet och driver därför på detta arbete oavsett kund och varuslag. Ibland kan dock krav på korta ledtider och snabba leveranser fordra mer resurskrävande transportlösningar, vilket omöjliggör mer resurssnåla lösningar.
	Den generella och långsiktiga utvecklingen av godstransporter är att de ökar, sannolikt som en konsekvens av mer internationaliserade och sammankopplade försörjningssystem. Nedanstående sammanställning baseras på Transportindustriförbundets tidigare årliga branschsammanställning. I redovisningen av respektive bransch redovisas olika branschers andel av det totala transportarbetet. Detta sker uppdelat på:
	- långväga lastbilstransporter > 10 mil
	- kortväga lastbilstransporter ≤ 10 mil.
	/
	Figur 2. Godstransporters utveckling i Sverige. Nedgången efter den ekonomiska nedgången 2008 har till stor del återhämtats, vilket dock inte syns i denna sammanställning.
	Energi
	Energisektorn omfattar petroleumprodukter, naturgas, kol, torv samt förnyelsebara bränslen. Huvuddelen av energisektorns varuflöden transporteras relativt långa sträckor. En del av energitransporterna sker också med pipeline. Energisektorn utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 16 % och det kortväga transportarbetet är ca 4 %
	I produktionsfasen är det främst risk för produktionsstopp i de mycket storskaliga produktionsanläggningarna som driver utvecklingen av transportlogistiken. Ett raffinaderi får helt enkelt inte drabbas av ett oplanerat driftstopp och köper följaktligen fast transportkapacitet för att inte riskera flaskhalsar som kan påverka driften . I senare skeden av försörjningskedjan optimeras logistiken något mer normalt balanserat på basis av transportkostnader, och kundkrav.
	Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Användning av resurseffektiva trafikslag
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet samt minskade utsläpp av växthusgaser tack vare introduktion av förnyelsebara drivmedel
	 
	Skog, papper och trä
	Denna bransch omfattar skogsbruk samt processindustri vilka tillsammans producerar massa, papper, trävaror och restprodukter, främst energiråvaror. En viktig insatsvara utöver ved är kemikalier till processer för framställning av massa och papper. Sammantaget är dessa verksamheter i hög utsträckning baserade på transporter och är följaktligen en av de branscher som genererar mest transporter i Sverige. Transportlogistiken involverar korta lastbilstransporter från avverkning via depåer till bruk och sågverk. Utöver detta omfattar sektorn långväga transporter, ofta till en världsmarknad. En strukturförändring kan också skönjas med en ökad internationell försörjning av träråvara från Baltikum, Ryssland samt mer snabbväxande ved ifrån bland annat Eukalyptus som odlas i varmare klimatzoner. Sektorn (skogsbruk, massa/papper samt trävaror) utgör den mest betydande delen av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 24 % och det kortväga transportarbetet är ca 31 %
	För samtliga delar utgör kostnad för transportlogistik en relativt stor andel av varuvärdet och optimering av transportlogistiken har därmed ett stort inflytande på verksamheten.
	Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund (skogsråvaror byts med varandra för eliminering av trafik och bättre balans)
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (Tågpendlar, sjöfartspendlar samt optimerade väglösningar)
	- Utbildning inom sparsam körning inom såväl bil som tåg
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, exempelvis, ETT samt för minskade utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel
	Handel
	Handeln hanterar många typer av slutprodukter. Dagligvarusektorn är en stor del av sektorn med en relativt hög omsättningshastighet. Dagligvarusektorns transportlogistik är såväl nationell som internationell. Inom möbler, elektronik, vitvaror, kläder, byggmaterial, VVS, konsumentvaror etc. sker försörjningen mer globalt, främst från Sydostasien.  Såväl långväga som kortväga transporter är dock viktiga delar i försörjningen. Inleverans sker ofta till ett centralt beläget lager i Norden. Från dessa lager försörjs butiker och andra försäljningskanaler.
	Handel utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 15 % och det kortväga transportarbetet är ca 19 %
	För samtliga områden inom handel utgör kostnad för transportlogistik en betydande andel av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har ett stort inflytande på verksamheten.
	Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till kund
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag, kombilösningar samt rena väglösningar samt att inleverans från andra kontinenter ofta sker med containersjöfart.
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet utgörs av mer transporteffektiva produkter och transportförpackningar samt att minskade utsläpp även sker genom introduktion av förnyelsebara drivmedel. 
	Sand och grus
	Ett område som i storlek utgör en något mindre andel av Sveriges transportlogistik är sand och grus för olika anläggningsarbeten och byggen. Området, liksom byggsektorn i sin helhet är konjunkturkänslig, men i uppgång efterfrågas dessa produkter i stor omfattning. Transporterna av sand och grus sker främst lokalt. Lastbil dominerar denna del av transportarbetet där en betydande del av bränsleförbrukning härrörs från processer kring lastning, lossning samt medverkan i anläggningsarbetet.
	Sand och grus utgör en mindre del av Sveriges totala transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 1 % medan det kortväga transportarbete är ca 20 %
	För samtliga delar utgör kostnad för transportlogistik en stor andel av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför ett stort inflytande på verksamheten.
	Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, exempelvis med större fordon samt minskade utsläpp genom introduktion av förnyelsebara drivmedel 
	Livsmedel och jordbruk
	Transportlogistiken i denna sektor omfattar såväl insatsvaror som slutprodukter. Det sker en globalisering och centralisering även av denna marknad. I huvudsak utgörs dock transporterna av inrikestransporter till grossister och detaljister samt att jordbruksektorn främst har lokala flöden till uppsamlingsplatser för livsmedelsindustrin. De sannolikt minst effektiva transporterna i denna sektor utgörs av korta inleveranser av råvaror till uppsamlingsdepåer. Samtidigt kan det konstateras att dessa sker mycket intermittent med stor säsongsvariation. 
	Livsmedel och jordbruk utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 10 % och det kortväga transportarbetet är ca 9 %
	För samtliga områden inom livsmedel och jordbruk utgör kostnad för transportlogistik en mindre andel av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför ett något mindre inflytande på verksamheten. Det kan även konstateras att en betydande andel av transporterna endast sker i anslutning till en specifik säsong, vilket kan minska incitamentet att optimera dessa transporter. 
	Det finns inom denna sektor flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (väg- och kombilösningar)
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, exempelvis mer effektiva förpackningar (konsument och transport) samt för minskade utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel
	Tillverkning inom verkstad, elektronik och kemi och övrig tillverkning
	Verksamheten inkluderar en rad slutprodukter samt insatsvaror som ska transporteras för fortsatt förädling eller konsumtion. Området innefattar allt ifrån läkemedel till bilindustrins produkter. Tillverkning utgör en betydande del av Sveriges transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 11 % och det kortväga transportarbetet är ca 7 %
	För samtliga områden inom tillverkning utgör kostnad för transportlogistik en mindre andel av branschens förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför främst utvecklats för god tillförlitlighet.
	Det finns inom denna sektor ett växande intresse och därmed flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (väg- och kombilösningar)
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar, för ökad bränsleeffektivitet är exempelvis mer effektiva förpackningar (konsument och transport) samt för minskade utsläpp introduktion av förnyelsebara drivmedel
	Järn och stål
	Denna sektor karaktäriseras av tunga transporter på långa avstånd. En stor del av dessa flöden transporteras med järnväg.
	Järn och stål utgör en betydande del av främst Sveriges långväga transportarbete. Det långväga transportarbetet är ca 8 % medan det kortväga transportarbetet är ca 1 %
	För järn och stål utgör kostnad för transportlogistik en betydande av branschens varuvärde och förädlingsvärde. Optimering av transportlogistiken har därför historiskt haft ett stort inflytande på verksamheten. Den förmodligen mest betydande faktorn för det stora transportfokus är betydande kostnader som uppstår vid brist av insatsvara. 
	Det finns inom denna sektor därmed flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (stålpendlar, kombilösningar, sjölösningar samt väglösningar)
	- Utbildning inom sparsam körning dör samtliga relevanta trafikslag
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet är större fordon och farkoster 
	Gruvor och mineraler
	Denna sektor omfattar malm samt skrot som tas tillvara för återvinning. Transportsträckorna är relativt korta. Insamling av skrot innebär emellertid ett behov av ett mer utbrett finmaskigt transportnätverk.
	Gruvor och mineraler utgör en betydande del av främst Sveriges långväga transportarbete. Långväga transportarbete ca 14 % och kortväga transportarbete ca 4 %
	För gruvor och mineraler utgör kostnad för transportlogistik en betydande av branschens varuvärde och förädlingsvärde och optimering av transportlogistiken har därför historiskt haft ett relativt stort inflytande på verksamheten.
	Det finns inom denna sektor ändå ett växande intresse och därmed flera goda exempel för ökad resurseffektivitet:
	- Samordnade transporter till mellan produktionsanläggningar samt till kund
	- Användning av mest resurseffektiva trafikslag (tågpendlar och kombilösningar)
	- Utbildning inom sparsam körning
	- Introduktion av allmänna tekniska landvinningar för ökad bränsleeffektivitet, exempelvis mer effektiva transportförpackningar introduktion av förnyelsebara drivmedel
	Övriga branscher
	Övriga branscher utgör en liten del av Sveriges transportarbete. Långväga transportarbete ca 1 % och kortväga transportarbete ca 5 %
	Sammanfattande slutsatser
	Efter genomgång av ovanstående sektorer och deras arbete för resurseffektivitet och miljö kan det konstateras att flertalet aktiviteter liknar varandra, om än med lite olika tillämpning. Det handlar om optimering avseende:
	- Samordnade transporter för att minska efterfrågan
	- Godsets utformning och dess förpackning
	- Lastbärarens optimala utformning och storlek
	- Utnyttjande av mest resurseffektiva trafikslag och relevanta terminaler
	- Minimera förbrukning av drivmedel
	- Använda förnyelsebara drivmedel som innebär minskade utsläpp av växthusgaser
	7. Företagens drivkrafter 
	Företag inom samtliga sektorer eftersträvar kontinuerliga förbättringar av ekonomiska prestanda avseende sänkta kostnader och ökade intäkter. Målet är en lönsam verksamhet som lever upp till ägarnas avkastningskrav.
	Grundläggande samhällsförutsättningar för denna förbättringsprocess och tillhörande ekonomiska avkastning har främst varit legala föreskrifter som ska efterlevas av företagen. Detta innebär att företag ska följa reglerande lagar, betala skatt, löner och därmed fullfölja samhällets krav på arbetsgivare och samhällsaktör. I växande utsträckning har detta samhällsansvar utvecklats mot att även inkludera ett större självpåtaget ansvar för bland annat minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. 
	En drivkraft till denna utveckling kan vara att moderna media skapat ett allt mer öppet samhälle som innebär allt större kommersiella risker för företag som agerar mot samhällets gällande normer. Som en konsekvens av detta har företag upprättat uppförandekoder för ett vidgat samhällsansvar, s.k. CSR som sträcker sig längre än legala minimikrav. 
	En annan orsak till företagens egna försök att reducera dessa negativa externa effekter kan vara en långsiktig investering för att minska företagets riskexponering mot kommande lagstiftning och ekonomiska pålagor.
	Oavsett bakomliggande orsak är konsekvensen att kort- och långsiktig framgång för företag fordrar att de måste agera utifrån flera av företagets olika intressenters förväntningar. Att enbart maximera avkastningen till ägarna skulle förmodligen skapa långsiktiga bekymmer, även om det fortfarande finns framgångsrika företag med endast ägarnas avkastning i fokus. 
	/
	Figur 3. Företagets samhällsansvar bygger på samspelet mellan företagets olika intressenter och företagets egen etik (värdegrund) omsatt i praktisk handling (moral) genom ledningens beslut och agerande. Alltfler företag inser behovet av ett bredare perspektiv än snäv kortsiktig finansiell avkastning. Ett alltför stort gap mellan kommunicerade värderingar och agerande mot företagets intressenter skapar ofta problem för företaget.
	Med företagens växande samhällsansvar i allmänhet och miljöansvar i synnerhet har behovet att genomföra konkreta mätbara förbättringar ökat, vilket i sin tur fordrar bättre mätning och styrning av dessa områden. Svårigheten för transportlogistikens miljöprestanda ligger främst i att vissa mätdata innehåller osäkerheter samt att vissa av dessa områden inte följts upp tidigare. Det saknas erfarenheter som de finansiella strukturerna har för uppföljning och förbättring. 
	7.1 Allmän överblick via enkätundersökning

	Inför de genomförda intervjuer som denna studie omfattade skickades en enkät ut till 131 respondenter. Urvalet av respondenter syftade till att representera samtliga branscher som i huvudsak genererar Sveriges transportarbete. I tillägg till detta inkluderades ett flertal representanter för transportnäringen. Undersökningen skedde via ett undersökningsverktyg på Internet. Tyvärr blev svarsfrekvensen relativt låg, ungefär 15 % vilket gör att uttolkningen av svaren måste göras med stor försiktighet. 
	Inledningsvis tillfrågades respondenterna om deras allmänna förbättringsarbete inom varuförsörjning:
	/
	Som synes genomförs förbättringsanalyser relativt frekvent bland de svarande respondenterna. Endast en respondent anger att de inte genomfört en enda förbättringsanalys de senaste två åren.
	/
	Det framgår att en stor del av de förbättringsanalyser som görs leder till att förbättringsaktiviteter genomförs. 
	/
	Aktiviteterna leder ofta till förväntade effekter. De som svarar delvis kan sannolikt bero på att endast delar av uppställda mål, men det kan även bero på högt ställda förväntningar.
	/
	Det verkar som att förbättringsaktiviteterna ofta leda till en förbättrad miljöprestanda som en sidoeffekt. 
	/
	Det verkar mer sällsynt att förbättringarna även leder till förbättrad trafiksäkerhetsprestanda. Teoretiskt verkar detta rimligt då betydande delar av miljöförbättrande åtgärder eftersträvar ökad resurssnålhet, vilket ofta går hand i hand med ekonomiska målsättningar. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan, åtminstone kortsiktigt höja kostnader. Det kan även vara svårare att se en direkt koppling till trafiksäkerhet och åtgärder för ökad ekonomisk effektivitet, vilket även framgår genom att två respondenter inte vet om aktiviteterna påverkat trafiksäkerhetsprestanda positivt.
	/
	Som synes ovan kvantifierar många företag sin miljöprestanda där endast två av 18 respondenter uppger att de inte kvantifierar sin miljöprestanda.
	/
	I jämförelse med miljöprestanda verkar trafiksäkerhetsprestanda inte lika vanligt att mäta och kvantifiera bland företagen. Det kan sannolikt även bero på svårigheter att koppla samman egna aktiviteter med mätbara effekter på trafiksäkerheten.
	/
	Företagen verkar genomföra förbättringsaktiviteter med huvudsakligt syfte att förbättra miljöprestanda.
	/
	Nästan lika många förbättringsaktiviteter som för bättre miljöprestanda i syfte att förbättra trafiksäkerhetsprestanda har trots mätsvårigheter genomförts.
	Övriga kommentarer som framkommit från respondenter under undersökningen angående förbättringsarbete är:
	 Vi bedriver förbättringsarbete enligt en fastslagen systematik. 
	 Vi bygger vårt förbättringsarbete på Six Sigma/LEAN där det för samtliga förbättringsaktiviteter är obligatoriskt att beräkna förväntad miljöförbättring av åtgärder. Denna bedömning av miljöeffekt används emellertid inte som beslutsgrund om åtgärdens eventuella genomförande.
	 Vår verksamhet fordrar en ständig förbättringsprocess för att minska transportkostnader som är den enskilt största kostnadsposten för oss.
	 Vår verksamhet inkluderar miljöprojekt med kunder.
	 Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar inom alla delar av företagets fyra logistikenheter, som omfattar t ex förbättring av fyllnadsgrad och förbättrad lokal miljö och aktivt arbete med säkerhetsfrågor.
	 Vårt förbättringsarbete är orienterat kring en ökad fyllnadsgrad
	I tillägg till genomgång av företagens eget förbättringsarbete efterfrågades om hur detta påverkar marknadens utveckling.
	/
	Som synes är det endast två av 16 respondenter som inte fastställer årliga kvalitets- och produktivitetsprestanda för sina transporter.  
	/
	I 2.2 ser vi att de som kvantifierar sina transporters kvalitets- och produktivitetsprestanda också ofta kommunicerar resultatet till marknaden. Endast tre respondenter av de 14 som fullt ut, eller delvis kvantifierar prestandan undviker att kommunicera resultatet till marknaden.
	/
	2.3 är en fråga där vi önskade jämföra resultatet med en tidigare frågeställning med historiska svar från åren 1994-1998. Frågan då var ställd till endast transportköpare, medan denna enkät ställde frågan till både transportköpare och transportsäljare. 1998, som är det senaste historiska jämförbara året var det 52 % av de tillfrågade respondenterna som ansåg att miljöfrågorna var viktiga vid val av transportföretag. Detta var den då högsta uppmätta siffran sedan mätningarna började 1994. 
	Från vår studie kan vi se att andelen har ökat markant. Nu är motsvarande siffra dryga 94 %. Det bör i sammanhanget betonas att denna undersökning saknar statistisk säkerhet.
	/
	Ovan framgår att företagen i huvudsak fastställer sina transporters miljöprestanda årligen.
	/
	Denna spridning kan förmodligen tolkas som att det råder viss osäkerhet om sammanställda miljöprestanda är helt tillförlitlig.
	/
	Som synes är det färre företag som mäter sina transporters trafiksäkerhetsprestanda jämfört med miljöprestanda. 
	/
	Det är få av företagen som kommunicerar sina transporters trafiksäkerhetsprestanda till marknaden.
	/
	I 2.8 är det en anmärkningsvärd stor andel av respondenterna som inte vet om deras företag fastställer eller undersöker arbetsmiljön för sina transportörer. I övrigt väldigt jämnt mellan de fyra alternativen, här kan således inga slutsatser dras. 
	/
	Arbetsmiljöfrågor verkar inte lyftas upp särskilt högt i extern kommunikation.
	Övriga kommentarer från respondenterna angående avsnittet bedömning av marknaden:
	 Alla delar är viktiga vid valet av leverantörer, vi tar hänsyn till allt, sen kan det variera. På någon marknad går miljöaspekten före, på en annan pris, på en tredje leveransprecision etc.
	 Vi kommunicerar delvis i årsredovisningen, samt under förhandling delger vi samtliga deltagare deras inbördes placering i vår HSEQ enkät.
	 Förstår inte frågorna så vi svarade Vet ej.
	Slutligen lät vi respondenterna värdera sju olika parametrars betydelse för kunden vid val av transportföretag. Svarsalternativen var 1-4 där fyra avsåg en mycket viktig parameter. Ett femte alternativ togs med, ”vet ej”. Utifrån deras svar har vi tagit fram ett värderat genomsnittsvärde där svarsalternativ ”Vet ej” motsvarade ett medelsvar, det vill säga 2,5.
	/
	Respondenterna bestod alltså av nio transportköpare, en transportsäljare samt sju respondenter som representerade företag som agerade både köpare och säljare av transporttjänster.
	/
	För allmän säkerhet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,15. Detta var en av de minst betydande parametrarna i vår studie.
	/
	För leveransprecision blev det värderade genomsnittsvärdet 3,79. Det var enligt vår studie den mest betydande parametern. 
	/
	För pris blev det värderade genomsnittsvärdet 3,71. Nära nog lika viktig parameter som leveransprecisionen är priset.
	/
	För administration och information blev det värderade genomsnittsvärdet 3,13. Detta var med andra ord en mindre viktig parameter i förhållande till vissa av de övriga faktorerna.
	/
	För transporttid blev det värderade genomsnittsvärdet 3,56. Detta var den tredje viktigaste faktorn.
	/
	För miljö i allmänhet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,0. Miljö ansågs med andra ord ha lägst betydelse av alla parametrar i vår studie.
	/
	För flexibilitet blev det värderade genomsnittsvärdet 3,47. Flexibilitet var den fjärde viktigaste faktorn.
	Övriga kommentarer från respondenterna var:
	 Vi har gett ett samlat ”subjektivt” svar baserat på våra europeiska kunder.
	 Alla delar är viktiga vid valet av leverantörer, vi tar hänsyn till allt, sen kan det variera, på någon marknad går miljöaspekten före, på en annan pris, på en tredje leveransprecision etc.
	Sammantaget blev resultatet nedanstående rankning av kriterier för bedömning av transportlogistikens prestanda. Undersökning är gjord helt anonymt, dvs. det är svårt att veta om respondenten företräder andra specifika kundintressen eller hur de gjort sin bedömning. 
	Tydligt är dock att respondenter verkar sätta traditionell nytta med logistiken främst.  
	Det kan konstateras att miljö förvisso hamnar lågt i förhållande till mer traditionella faktorer för värdering av transportlogistikens nytta, men samtidigt innebär fokus på pris/kostnad ett ökat behov av resurseffektivitet, vilket indirekt leder till minskad miljöpåverkan. Intressant är även det monumentala genomslag som miljöfrågor fått i jämförelse med en tidigare undersökning 1994 då 26 % av företagen ansåg att miljöfrågorna var viktiga vid val av transportföretag till skillnad från 94 % i denna undersökning.
	Parameter
	Värderat genomsnitt
	Leveransprecision
	3,79
	Pris
	3,71
	Transporttid
	3,56
	Flexibilitet
	3,47
	Säkerhet
	3,15
	Administration
	3,13
	Miljö
	3
	I tillägg till den anonyma undersökningen gjordes 12 djupintervjuer med logistikansvariga representanter för 12 olika företag. Deras svar har transkriberats och godkänts av respektive person. Nedan har de viktigaste slutsatserna sammanställts helt neutralt utan koppling till vem som uttryckt vad.
	 Det fordras tydliga ekonomiska incitament för ett starkare miljöengagemang hos företagen. Att enbart förlita sig på imagevinster eller kunders miljökrav räcker inte som drivkraft till en starkare miljöanpassning av försörjningskedjans transportlogistik.
	 Idag kostar det ibland mer att agera för minskad miljöpåverkan vilket inte kommer att leda utvecklingen tillräckligt snabbt framåt.
	 Det fordras mer tydliga och accepterade mätetal för miljöprestanda som kan synas av företagens intressenter. Det är fortsatt svårt med precisionen i dessa sammanställningar.  
	 Politiker måste agera mer långsiktigt för att företag ska våga satsa fullt ut. Om skattelättnader eller subventioner dras undan efter kort tid vågar inget företag gå in långsiktigt i fördyrande projekt.
	 För att få till stånd ett ännu mer systematiskt förbättringsarbete inom transportlogistik avseende trafiksäkerhet och miljö fordras mer debatt, tydliga regelverk och framförallt uppföljning med ekonomiska konsekvenser för de som inte efterlever regelverkens krav.
	 Ett område som måste utvecklas kring mätning av prestanda är ett större livscykelperspektiv, vilket ger större möjlighet att jämföra olika lösningars faktiska prestanda.
	 Rent allmänt utgör skatter och avgifter inget bekymmer så länge de drabbar alla lika. Att införa regionala regelverk som missgynnar en regions aktörer kan dock skapa en misstro mot politiska intentioner. När det gäller energianvändning förstärker ekonomiska pålagor endast drivkraften eftersom olja redan idag upplevs allt dyrare, medan legala regelverk för vissa utsläpp är en nödvändighet då reducering av dessa utsläpp endast utgör en ökad kostnad.  
	 Ökade kostnader för sämre miljöprestanda är något som sannolikt skulle driva utvecklingen i rätt riktning. Om ett företag kan se ekonomiska fördelar av ett aktivt miljöarbete kommer det att ske. Det skulle fordra fasta regelverk för vissa utsläpps maximalt tillåtna nivåer.
	 I vissa fall verkar statsfinansiella överväganden eller okunskap gå före en positivt styrande miljöbeskattning. Genom höjda banavgifter samt införande av betydligt strängare utsläppskrav för sjöfartens svavelutsläpp i enbart Östersjön gör att de två mest resurseffektiva trafikslagen järnväg och sjöfart missgynnas.
	 Vissa kunders krav om snabb leverans skapar motsättningar mellan ett aktivt miljöarbete med sänkta utsläpp. Genom starkt drivna snabba leveranskrav försvåras samordning av leveranser och därmed försämras fyllnadsgrad med tillhörande miljöprestanda.
	 Utöver kostnadsbesparing utgör faktiskt vårt företags uttalade värderingsgrund att verka mot en hållbar utveckling vår viktigaste drivkraft för att göra våra försörjningskedjor mindre miljöpåverkande.
	Genomgående önskade samtliga intervjuade företag långsiktigt förutsägbara spelregler inom största möjliga geografiska marknad där tillhörande väsentliga prestanda ska mätas och följaktligen även följas upp för rättvis bedömning av företagen.  
	7.2 Ekonomiska styrmedel

	Ekonomiska styrmedel eller marknadsbaserade styrmedel innebär ekonomiska incitament för att påverka beteendet hos konsument av en vara eller tjänst i en avsedd riktning. I ekonomiska termer brukar den miljöpåverkan som någon åsamkar miljön klassificeras ”negativa externa effekter”. Negativa externa effekter kan även gälla trafiksäkerhet eller slitage av vägar. Då negativa externa effekter sällan prissätts på en marknad talas det om att internalisera de negativa externa effekterna. Detta innebär i korthet att samhället på olika sätt prissätter även de negativa effekterna som drabbar annan part i samhället. Prissättningen brukar vanligen vara i form av skatt (exempelvis koldioxidskatt) eller avgift (exempelvis vägavgift). Utöver dessa instrument förekommer även subventioner som ska främja användning av exempelvis alternativa drivmedel. Nedan beskrivs några av vanligaste formerna av ekonomiska styrmedel som används för att påverka aktörer att minska sin negativa miljöpåverkan.
	Avgifter och skatter
	Sverige har energi- samt koldioxidskatt på fossila drivmedel. Syftet är att genom en ökad kostnad för dessa drivmedel minska dess användning samt driva på utvecklingen mot förnyelsebara drivmedel. Det kan även finnas fiskala skäl till dessa skatter, vilket kan påverka dess trovärdighet om dessa skatter senare skulle appliceras även på rena och förnyelsebara drivmedel. I nuläget åtnjuter förnyelsebara drivmedel delvis skattebefrielse, men denna skattelättnad är inte långsiktigt fastställd. I Sverige fanns tidigare en km-skatt för vägfordon som avskaffades 1993 i samband med inträdet i EU. I och med EU:s Eurovignettedirektiv kan numera en km-skatt tas ut, vilket också sker i bland annat Tyskland, Schweiz, Tjeckien och Slovakien. Det finns även andra exempel på trafikrelaterade avgifter, som t.ex. Sveriges miljödifferentierade farledsavgifter vars storlek är beroende av fartygs utsläpp av kväveoxider. 
	Handel med utsläppsrätter 
	Handel med utsläppsrätter syftar till att kostnadseffektivt minska utsläppen genom åtgärder där de kostar minst. Aktörer med höga kostnader för att minska utsläppen kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. Grunden för handeln läggs genom att tak sätts för hur stora utsläppen för en region eller nation får vara under ett år och handelsperiod. Den sammanvägda miljönyttan ska uppnås genom att utsläppstaket successivt sänks, vilket därmed minskar de totala utsläppen. Flyget inom EU omfattas från och med 2012 av handelssystemet EU ETS avseende deras utsläpp av koldioxid. Även elkraft producerad via fossilbaserade kraftverk och därmed indirekt elektrifierad trafik omfattas av denna handel.
	Kreditbaserad handel
	Kreditbaserad handel bygger på att det finns ett system för handel av utsläppskrediter för de som frivilligt reducerar sina utsläpp under nivån som gäller om verksamheten tillåts fortlöpa utan åtgärder s.k. ”business as usual”. Dessa utsläppsrätter kan handlas med andra aktörer under samma utsläppstak som har högre reningskostnader för att möta sina uppställda krav. Generellt måste handel föregås av certifiering innan de kan handlas med andra aktörer inom det gemensamma utsläppstaket. Handeln kan också ske med en myndighet där utsläppsminskningar ger samhällsfinansierade subventioner. Exempel på kreditbaserad handel är Kyoto-protokollets flexibla mekanismer JI, ”Joint Implementation”, samt CDM, ”Clean Development Mechanism”. Gemensamt genomförande, JI innebär att industriländer har möjlighet att genom åtgärder i andra länder, som har utsläppstak enligt Kyotoprotokollet, tillgodoräkna sig utsläppsminskningar för att uppfylla sina egna åtaganden. Mekanismen för ren utveckling, CDM har samma principiella uppbyggnad som gemensamt genomförande. Skillnaden är att projekten genomförs i länder utan kvantifierade åtaganden om utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet, dvs. i allmänhet utvecklingsländer. CDM projekt måste även bidra till hållbar utveckling i värdländerna. I Kalifornien finns även ett handelssystem mellan marina källor och landbaserade källor benämnt RECLAIM. 
	Det svåraste med kreditbaserad handel är att fastställa en rimlig emissionsnivå (baseline) för att säkerställa s.k. ”additionality”, dvs. att inte ge bort utsläppsrätter till exempelvis fartyg som redan har lägre utsläpp än ”baseline”. Överlag fordrar denna typ av handel ett omfattande kontrollprogram som riskerar att förta en del av reningens effektivitetsvinster genom höga administrativa kostnader. 
	Konsortiejämförelse
	Konsortiejämförelse innebär att en grupp av aktörer förenar sig och fastställer ett gemensamt utsläppsvärde som ska uppnås inom viss tid av samtliga deltagare. Den nivå som ska uppnås måste ligga under den regelmässigt högsta tillåtna nivån utan åtgärder d.v.s. ”business as ususal” Denna form kan vara frivillig eller påtvingad. Exempel på denna form av marknadsbaserat styrmedel gäller för de europeiska biltillverkarna vars bränsleförbrukning samt utsläpp av koldioxid ska uppnås inom viss tid annars inträder annan strängare lagstiftning.
	Miljödifferentierade avgifter
	Miljödifferentierade avgifter baseras på de fall det förekommer vägavgifter eller farledsavgifter som kan differentieras efter farkost eller fordons miljöprestanda. Inom sjöfarten förekommer detta i Sverige samt vissa hamnar i Östersjön baserat på utsläpp av kväveoxider. På vägsidan förekommer denna form bl. a. på de schweiziska och tyska motorvägarna (Maut) beroende på graden av motorns miljöanpassning. Måttstock är generellt någon form av miljöindex som graderar fordon eller farkost miljöprestanda. 
	Miljösubventioner
	Miljösubventioner innebär någon form av finansiellt stöd för exempelvis investering i teknik med avsevärt bättre miljöprestanda. Detta har i Sverige t.ex. förekommit för nya biobaserade drivmedel samt dyrbara eftermonteringar av reningsutrustningar (HAM och SCR etc.) i fartyg. Risken med subventioner är snedvridning av konkurrens. Subventioner medför även risker genom att de kan styra mot satsningar som leder till långsiktigt felaktig och inte livskraftig teknik. Ett sådant område är framtidens alternativa drivmedel där det råder stor osäkerhet om bästa bränsle samtidigt som det ändå förekommer olika stödåtgärder för specifika drivmedel.     
	7.3 Legala krav

	Sammanställningen av de legala krav som möter transportlogistiken syftar i detta sammanhang endast på dem som direkt påverkar miljö- och trafiksäkerhetsprestanda. Sammanställningen är inte heltäckande och ska inte ses som specifikt vägledande utan syftar endast till att påvisa de viktigaste områdena samt hur dessa tillämpas.
	Tillåtna fordonsstorlekar
	Innebär att olika geografiska regioner tillåter vissa storlekar på fordon. I städer får exempelvis endast mindre lastbilar framföras. I Sverige tillåts lastbilar med lastkapacitet på maximalt 40 ton och en lastbilslängd på 25,25 meter med total bruttovikt på maximalt 60 ton. I Europa tillåts generellt endast en lastbilslängd på 18,75 meter samt att den totala fordonsvikten inte får överstiga 40 ton. Finland har nyligen arbetat fram ett förslag som föreslår att dagens maximala fordonsvikt på 60 ton ska höjas till 76 ton i Finland i början av 2013. Underliggande kalkyler redovisar betydande ekonomiska och miljömässiga vinster. Åtgärden skulle initialt sänka den årliga logistikkostnaden med 60 miljoner Euro för att senare leda till årliga besparingar på 200 miljoner Euro. Enligt finska VTT skulle även luftemissioner minska avsevärt. För att denna förändring ska godkännas fordras en nationell förändring av en förordning samt ett godkännande av EU-kommissionen. 
	Olika regelverk inom en och samma transportregion skapar givetvis inkompatibla lösningar som i sin tur försvårar optimering av transportlogistiken. En dimensionerande faktor är infrastrukturens möjligheter att hantera axellaster och lastprofiler.
	/
	Figur 4. I England finns traditionen med höga dubbeldäckade bussar, vilket gjort att broar och tunnlar kan hantera högre fordon. Dessutom har vägar ofta i det närmaste obefintlig vägren, inte sällan dragna genom mindre samhällen, vilket sannolikt gjort dem mer negativa till långa fordon. Sammantaget har detta lett till användning av dubbeldäckade lastfordon för att ändå öka transporteffektiviteten
	Tillåtna hastigheter
	Hastigheten påverkar främst bränsleförbrukningen, och trafiksäkerhet men till viss del även kapaciteten i den mån en högre hastighet möjliggör ytterligare transportturer. Här råder det inga större snedvridande regelverk eftersom samtliga konkurrerande fordon färdas på samma väg. Tidspressade kunder kan dock driva fram ett beteende som ökar hastigheter. Det viktigaste för en sund konkurrens samt goda miljöprestanda är uppföljning av hastigheter från polisiära myndigheter.  
	Tillåtna kör- och vilotider
	Genom att överskrida gällande kör- och vilotider skapas en osund konkurrens som dessutom ökar risken för trafikolyckor. Ungefär som med hastigheter finns det tydliga regelverk som inte borde kunna snedvrida konkurrensen om de efterlevs. Det är med andra ord viktigt att det sker en regelbunden uppföljning att gällande föreskrifter efterlevs. Potentiellt finns här en målkonflikt mellan resurseffektivitet och trafiksäkerhet
	Tillåtna laster
	Genom att överskrida gällande maximalt tillåtna laster försämras fordonens trafikegenskaper vilket leder till försämrad trafiksäkerhet. Samtidigt innebär mer last att relativ miljöpåverkan reduceras. Gällande föreskrifter måste med andra ord efterlevas för att säkerställa trafiksäkerhet samt en sund konkurrenssituation.
	Farligtgodsreglering
	Vid trafikolyckor med farligt gods finns det allvarliga risker för stor negativ lokal påverkan på hälsa och miljö. Det är viktigt att regelverk efterlevs eftersom blandning av olika godsslag kan innebära stora risker. Samtidigt innebär det att viss samlastning och därmed transporteffektivitet kan gå förlorad, vilket också skulle kunna locka till överträdelser av regelverken. Det är med andra ord viktigt att detta område följs upp i trafiken.
	Tillåtna utsläpp från motor
	För tunga fordon råder sedan en längre tid ett miljöklassificeringssystem i Europa benämnt Euroklass, vilket reglerar motorers utsläpp av främst natur- och hälsoskadliga emissioner till luft. Vissa av dessa ämnen har även påverkan på klimatet. Detta regelverk omfattar nya fordon från olika årtal, vilket gör att äldre fordon med sämre prestanda successivt fasas ur när de blivit åldersstigna. Det finns ibland lokala föreskrifter som anger minimikrav på vilka motorkategorier som fordras på fordon för att erhålla tillgång till det lokala vägnätet.  
	Tillåtna bränslekvaliteter
	Sedan 2009 har EU infört legala krav som föreskriver att dieselbränsle för vägtrafik inte får innehålla mer än 10 ppm svavel. Detta har inneburit en förbättrad miljö- och konkurrenssituation eftersom det fordras mycket långa transportsträckor för att kunna nyttja billigare men sämre dieselkvalitet. Även kraven på sjöfartens drivmedelskvalitet håller på att stramas upp genom införande av den s.k. SECA i Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen.
	Tidsbegränsningar
	För vissa vägar och områden råder tidsmässiga framkomlighetsbegränsningar. Dessa begränsningar förekommer främst nattetid på grund av trafikens bullerstörningar. Dessa regelverk är enkla att förstå, men det är alldeles tydligt att i många fall försämras den logistiska effektiviteten. Om ett fordon kunde framföras andra tider än då all annan trafik är på vägarna skulle produktiviteten öka avsevärt. I Sverige har vi till exempel förbud mot nattdistribution i städer. I New York kräver däremot myndigheten att varuförsörjningen främst ska ske nattetid för att inte störa pendlingstrafiken under rusningstid. I Tyskland förekommer förbud för tung trafik på vissa motorvägar under helger.
	Geografiska begränsningar
	I Europa etableras allt fler miljözoner vars syfte är att tvinga fram nya transportlösningar som är renare och tystare. Det vanligaste kriteriet inkluderar motorns miljöklass och därmed utsläpp av hälsovådliga emissioner. Även tysta fordon förekommer som kriterium för att få distribuera gods i en stad. Vanligt är även reglering av fordons storlek som maximeras i vissa områden.
	Konkurrenslagstiftning
	Transporter kan övergripande kategoriseras som ”delade” eller ”enskilda”. Med delade transporter avses sådana där godset åker kollektivt med andra varuägares gods. Teoretiskt finns det en stor effektiviseringspotential för flertalet tranporter om dessa tack vare kunskaper om utbud och efterfrågan kunde samordnas bättre. Samordning utgör även en mycket gammal affärsnisch för olika former av transportmäklare (speditörer, logistiker etc.) vars syfte är att just samordna kompletterande godsflöden. Genom kunskaper om obalanser i godsflöden, gods med kompletterande ledtider, vikt- och volymgods kan effektiv samordning genomföras. För att denna samordning mellan konkurrenter ska vara tillåten fordras att transporter handlas upp i priskonkurrens och inte skapar strukturer som liknar oligopol eller monopol.
	Cabotage
	I syfte att etablera effektivare transporter i Europa eftersträvar EU-kommissionen en successiv avreglering av de olika nationella regelverk som lägger hinder för inrikes transporter utförda av internationella transportföretag. Dessa möjligheter kallas cabotage. Dagens regelverk innebär att en utländsk chaufför får utföra tre inrikes transporter efter en genomförd internationell transport. Det internationella transportföretaget måste också ha ett s.k. gemensamskapstillstånd samt att förare ska ha förartillstånd. I övrigt måste transportföretag efterleva de regelverk och föreskrifter som reglerar trafik i respektive land. Kommande regelverk talar om möjligheten att utföra cabotage i 4 dagar efter en utförd internationell transport. Den långsiktiga ambitionen från EU-kommissionen är en fullständig avreglering. Med denna avreglering förväntas generellt effektivare transporter inom Europa.    
	Förväntade effekter av kommande ekonomiska styrinstrument och legala krav
	Rent allmänt finns en ambition att etablera en konkurrenskraftig transportmarknad inom EU som inte belastas av konkurrenssnedvridande lagstiftning. Samtidigt råder en tydlig ambition att transporternas samlade miljöpåverkan ska minskas. Således torde detta innebära att väsentliga delar av transportföretagens kostnadskomponenter som utgör grunden för negativ miljöpåverkan kommer att bli dyrare. Åtgärder som däremot vitaliserar transportmarknaden utan negativ miljöpåverkan kan sannolikt komma att premieras.
	7.4 Sammanfattning av företagets drivkrafter

	1) Vid intervjuer framkommer att legalt tvingande krav på väsentliga områden för en tillräckligt stor geografisk region verkar vara något som accepteras och efterfrågas av marknadens aktörer. Företagen verkar kunna acceptera strängare legala miljökrav under förutsättning att de inte försämrar deras relativa konkurrensförmåga.
	2) Ekonomiska styrmedel för en tillräckligt stor geografisk region som gäller långsiktigt och inte elimineras eller förändras av ny politisk majoritet är något som accepteras. Dock råder här en stor skepsis eftersom dessa historiskt inte varit särskilt uthålliga. Företagens anpassning har alltför ofta straffats genom förändrade förutsättningar.
	3) Vid intervjuer verkar det som transportköpare inte är tillräckligt starka för att påverka eller har tillräckligt stor vilja att betala mer för mer miljöanpassad transportlogistik.
	4) Företagens egna värderingar, framförallt vid familjeägda företag verkar vara den kanske starkaste och mest uthålliga drivkraften hos de ledande företagen.  
	Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagen främst verkar drivas av ekonomiska förutsättningar där miljöförbättrande åtgärder främst kan ske när de även sänker kostnader. Det innebär att företagen inriktar sig på kostnadsbesparande åtgärder som dessutom minskar miljöpåverkan och oftast även ökar trafiksäkerheten. 
	Ett område, som kommer att drabba företagen lika är ökande kostnader för fossil olja. Således utgör en energieffektiv transportlogistik relativt andra konkurrenters transportlogistik en strategisk fördel, som dessutom kan innebära förbättrade möjligheter att bära ökade kostnader för förnyelsebara drivmedel som introduceras. 
	8. Förbättringsarbete
	Vid förbättring av en verksamhets prestanda förutsätts en rimlig möjlighet att påverka de faktorer som styr prestanda.  I detta rätt uppenbara uttalande gömmer sig fyra väsentliga aspekter. 
	För det första är transportlogistik en så kallad härledd efterfrågan. Med detta menas att efterfrågan av transporter i mycket stor grad styrs av andra och överordnade system för varuförsörjning. I denna rapport är dessa överordnade system benämnda distributionskanaler (eller försörjningskedjor). Utformningen av dessa distributionskanaler bestäms efter dess totala effektivitet avseende deras möjlighet att tillgodose kunders leveranskrav sammanvägt med deras totala resurseffektivitet. Transportlogistiken i sin tur utgör en väsentlig insatsvara för optimeringen av dessa distributionskanaler. 
	/
	Figur 5. Exempel på distributionskanaler för ett företag till vänster samt dess koppling till transportlogistikens produktion. 
	Ett belysande exempel på detta förhållande är att tillverkning i allt större grad har förlagts i Sydostasien. Transportlogistiken erbjuder billiga och tillförlitliga transporter medan tillverkningen i dessa länder är väsenligt mer kostnadseffektiv. Företagsledningar bestämmer sig således på denna grund för ett nytt optimalt system för distributionskanaler. Med denna nya försörjningsstrategi kan dess negativa miljökonsekvenser vida överstiga det förbättringsarbete som överhuvudtaget kan uppnås inom transportlogistiken. Nedan är ett förenklat beräkningsexempel på konsekvenser av flyttad varuförsörjning från ett närområde till varor från exempelvis Sydostasien.
	/
	Figur 6. Överslagsmässig kalkyl av total klimateffekt av att flytta produktion avsevärt längre bort från marknad. 
	Att i ovanstående sammanhang exempelvis eftersträva 5 % bränslebesparing genom träning i sparsam körning kan uppfattas som futtigt när en omläggning av hela försörjningsstrategin med tillhörande distributionskanalen kanske innebär ett ökat transportarbete med flera tusen procent och ökade totala utsläpp med dryga 400 %. 
	Den andra aspekten av påverkansmöjlighet handlar om två väsensskilda principiella transportlösningar. Delade transportlösningar respektive egna transportlösningar. Genom att nyttja delade transportlösningar, t.ex. en färja där flera företags lastbärare "samåker" gör denna lösning effektiv. Dess nackdel är dock att dess sträckning, tider, fyllnadsgrad etc. inte är optimerad för en specifik kund utan utgör en kompromiss för samliga medföljande trailers. 
	Konsekvensen för förbättringsarbetet med delade transportlösningar är att varuägaren inte kan genomföra explicita förbättringsåtgärder för sitt gods utan måste förlita sig på att hela transportlösningen eftersträvar förbättring. Den vanligaste konsekvensen av denna begränsning för konkreta åtgärder är att förbättringsarbetet istället genomförs via generella upphandlingskrav som transportlösningen eller aktuell transportör måste uppfylla.
	I egna dedikerade transportlösningar kan specifika åtgärder genomgöras på samtliga områden, men i gengäld måste transportlösningens samtliga delar, även tomma returtransporter inkluderas i lösningens sammanvägda prestanda. Egna transportlösningar brukar huvudsakligen etableras av varuägare med stora, ganska specifika produkter som kan bära de fasta kostnader som transportlösningen skapar. Detta brukar dock inte hindra att dessa lösningar i sin förlängning ofta bjuder in andra varuägare för att ytterligare förbättra lösningens resurseffektivitet och därmed uppnå mer balanserande godsflöden. Detta tillägg sker dock oftast under förutsättningen att tillkommande gods inte fordrar stora förändringar av transportlösningen.
	Den tredje aspekten av påverkansmöjlighet utgör en variant av ovanstående systemtröghet. För den oinvigde kan dagens transportlösningar stundtals te sig ålderdomliga och sakna mer effektiva lösningar. Problemet är dock transportsystemets stora geografiska utbredning och befintliga standarder. Låt säga att det fanns en helt ny containerstorlek med väsentligt högre lasteffektivitet än befintliga lösningar, men att den inte var storleksmässigt kompatibel med dagens 20 och 40 fots containers. Att introducera en sådan lokalt mer effektiv lösning i ett delat transportsystem skulle kunna försämra övriga delar av transportsystemet till dess att den uppnått en kritisk massa. Att bygga om hela transportsystemet för denna mer effektiva lösning ter sig då inte lika självklar. Det finns en rad olika exempel på hur transportsystemets utformning med stort beroende av storskaliga standardiserade lösningar har en inneboende struktur som alltid måste beaktas vid utvecklingsprojekt av nya innovativa lösningar.
	Den fjärde aspekten av påverkansmöjlighet handlar om en grundläggande komplexitet inom transportlogistik. Ofta utförs transportlösningar av ett sammanvävt system med olika aktörer. Detta innebär att förmedling av specifika eller generella krav ska kommuniceras till en mängd juridiskt fristående aktörer. En s.k. fjärdepartslogistikaktör kanske anlitar en speditör som i sin tur anlitar flera åkerier med varierande kontraktslängd. Att konsekvent etablera och framförallt följa upp krav enligt principen ”katten på råttan…” innebär stora utmaningar i komplexa vitt utbreda transportsystem.
	Sammantaget finns det trots ovanstående utmaningar en rad goda exempel. För att nå framgång är det dock viktigt att inte ignorera ovan nämnda hinder och utmaningar.
	8.1 Innebörden av förbättring

	I alla de beskrivningar av hur transporter och transportsystems miljöprestanda ska förbättras tappas ibland de grundläggande principerna bort på grund av transport- och energisystems komplexitet. I detta avsnitt vill vi därför lyfta fram de enkla sambanden som alltid utgör fundamentet för de konkreta förbättringar som vi vill åstadkomma. 
	Till att börja med har transporter ett drivmedel (energibärare). Detta drivmedel kan utgöras av elkraft eller oftare ett flytande bränsle. I bränslet finns en viss mängd kemiskt bunden energi. Denna energi ska omvandlas till största möjliga mängd nyttigt arbete (exergi) samt minsta möjliga mängd förluster (anergi). Kvoten mellan nyttigt arbete och insatt energi är processens verkningsgrad (η) som mäts i %. 
	Figur 7. Princip för omvandling av bränsle till nyttigt arbete
	På basis av denna grundläggande princip innebär det att transporters utmaningar kan sammanfattas i nedanstående samband.
	Figur 8. I ovanstående samband förutsätts en förbränningsmotor (IC) vars omvandling av kemiskt bunden energi även genererar koldioxid samt luftföroreningar. Mängden luftföroreningar beror på drivmedlets innehåll, förbränningens effektivitet samt eventuell efterbehandling av rökgaser. För elmotorer är behovet av effektiv omvandling av elkraft till nyttigt arbete också väsentlig, men i denna process genereras elkraft istället på flera ”uppströms” sätt med olika miljökonsekvenser och utmaningar. I USA har begreppet ”elsewhere emission vehicles” myntats som sätter fingret på denna skillnad. 
	Givet att vi utför en effektiv energiomvandling som ger maximalt med fordonsrörelse (trafikarbete) ska denna process i sin tur omvandlas till maximal nytta, dvs. utförda transporter. Även denna omvandling måste ske maximalt effektivt och beskrivs enligt modell nedan. 
	Figur 9. Transporteffektiviteten (fyllnadsgrad) för en lastbil i distributionstrafik.
	Sammantaget innebär detta förenklade resonemang i korthet att miljöförbättringar av en given transport ska inkludera åtgärder som:
	– Sänker bränsleförbrukningen (FC)
	– Eftersträvar hög energi- och CO2e-effektivitet för bränslet i ett livscykelperspektiv
	– Använder bränsle utan förorenande ämnen
	– Ökar fyllnadsgrad/systemets nyttjandegrad
	8.2 Kategorisering av förbättringsområden

	En del av detta projekt har varit att försöka identifiera, klassificera och värdera den mångfald av initiativ som idag initieras av företag inom transportlogistik. Identifieringen har skett genom att studera gamla och nya fallstudier för ett 40-tal företag. 
	För att kategorisera åtgärderna har nedanstående hierarkiska modell utgjort basen för att klassificera olika åtgärder.
	Figur 10 Transportlogistikens hierarki avseende information och fysiska flöden. Fokus i denna studie ligger på förbättringar inom den markerade rektangeln.  
	I denna sammanställning har, som redan nämnts i avgränsningsavsnittet väsentliga och komplexa infrastrukturfrågor inte inkluderats. Dock har produktion och distribution av drivmedel inkluderats eftersom detta är nödvändigt när olika former av framdrivningsteknik ska jämföras. Det handlar då om förbränningsmotorer eller elmotorer, samt fossila respektive förnyelsebara drivmedel. 
	Planering, utveckling samt drift av underliggande infrastruktur kan givetvis vara helt avgörande för prestanda och förbättringsmöjligheter, men samtidigt innebär förbättring av infrastruktur ofta långa ledtider. Eliminering av infrastruktur i analysen kan med andra ord ge missledande prioriteringar då denna komponent för vissa trafikslag utgör en dominerande del av den samlade miljöpåverkan, medan andra trafikslag inte använder infrastruktur i samma omfattning. Eftersom denna studie främst vill belysa konkreta och praktiska förbättringsmöjligheter inom transportlogistik inkluderas dock inte infrastruktur utan det får bli föremål för andra studier.     
	Baserat på transportlogistikens hierarki enligt figur 10 har företagens sätt att genomföra förbättrande åtgärder kategoriserats. Förbättringsarbete kan ske på en mängd områden och angreppsätt. För att systematisera dessa olika infallsvinklar beskrivs våra samlade intryck enligt nedanstående modell för förbättringsarbete.
	/
	Figur 11. Kategorisering av förbättringsarbete inom transportlogistik
	I ovanstående kategorisering bör det poängteras att uppdelningen inte är helt entydig mellan de olika blocken. Inte sällan bygger åtgärder på kombinationer av våra åtgärdsområden som inverkar på flera områden samtidigt. Vår ambition har dock varit att försöka gruppera åtgärder efter deras främsta grund samt genom modellen säkerställa att alla typer av tänkbara åtgärder inkluderas. 
	Vidare kan det konstateras att påverkan genom begränsande åtgärder av framförallt trafik, främst bygger på ett myndighetsperspektiv. Begränsning av transporter utgör däremot oftast ett marknadsinitiativ. Den viktiga aspekten av begränsande åtgärder är att de är väsentliga eftersom åtgärderna för effektivisering samt införande av ny teknik i regel sänker relativa kostnader, vilket in sin tur innebär s.k. återverkande effekter med ökad efterfrågan av dessa resurser. Det sammanvägda resultatet riskerar därför att innebära totalt sett ökad resursåtgång eller utsläpp till luft. 
	8.3 Mätning av prestanda och uppföljning

	Att mäta och värdera transporter sammanvägda prestanda utgör en betydande utmaning. Målsättningen i detta dokument är inte att beskriva de olika aspekter som fordras för en vederhäftig uppföljning utan istället belysa de mest väsentliga aspekterna på detta område.
	Den prestanda som ska utvärderas kan avse olika system. Det kan avse ett helt försörjningssystem eller specifika transporter. Detta är något som tydligt måste specificeras vd sammanställning av prestanda. 
	I denna studie har främst metoder och data från NTM utgjort bas för att fastställa åtgärdernas effekter. Viktiga områden som måste hanteras för att värdera effekten av åtgärder är:
	Systemgränser, fastställer vilket system som omfattas av sammanställningen. I de fall sammanvägda resultat ställs samman är målsättningen att inkludera systemet som anges i nedanstående figur.
	/ 
	Figur 12. Inkluderad systemgräns som inkluderas är den streckade rektangeln, s.k. ”well to wheel”.
	Utgångsläge (baseline), anger en lösnings prestanda innan förbättrande åtgärder genomförs. Nuläget måste vara knutet till ett specificerat transportsystem vars prestanda i sin tur är baserat på tydligt specificerade systemgränser. Utan tydlighet om utgångsläge riskerar senare uppnådda effekter att framstå som anekdotiska och därmed av mindre värde.   
	Relativ prestanda, anger resursanvändning eller utsläpp till luft i förhållande till aktivitetens storlek. Det kan exempelvis vara utsläpp i förhållande till transportarbete [g/tonkm]. Nyckeltalet kan vara mycket relevant för att mäta verksamhetens effektivitet, men kan isolerat leda till felaktiga slutsatser. Genom att till exempel öka transportarbetet proportionellt mer än utsläppens ökning kan en effektivitetsökning uppnås medan absoluta prestanda försämras. 
	Absolut prestanda, anger total resursanvändning eller utsläpp till luft oavsett aktivitetens storlek. Det kan exempelvis vara totala utsläpp av koldioxid [ton].
	Figur 13. I detta fiktiva distributionsfall beskrivs bedömning av klimatnyttan med relativa respektive absoluta nyckeltal för utsläpp av växthusgaser (GHG). Som synes verkar motsols distribution ha en avsevärt högre effektivitet (70 g/tonkm i jämförelse med 86 g/tonkm), men mätt i absoluta tal släpper motsols ut total 42 kg i jämförelse med 39 kg för medsols. Detta distributionsfall visar värdet av att fastställa och följa upp både relativa och absoluta värden, både vad gäller nuläge som förbättringar för att inte missledas till felaktiga beslut. Sammanställningen visar också att dessa relativa nyckeltal bör beräknas annorlunda för att dessa ska leda utvecklingen i rätt riktning.
	En vanlig ambition för att förbättra prestanda är att öka fyllnadsgraden. Generellt är detta bra, särskilt i kombination med större fordon. Det finns emellertid avvägningar som bör beaktas. För det första kan alltför stora fordon försvåra möjligheten till högre fyllnadsgrad. För det andra kan en ökad potentiell utlastningsgrad fordra väsentligt längre tomtransporter som gör att relativa förbättringar har litet värde uppmätt för hela transportomloppet.
	/
	Figur 14. Relativ nytta vid en ökad fyllnadsgrad i en lastbil med en lastkapacitet på 10 ton 
	En väsentlig aspekt på förbättringsarbetets sammanvägda nytta är risken att effektiviserande åtgärder sänker enhetskostnaden och därmed ökar efterfrågan av transporter. Detta riskerar att totalt sett öka miljöbelastningen. Denna form av återverkan kan vara negativ, men det är inte helt säkert. Effekten kan bero på det analyserade systemets avgränsningar. Låt oss säga att ett mycket effektivt varudistributionssystem ytterligare sänker sina relativa utsläpp och att det därmed börjar utnyttjas för hemdistribution av mat och därmed ersätter andra mindre effektiva hemtransporter med privatbil. Detta skulle innebära att varudistributionssystemet visserligen ökar sina absoluta utsläpp, men att det ersätter andra mindre effektiva transporter med privat bil. Att visa och bevisa detta kan emellertid vara mycket svårt. 
	Vår slutsats är dock att det är viktigt att beskriva både relativa och absoluta prestanda utifrån de avgränsningar som tillämpades för sammanställningen. 
	8.3 Exempel på förbättringsarbete

	Baserat på transportlogistikens hierarki har konkreta åtgärder har åtgärder grupperats efter sådana som: 
	- begränsar efterfrågan
	- effektiviserar verksamheten
	- förbättrar prestanda genom ny teknik
	8.4 Transport
	8.5 Trafik
	8.6 Framdrivning
	Begränsa
	8.4.1. Minska efterfrågan på transporter
	8.5.1. Minska efterfrågan på trafik 
	8.6.1. Minska efterfrågan på bränsle och begränsa emissioner
	Effektivisera
	8.4.2. Åtgärder för ett effektivisera transporterna
	8.5.2. Åtgärder för ett effektivisera trafiken
	8.6.2. Effektivisera bränsleanvändning och rena emissioner
	Införa ny teknik för
	8.4.3. Ny transportteknik för bättre prestanda
	8.5.3. Ny trafikteknik för bättre prestanda
	8.6.3. Ny motorteknik och nya drivmedel
	8.4 Förbättrande åtgärder inom transport

	Det område som ligger närmast till hands för såväl varuägare som transportör är åtgärder som påverkar själva transportflödet. 
	Utförda transporter mäts ofta i godsets vikt eller volym, beroende vad som är mest relevant för den vara som ska transporteras. För att även inkludera sträckan som godset färdas brukar även denna inkluderas som en faktor. Detta innebär att transportarbete baseras på godsets vikt och den sträcka det färdas, dvs. ton*km. Enheten för transportarbete är således tonkm. I de fall godset är lätt med stor volym brukar detta gods räknas om till en vikt genom en specifik skrymmefaktor. Denna skrymmefaktor har i grunden som mål att vid debitering rättvist väga samman de resurser som åtgår för att transportera godset. Om det krävs en stor transportkapacitet utan för den skull utnyttja dess maximala viktskapacitet ska ”skrymmefaktorn” inkludera detta förhållande.
	8.4.1. Åtgärder för att minska efterfrågan på transporter

	Det vanligaste sättet att begränsa efterfrågan på transporter sker genom att företag ser över sina samlade varuflöden för att koordinera dessa och därmed minska sin efterfrågan av transporter. Exemplen på samordning är många. Nedan beskrivs hur detta kan ske.
	Figur 15. Genom att samordna transporter från ett flertal leverantörer via en omlastningsnod har det samlade transportarbetet reduceras med ungefär 20 % samt att ett större godsflöde kan möjliggöra mer storskaliga transportlösningar med bättre miljöprestanda. 
	Samordning för att minska efterfrågan av transporter sker också i samverkan mellan parter i en försörjningskedja. Ett sådant fall av samordning sker i samarbete mellan Coop och Proviva. Produktion av Provivas många olika smaker sker i Lunnarp, Skåne. Proviva lagrade tidigare sina varor med hjälp av ett tredjepartsföretag i Staffanstorp. Detta innebar lagringskostnader för Proviva samt några extra dagars lagerhållning innan produkten ankom Coops försäljningshyllor. Hållbarheten blev onödigt kort i Coops butikshyllor. Efter dialog mellan Coop och Proviva hämtar Coop numera själva varorna på mejeriet i Lunnarp och lägger sina order mer anpassat efter mejeriets produktionsplan: De hämtar Hallonsmak ena dagen och Blåbärsmak nästa dag. Detta innebär att varorna ges en längre hållbarhetstid när de når butik. Provivas kostnader för lager i Staffanstorp minskade. Den totala sträckan som varorna transporteras samt tiden för onödig lagring har minskat vilket lett till minskad negativ miljöpåverkan. Detta exempel belyser möjligheterna med att planera logistiken tillsammans med leverantörer och att beakta aspekter utanför företagets interna logistik för att optimera hela flödet. 
	Ett annat populärt förekommande tema för att minska efterfrågan av transporter är att produkter och insatsvaror ska produceras närmare kund och konsument. Vanligast är att detta förs fram för livsmedel och vissa andra konsumentprodukter. Begrepp som exempelvis ”food miles” har lanserats för att stärka imagen av lokalproducerad mat. 
	/
	Figur 16. I vissa butiker förs korta transportavstånd fram som ett försäljningsargument där detta underförstått innebär lägre negativ miljö- och klimatpåverkan. Det lokalproducerade varorna marknadsförs ibland vid speciella avdelningar. I detta exempel utgörs detta av lokalbrygd öl. Exempel från USA.  
	Det finns även fall med lokalproducerade industriella insatsvaror, men då är argumenten oftare att etablera en säker försörjningskedja. Exempel på detta utgörs av bilindustrins vilja att samla nyckelleverantörer i ett närområde för att minska sårbarheten för störda inleveranser. Det mest kända exemplet på detta är Toyota city i Japan, men även Volvo har gjort liknande ansatser genom att placera kritiska underleverantörer inom det geografiska närområdet.
	Argumentationen bakom närproducerade varors fördelar är att deras produktionskostnader, resursåtgång samt luftemissioner är ungefär lika oavsett var produktionen sker och tillkommande transporter därmed endast ökar dessa kostnader, resursanvändning samt luftemissioner. Andra argument är att lokalproducerat bland annat ger lokala arbetstillfällen samt för livsmedel säkerställer andra värden som öppna landskap och en bevarad biologisk mångfald.
	Sett ur strikt klimatpåverkan kan lokalproducerade varor utgöra sämre alternativ än produkter tillverkade långt borta med långa försörjningskedjor. Detta kan vara säsongsvarierande jordbruksprodukter som trots ogynnsamma förhållanden odlas i växthus med stor fossil energianvändning. Om dessa produkter istället odlades i mer gynnsamma klimat skulle den samlade klimatpåverkan, inklusive transporter vara lägre. Förespråkare för lokalt odlade livsmedel menar att denna ansats dels är för snäv eftersom det finns andra värden än klimatnytta, men att vi framförallt borde äta mer säsongsvarierad kost.
	Axfood analyserade i ett projekt hela försörjningskedjan där klimatpåverkan kan delas in i tre delar. Transport sker från tillverkare till centrallagret, lagring och hantering i centrallager och därifrån transport till butikerna. I denna analys exkluderades frukt och grönt då dessa hanteras av en extern juridisk part.  Om dessa varuflöden skulle ha inkluderats hade förmodligen resultatet påverkats lite grand eftersom dessa varor transporteras relativt snabbt och långt för att hållas färska. Resultatet blev ändå anmärkningsvärt.
	• När varorna transporteras från leverantören, via centrallager, till butikerna genereras det ungefär 0,04 kg koldioxidekvivalenter per kg gods. Transporten av en matkasse på 10 kg fram till butiken från leverantören ger alltså ca 0,4 kg koldioxidekvivalenter. 
	• Om en kund har fem km till butiken och kör dit med en bil som drar 0,7 liter bensin per mil, ger transporten av matkassen hem från butiken utsläpp av ca 1 kg koldioxidekvivalenter. Det är alltså mer än dubbelt så mycket än transporten av varor från leverantör till butik. 
	/
	Figur 17. Matkassens tranport från butik till hem kan vara den minst effektiva transportlänken.
	Det bör i sammanhanget poängteras att denna sammanställning bygger på en mängd olika data med olika kvalitet. Resultatet ger dock en fingervisning om att försörjningssystemen är relativt resurseffektiva. Det finns åtminstone ytterligare en parameter som inte inkluderas i denna studie, vilken är eventuellt svinn i försörjningskedjan fram till konsument. Genom att anta en viss mix av varor i matkassen med tio kg mat utgör den samlade klimatpåverkan för denna produktion drygt 30 kg koldioxidekvivalenter. Om vi antar att 10 % förfars eller slängs i försörjningskedjan kommer detta således att utgöra 3 kg koldioxidekvivalenter, det vill säga dubbelt så mycket som transporter från tillverkare till butik samt hemtransporter tillsammans. Under detta antagande skulle tillförlitliga transportsystem utan skador således utgöra den viktigaste parameter för minskad klimatpåverkan.  
	Det finns även sätt att minska efterfrågan på transporter. Detta kan ske genom att på olika vis minska vikt eller volym som ska transporteras. Genom att komprimera produkter och inkludera konsumenten i det sista förädlingssteget kan efterfrågan av transporter reduceras. Det kanske mest klassiska exemplet utgörs av IKEA, som enbart säljer platta paket och låter kunden ”skrymma” upp produkten i hemmet. Andra exempel är Sodastream som levererar en produkt som med en kolsyrepatron kolsyrar vatten eller levererar läsk i hemmet baserat på kranvatten och essenser. 
	/
	Figur 18. Produktdesign av vattenkanna som minimerar transportvolymer. 
	Genom att utforma produkter smart kan dessa fordra mindre utrymme under transporten. Det kan handla om staplingsbara produkter, jämt delbara produkter med befintliga lastbärare eller att transportförpackningar och emballage reduceras. Det finns ett flertal interna analyser hos företagen som köper transporter vilka indikerar mycket stora ekonomiska besparingspotentialer för transportkostnader genom ökad fyllnadsgrad. 
	Andra betydande nya lösningar för minskat efterfrågan av traditionella transporter utgörs av distribution via ”ledning”. Istället för distribution av flaskor med vatten sker detta med rörledning. Istället för programvaror på fysiska lagringsenheter för programvaror, musik och film sker detta via Internet. I stora delar av världen körs gasolflaskor ut till hushållens gasspisar med lastbil. Detta skulle kunna ersättas med elektricitet och elspisar. 
	/
	Figur 19. Komprimerade produkter kräver mindre transporter. ”Print-on-demand” på semesterorten ger dagsfärsk lokal tryckt morgontidning helt utan långväga transporter. 
	Sammanfattande erfarenheter kring minskad efterfrågan av transporter
	Utvecklingstrenderna är mångfacetterade och polariserade för att minska efterfrågan av transporter. Å ena sidan ökar efterfrågan av tranporter generellt, främst som en konsekvens av ökad centralisering och produktion i fjärran länder vilket ger längre transportavstånd. Denna utveckling drivs av en kostnadspress med lägre konsumentpriser och därmed ökad efterfrågan av produkter som i sin tur ökar efterfrågan av dessa produkter med ytterligare ökade transporter som följd. Samtidigt verkar inte transportmängden i vikt eller volym öka i nämnvärd omfattning. Till och med verkar en del produkter elimineras helt till förmån för tjänsteförsäljning. Det ökade transportarbetet verkar i större utsträckning bero på globala försörjningskedjor och därmed längre transportavstånd. Sammantaget är det samlade intrycket emellertid att den ökade konsumtionen med ökad efterfrågan av transport ”äter” upp de olika effektiviseringsvinster som hela tiden uppnås.
	/
	Figur 20. I en brittisk studie pekar man på konsekvenserna av en ökad globalisering av försörjningskedjor som s.k. ”offshoring” där inhemsk produktion och inrikes transportlogistik elimineras och ersätts med produktion i andra länder med tillhörande nya långväga transportmönster. Nationellt sänks utsläppen av växthusgaser, men långväga transporter tas inte med i statistiken samt att produktionens utsläpp istället inkluderas i den importerade produkten. Nettoeffekten i detta exempel visar på ökade utsläpp av växthusgaser.  
	Bortsett från olika utvecklingsscenarios för mängden transporter är det också tydligt att det moderna samhället bygger på ett allt större beroende av såväl fysiska som elektroniska försörjningssystem. Sammantaget leder detta även till en större sårbarhet vid driftsavbrott, vilket inte är oviktigt för att bibehålla en produkts trovärdighet på marknaden. Tillsammans med geografiskt utjämnade lönekostnader, allt mer automatiserad produktion och fokus på minskad sårbarhet kan därmed främja en mer lokal försörjning och därmed minskat tranportarbete. 
	8.4.2. Åtgärder för att effektivisera transporterna

	Ett område som de flesta företag genomför mer eller mindre systematiskt är effektivisering av sina transporter. Effektivisering av transporterna bygger på ett ökat utnyttjande av kapacitet, vilket kan ske för den enskilda transporten eller för hela transportsystem genom samordnade transporter.
	För att utnyttja de transportresurser som står till förfogande gäller det att kunna styra och använda resurserna optimalt. Resursutnyttjandet kan beskrivas för en given tidsperiod, eller den sträcka som exempelvis en lastbil färdas under samma tid. För en distributionslastbil skulle detta kunna beskrivas enligt nedan.
	/
	Figur 21. Fyllnadsgraden för en distributionslastbil med två turer per dygn. 
	I grafen ovan visas hur en lastbil i viss distributionstrafik hinner med två turer per dygn med två leveranser i den första turen och två i den andra turen. Kvoten mellan de två turernas ytor och den totala kvadraten utgör fordonets fyllnadsgrad. Det är givetvis lockande att försöka utnyttja denna resurs under de tider då lastbilen inte används, men där uppstår andra problem med ökade kostnader för arbetskraft och möjligheten att leverera utanför normal arbetstid.
	Samordning kan ske på olika nivåer och av olika aktörer inom försörjningskedjan. Samordningen kan drivas av olika parter i försörjningskedjan vilket leder till lite olika lösningar och optimeringsgrunder. Lite schematiskt kan samordning ske mellan parter som:
	- Produkttillverkare
	- Grossist
	- Transportör
	- Försäljning
	Det finns ett flertal olika produkttillverkare som etablerat egna försörjningssystem med tillhörande transportlogistik. Lite beroende på konkurrenssituation och storlek på egna godsvolymer är dessa system antingen helt slutna för andra aktörer eller öppna för utvalda andra varuägare. Exempel på sådana nätverk är transportsystem för Scania, SCA, Stora Enso, Astra Zeneca och Spendrups. I dessa nätverk inkluderas företag med produkter vars tranporter kan samordnas. Tack vare denna öppenhet möjliggörs ökad fyllnadsgrad samt bättre balanser av godsflöden.
	De samordnande industrianpassade transportsystem etableras initialt ofta i syfte att åstadkomma mer effektiva och produktanpassade transporter. Dessa transportsystem utvecklas på lite olika sätt. Antingen sker utvecklingen av en varuägare som senare, för att få större skalfördelar gör systemet öppet för andra eller så utvecklas dessa transportsystem av någon form av transportorganisatör. 
	Inom vägtransporter av läkemedel har ett nätverk, Super Highway, med Astra Zeneca och Glaxo Smith Kline som ledande parter initierats. Flera andra läkemedelsföretag nyttjar systemet som erbjuder transporter helt utformade för läkemedelstransporter med dedikerade transporter inom nätverket.  Ett ”kontrolltorn” planerar avgångar och rutter. Samverkan driver förbättringsarbetet inom nätverket. Alla parter har därmed nytta av att föra fram förbättringsidéer.
	Den vanligaste formen av producentdriven samordning av godsflöden sker i samarbete med transportörer där ett nära samarbete där frekvenser, transporttider och leveransprecision samordnas för att tillsammans med transportör optimera transporten. Detta har också genomförts med framgång av ITT, Electrolux och Atlet. Vanligt är att detta sker i formen av ett så kallat kontrolltorn. Lantmännen har exempelvis etablerat denna form av samordning genom att leja bort hela sin varuförsörjning till extern part för att därmed säkerställa mesta möjliga samordning med andra varuflöden.
	Figur 22. Samordning med hjälp av transportör kan ske på ett flertal sätt. I detta fall samordnas tunga drycker med lätta och mer skrymmande plaströr för effektivare transport.
	För att åstadkomma en effektiv logistik av skogsråvara till sågverk samt pappers- och massabruk sker detta genom samordnade transporter. Sverige är ett internationellt föregångsland när det gäller att effektivisera logistiken för skogsråvara till fortsatt förädling. Genom samverkan under marknadsmässig konkurrens har mer effektiv varuförsörjning etablerats. Genom att genomföra s.k. ”lägesbyten” av samma sortiment av skogsråvara kan transporter till bruk och sågverk minskas. Självklart kan tyckas, men för att dessa lägesbyten ska bli av fordras att samtliga parter vinner på bytet. Detta kan vara en utmaning eftersom någon part i en bytesaffär ibland förlorar på uppgörelsen. Det innebär att affären måste fördela totala vinster som uppstår så att alla är tillfreds och kan acceptera lösningen. En sådan fördelning är naturligtvis inte helt trivial. Detta innebär att det även finns affärer som inte kommer till stånd då denna typ av uppgörelse inte alltid uppnås.
	Grunden till affärslogiken är att sågverk, pappers- och massabolag fordrar att efterfrågad skogsråvara finns tillgänglig för planerad produktion. Det innebär att dessa företag ständigt eftersträvar tillgång på lämplig råvara till bästa pris. Råvaran tas från egna skogar men kanske främst köps den från många fristående skogsägare. På denna geografiskt utbredda marknad råder stor konkurrens för att erhålla efterfrågade kvaliteter till bästa pris. När väl affären mellan parterna är avgjord och skogen avverkad samt placerad vid vägkant uppstår en logistisk utmaning. Bruken ligger fast stationerade medan råvaran finns placerad med stor geografisk spridning. Detta innebär att det fordras rätt långa och ibland ineffektiva transporter för att skogsråvaran ska komma till sågverk och bruk. 
	Eftersom skogsvarans kvalitet är väl känd och dokumenterad har det mot denna bakgrund utvecklats en överenskommelse mellan pappers- och massabolagen om lägesbyte av skogsråvara för att effektivisera logistiken in till bruken. Denna bytesöverenskommelse avseende skogsråvara vid vägkant har sanktionerats av konkurrensverket då de bedömer att det på marknaden ändå råder marknadskonkurrens. Enligt en studie som Skogforsk gjort, baserat på tillgänglig skogsråvara och dess geografiska placering i förhållande till var sågverk, pappers- och massabruken ligger i Sverige finns det en total besparingspotential avseende transportarbete på 12 %. Potentialen är avhängig på hur mycket av skogsråvaran som köps lokalt runt fabriken respektive hur mycket som köps mer långväga och via import. 
	Överlag finns en trend att specialisera produktionen även inom papper och trä där t.ex. sågverk endast sågar tall respektive gran eller annan specialisering inom produktion av papper och massa. Denna specialisering motiveras av att vinsterna för denna specialisering bland annat överskrider de ökade transportkostnader som uppstår av att det fordras ett större upptagningsområde av mer specifikt efterfrågad skogsråvara. Denna utveckling förstärker obalanser i marknaden mellan olika sortiment som fordras för olika produktionsprocesser. För att effektivisera transportlogistiken finns det därför även bytesaffärer med olika sortiment av skogsråvara. Till detta stora optimeringspussel tillkommer import och export av råvara som sammantaget ska balanseras i varuflödena.
	Skogforsk har även analyserat hur den existerande varuförsörjningen av skogsråvara sker och konstaterat att med smartare ruttning av dagens logistik för skogsråvara finns effektiviseringspotentialer på 3 – 17 % avseende transportarbetet. För att försöka komma åt denna potential sker olika optimeringsaktiviteter. Bland annat sporras anlitade åkerier att hela tiden försöka hitta returflöden som t.ex. skogsråvara av gran i ena riktningen och barrmassaved i andra riktningen.
	Det kan konstateras att det pågår ett flertal aktiviteter för att effektivisera transportlogistiken för skogsråvara. Frågan är dock vilka effekter som uppnås uttrycket i minskade utsläpp av växthusgaser och sänkta kostnader. Eftersom detta är en ständigt pågående process är det svårt att entydigt beskriva ett basläge och från detta ange vilka besparingar som uppnåtts. Det enda vi vet är att den allmänna kostnadseffektiviteten och därmed slutprodukternas konkurrensförmåga på marknaden är helt beroende av detta kontinuerliga arbete. 
	Inom grossistledet för dagligvaror utgör samordning en del av affärsidén. Hos grossisterna optimeras varuflödet genom att flera produktproducenter distribuerar sina varor via centrallager och vidare ut till försäljningsenheter. Detta sker inte sällan till grossisternas egna butiker, dvs. grossisten har allt oftare tagit kontrollen från leverantör till butik. Samordning mellan grossister förekommer sällan, men när detta görs sker det i glesbyggd. Exempel på företag med egen optimering är ICA, COOP och Axfood. COOP har för att maximera sin samordning valt att även ta kontrollen av såväl in- som uttransporter. Exempel på grossistföretag med samordning i samarbete med transportör är Ahlsell, vilket sker tillsammans med Schenker
	Coop prövar exempelvis en ny lösning för butiksleverans genom förändrad kommunikationen med sina transportörer i Göteborg. Coop har formulera hur många leveranser respektive butik behöver i veckan. Sedan får transportören bestämma utifrån sitt övriga utleveransschema när det passar dem bäst med leverans till butiken. Tidigare har butikerna själva fått bestämma när inleverans ska ske, och därmed anpassat transporternas schemaläggning. Av bekvämlighetsskäl har det fortsatt så vilket gjort inleveranser mindre effektiva.
	En faktor som ytterligare kan förändra delar av dagligvarusektorns försörjningsmönster är Internethandel som inkluderar allt fler varor direkt hem till konsumenten. Eftersom konsumentens egen transport till hemmet inte sällan är den minst resurseffektiva kan effektiv hemdistribution mycket väl formas till det gängse sättet att få hem många fler sorters varor.
	Samordning har flera fördelar, men det finns även nackdelar. För det första kan kommersiella krav bli svårare att uppfylla. Samordning för bättre fyllnadsgrad kan göra att tiden för lastning och eventuella omlastningar blir för lång och därmed inte gör det möjligt att upprätthålla nödvändiga transporttider. Särskilt tydligt blir detta vid så kallad balkning, dvs. att ett lastutrymme utrustas med två lastnivåer. Lastning av en sådan lastbil med släp kan då ta upp till två timmar, vilket kan utgöra en avgörande begränsning. Samordning kan dessutom innebära längre transportsträckor och att godset måste omlastas och därmed hanteras i godsterminal. Detta kan innebära att relativa prestanda blir avsevärt bättre, men att totala prestanda blir sämre. 
	Optimering av produkter och emballage förekommer med såväl goda som mindre effektiva lösningar. Det mindre effektiva lösningarna karaktäriseras av en allt för stor transportskadefrekvens. Det traditionella sättet att skydda produkter under transporter är mer emballage för att tåla mer eller mindre varsam hantering. Det finns emellertid de som hävdar att ett bättre skydd är kunskap om varans känslighet genom information. Detta har uppnåtts genom tydlig godsmärkning som orange skylt med AKTAS, men även genom transparent emballering.
	Effektivare nyttjande av lastutrymmet genom samordning av lastutrymmet för olika varor tack vare minskad användning av transportförpackningar kan ge betydande vinster. Detta kan innebära en avvägning mellan ett minskat produktskydd och transporteffektivitet. Risken är att denna resurseffektivisering innebär skador på de produkter som levereras. Skadade produkter måste skickas tillbaka och en ny ersättningsprodukt ska skickas ut till kunden. Om detta sker i alltför stor omfattning kommer besparing av transporter snabbt att ”ätas up” av retur- och ersättningstransporter.
	Kinnarps har för sina kontorsmöbler drivit denna fråga långt genom att transportera i egna specialdesignade fordon och skyddat sina produkter med mellanliggande filtar under transporten. Dessutom körs fordonet av egna chaufförer med stor kunskap om produkternas känslighet. Dessa är inte sällan även ansvarige för ”installation” av dessa möbler hos kund, vilket för vissa produkter inneburit en möjlighet att ”skrymma upp” produkterna vid leverans i samband med visst montage.     
	Andra exempel på reducering av transportförpackningar har varit att ställa samman känsliga produkter på exempelvis en större lastpall under transporter och därefter emballera endast yttersidorna. På detta sätt har produkten skyddats samtidigt som hela sändningsstorleken reducerats. Denna metod förutsätter dock att leveransen omfattar flera produkter samtidigt.
	Sammanfattande erfarenheter kring effektivisering av transporter
	Genomgående sker en ständig utveckling för att effektivisera transporter genom att höja fyllnadsgraden i lastbärare. Detta kan ske genom samordning mellan aktörer, men även genom att transporteffektivare produkter och emballage. Det finns stora ekonomiska och miljömässiga besparingspotentialer med bättre fyllnadsgrad. Hinder för att åstadkomma denna samordning utgörs av tidsförluster vid på- och avlastning som omöjliggör samordnade transportlösningar, skador som fordrar retur- samt ersättningstransporter eller att produkten som ska transporteras fordrar specialhantering vilket är svårt och dyrt i delade transportsystem.
	Figur 23. Fyllnadsgradsparadoxen beskriver avvägningen mellan frekvens och produktivitet. Den främsta möjligheten att effektivisera transporterna är att samordna godsflöden inklusive returflöden och låta dessa ”åka kollektivt”. Nackdelen med dessa lösningar är att de inte alltid kan tillgodose unika kundkrav då de fordrar viss jämkning av hämtnings- och leveranstider. Detta blir därmed lite av en paradox som måste optimeras. Ovan ett exempel för distribution till butiker.
	8.4.3. Ny transportteknik för bättre prestanda

	Transportteknik förekommer i flera hierarkiska nivåer. Den högsta nivå utgörs av lastutrymmet på fordonet eller farkosten. Detta lastutrymme kan vara utformat för bulktransporter eller hel- och styckelaster. Nästa nivå utgörs av olika former av enhetslastbärare som containers, semitrailers, växelflak etc. Nivån under detta utgörs av olika former av paller, häckar, rullburar och lådsystem. Nästa nivå skulle därmed utgöras av transportförpackningar som håller samman exempelvis flera konsumentförpackningar med produkter. Denna hierarki är lite överlappande och indikerar i huvudsak att det finns flera nivåer som kan förbättras.
	Användande av enhetslastbärare, oavsett hierarkisk nivå syftar till att öka transporternas effektivitet avseende utnyttjandegrad samt kanske främst att effektivisera hanteringen. Dessa två aspekter kan leda till olika huvudsakliga optimeringar. En enhetslastbärare, vars främsta syfte kan vara effektiv sortering i ett automatiserat lager eller för att erbjuda maximalt produktskydd kan leda till en sämre transporteffektivitet. Samtidigt kan bättre produktskydd innebära mindre godsskador som i sin tur eliminerar ersättningstransporter. En utmaning vid användande av enhetslastbärare är deras kapitalkostnad och egenvikt (tara). Andra utmaningar är att dessa i större eller mindre grad fordrar positioneringstransporter. Exempelvis råder det systematiska obalanser mellan Kina och USA/Europa, vilket i sin tur fordrar transporter av tomma containers i motsatt riktning. Liknande strukturella obalanser förekommer ofta mellan städer och landsbygd där glesbyggd producerar varor och tätort konsumerar varor. Ett konkret exempel på detta är att Postens kunder i städer, utöver tillförlitlig leverans mest av allt efterfrågar effektiv återtagning av transportemballage.
	EUR-pallen som mäter 1200 * 800 mm och är ca 150 mm hög används alltjämt i stora delar av transportsystemet. Oftast är den producerad av trä och dess vikt är ca 25 kg beroende på träets fukthalt. Lastpallen skapar visserligen transporteffektivitet, men den adderar även vikt samt att den inte heller kan staplas effektivt under returtransporten. Det finns idag flera initiativ för att försöka komma runt dessa problem samtidigt som lastpallens fördelar ska vidmakthållas. Dagab använder en pall som skiljer sig från den vanliga EUR-pallen. Vikten är 14 kg istället för EUR-pallens 25 kg, detta leder till lägre bränsleåtgång/pall. Den är av en plasttyp som är återvinningsbar 10 gånger. Pallen har också en konstruktion som gör den "nedstaplingsbar". På samma yta får man därför plats med dubbelt så många av denna typ jämfört med EUR-pallen. Det finns idag flera andra liknande pallsystem samt att det inom containertransport förekommer s.k. ”slip sheet”, vilket är en wellpappskiva som godset lastas på och därmed ökar fyllnadsgraden i containern. För lastning och lossning fordras speciella don på trucken som kan hantera godset.
	/
	Figur 24. IKEAS nya transportförpackning bestående av enbart wellpapp som halverar pallhöjden.
	För att maximalt utnyttja det utrymme som en enhetslastbärare erbjuder förekommer olika lösningar. En sådan som förekommer i England är en dubbeldäckad semitrailer som ökar antal platser för lastpaller med 50 % tack vare en lyftanordning för ett övre lastlager. Det kan dock inte bortses ifrån en förlängd tid för lastning och lossning av denna semitrailer.
	/
	Figur 25. Exempel på dubbeldäckad semitrailer
	Andra exempel inom vägtrafiken utgörs av olika påkopplade vagnar som på olika sätt effektiviserar transporten.
	/
	Figur 26. Ovanstående transportteknik med påhängsvagn används av bland annat daglivarusektorn som med vagnen kan genomföra två distributionsturer i en tätort genom att de kan lämna ett lager och ta sig till leveransort innan infartstrafiken blivit för omfattande. Därefter kan den ställa ifrån sig vagnen för en distributionstur till butiker, återvända och lasta om godset från vagn till lastbil och därefter utföra ytterligare en distributionstur.
	Storleken på fordon ger möjlighet till lägre relativa kostnader och utsläpp. Nedan redovisat per plats för lastpall.
	Figur 27. Olika lastbilars lastkapacitet, fyllnadsgrad (η) och tillhörande relativa utsläpp [CO2/pallkm] vid vissa antagna utnyttjandegrader.
	Sammanfattande erfarenheter kring ny transportteknik
	Genomgående för resurssparande ny transportteknik är att den framförallt syftar till att maximera lastkapaciteten och dess utnyttjande. Om målsättningen är reducering av tids- och hanteringskostnader kan dessa lösningar stå i konflikt med resursbesparing.  
	8.5 Åtgärder inom trafik

	Trafiken fordrar drivmedel, främst fossil olja som vid förbränning omvandlas till rörelseenergi men även miljöpåverkande avgaser. Trafiken nyttjar även markytor för vägar som konkurrerar med många andra behov. En ökad trafik leder följaktligen till ökad användning av drivmedel, mer avgaser samt trängsel på vägarna. Lyckligtvis sker det en teknisk utveckling som minskar utsläppen av luftföroreningar och som reducerar förbrukningen av drivmedel. Det finns dock grundläggande och svårlösta utmaningar kring det sammantagna resursbehovet som dagens transportsystem fordrar.  Det mest svårlösta är förmodligen hur dagens oljeberoende ska kunna ersättas med drivmedel baserade på biomassa.
	Att mäta trafik sker generellt i antal fordons- respektive farkostkilometer [fkm]. Kostnaden för trafikarbete utgör den mest betydande orsaken till såväl kostnader och miljöpåverkan för transportlogistiken. Lite förenklat innebär detta att en resurseffektiv och mindre miljöpåverkande transportlogistik baseras på ett minimerat trafikarbete samtidigt som det utförs maximalt transportarbete.
	8.5.1 Begränsning av trafik

	Att begränsa trafiken är i huvudsak drivet av politiska initiativ som på olika sätt önskar reducera trafikens olika negativa påverkan avseende fossil resursanvändning, trängsel, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller etc. Denna reglering beskrivs övergripande i avsnitt 7.3 och sker idag genom band annat: 
	- Tillåtna fordonsstorlekar
	- Tillåtna hastigheter
	- Tillåtna kör- och vilotider
	- Tillåtna laster
	- Farligtgodsreglering
	- Tillåtna utsläpp från motor
	- Tillåtna bränslekvaliteter
	- Tidsbegränsningar för trafik
	- Geografiska begränsningar för trafik
	- Avgifter och skatter
	- Konkurrenslagstiftning avseende samverkan
	- Cabotage (avreglering för ökad effektivitet)
	För fjärrgående trafik är olika vägavgifter det vanligaste sättet att påverka trafiken. I Tyskland och Schweiz har man infört en vägavgift som även finns i och andra delar av Europa. Detta förekommer även på andra betalvägar runt om i världen. I vissa länder förekommer även helgförbud för tung trafik för att därigenom erbjuda mindre trängsel på vägarna för privatbilisterna. Det finns mycket som talar för denna typ av avgifter för att åtminstone täcka slitagekostnader. Införande av dessa avgifter är särskilt sannolikt i de länder med stor andel internationell trafik som passerar landet. Hur fort och i vilken omfattning denna typ av avgifter kommer att införas beror i stor utsträckning på det politiska mod och omgivande opinions vilja att begränsa trafiken. Inom EU har grundläggande beslut tagits som ska göra denna utveckling möjlig bland medlemsländerna.
	Vägavgifter: Tunga lastbilar får betala för luftförorening och buller (utdrag ur pressrelease)
	Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 7 juni 2011
	EU:s transportkommissionär Siim Kallas välkomnar att Europaparlamentet i dag röstat ja och givit sitt slutgiltiga godkännande till förslag till nya EU-bestämmelser som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att ta ut avgifter för tunga lastbilar, inte bara som i dag för användning av infrastrukturen, utan också för att täcka kostnaderna för luftföroreningar och buller. Översynen av det nuvarande "Eurovignette-direktivet" kommer också att ge medlemsstaterna möjlighet att bättre hantera trafikstockningar, med ny flexibilitet för att variera avgifterna för tunga lastbilar (med upp till 175 %) under olika dagstider. Europaparlamentet godkände också "öronmärkning" så att intäkter avsätts för investeringar i förbättrad transportinfrastruktur genom TEN-T-projekt. 
	"Europaparlamentets godkännande innebär att vi är överens om nya EU-bestämmelser som gör att tunga lastbilar kan få betala hela kostnaden för det buller och de föroreningar de orsakar. De nya EU-bestämmelserna kommer at ge rätt prissignaler till operatörerna så att dessa investerar i effektivare logistik, mindre förorenande fordon och allmänt mer hållbara transporter. De ger också medlemsstaterna nya verktyg för att bekämpa trafikstockningar, genom att de får möjlighet att variera avgifterna över dagen och därmed ta tung trafik av vägarna under rusningstrafiken. Det är ett mycket stort steg framåt." Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transport
	Nuvarande bestämmelser 
	Eurovignette-direktivet från 1999 om avgifter för tunga lastbilars användning av infrastruktur ger EU-ramarna för vägavgifter för tung godstrafik. Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet (men tvingar dem inte) att ta upp användaravgifter (tidsbaserade, dvs. per dag, vecka eller år), eller vägavgifter (avståndsbaserade avgifter, t.ex. per km) för lastbilar över 3,5 ton (små lastbilar) förutsatt att detta inte leder till diskriminering och att avgifterna inte överstiger de återvinningskostnader som behövs för att underhålla och ersätta väginfrastrukturen.
	1999 års "Eurovignette-direktiv" förbjuder återvinning av andra kostnader, t.ex. de s.k. externa kostnaderna för luftförorening och buller som i dag bärs av samhället och skattebetalarna. Det är detta som måste ändras
	De nya förslagen 
	De nya bestämmelser som Europaparlamentet godtog i dag går ut på följande: 
	Medlemsstaterna får möjlighet att ta ut avgifter från tunga lastbilar för att täcka kostnaderna för luftförorening och buller från trafiken, och inte bara avgifter för att täcka infrastrukturkostnaderna. Medlemsstaterna får möjlighet att ta ut högre avgifter under rusningstrafik och lägre avgifter under perioder med låg trafik så att de bättre kan styra trafikflödet och minska trafikstockningarna. Den kompromiss man kom fram till tillåter högre avgifter i områden med hög trafik, med upp till 175 % över medelavgiften, med toppavgifter under maximalt fem timmar per dag och låga avgifter under resten av tiden på samma vägavsnitt. I praktiken skulle avgifterna för de externa kostnaderna utgöra 3-4 ct/km beroende på fordonets Euroklass, vägarnas läge och trängselnivån. Avgiften ska tas ut med ett elektroniskt system som ska vara helt interoperativt inom EU till 2012. Ett kvitto med exakta uppgifter om beloppet för externa kostnader kommer att ställas ut till transportföretagen sp att de kan vidarebefordra kostnaderna till sina kunder.
	Direktiven utvidgar Eurovignette-direktivet så att det inte bara som i dag täcker TEN-T-näten (Transeuropeiska nät) utan alla motorvägar i hela Europa samt gör det möjligt att avsätta intäkter från vägtullar för att förbättra transportsektorns hållbarhet. De nya bestämmelserna ger starka incitament för att avsätta intäkter för att finansiera vissa typer av transportprojekt som definieras i direktivet, till exempel alternativ infrastruktur, innovativa rena transportsystem eller områden med säker parkering. För att tillämpa detta kan medlemsstaterna också besluta att avsätta 15 % av de sammanlagda intäkterna (både från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader) för projekt inom det transeuropeiska nätverket. Det finns också en rapporteringsskyldighet för att garantera öppenhet och insyn, som innebär att medlemsstaterna regelbundet måste rapportera om hur de använder alla intäkter från vägtullar. 
	Särskilda bestämmelser gäller för bergsområden, som samtidigt kan tillämpa de nuvarande extraavgifterna och de nya avgifterna för externa kostnader för fordon i euroklass 0, I och II och för Euro-III-fordon från och med 2015. De extra intäkterna ska användas för att finansiera prioriterade TEN-T-projekt på samma TEN-korridor (obligatorisk "mini-öronmärkning"). Det finns en klausul om periodisk granskning för att löpande granska principen om att förorenaren betalar och internaliseringen av de externa kostnaderna. Därigenom kan kommissionen ta fram rapporter om ytterligare internalisering av externa kostnader, även i andra transportsätt, för andra fordon och för att bättre harmonisera sina strategier. Rapporterna ska läggas fram 12 respektive 48 månader efter det att direktivet träder i kraft. Vid behov kan kommissionen göra nya lagstiftningsförslag utgående från dessa rapporter. Mer information: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm
	Lokalt förekommer också begränsningar av godstrafiken i tätorter genom miljözoner som främst reglerar hälsoskadliga emissioner samt tillåtna transporttider och fordonsstorlekar. Vidare förekommer trängselavgifter i några få städer i Europa som syftar till att främst begränsa privatbilismen. 
	/
	Figur 28. Miljözoner i London och Stockholm. 
	I Stockholm har trafiken tack vare trängselskatter reducerats vilket inneburit effektivare varudistribution i staden. Däremot inkludera trängselskatten inte kringfartsleden Essingeleden, vilket gjort att denna förbifart har drabbats av betydande trafikstockning. För närvarande diskuteras om även denna väg ska omfattas av trängselskatt. Även i Göteborg kommer en trängselskatt att införas. 
	För transportlogistikens distributionstur utgör en trängselskatt oftast en ekonomisk fördel. Vid en utvärdering av trängselskattens effekter i Stockholm visade det sig att de distributionslastbilar som analyserades kunde utföra sina transporter betydligt snabbare än tidigare. Under testet minskade trafiken med ungefär 20 %. På basis av denna undersökning kan följande överslag göras:
	– Distribution med liten lastbil minskade sin kötid med 1 timme per dag  
	– En bil med chaufför kostar ungefär 500 kr/timme
	– Trängselskatt per dag utgår maximalt med 60 kr
	Med dessa antaganden skulle denna bil spara 500 – 60 = 440 kr/dag, på årsbasis mer än 100 000 kr under antagandet om 240 arbetsdagar. Till detta tillkommer drivmedelsanvändning och avgasutsläpp som minskad kötid kan eliminera. 
	Sammanfattande erfarenheter kring begränsad trafik
	Detta område är främst drivet av samhällsintressen där trafik visserligen innebär nytta i form av mobilitet, men även innebär att trafikens olägenheter drabbar samhällets övriga intressenter. Långsiktigt är det sannolikt att idag fria men knappa resurser som mark, dvs. vägar kommer att prissättas på olika sätt vilket kommer att påföras den trafik som nyttjar vägen.
	8.5.2 Effektivisering av trafik

	För att effektivisera trafiken finns i huvudsak följande olika instrument:
	1) Använda det mest effektiva trafikslaget
	2) Optimera sträckan som trafikeras 
	3) Optimera användandet av fordon och farkost
	När det gäller mest effektiva trafikslag styrs detta av en mångfald av faktorer. Detta gör att politiska viljeyttringar om överflyttning av godstransporter från landsväg till järnväg inte alltid är enkel. Krav om ledtider, tillförlitlighet och kostnader är nästan alltid styrande för de lösningar som väljs. Järnvägslogistiken har tyvärr inte alltid möjligheten att möta dessa krav.
	Med en historisk tillbakablick är det intressant att betrakta utvecklingen av fördelningen mellan väg och järnväg inom Europa uppdelat på de tidiga 15 medlemsländerna och tillkommande 10 nya, framförallt forna öststater. I det gamla Östeuropa dikterades rätt mycket av lösningar utifrån centralt styrda direktiv. När muren föll och en del av dessa länder kom in i EU utvecklades en ökat marknadsstyrd transportlogistik. Utvecklingen har därefter gått allt mer mot den trafikslagsfördelning som gäller övriga Europa. 
	/ 
	Figur 29. Fördelning mellan väg och järnvägstransporter inom Europa.
	För att flytta över gods till järnväg fordras dels ett tillräckligt robust järnvägssystem som vid driftstörningar ändå kan fungera genom andra alternativa lösningar (redundans). Utöver detta måste lösningen kunna hantera hela transportbehovet, exempelvis dörr till dörr på ett effektivt sätt utan fördyrande omlastningar. Slutligen krävs rätt stora godsvolymer för att uppnå tillräckliga ekonomiska skalfördelar.
	Dessa utmaningar antog Coop när de bestämde sig för att etablera en järnvägsbaserad transportlogistik. Drivkrafterna för detta var en tillförlitlig logistik med kostnadsbesparing på kort och lång sikt som även skulle minska deras miljöbelastning. En huvudsaklig komponent i upplägget var att ta kontrollen över samtliga tranporter från leverantörer för att därigenom skapa tillräckliga godsvolymer för en järnvägslösning. För att möjliggöra transport hela vägen fram till butik baserades transporten på lyftbara semintrailers som kan dras efter en dragbil eller ställas på tåg, vilket också skapade efterfrågad redundans.
	Det sammanvägda resultatet av denna lösning blev en kostnadsbesparing samt en kraftigt sänkt klimatpåverkan.
	Figur 30. Coop:s lösning med tågtransporter och lastbilar för att anlända direkt till butik.
	Totalt
	Transport
	Terminal
	CO2e [g/tonkm]
	14,3
	13,8
	n/a
	CO2e [kg]
	4 436 961
	4 277 802
	159 159
	Andel [%]
	100
	96
	4
	Figur 31. Sammanställning av utsläppen av koldioxidekvivalenter för Coop:s transportlösning med tåg.
	Utsläppen av klimatpåverkande gaser beräknades med stöd av data från NTM. Utfallet blev en total sänkning av utsläpp från den tidigare lösningen med lastbil med ungefär 40 %.
	Att optimera de sträckor som ett fordon färdas kan ge betydande besparing genom en avvägning mellan kortaste sträcka och att hitta kompletterande gods som höjer fyllnadsgraden. Ansvaret för denna optimering ligger på både trafikledning och chaufför. Med stöd av modern ruttoptimering kan mer effektiva lösningar etableras samtidigt som kundernas krav kan tillgodoses. Detta innebär att den rutt som kunden tror att transporten tar ske sällan i praktiken utan den är ofta optimerad för att via en annan kund eller godsterminal kunna få med mera gods.
	Sammanfattande erfarenheter kring effektiviserad trafik
	Att effektivisera trafiken genom att flytta transporter till mest resurseffektiva trafikslag samt även minimera fordonsrörelser utgör ett mycket politiskt korrekt område som sannolikt kommer att drivas av höjda kostnader för att bedriva vägtrafik.
	8.5.3 Ny teknik för trafiken

	Under förutsättning att det finns tillräckliga godsmängder ges större fordon och farkoster en fördel eftersom tillkommande vikt och därmed bränsleförbrukningsökning inte är lika stor som den ökade lastkapaciteten. Ännu större nytta erhålls om det gods som transporteras har en låg specifik vikt (volymgods) och därmed upptar hela lastutrymmet utan att uppnå fordonets viktbegränsning. 
	För timmertransporter har detta prövats under en tid genom att i olika flöden göra lastbilarna längre så att de kan lasta ytterligare en trave med timmer (En Trave Till). Projektet ETT med dessa timmerbilar innebär att de tillåts vara 32 meter (normalt 25,25 m) långa och med en totalvikt av 90 ton (normalt 60 ton). Med denna konfiguration kan de lasta ungefär 22 ton mer än en konventionell lastbil och den ökade bränsleförbrukningen är ca 1,1 liter per mil. 
	För trafiken mellan Göteborg och Malmö pågår ett liknande test där Schenkers fjärrgående bil på 32 meter med styckegods kan transportera detta relativt lätta men volymkrävande gods. Lastbilen lastar 43 m3 mer än en konventionell 25,25 meters lastbil och 50m3 mer än en 24 meters lastbil. Bränsleförbrukningen är i genomsnitt 4,88 liter per mil, vilket per transporterad enhet sänker förbrukningen väsentligt. Viktsmässigt lastas bilen mycken sällan så att bruttoviken uppnår 75-80 ton vilket förklarar den relativt modesta bränsleförbrukningen. Fordonets nackdel är att den endast har tillstånd att färdas en specifik sträckning, vilket måste ske vissa tider på dygnet. Om det av något skäl sker ett trafikstopp kan denna fordonskombination inte välja andra vägar utan blir fast där den för stunden är belägen. 
	Figur 32. Ökad lastkapacitet ökar den relativa energieffektiviteten inom vägtransporter av timmer och styckegods.
	För att åstadkomma effektiviserande trafiklösningar utgör samspelet mellan de olika trafikslagen en viktig byggsten i s.k. kombitransporter. Utmaningen ligger ofta i att åstadkomma ett tillräckligt robust och kostnadseffektivt transportsystem som kan leverera enligt transporttidplaner trots omlastningar mellan trafikslagen. Ytterligare en fara med kombinerade transporter är att det transporterade godset skadas vis omlastning. 
	Ett framgångsrikt exempel på kombinerade transporter är Stora Enso och deras transporter av pappersrullar från Skoghall till kunder i centrala Europa. Lösningen baseras på järnväg, sjöfart samt vägtransport.
	/
	Figur 33. Stora Ensos transportkedja från Skoghall till slutkund i Centraleuropa
	Tack vare denna lösning med flera olika trafikslag kan dels transporten göras med ungefär 40-50 % lägre utsläpp av växthusgaser, men viktigt är också att de transporterade pappersrullarna tack vare den egna lastbäraren med anpassad lastnings- och lossningsteknik reducerar godskadorna till ett minimum. Det sistnämnda är något som sällan beaktas i miljöanalyser, men faktum är att skadat gods ofta genererar en returtransport och även ersättningstransport. 
	Kostnader för omlastning mellan trafikslag utgör ofta en hämmande faktor för att utveckla kombinerade transportlösningar baserat på flera trafikslag. En lösning som utvecklats i Sverige av Kockums industrier är en järnvägsvagn som ska kunna lastas och lossas med semitrailers utan en separat kran. Dessutom är det så att endast 5 % av alla semitrailers i Europa är byggda för att kunna lyftas med kran (25 % i Sverige). 
	Kockums lösning som ska möjliggöra kostnadseffektiv omlastning mellan väg och järnväg
	heter Megaswing. Genom att fälla ut en ramp från vagnen kan semitrailers köras ombord av en dragbil. Introduktionen av denna teknik går lite trögt. Enligt Kockums råder det ett intresse, men det saknas finansiella möjligheter. 
	/
	Figur 34. Megaswing järnvägsvagn för ett förenkla omlastning mellan väg och järnväg.
	Minskad friktion för fordon och farkoster utgör en väsentlig teknik för trafikens minskade bränsleförbrukning. Nedan redovisas några exempel på pågående åtgärder.
	Figur 35. Tre exempel på hur rullmotstånd och luftmåtstånd kan reduceras med hjälp av ny teknik. Den droppformade trailern anses sänka luftmotståndet med upp till 12 %. Genom att det införs märkning av däck som även inkluderar deras rullningsmotstånd kan detta minska bränsleförbrukningen. Att EU nu tillåter viss förlängning av fordon gör det ekonomiskt möjligt att avsluta lastbärarens baksida för minskat luftmotstånd utan avkall på lastkapaciteten.
	Sammanfattande erfarenheter kring ny trafikteknik
	Överlag utgör ny trafikteknik stora möjligheter för effektivisering, men det kan inte nog betonas att en förnyelse av trafiksystemet hindras av dess inbyggda förändringströghet. Denna förändringströghet grundar sig på att hela trafiksystemet är sammankopplat över stora geografiska områden med många medverkande parter. Om inte lösningen är ett slutet system fordras en mycket stor s.k. kritisk massa för att få till stånd en omläggning som kanske kullkastar befintliga strukturer med stora inbyggda ekonomiska värden.
	8.6 Åtgärder inom framdrivning
	8.6.1 Begränsa bränsleförbrukning och emissioner


	Att begränsa bränsleförbrukningen drivs främst för att sänka företagets kostnader och således samspelar företagens ekonomiska mål oftast med miljömässiga mål. När det gäller begränsning av skadliga luftemissioner utgör detta ofta en merkostnad i form av ny avancerad förbränningsteknik eller efterbehandling av avgaser. Detta innebär att dessa begränsningar främst drivs av myndigheters krav. Vid minskad bränsleförbrukning reduceras oftast även mängden avgaser, och då även de skadliga emissionerna. Det finns dock fall då en högre förbrukning kan leda till effektivare förbränning och således även en lägre mängd skadliga emissioner.
	Det finns idag inga legala begränsningsåtgärder avseende bränsleförbrukning för tunga fordon. Det finns dock uppföljningssystem mellan transportör och köpare av transporter där en specifik bränsleförbrukning inte får överskridas. Utmaningen vid denna typ av krav är att den måste beakta vilken typ av transporter som avses för att inte systemet vara relevant.
	När det gäller skadliga emissioner finns det i huvudsak tre olika begränsande regelverk. Dessa är det japanska, det amerikanska samt det europeiska systemet. Det europeiska systemet benämns Euroklass och introducerades i början av 1990-talet. Med ett stigande nummer av Euroklass anges att dessa motorer måste möta krav om lägre emissioner av skadliga emissioner.  
	/
	1 Environmentally Enhanced Vehicle
	Figur 36. EU:s lagkrav avseende lastbilars miljöprestanda
	Med en strängare lagstiftning för att driva fram lägre skadliga luftemissioner från tunga fordon följer även ett visst motsatsförhållande till bränslebrukning. Tack vare en intensiv forskning och utveckling har emellertid fordonstillverkare stadigt lyckats sänka sin bränsleförbrukning trots strängare legala krav. Enligt flera fordonstillverkare har denna sänkning av bränsleförbrukning i snitt varit 1-2% per år. 
	/
	Figur 37. Trots strängare lagkrav för att minska skadliga luftemissioner har förbrukningen per fordonskilometer sjunkit stadigt. Det potentiella hoppet neråt efter 2010 inkluderar hybridisering (el/diesel) av framdrivning.
	En väsentlig insatsvara för framdrivning av fordon är bränslet. Inom de konventionella bränslena för dieselmotorer har legala begränsningar inneburit allt mer harmoniserade regelverk för tillåtna innehåll av skadliga ämnen.
	Figur 38. Förekommande dieselkvaliteter Internationellt ligger svavelhalten inom sjöfart kring 2,7 procent i bunkerolja Glädjande är att tack vare EU har den diesel som förekommer i EU:s 27 länder en svavelhalt som underskrider 10ppm.
	Den kanske mest viktiga aspekten på drivmedel är vilken mängd fossilt kol de innehåller. Eftersom förbränning av fossila ämnen tillför koldioxid till atmosfären utgör dagens stora utmaning av hur vi kan ersätta drivmedel bestående av 100 % fossilt kol till drivmedel baserade på förnyelsebara drivmedel.  
	I huvudsak sker utvecklingen och introduktionen av förnyelsebara drivmedel genom dels inblandning i konventionell diesel, vilket därmed inte påverkar motorerna under förutsättning att bränslets specifikationer kan vidmakthållas. Det andra sättet att introducera förnyelsebara drivmedel sker genom helt nya bränslekvaliteteter, men som då fordrar nya eller modifierade motorer.  
	Sammanfattande erfarenheter kring begränsad bränsleförbrukning och emissioner 
	De instrument som nyttjas och fordras för att stimulera och därmed åstadkomma denna utveckling är i huvudsak:
	- Skattelättnader för renare motorer och förnyelsebara drivmedel
	- Miljödifferentierade avgifter på vägar och farleder
	- Subventioner till ny teknik
	Utan dessa incitament skulle sannolikt utvecklingen gå betydligt trögare.
	8.6.2 Effektivisera för att minska bränsleanvändning och emissioner

	För att minska förbrukning av drivmedel och därmed öka energieffektiviteten kan tekniska lösningar och handhavande var för sig eller tillsammans göra stor skillnad. Genom att utbilda en chaufför i sparsam körning finns det dokumenterade besparingsportentialer, men även risk att återfalla i gammalt beteende. Detta innebär att denna form av utbildning även måste inkludera fortlöpande uppföljning.
	/
	Figur 39. Utbildning i sparsam körning har stora besparingspotentialer, men studier visar även att det utan uppföljning finns betydande risker att förarbeteendet återgår till tidigare körmönstret.  
	För ett framgångsrikt arbete att minska bränsleförbrukningen fordras mer än en enstaka insatser. Flera studier visar att framgång på detta område måste grunda sig i en djupare övertygelse att långsiktigt eftersträva ökad energieffektivitet. Det måste vara en kultur som genomsyrar alla medarbetare i organisationen. För att etablera denna företagskultur finns det sannolikt flera olika sätt, men en gemensam nämnare för framgångsrika företag i flera transportrelaterade branscher visar att ledningen är engagerad och driver dessa frågor samt att dess genomförande sker med stor grad av delaktighet individuellt engagemang hos flertalet medarbetare.
	Genomgående för de transportföretag som framgångsrikt ökar sin energieffektivitet är att de genomsyras av en filosofi där alla tänkbara, små som stora åtgärder testas och utvärderas. Ett sådant exempel är Karlssons åkeri i Oskarshamn som utför dagliga turen mellan Oskarshamn och Södertälje med lastbilshytter för Scania. För varje tur måste åkeriets fordon tanka för att klara rundturen. Av gammal vana har dessa tankningar alltid inneburit full tank, trots att detta inte behövts. För en tid sedan beslutade åkeriets att endast genomföra ”flygtankningar”, dvs. endast tanka så mycket bränsle som behövs för kommande tur. Med denna filosofi har åkeriet årligen undvikit att transportera 107 ton diesel. Med 1400 turer per år innebär detta visserligen endast 75 kg per tur där lasten är ca 10 ton, men förändringen har även ett symboliskt värde som signalerar att ingen åtgärd är för liten att genomföra för att spara bränsle.
	Ett annat företag som har åstadkommit denna kultur är Alfredssons åkeri i Norrköping som på sex år har minskat sin bränsleförbrukning med 19 %. Detta har åstadkommits genom att systematiskt förbättra de logistiska förutsättningarna:
	- I dialog med kunder fastställa ledtider som möjliggör lägre hastigheter
	- I dialog med kunder fastställa transportbehov för att kunna erbjuda fordon med rätt kapacitet och motorstyrka för dessa uppdrag
	Utveckla tekniska lösningar för att minska:
	- Luftmotstånd med hjälp av tekniska åtgärder för bättre luftriktare, rätt påbyggnadshöjd, bättre övergång mellan bil och släp etc. 
	- Rullningsmotstånd genom användning av rätt typ av däck på rätt plats, löpande kontroll av ringtryck etc.
	Ett exempel från Alfredssons åkeri som väl belyser de möjligheter som finns att minska utsläppen genom samverkan med kunder är ett reguljärt trafikflöde mellan Norrköping och Norge. I detta fall handlade det om att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. För Alfredssons åkeri sker denna trafik med olika antal resor per vecka samt att leverans i Norge till olika kunder kan innebära lite olika ledtider. Nedanstående exempel är därför baserat på Alfredssons genomsnittliga bil till Norge, men i kalkylen antas ”raka lass” dvs. lika mycket gods fram och tillbaka varje dag. Riktigt så sker dock inte Alfredssons upplägg. 
	Tidigare med en högre hastighet drog den genomsnittliga lastbilen 3,6 liter per mil. Denna hastighet fordrades för att kunna klara transportsträckan på ett förarpass. Genom att sänka hastigheten klarar fordonet en något kortare sträcka på samma tid, vilket därmed fordrar en dialog med kunderna eftersom leveransen fördröjs. Å andra sidan gav denna åtgärd en väsentlig sänkning av bränsleförbrukningen samt att utsläppen av växthusgaser minskade betydligt. Bara för en lastbil i denna trafik minskar utsläppen varje år med 35 ton CO2e. Om vi till detta jämför med vad en genomsnittlig lastbil beräknas ha för bränsleförbrukning enligt NTM blir den teoretiska besparingen 44 ton CO2e varje år. 
	/
	Figur 40. Besparingar inom Alfredssons åkeri
	Enligt Erik Alfredsson på åkeriet finns det egentligen inga nackdelar med denna ledningsfilosofi med fokus på energieffektivitet eftersom den både leder till sänkta kostnader, lägre utsläpp, lugnare arbetsmiljö, bättre trafiksäkerhet samt inte minst ett stort engagemang bland medarbetare. Den enda risk som finns är att kunder inte värdesätter dessa fördelar utan kräver ledtider som omöjliggör denna typ av lösning. 
	Sammanfattande erfarenheter kring effektivisering för minskad bränsleförbrukning
	Detta område borde inte möta några större bekymmer eftersom åtgärder oftast innebär ett förbättrat ekonomiskt resultat. Risken är dock, som Erik Alfredsson anger att kunderna med kortare ledtidskrav skruvar upp tempot och därmed ökar energianvändningen.  
	8.6.5 Ny motorteknik och nya drivmedel

	Introduktionen av ny motorteknik och framdrivning sker på flera fronter. Nya motorer som hanterar helt nya drivmedel är ett utvecklingsspår som inkluderar drivmedel som etanol, dimetyleter samt dieselmetan. Den gemensamma utmaningen för dessa tekniker, utöver att få tekniken att fungera tillräckligt effektivt och driftsäkert är att etablera tillräckligt storskaliga lösningar. Drivmedelsproduktion och distribution fordrar en viss omfattning för att vara lönsam. Detsamma gäller motorer och fordon. I nuläget är de flesta av dessa projekt beroende av ekonomiskt stöd från någon av samhällets aktörer. 
	Den utveckling som baseras på befintliga motorer, men med inblandning av biomassa gör för närvarande stora framsteg och för stunden finns 4 olika drivmedel på marknaden med större inblandningsgrad än den gängse tillgängliga dieselns kvalitet. Sammantaget gäller dock att samtliga av dessa drivmedel är beroende av den skatterabatt som staten erbjuder för inblandning upp till 15 %.  Sett ut ett livscykelperspektiv (wtw) reduceras utsläppen av koldioxidekvivalenter med ungefär 15 till 25  % samtidigt som motorernas prestanda i övrigt är oförändrade.
	I sammanhanget kan det konstateras att drivmedel sett ur ett livscykelperspektiv kan ha mycket olika prestanda. För att rättvist jämföra och bedöma klimatnyttan med olika drivmedel fodras att deras produktion och distribution samt senare förbränning inkluderas. Bland de växthusgaser som inkluderas har koldioxid, lustgas samt metan störst påverkan i framförallt produktionsledet av förnyelsebara drivmedel. Dessa gasers påverka på växthuseffekten har slagits fast av IPCC enligt nedan.
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	Figur 41. Klimatpåverkan, GWP (global warming potential) av olika kemiska föreningar i ett 100-års perspektiv enligt FN:s klimatpanel. 
	För att mäta klimatpåverkan mest rättvist används enheten koldioxidekvivalenter [CO2e]. Detta bör ske i ett livscykelperspektiv, ”well to wheel” (wtw).
	Elkraft producerad med vattenkraft, solkraft, vindkraft eller kärnkraft har i ett livscykelperspektiv små eller mycket små utsläpp av koldioxid. Dessa kraftkällor har förvisso andra utmaningar, men dessa bortse ifrån i detta sammanhang. Ett genomsnittsvärde för svensk elkraft som vanligtvis förekommer är utsläpp av klimatpåverkande gaser med ungefär 10 g CO2e/kWh. Den elkraft som säljs i genomsnitt på Nordpol anses släppa ut runt 100 g CO2e/kWh. Om vi istället köper den genomsnittliga elkraften som produceras i Europa släpper den ut dryga 400 CO2e/kWh.
	En starkt kommande utveckling för ökad energieffektivitet är att på olika sätt ackumulera överskottsenergi vid retardation via batterier, superkondensatorer eller svänghjul som sedan används vid acceleration. På detta vis kan framförallt trafik som sker i tätort med mycket start och stopp minska sin bränsleförbrukning. Studier visar att bränslebesparingen i tätort kan vara upp till ungefär 25 % medan fjärrgående trafik kan spara 6-7 % .
	/
	Figur 42. Volvo FE Hybrid är den första parallellhybriden från Volvo Lastvagnar för fordon upp till 26 tons totalvikt. Enligt Volvo minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med 15 – 20 % samt med kompletterade ”plug-in”-laddning upp till 30 %. Bilen är också märkbart tystare med mindre partikel- och kväveoxidutsläppen.
	Sammanfattande erfarenheter kring ny teknik 
	Att helt och hållet elektrifiera vägtransporter är inte möjligt då ackumulatorer inte kan lagra den mängd energi som fordras. För dessa transporter diskuteras istället möjligheten att elektrifiera vägar och därmed möjliggöra fjärrgående vägtransporter med elmotorer som, åtminstone lokalt inte har några avgasutsläpp. Om vi förutsätter att en sådan elektrifiering kan genomföras utan tillskott av el producerad av kolkraft skulle klimatnyttan kunna bli betydande. Genom att elektrifiera ungefär 100 mil av de mest trafikerade transportlederna i Sverige så skulle 40 % av det samlade transportarbetet kunna ske med denna teknik. Förvisso skulle detta innebära tekniska utmaningar, men samtidigt är det en teknik som redan finns idag, men då i lite andra tillämpningar.
	/
	Figur 43. Trådbussar som trafikerar städer förekommer i flera delar av världen. Dessa bussar går i San Fransisco. 
	8.7 Potentiella besparingsmöjligheter

	Att kvantifiera möjliga reduktionspotentialer är vanskligt och beror till stor del på vilken nivå som utgör initialt läge. I vår genomgång kan vi konstatera att det fordras en mångfald av åtgärder för att lyckas. Förbättringsarbetet måste inkludera alla delar av verksamheten samtidigt som suboptimering måste undvikas. I sammandrag måste förbättringsarbetet inkludera:
	- Minimera efterfrågan på transporter
	- Utnyttja lastbärare maximalt
	- Optimera storlek på lastbärare
	- Utnyttja fordon och farkoster effektivt
	- Optimera storlek på fordon och farkoster
	- Förbättra bränslekvalitet (skadliga ämnen samt andel förnyelsebar biomassa)
	- Minska total bränsleförbrukning (huvudmotor samt hjälpmotorer)
	Istället för att försöka kvantifiera de sammanvägda potentialerna av samtliga möjliga åtgärder ges nedan ett teoretiskt exempel på hur en lastbilstransport kan effektiviseras med avseende på sänkta relativa utsläpp av växthusgaser:
	Figur 44. Effektivisering av en transport
	Ovanstående exempel baseras på en transportlösning med semitrailer i Europa som är lastad till 54 % i genomsnitt och med en dragbil som drar 22,6 l/100km utan last och 36,2 l/100 km vid full last. Vårt basår är 2011 och analysen sträcker sig fram till 2020. 
	Förbättringsåtgärder
	1. Genom att systematiskt samordna godsflöden lyckas transportledning höja fyllnadsgraden med 1,5 % per år.
	2. Fordonstillverkare levererar nya fordon och motorer som i genomsnitt sänker förbrukningen med 1-2 %. I detta exempel antar vi att denna kan tillgodoräknas årligen med 1 %.
	3. Vi utgår ifrån att uppställda mål om 10 % förnyelsebara drivmedel 2020 uppfylls.
	Genom att arbeta med vår fyllnadsgrad samt köpa nya fordon som körs på drivmedel enligt EU:s direktiv kommer vi att förbättra relativa prestanda med 30 %.
	4. För förbättra prestanda ser vi över våra rutter och kan minska dessa sträckor med 3 %. Vår bedömning är att detta endast kan ske momentant 2012 och inte gradvis varje år. 
	5. Från och med 2014 har samtliga förare genomgått utbildning i sparsam körning samt att ett uppföljningsverktyg har införts. Med detta kan förbrukningen sänkas med 3 %. Vår bedömning är att detta endast kan ske momentant 2014 och inte gradvis varje år.
	6. Från 2017 tillåts större fordon med en lastkapacitet på 40 ton. Detta ökar transportkapaciteten samtidigt som bränsleförbrukningen bedöms öka med 10 %. Denna förbättring kan endast tillgodoräknas momentant.
	7. 2018 introduceras hybrider i större skala. Med denna teknik görs bedömningen att den sammanvägda bränslebesparingen är 10 %. 
	Sammantaget innebär detta förbättringsarbete att de relativa utsläppen av växthusgaser med lastbil har sänkts med nästan 60 % per tonkm från 2011 fram till 2020 i detta beräkningsexempel. 
	Sensmoralen i ovanstående exempel är att det finns stora besparingspotentialer inom vägtransporter, och detta gäller dessutom samtliga trafikslag. Ytterligare en viktig slutsats är att flera av dessa åtgärder sannolikt sänker relativa produktionskostnaderna för transporter. Risken är därmed uppenbar att trots uppnådda besparingar kommer dessa att leda till fortsatt ökad efterfrågan av transporter vilket eliminera dessa vinster. För att få en heltäckande bild av hur de egna transporterna utvecklas bör därför dessa följas upp i både relativa tal (effektivitet) samt absoluta tal (nytta).   
	9. Slutsatser och fortsatt arbete
	Överlag verkar den främsta långsiktiga drivkraften för ett mer energieffektivt och klimatsmart transportsystem vara att det innebär kostnadsfördelar för aktörer som går före. De miljömässiga marknadsfördelar som kan uppnås verkar inte vara tillräckligt starka drivkrafter för ett mer fundamentalt förbättringsarbete. Samspelet mellan marknadens aktörer och samhällets styrande instrument verkar därmed vara den enskilt mest väsentliga faktorn för en utveckling i rätt riktning. Eftersom samhällets påverkan är stor för den långsiktiga utvecklingen är det med andra ord mycket viktigt att samhället med kortsiktiga eller i värsta fall felriktade insatser inte leder utvecklingen i en felaktig riktning.
	Av dessa skäl fordras det ordentliga analyser och därmed förståelse för effekter av de skatter, avgifter, subventioner och andra marknadsinstrument som införs. Detta är avgörande för framgångsrik utveckling av hållbara transportlösningar. Dessa åtgärder bör samordnas över stora geografiska områden för att inte etablera suboptimerade av transportsystem.
	För marknadens aktörer vill vi rekommendera följande insatser:
	1. Mät och följ upp relativa och absoluta (totala) prestanda.  Redogöra tydligt för hur dessa nyckeltal har etableras. Detta bör även inkludera hur indata har fastställts.
	2. För att långsiktigt prioritera rätt är sannolikt energieffektivitet det viktigaste måttet för framsteg. Genom energieffektiva lösningar kommer dessa att sänka verksamhetens kostnader (konkurrensfördelar) och därmed minska behovet av drivmedel vilket fordras för att kunna fasa in förnyelsebara drivmedel.
	3. Stimulans av förbättringsarbetet bör ske inom företag genom delaktighet vilket kan uppnås genom olika incitament som premierar önskvärt beteende. 
	4. Kommunicera att samhällets aktörer måste eftersträva långsiktiga spelregler som stimulerar förbättring mot energieffektiva transporter med låga utsläpp av växthusgaser. 
	5. Utöver det långsiktiga arbetet för ökad energieffektiv transportlogistik bör verksamheten ha en viss ”split vision” för kommande helt revolutionerande lösningar kring framförallt informationsteknik och elektrifiering. 
	För att praktiskt arbeta med energieffektivisering bör detta för varuägare ske med utgångspunkt i vad som ligger inom det möjliga området att påverka enligt nedanstående modell.
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	Figur 45. Utgångspunkten i förbättringsarbetets prioritering är att först påverka efterfrågan av transporter för att därefter skapa effektiva lösningar för transportlogistiken. Alltför ofta ses transportefterfrågan som fastslagen utan möjlighet att påverka.
	För att fortsätta detta viktiga arbete kommer fallstudier att utvecklas vidare, men då genom att beskriva olika åtgärder något förenklat på NTM:s hemsida. 
	De företag som ingått i studien vilken har omfattat intervjuer samt litteraturstudier är:
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