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Sammanfattning 

I dagens samhälle blir människans påverkan på miljön alltmer aktuell. Därför är den 

påverkan som företag bidrar med något som alltfler av dessa börjar ta hänsyn till, inte 

minst med tanke på den egna imagen. Koldioxidutsläpp från godstransporter står för en 

stor del av de totala utsläppen av växthusgaser i världen. Detta examensarbete, på 

uppdrag och utvecklat i samarbete med Coop, har därför undersökt dessa utsläpp 

närmare. 

Ett syfte med arbetet är att ge en bild över hur Coops logistik ser ut i dagsläget, hur man 
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har därför gjorts av arbetssätt och beräkningsmetoder. Detta ledde sedan till en rad 

förbättringsförslag, med bl.a. en omarbetad beräkningsmetod för utsläppen och 
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Vidare syftar arbetet till att göra en jämförelse av utsläppen före och efter den nyligen 

genomförda omstruktureringen av logistiken inom företaget, då en del av transporterna 
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Abstract 

Man’s impact on the environment is something that increasingly becomes topical in 

today’s society. Because of this, several companies have started to take interest in the 

effects they’re responsible for, not least considering their image. Emissions of carbon 

dioxide generated from goods traffic are accountable for a large part of the total 

emissions of greenhouse gases in the world. This master thesis, assigned by and 

developed in cooperation with Coop, has therefore studied these emissions closer. 

One purpose with this report is to describe the logistical situation at Coop today, how 

the emissions from transports are calculated, and in what ways this could be improved. 

A mapping of working and calculating methods has thus been done. This led to a number 

of suggestions for improvement, amongst others a reworked calculation method for the 

emissions, and theoretical ideas for how emissions could be reduced in the future. 

Another purpose is to compare the emission quantities before and after the newly 

restructured logistical solution within the company, when some of the truck transports 

were replaced by transports by train. However, the complexity with several different 

systems for documentation and outspread responsibilities within the company, resulted 

in a lack of necessary data for the calculations to be complete. A limited result was 

calculated though. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Det har under en längre tid uppmärksammats att utvecklingen av miljö och klimat går i 

en negativ riktning. Fenomen som försurning, förgiftad mark och luft och en 

kontinuerlig ökning av medeltemperaturen har blivit mer och mer påtagliga för varje år. 

Forskare har kommit fram till att denna negativa spiral började ta fart i samband med 

industrisamhällets etablering och att den till störst del beror på utsläpp av olika slag 

från just de olika industriella processer som existerar i dagens samhälle (IPCC, 2006).  

Denna onaturliga uppvärmning har till stor del tillskrivits den ökade växthuseffekten, 

som i sin tur enligt många bedömare till stor del kan ledas till utsläpp från industrier 

(IPCC, 2006). Dessa utsläpp som vi i dagligt tal kallar för växthusgaser består till störst 

del av koldioxid, CO2.   

Koldioxidutsläpp är den största bidragande orsaken och står för 80 % av världens totala 

utsläpp av växthusgaser (Energirådgivningen, 2011), vilket innebär en 60-procentig 

ökning av växthuseffekten (BBC, 2009). Andra betydande växthusgaser är metan, CH4, 

och dikväveoxid, N2O. Metan är den som bidrar mest till växthuseffekten efter koldioxid 

med en ökning med 20 % (BBC, 2009).  

En stor utsläppskälla av dessa gaser är just transporter med bl.a. lastbilar och tåg som 

står för en betydande del av dessa utsläpp, men även för utsläpp av andra miljöfarliga 

gaser såsom t.ex. svaveldioxider SOx och kväveoxider NOx. Utsläppen av koldioxid från 

transporter står för ca 30 % av de totala växthusgasutsläppen (Naturvårdsverket, 2011; 

McKinnon, 2007; ITF, 2010). Denna andel kommer att öka i och med det mer omfattande 

användandet av transporter i samhället som en följd av fler uppstartade och även 

ökande verksamheter av olika slag. Detta kommer att bidra till fler transporter med 

större påfrestningar på miljön och klimatet för att vare sig man vill det eller inte är 

transporter en förutsättning för verksamheter. Utsläpp från transporter är också 

betydligt svårare att komma åt och reducera, då det handlar om många små 

utsläppskällor, till skillnad från stora industrier och energianläggningar, kallade 

punktutsläpp, som är betydligt färre till antalet (Lövblad et al., 2003). Av denna 

anledning räknar forskare med en ökning uppemot ca 40 % från 2007 – 2030 (ITF, 

2010).  

Andra miljöpåverkade gaser, av de som har nämnts, har kunnat begränsas avsevärt i och 

med utvecklingen av nya och förbättrade förbränningsmotorer och denna positiva 

utveckling ser inte ut att stagnera avsevärt i framtiden. Därmed kommer just utsläpp av 

växthusgaser vara det som har störst påverkan på klimatet och miljön från transporter 

(Swahn, 2011; Lövblad et al., 2003). Begränsningen av de andra gaserna beror till stor 

del på direktiv från EU-håll, där man har satt upp utsläppskrav för olika kategorier utav 

lastbilar (Euroklasser)(NTM, 2010; Europa.eu, 2011).     
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I ett företagsperspektiv har denna mer omfattande fokusering på hållbar utveckling 

inom samhället och hos många olika deltagare i samhället, lett till att även företagen och 

företagens intressenter, inte minst kunderna, kräver ett större engagemang från 

företagen kring liknande frågor. Ett steg i denna riktning är att försöka kartlägga sina 

egna transporter och deras miljö- och klimatpåverkan för att sedan ta nästa steg och 

försöka minimera detta. En lägre miljö- och klimatpåverkan upprätthåller en bra image 

och gör att företagen och deras produkter blir mer attraktiva för kunderna och övriga 

intressenter. En annan viktig aspekt är att om företag är måna om att minska utsläppen 

under livscykeln av deras produkter, så blir man som en miljöinriktad transportör en 

attraktiv samarbetspartner (Leonardi et al., 2010).  

Med detta aktuella ämne i åtanke har examensarbetet tittat närmare på den 

miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid, CO2, som ett 

företags transporter bidragit till. En undersökning av transporternas utsläpp har också 

genomförts. 

1.1.1 Bakgrund till problemformulering 

Med vetskap om detta problem orsakat av transporter, samt ett intresse för logistik och 

hållbar utveckling, och med inspiration från tidigare genomförda examensarbeten 

arbetades en preliminär problemfrågeställning fram. Inom ramen för denna låg fokus på 

att göra en fallstudie av ett företags transporter, undersöka hur företaget arbetat hittills 

med miljöpåverkan av dessa, ta fram en beräkningsmodell för de CO2-utsläpp 

transporterna bidrar till, samt därefter komma med förbättringsförslag, exempelvis nya 

eller andra typer av fordon, andra rutter, användning av distributionscenters eller 

liknande, så att dessa utsläpp kan reduceras. För att kunna göra undersökningen valdes 

ett företag med en relativt omfattande egen logistisk lösning. 

Den ursprungliga frågeställningen stämde bra överens med dagligvaruhandelsföretaget 

Coops mål, att få en tydlig överblick av sina transporters utsläpp. Mycket p.g.a. att man 

tydligt ville kunna kartlägga hur miljöpåverkan ser ut i dagens läge, och även kunna följa 

upp vilken effekt förändringar inom logistiken har kunnat bidra till.  

1.1.2 Coop Logistik AB 

Coop Logistik AB (Clab) är ett helägt dotterbolag till Coop Inköp & Kategori AB (Cikab), 

som i sin tur är ett dotterbolag inom KF-koncernen och ingår i affärsområdet 

Dagligvarugruppen. Clab står för varudistributionen till alla Coop-butiker i Sverige  

(Coop, 2011).  

I september 2009 genomfördes en omstrukturering av logistiklösningen inom företaget. 

Denna förändring var ett led i Coops övergripande förbättringsprogram med 

målsättningen att spara 1,5 miljarder kronor. Man ämnade skapa en modern och flexibel 

logistisk lösning som ska bli bäst inom svensk dagligvaruhandel.  
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Mer specifikt syftade lösningen till att skapa: 

 Lägre kostad 

 Färre transporter 

 Effektivare flöden 

 Bättre miljö 

Genom att lägga över 30 % av transporterna från lastbil till tåg sparar man både pengar 

och får färre transporter då fyllnadsgraden är högre. Dessutom försvinner enligt en 

uppskattning 350 lastbilstransporter per vecka från vägarna, vilket bör minska 

miljöpåverkan i form av utsläpp, något som skall studeras i detta examensarbete. Vidare 

genomfördes en konsolidering i mars 2010 där ett antal terminaler lades ner, främst ur 

besparingssynpunkt eftersom det ger stordriftsfördelar, men även för att skapa ett 

effektivare flöde (Dahlberg, 2010). 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
Med Coops nyligen genomförda förändring av sin logistiklösning i åtanke avser 

examensarbetet främst att titta på vilka fördelar detta har fört med sig vad gäller utsläpp 

av koldioxid från transporterna. En jämförelse ämnar göras mellan tidigare lösning, med 

i större utsträckning lastbilstransporter, och den nya lösningen, där tåg tagit över en 

anmärkningsvärd del av leveranserna, med syftet att se om och hur mycket utsläppen 

har minskat. Detta kommer göras genom att individuella beräkningsmodeller skall tas 

fram för koldioxidutsläpp från lastbilarna respektive tågen.  

Coop vill ha en tydlig, lättförståelig och lätthanterlig beräkningsmodell för respektive 

fordonstyp att använda sig av för att kunna få fram omfattningen av sina utsläpp. Den 

utvecklade metoden kommer ha fokus på vilka parametrar som är nödvändiga och hur 

pass noggrant de skall mätas för att ge en så sanningsenlig bild som möjligt. Inom denna 

uppgift skall en litteraturstudie genomföras för att se hur forskningen och branschen 

generellt ser på utformandet av sådana beräkningsmodeller.  

Examensarbetet ämnar även komma med förslag på hur vidare reduceringar av 

miljöpåverkan från transporterna kan åstadkommas i framtiden. Dessa kommer att 

baseras på den litteratur som finns inom området och presenteras i form av teoretiska 

idéer. Kostnads- och kvantitativa utsläppsberäkningar på dessa förslag kommer inte 

genomföras eftersom omfattningen hade blivit för stor. Vidare uppfattas denna typ av 

prognostiserande beräkning som högst osäker då en rad antaganden skulle behöva 

göras. 

Till detta tillkommer en nulägesanalys av Coops logistikverksamhet och 

beräkningsmetoder för klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp, som ska ligga till 

grund för beräkningarna och förbättringsförslagen. 
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Arbetet riktar sig i första hand till Coop eftersom företaget kan dra nytta av resultatet, 

bl.a. ur en marknadsföringsmässig aspekt, då man får värden på hur mycket den 

logistiska omorganisationen bidragit till utsläppsminskningar. Resultatet kan också 

användas i planeringen av vidare miljöförbättringsarbeten. 

Sammanfattningsvis skall examensarbetet genomföra följande: 

1. En nulägesanalys av Coops logistikverksamhet och beräkningsmodeller för 

klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. 

2. Presentera förbättrade beräkningsmodeller för koldioxidutsläppen och redovisa 

den logistiska omorganisationens effekt på utsläppen. 

3. Presentera förslag för att reducera koldioxidutsläppen i framtiden. 

 

1.2.1 Omfattning och avgränsningar 

Målet är att ge en helhetsbild över Coops transporter inom Sverige, vilket innebär att 

examensarbetet kommer att beakta både leveranser från leverantörer till Coops 

terminaler, och leveranser från terminalerna ut till butiker.  

Examensarbetet avgränsar sig vidare från att beräkna eventuella kostnader, eller 

ekonomiska för- eller nackdelar med de förslag på utsläppsreduceringar som föreslås 

inför framtiden.  

Dessutom avser inte arbetet att undersöka hur detta miljöarbete påverkar företagets 

image bland kunder och andra intressenter. 

En ytterligare avgränsning görs angående hur stor inverkan på miljön och klimatet 

dessa utsläpp har. Examensarbetet tar inte ställning i frågan huruvida och i vilken 

utsträckning utsläppen bidrar till en global uppvärmning eller ej. Även om många anser 

att människan genom bl.a. dessa utsläpp påverkar klimatet är detta en fråga där 

världens forskare ännu är oense och ett ämne enbart i sig självt betydligt mer 

omfattande än att kunna avhandlas i ett examensarbete.  
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2. METOD 

2.1 Typ av undersökning 
Uppdraget som blev tilldelat gick ut på att undersöka transporters klimat- och 

miljöpåverkan inom Coop och hur de kan förbättras och effektviseras genom välkända 

vedertagna teorier. Det som skulle undersökas var hur Coops logistik är utformad och 

vilka brister som finns. Av denna anledning har kategorin på det utförda arbetet 

tillskrivits en fallstudie (Denscombe, 1998).  

 

2.2 Validitet och reliabilitet 
En stor strävan med undersökningen har varit att använda en pålitlig metod för att 

uppnå en hög validitet. Ett första steg i den strävan har varit att läsa igenom och granska 

olika typer av teoretiskt material såsom artiklar och rapporter för att försäkra sig om 

vilka faktorer och metoder som är viktiga att ta hänsyn till vid t.ex. en beräkning av 

utsläpp. Vidare har det varit viktigt att säkerställa att de beräkningsmodeller som hittats 

går att applicera på Coops logistik och på ett överensstämmande sätt tar sig an de 

problem som existerar. Detta gäller även för de förslag som är av ett mer praktiskt 

förfaringssätt. 

Utöver detta var det viktigt att försäkra sig om att arbetet har genomförts för att stärka 

en hög reliabilitet. Det handlar om att det insamlade materialet var underbyggt, av källor 

med stor inblick i kartläggning av klimat- och miljöpåverkan hos logistiska 

verksamheter. Reliabiliteten har också stärkts genom att det vid osäkerhet kring källans 

trovärdighet, har försök gjorts att underbygga ett pålitligt resonemang genom 

bekräftelse från flera oberoende källor.   

 

2.3 Datainsamling 
En annan viktig byggsten i denna typ av forskning är också att datamaterialet som ligger 

till grund för uträkningarna är korrekt, att den ger en sanningsenlig bild av verkligheten 

och att det är just den som eftersöks. Det är viktigt att de beräkningar som genomförs 

för att kartlägga utsläpp från transporter baseras på väldokumenterat och tillförlitligt 

underlag om bl.a. emissionsfaktorer (se kapitel Emissionfaktorer: Lastbilar resp. 

Emissionfaktorer: Tågtransporter). Detta är väldigt viktigt för ett trovärdigt resultat 

(Lövblad et al., 2003). I fallet med att få fram en så pass bra bedömning som möjligt av 

ett företags transporters miljöpåverkan i form av emissioner till luft, är det viktigt med 

tillgång till noggranna uppgifter om transportslag, aktuella körsträckor mellan 

leverantör och kunder, och/eller mängd transporterat gods. Här strävas det efter att 

sammanställa ett så detaljerat dataunderlag som möjligt för transporterna. Detta banar i 

sin tur väg för bättre och mer korrekta beräkningar, vilket i sin tur leder till bättre och 

mer detaljerade beskrivningar (Lövblad et al., 2003). Alla dessa aspekter är med andra 
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ord viktiga att undersöka och kontrollera att de efterföljs längs resans gång för att 

garantera ett resultat och slutsatser som grundas på hög reliabilitet.  

 

2.4 Arbetets utförande 
Metoden som har använts för att utföra denna undersökning var att inledningsvis 

studera forskning och övrig litteratur inom området för att bygga upp en kunskapsbas. 

Utifrån detta gavs en uppfattning om problematiken, vanligt förekommande begrepp 

och inte minst hur utsläppsberäkningar ofta genomförs. Vidare gavs idéer om hur 

framtida förbättringsförslag skulle kunna utformas. 

Denna förstudie låg till grund för de intervjuer av semistrukturerad karaktär som i nästa 

skede inleddes. Semistrukturen valdes för att aspekter som ännu ej påträffats i 

litteraturen skulle få en chans att lyftas fram. Dessa blev på detta sätt ett bra 

komplement till litteraturen i uppbyggnaden av kunskap. 

Intervjuerna genomfördes med nyckelpersoner inom området. Dels med 

logistikansvariga inom Coop, för att stifta bekantskap med den logistiska lösningen och 

företagets nuvarande beräkningsmodell, vilket behövdes för att kunna beskriva dessa 

delar av företaget. Dels med externa experter inom miljöområdet, för att utforska de 

viktiga aspekter som finns rörande utsläpp från transporter. 

Parallellt med intervjuerna samlades data in i den mån de fanns tillgängliga. Dessa data 

som senare användes i utsläppsberäkningarna visade sig vara svåra att få tag på, vilket 

påverkade resultatet i slutändan. Tillgänglig data tillhandahölls till största del av de 

personer som intervjuades inom företaget. Dessa hjälpte även till med att reda ut 

eventuella oklarheter i materialet, vilket ibland förekom. De data som samlades in fanns 

registrerade i flera olika system, något som påverkade svårigheterna med att få tag på 

vad som efterfrågades. Huvudsakligen samlades information om transportsträckor, 

lastvikter och volymer in för leveranser som utförts, dels under 2008 och dels under 

2010, både in och ut från terminalerna. Anledningen till att data från två olika år 

samlades in var den jämförelseberäkning som examensarbetet senare planerade att 

genomföra, där situationen före och efter logistikomläggningen, med införseln av 

tågtransporter, skulle undersökas. 

Den samlade teorin från förstudien kombinerat med bidraget från intervjuerna 

användes sedan för att ta fram beräkningsmodeller för både lastbils- och tågtransporter. 

Detta var ett steg i att ta till vara på vedertagna idéer och sedan att applicera dessa på 

företaget som är målet för denna studie. Analysen i detta steg låg i att se vilka delar av 

teorin som verkligen gick att applicera i realiteten och vilka som fick förkastas utifrån 

verkliga begränsningar. De framtagna modellerna applicerades sedan på de erhållna 

data för att räkna ut CO2-utsläpp och utsläppseffektiviteter. Som nämndes ovan var 

dataunderlaget begränsat, vilket medförde att jämförelseanalysen av situationen före 

och efter tåginförseln inte gick att genomföra i full utsträckning. Det gick heller inte att 
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fastställa några totala mängder av utsläppen, vare sig för 2008 eller 2010. En begränsad 

jämförelse utfördes dock av transporterna in till Coops terminaler för de båda åren. En 

mer ingående förklaring av hur beräkningarna gick till redovisas under rubriken Utsläpp 

från Coops transporter. 

Slutligen formulerades ett antal förslag på hur lägre CO2-utsläpp skulle kunna 

åstadkommas i framtiden, samt vilka de viktigaste parametrarna är som man bör samla 

in, alternativt kräva av transportörer, för att kunna beräkna utsläppen. 
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3 TRANSPORTERS UTSLÄPP 

3.1 Transportsystem  

3.1.1 Systemavgränsningar 

Ett första grundläggande steg i att göra en undersökning över transporters miljö- och 

klimatpåverkan är att bestämma inom vilka systemgränser som undersökningen skall 

äga rum. Detta är viktigt för att de som tar del av undersökningen på ett enkelt och 

snabbt sätt skall få en översiktlig bild av vad som behandlas. En tydlig 

systemavgränsning med uppdelning är också bra för att undersökningar på ett rättvist 

och korrekt sätt skall kunna jämföras (Lövblad et al., 2003; Kim, Van Wee, 2009; 

Ecotransit, 2010).   

Det som kännetecknas av ett öppet system är att relevanta indata, olika flöden av 

materia eller energi tillförs systemet, vilket genom systemets karakteristiska processer i 

slutändan leder till en annan typ av produkt som sprids till den gränsande omgivningen. 

Ett system är oftast en förenkling av verkligheten där fokus ligger på att kartlägga och 

analysera de aktiviteter som gör utvalda processer möjliga. Dessa processer är de som 

ligger i linje med syftet med den planerade undersökningen (Physicalgeography, 2011; 

Merriam-Webster, 2011). I ett forskningsprojekt kring transporter styrs 

gränsdragningarna av bl.a. syftet med beskrivningen av transporterna, t.ex. om projektet 

syftar till att undersöka hur hushållningen med resurser uppfylls, koncentreras fokus på 

de komponenter i systemet som är en del av processer som behandlar resurser (Lövblad 

et al., 2003).  

En beskrivning av transportsystemet kan utgöras av fasta punkter som också kan kallas 

noder t.ex. kunder, lager och terminaler. För att få igång en cirkulation av t.ex. gods 

behövs även transporterna, t.ex. lastbilar och tåg, som rör sig mellan noderna. I en 

klimat- och miljöundersökning får detta system undersökas på en större detaljnivå i 

form av hur lastbilar tankar drivmedel och ger utsläpp i form av avgaser efter 

förbränning. Detta gäller också tåget som drivs av elektricitet och där utsläppen inte 

sker direkt vid tåget, utan vid energikraftverket (mer ingående om detta i avsnittet om 

Emissionsfaktorer: tågtransporter).  

Ett transportsystem kan med andra ord uppfattas som väldigt omfattande och därmed 

är det viktigt att göra ställningstaganden om geografiska avgränsningar och vilka 

kategorier av transporter i systemet som skall undersökas (Lövblad et al., 2003). 

Intressant är också att se vilka delar av transportkedjan som skall undersökas, vilket 

oftast är en bedömning av var transporten börjar och var den slutar (Lövblad et al., 

2003; Kim, Van Wee, 2009). En aspekt som också börjar bli viktig inom dagens 

transportsystem är att många lägger ut sina transporter på andra åkerier och på så sätt 

är det många transporter som går med last som tillhör olika kunder. I detta fall är det 

viktigt att klargöra hur stor del av utsläppen som varje andel av lasten skall tillskrivas 

(beskrivs mer ingående i avsnittet Delade transporter).  
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Som ett exempel vid en undersökning som jämför skillnaden i klimatpåverkan mellan ett 

intermodalt transportsystem, som innehåller lastbils- och tågtransporter, med ett 

ursprungligt lastbilssystem kommer det vara väldigt viktigt med gränsdragningen. Ett 

intermodalt transportsystem är en transportkedja som innehåller minst två olika 

transportsätt (Kim, Van Wee, 2009). I det ursprungliga lastbilssystemet går lastbilarna 

hela sträckan från leverantör fram till slutkund. Det nya systemet innebär en 

lastbilstransport från leverantören till tågstationen, en resa med tåg och sedan en frakt 

från den andra tågstationen till slutkund. I detta fall skulle det inte ge en helt 

sanningsenlig bild om endast tågtransporten jämförts med lastbilssystemet, med tanke 

på de utelämnade lastbilstransporterna för det intermodala transportsystemet (Kim, 

Van Wee, 2009). Ett naturligt sätt att dra systemgränserna i ett liknande exempel är att 

tänka sig att varorna skall förflyttas hela vägen från leverantör till slutkund för de två 

olika systemen, vilket kallas ”door-to-door”. Detta exempel vittnar om hur viktigt det är 

att göra genomtänkta och konsekventa systemavgränsningar med tanke på risken för 

variationer i resultatet (Lövblad et al., 2003; Kim, Van Wee, 2009; Ecotransit, 2010).  

3.1.2 Livscykelanalys för transporter 

Systemavgränsningar kan ske på olika nivåer för ett transportsystem. Ett annat viktigt 

ställningstagande när det handlar om undersökningar av transporter är vilka delar av 

livscykeln som skall undersökas. Livscykeln för en produkt räknas från det att 

produktens råvaror utvinns, till dess att den kasserats (Facanha, Horvath, 2006; Lövblad 

et al., 2003). Det handlar då om t.ex. vilka delar i livscykeln för transporter som skall 

undersökas och vilken miljöpåverkan de bidrar till. En sådan analys kallas för 

livscykelanalys, LCA (Facanha, Horvath, 2006; Lövblad et al., 2003).   

För transporter innebär det en omfattande analys av alla utsläpp som vållas direkt och 

indirekt för att kunna genomföra vägtransporter. Dessa utsläpp innefattar förbränning 

av bränslet, fordonets bidrag utan att bränsleförbränning äger rum, uppförande och 

skötsel av infrastruktur, och så kallad ”Precombustion” av bränslet (Leonardi et al., 

2010). Inom fordonets livscykel räknas tillverkning, underhåll och tillvaratagande av 

produkten i slutet av livscykeln. Inom infrastrukturens livscykel ingår uppförande, 

operationer och underhåll som behövs för att upprätthålla dess skick och även att ta 

hand om det efter slutlig användning. ”Precombustion” av bränslet innefattar s.k. 

upstream-processer för bränslet såsom oljeexploatering, förfining och distribution av 

bränslet (Facanha, Horvath, 2006).  

The Greenhouse Gas Protocol 

För att få en överblick av de olika utsläpp som direkt eller indirekt uppkommer utav 

transporter har det konstruerats en vanligt förekommande standard för beräkning av 

växthusgaser som heter ”The Greenhouse Gas Protocol (GHGP)”, ämnad för företag. Den 

presenterar de generella instruktionerna för att redovisa koldioxidutsläpp längs den 

livscykel som undersöks. Ett första steg i processen är att skilja mellan direkta och 

indirekta utsläpp. Direkta utsläpp, som genereras från fordon som är ägda eller 

kontrollerade av företaget, tillhör en ”kategori” ”Scope 1”. Sedan finns det utsläpp som 
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uppkommer från generering av köpt och använd elektricitet i utrustning eller 

operationer som är ägda eller kontrollerade av företaget som tillskrivs ”Scope 2”. 

Slutligen finns ”Scope 3” som inkluderar alla andra indirekta utsläpp av växthusgaser. 

Den inkluderar utsläpp som uppkommer indirekt av företagets aktiviteter, vilket ofta 

handlar om produktion av alla varor som köps in (Zadek, Schulz, 2010; Leonardi et al., 

2010). Denna är lite otydlig och det är svårt att veta exakt vad som skall räknas med. 

Därmed kan den lämpa sig till att modifieras på ett sådant sätt som semi-LCA:n och som 

rekommenderar att åtminstone räkna med bränslet som företaget förbrukar för att 

uppnå ett tillförlitligt resultat (Zadek, Schulz, 2010; Kim, Van Wee, 2009).  

Bränslets livscykel Well-to-Wheel 

Detta är något som har anammats av många inom transportbranschen där denna analys 

av transporternas livscykel åtminstone fokuserar på bränslets, med tillhörande aspekter 

som direkta utsläpp, bränsleförbränning och s.k. ”production emissions”, där det 

beskrivs hur hela produktionen av bränslet, som beskrivits tidigare, leder till utsläpp, 

s.k. ”källa till hjul” ”Well-to-wheel”. Denna förenkling brukar kallas en semi-LCA. Det är 

smidigare att använda sig av en semi-LCA när man skall jämföra två transportsystem 

med samma kriterier (Kim, Van Wee 2009; Ecotransit, 2010). Att räkna med ”Well-to-

Wheel” är även något som rekommenderas av forskare inom området (Swahn, 2011).  

Hjälpmedel vid fastställande av Well-to-Wheel 

Två exempel på verktyg som kan användas för detta ändamål är "Laboratory" på 

uppdrag från ”U.S. Department of Energy’s Office of Energy Efficiency and Renewable 

Energy” (EERE) och GREET, framtaget av Argonnelaboratoriet i USA på uppdrag av 

energidepartementet i landet, som båda ger information om alla processer inom en 

livscykel. Olika bränslens well-to-wheel skulle passa utmärkt för detta ändamål. 

"Laboratory" ger information om transportmedel, distanser, och lastningsgrader. Utifrån 

den informationen uppskattas energiåtgången under livscykeln (i form av behov av 

energi, fossila bränslen, och petroleum) och utifrån det koldioxidutsläppen utöver andra 

växthusgaser och utsläpp av partiklar (O’Donnell et al. 2009). Med vetskap om vilket 

bränsle eller fordon som skall undersökas kan GREET räkna fram total energiåtgång, 

utsläpp av växthusgaser och utsläpp av föroreningar under dess livscykel (Greet, 2011).  

Det finns även specifikt framtagna emissionsfaktorer (se även Lastbilstransporters 

utsläpp) för att räkna fram de orsakade utsläppen under livscykeln för bränslen som 

diesel och bensin. Oftast kan det vara en emissionsfaktor som motsvarar summan 

utsläpp per liter förbränt bränsle adderad med bidraget från hela värdekedjan, angett i 

enheterna utsläpp/volym bränsle [g/l] (Zadek, Schulz, 2010; Rizet et al., 2010; Swahn, 

2011; Leonardi et al., 2010). Detta har bl.a. NTM, ”Nätverket för Transporter och Miljön”, 

som är en ideell organisation (se även Framtagning av emissionsfaktorer) och Defra 

räknat med i sina framställningar av emissionsfaktorer (Swahn, 2011; Leonardi et al., 

2010). 
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Ett förslag på ny Europastandard för well-to-wheel har nyligen framtagits för 

utvärdering (CEN, 2011). Här används ett värde på 2,9 [kg CO2e/l].  

 

3.2 Faktorer som påverkar utsläppen 
Vid uppskattningar av utsläpp är det många faktorer som måste beaktas . Detta medför 

att det är viktigt att känna till dessa faktorer och hur mycket de kan påverka utsläppen 

vid liknande undersökningar. Därmed följer i denna del närmare genomgång för vardera 

faktor, som har betydelse.   

3.2.1 Lastningsgrad 

En mycket viktig faktor inom logistikplanering är lastningsgraden (alt. fyllnadsgraden) 

av fordonen. Den definieras som den procentuella andelen vilken den mängd last som 

fordonet är lastat med, dividerat med fordonets maximala lastkapacitet, utgör. Mängden 

last kan mätas på olika sätt, t.ex. i vikt, volym eller i antal lastpallar. En vanlig benämning 

för lastningsgraden är LCU (Load Capacity Utilization) (NTM, 2010). 

Ju mer välfylld en lastbil är som kör ut från en lagerterminal med destination mot en 

kund, eller i Coops fall någon eller några av de egna butikerna, desto mer ekonomiskt är 

det. Fyller man lastbilarna med varor, som i många fall skall levereras till olika butiker, 

sprids de fasta kostnaderna av transporterna ut, dels på varorna man levererar, och dels 

på de butiker man kör till (Chopra, Meindl, 2007). Fasta kostnader i det här fallet 

innefattar t.ex. administrativa kostnader förknippat med en beställning, personallöner 

för lastare och förare, samt avgifter för utnyttjande av lastbilen som ofta tillhör en 

extern transportör (Chopra, Meindl, 2007). Ett vanligt begrepp för nyttan av att fylla 

lastbilarna är vad man brukar kalla stordriftsfördelar.  

Arbetet med denna optimering är således viktigt för den planeringsansvarige för 

transporterna. Givetvis tillkommer problematiken med optimala butikslagernivåer, hur 

ofta hyllorna måste fyllas på och därmed önskade storlekar på varje leverans, i detta 

planeringsarbete. Dessa aspekter har i sin tur med tillgång och efterfrågan på varje 

produkt att göra. En annan aspekt att ta hänsyn till är var någonstans butikerna som ska 

levereras till ligger geografiskt sett. Vissa landsortsbutiker kanske inte har några andra 

butiker belägna i närheten, vilket gör att dessa får egna leveranser, ej delade med andra 

butikers produkter. I fall som dessa uppstår problem med att fylla lasterna.  

Ett vanligt begrepp inom logistikteorier är konsolidering (Cetinkaya, Lee, 2002; Chopra, 

Meindl, 2007). Med detta menas att de utgående leveranserna till olika butiker planeras 

så att de kan skeppas i samma leverans och arbetet med detta innefattar alltså de 

svårigheter som beskrivs ovan. Chopra och Meindl talar även konsolideringscenters, ett 

slags nav som lastbilar inom ett visst geografiskt område kan använda som på- och 

avlastningsplats för att bättre kunna konsolidera leveranserna. 
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McKinnon (2007) identifierar fem typer av begränsningar som alla påverkar hur mycket 

av lastbilarnas kapacitet som utnyttjas (se även Figur 1):  

 Regleringar 

 Marknadsrelaterat 

 Infrastruktur 

 Relaterat till utrustning 

 Internfunktionellt 

Begränsningar satta av reglering kan t.ex. innefatta bestämmelser angående maximala 

lastvikter. Marknadsrelaterade begränsningar är t.ex. följden av tillgång och efterfrågan, 

som nämndes ovan. Infrastrukturen kan t.ex. påverka i form av små butikslager som av 

utrymmesskäl inte kan ta emot varor från en fullastad leverans. Begränsningar i 

utrustning kan röra antal lastbilar i flottan etc. Med det internfunktionella, som är en av 

de mest kritiska faktorerna, menar McKinnon de relationer som finns mellan 

transporterna och andra aktiviteter, såsom produktion, inköp, varuhantering, 

lagerskötsel och försäljning. Många företag väljer att prioritera dessa aktiviteter framför 

effektiviteten av transporterna, då exempelvis besparingar genom just-in-time-

leveranser (som håller ner lagerkostnader) kan uppväga de extra kostnaderna detta 

innebär genom lägre utnyttjandegrad av lastbilarna.  

 

Figur 1: Fem typer av begränsningar för lastningsgraden av lastbilar. Källa: McKinnon (2007b). 

Trots de besparingsmöjligheter som finns genom att optimera transporterna, så finns 

det alltså flera andra aspekter som väger tyngre i planeringsarbetet enligt McKinnon. 

Han hävdar att logistikplaneringen ofta får rätta sig efter beslut tagna inom andra 

områden, t.ex. produktions-, marknadsförings- eller försäljningsavdelningarna. Detta 

påverkar också möjligheterna med att reducera bränsleförbrukningen och därmed 

utsläppen från transporterna. 
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Lastningsgraden har nämligen också en stor inverkan på koldioxidutsläppen orsakade 

av transporterna. En tyngre lastad bil drar mer bränsle (NTM, 2010) och släpper därför 

ut mer än en lätt lastad bil. Å andra sidan resulterar en välfylld lastbil i lägre utsläpp per 

lastad vara, vilket i slutändan är det som miljömässigt bör strävas efter, eftersom alla 

varor ändå måste levereras på ett eller annat sätt. En högre lastningsgrad innebär också 

färre leveranser, vilket reducerar det totala utsläppet. 

Léonardi och Baumgartner (2004) konstaterar efter att ha genomfört en undersökning 

bland godtransportörer i Tyskland, att lastningsgraden och lastbilsklassen är de två 

faktorer som mest inverkar på koldioxideffektiviteten. Denna definieras efter hur lång 

sträcka en bil kan köra med en viss lastvikt per kilogram koldioxid som släpps ut 

[tkm/kg CO2]. Deras resultat bekräftar tidigare forskning som också understryker 

lastningsgradens betydelse (Kolb, Wacker, 1995). 

En undersökning i USA (Facanha, Horvath, 2006) visar även den att lastningsgraden är 

en viktig faktor. Forskarna bakom denna studie talar om olika faktorers 

koldioxidelasticitet och resultaten bekräftar att lastningsgraden är den faktor som har 

störst elasticitet. En förändring av denna med 10 % ger en förändring av de totala 

utsläppen med ca 8 %. 

Vidare spekulerar Schipper och Kamakaté (2009b) i framtidsutsikterna för reduceringar 

av bränsleförbrukning och utsläpp. En av de punkter de tror kommer att vara viktigast 

är just en förbättrad utnyttjandegrad av lastbilar, eftersom deras forskning visar att 

genomsnittslasterna ännu ligger betydligt under lastbilarnas genomsnittskapacitet. De 

betonar också att företag måste bli bättre på att matcha storleken på sina leveranser 

med rätt typ av bil. Många använder för stora bilar, vilket ofta leder till halvfulla 

transporter.  

Inom transportbranschen är det mycket vanligt att en extern firma sköter leveranserna. 

Denna typ av tredjepartslösning med en extern transportör, som ofta lastar sina bilar 

med varor från olika kunder (t.ex. produkter från Coop och ICA i samma lastbil) ökar 

komplexiteten med utsläppsansvar. Som berörts i tidigare avsnitt, är det svårt att veta 

hur stor del av det transportarbete som utförs som kan knytas till en specifik kund 

(Lövblad et al., 2003), vilket försvåras ytterligare när transportören skall leverera till 

flera kunder och har en slinga där dem släpper av en del av lasten vid varje stopp. Där 

blir det svårt att veta hur stor del av sträckan som skall tillskrivas respektive kund. I 

dagsläget finns igen standard för hur fördelningen vid denna typ av delade transporter 

ska lösas. Zadek och Schultz (2010) pekar på vikten av att en sådan standard utvecklas 

för att kunna tillräkna rätt mängd utsläpp till den som orsakar det, och inte låta 

transportören ta hela ansvaret. De menar att det är upp till dessa 

tredjepartstransportörer att vara proaktiva och arbeta fram denna standard, en inom 

varje transportslag (lastbil, tåg, båt och flyg). Som nämndes i föregående kapitel finns en 

rad olika metoder som förslag till lösning på detta. 



22 
 

Utifrån hittills förda resonemang konstateras att när beräkningar på koldioxidutsläppen 

görs, är det följaktligen en förutsättning att känna till lastningsgraden. Detta för att 

kunna räkna ut bränsleförbrukningen [l/km] som ligger till grund för 

utsläppsberäkningarna [g/l]. NTM (2010) har listat standardvärden för 

bränsleförbrukning för olika typer av lastbilsklasser och modeller vid körning, med både 

full last och utan last. Värdena varierar också beroende på vägtyp (se Trafiksituation). 

Utifrån dessa kan alltså beräkningar på bränsleförbrukning göras om lastningsgraden är 

känd. Med hjälp av emissionsfaktorer kan dessa värden sedan omvandlas till mängd 

utsläppt koldioxid. 

En något annorlunda syn på utnyttjandegraden av fordon presenteras av Léonardi och 

Baumgartner (2004). De anser att koldioxideffektiviteten bör räknas på hela fordonets 

vikt och inte bara lastens vikt, vilket är det normala när man talar om fraktad vikt i 

tonkm. De tar fram ett mått på fordonens utnyttjande mätt i tonkm per masskilometer: 

                      

där 

                                                        

                                

                    

Med hjälp av denna nya effektivitetsgrad på fordonsutnyttjandet räknar de ut ett värde 

för koldioxideffektiviteten [tkm/kg CO2]. Det här sättet att räkna ger ett mer korrekt 

värde enligt Léonardi och Baumgartner. 

Även om denna metod har uppmärksammats av en del andra forskare inom området, 

verkar den inte ha anammats som ett vedertaget förfaringssätt. Standardmässigt 

används fortfarande den procentuella utnyttjandegraden av fordonets lastutrymme när 

man talar om lastningsgrad.  

3.2.2 Backhauling 

Det finns ett begrepp inom transportarbete som vanligt brukar kallas för backhauling. 

Med detta menar man att istället för att köra tomma lastbilar tillbaka efter att ha 

levererat varor till en kund, så tar man med sig något tillbaka (Anily, 1996). Det kan 

handla om exempelvis när en leverans med olika drycker anländer till en butik. I detta 

fall kan lastbilen ta med sig tomflaskor tillbaka för återvinning. I många fall kanske inte 

butikerna har något att leverera tillbaka till huvudlagrena dock, vilket gör att försök till 

backhauling får hittas på andra sätt. Till exempel kan planeringen av transporterna ske 

så att lastbilarna efter att ha levererat till butiker inom ett geografiskt område, åker till 

en närbelägen tillverkare/leverantör och på så sätt plockar med sig beställda varor på 

vägen tillbaka till terminalen. Backhauling kan ses som en del av arbetet med 

konsolidering som beskrevs i tidigare avsnitt. 
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Backhauling görs givetvis för att öka utnyttjandegraden av fordonen. Som beskrivet i 

avsnittet om lastningsgrad så är det oekonomiskt att köra med tomma lastbilar. Har man 

möjlighet att fylla på med varor även på väg tillbaka från kunden eller koncernens egna 

butiker, så skapar det bättre stordriftsfördelar. Inte nog med att man utnyttjar bilarna 

mer, utan detta gör även att det går att skära ned på kostnaderna i form av färre 

leveranser från tillverkarna (utförda av dessa), i och med att varorna hämtas upp av ens 

egna bilar på plats hos tillverkaren. 

Miljömässigt är backhauling också mycket positivt och bör eftersträvas i största möjliga 

mån. Utifrån resonemanget om att lastningsgraden av lastbilarna är av stor betydelse för 

hur mycket utsläpp en transport har, dras slutsatsen att tomma lastbilar på 

tillbakavägen inte är effektivt utsläppsmässigt. Det vanliga måttet på hur mycket utsläpp 

en transport har fördelat på lasten, är vikten av koldioxiden per tonkm [kg CO2/tonkm]. 

Kör lastbilen tom tillbaka efter leverans ökar mängden utsläppt koldioxid som måste 

fördelas på den last som levererats. Visserligen kan det argumenteras om tillbakaresan 

ska räknas in i det transportarbete som utförs för leveransen, vilket tidigare berörts. 

Denna problematik som är än mer komplex när transporterna utförs av en tredje part 

(se även avsnittet Lastningsgrad). I fall som dessa, vilka utgör merparten av 

transporterna hos många företag, inte minst hos Coop, kan företaget vars produkter ska 

levereras anse att de ska betala en transportfirma för leveransen till slutkunden (t.ex. en 

butik), men att leveransen sedan är klar. I sådana här situationer är det viktigt att båda 

parter är införstådda med leveransarbetets omfattning, något som är avgörande för att 

utföra utsläppsberäkningarna. Det är grundläggande att veta vem som ansvarar för 

utsläppen. Det normala synsättet är ändå att den vars produkter levereras till en 

destination också ansvarar för utsläppen på tillbakaresan (NTM, 2010). 

3.2.3 Trafiksituation 

När man beräknar utsläppen från transporter brukar man normalt dela in de vägtyper 

som används i tre kategorier (NTM, 2010):  

 Motorväg  

 Landsväg  

 Stadstrafik  

Detta beror på att körsättet för dessa olika vägtyper skiljer sig vad gäller hastigheter och 

hur många stopp det blir under färden, vilket i sin tur påverkar bränsleförbrukningen. 

Tomgångskörning kan t.ex. stå för uppemot 5 till 10 % av den totala 

bränsleförbrukningen (Facanha, Horvath, 2006). Vid längre tider stillastående i köer 

kommer lastbilarna sett till utsläppen alltså att dra mer bränsle per tonkm. 

Som nämns kortfattat i avsnittet om lastningsgrader har NTM tabeller för 

bränsleförbrukning och emissionsfaktorer för olika typer av lastbilsklasser och –

modeller, vilka är uppdelade utefter vilken vägtyp som är aktuell för beräkningarna.  
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I Tabell 1 presenteras några relaterade begrepp: 

Trafiksituation: Beskrivning: 
Free flow Jämnt flytande trafik. Konstant och relativt hög fart, typiskt sett 90-

120 km/tim på motorvägar och 45-60 km/tim på vägar med maxfart 
50 km/tim. 

Saturated Ojämnt flytande och mättad trafik. Varierande hastigheter med risk 
för en del stopp. Typiska hastigheter är 30-70 km/tim på motorvägar 
och 15-30 km/tim på vägar med maxfart 50 km/tim. 

Stop+Go Mycket tät trafik med många stopp och risk för trafikstockning. 
Varierande, låga hastigheter, typiskt sett 5-30 km/tim på motorvägar 
och 5-15 km/tim på vägar med maxfart 50 km/tim. 

Tabell 1: Olika trafiksituationer. Källa: NTM (2010). 

3.2.4 Hastighet 

Något som påverkar bränsleförbrukning är självklart fordonens hastighet. Detta finns 

det dock inga definitiva siffror på från vägtrafikemissionsmodellen ARTEMIS 

(Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) 

(Sjödin et al, 2009), utvecklad inom ett EU-projekt. Det har bland annat av Sveriges 

åkeribranschorganisation tagits fram grova beräkningar, men som ändå ger en pålitlig 

bild av storleksordningen av den varierande bränsleförbrukningen med tungt släp (max 

60 ton). 

Ökning från 70 till 80 km/h ⇒ 4 liter extra bränsle per 100 km 

Ökning från 80 till 90 km/h ⇒ 6 liter extra bränsle per 100 km (NTM 2010) 

3.2.5 Fordon 

För att reglera utsläppen från tunga lastbilar (HGV) i Europa har EU:s bestämmande 

organ inrättat lagstiftning där de har kategoriserat motorer och klassificerat de efter hur 

pass miljövänliga de är. Motorerna har delats in i olika Euroklasser, från Euro 1 till Euro 

5. Detta är normer som EU satt upp där motorerna måste klara specifika utsläppskrav 

för att få tillhöra en viss klass, där Euro 5 är den miljövänligaste. EU har satt upp mål och 

”deadlines” för när man anser att vardera Euroklass skall ha tagits i bruk. T.ex. skulle 

Euro 5-motorer varit i bruk senast innan 2009. Lastbilar med Euroklasser under Euro 5 

blir då bötfällda för att få företagen att använda sig av de bästa möjliga lastbilar som 

finns i utbudet (NTM, 2010; europa.eu, 2010).  

 

NTM har gjort en indelning av fordonen med eller utan släp och storleken på släpet, där 

det bl.a. krävs en viss längd på lastbilen och släpet för att kunna transportera containrar 

från båt eller tåg. Maxlasten varierar mellan 40 – 60 ton inom Europa (NTM, 2010).  

3.2.6 Förarträning 

Många företag har utbildat sina chaufförer i EcoDriving för att minska utsläppen. Det har 

visat sig att körstilen hos chaufförerna är det enskilt största bidraget till 

bränsleeffektivitet. Försök har visat att dessa utbildningar har kunnat förbättra 
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bränsleeffektiviteten med så mycket som 8-10 %. Det har tagits fram lastbilssimulatorer 

för att erbjuda dessa utbildningar i bränsleeffektiv körteknik (McKinnon, 2007).  

3.2.7 Topografi 

Transportvägarnas topografi har en viss inverkan på utsläppen, vilket tidigare nämnts. 

Lastbilar och dieseldrivna tåg förbrukar mer bränsle i uppförsbackar än i nerförsbackar 

eller på plan mark. Vad gäller lastbilarna brukar dock denna skillnad i bränsleåtgång 

anses försumbar i utsläppsberäkningarna. Visserligen finns det framräknade 

emissionsfaktorer som tar vägars olika lutning i beaktande, vilka t.ex. används i 

ARTEMIS. Denna modell används på stor skala för att kartlägga exempelvis ett helt lands 

totala transportarbete. Detta kräver dock en indelning av de vägar som används baserat 

på lutningsgrad, vilket ofta är en för omfattande uppgift. Flera forskningsrapporter tar 

upp topografin som en faktor i sina beräkningsmodeller, men de flesta klassar den 

emellertid som negligerbar (Ballot, Fontane, 2010; Kim, Van Wee, 2009). 

 

För beräkningar gällande tåg är det däremot brukligt att ta hänsyn till topografin. NTM 

(2008) tillhandahåller beräkningsunderlag för både diesel- och eldrivna tåg, gällande 

bränsleförbrukning [l/km] respektive elförbrukning [kWh/km]. Topografin delas in i tre 

olika kategorier – plan terräng, kulligt och bergigt. Ur beräkningssynpunkt har man 

sedan gjort en förenkling genom att dela in land för land i en av dessa tre 

topografikategorier.  Inom Europa är det endast Schweiz och Österrike som klassas som 

bergiga, eftersom de ligger i alpområdena. Sverige, Danmark och Nederländerna är de 

som anses ha plan terräng, vilket innebär att resterande länder klassas som kulliga. 

3.2.8 Väder 

Hur inverkar vädret på koldioxidutsläppen? Förbränns mer bränsle under 

svårframkomliga vägförhållanden, exempelvis vid snöstorm eller extrem halka? Svaret 

på dessa frågor är att vädret har inverkan, men p.g.a. dess oförutsägbara natur är det 

mycket svårt att ta hänsyn till dessa i beräkningarna.  

 

Litteraturen inom området skriver väldigt lite om detta, och överlag verkar denna faktor 

ses som försumbar i sammanhanget. EcoTransIT (Ecotransit, 2010) nämner vädrets 

påverkan som en av de faktorer som är mindre betydelsefulla eller är svår att 

kvantifiera. Verktyget använder sig av generella nyckeltal för sådana parametrar. 

 

NTM tar inte hänsyn till väderförhållanden i sin beräkningsmodell.  

3.2.9 Temperaturer 

Hur inverkar motorernas temperaturer på utsläppen och vad har lufttemperaturen för 

effekt? Är dessa aspekter något som måste inkluderas i beräkningarna? 

Lastbilar släpper ut en större mängd växthusgaser när motorn är kall. Motorns 

temperatur påverkas givetvis även av lufttemperaturen runt omkring. Detta leder till 

slutsatsen att om det är minusgrader utomhus så ökar mängden utsläpp vid start av 
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motorn jämfört med en start vid exempelvis 20oC. Motorer värms dock upp relativt 

snabbt, och anses vara varma efter att fordonet har kört ca 10 km. Då de allra flesta 

godstransporter sträcker sig över betydligt längre avstånd än så, brukar dessa ”kalla 

utsläpp” inte tas hänsyn till. Skillnaderna är nämligen så små att påverkan från dessa i 

slutändan är försumbar (Kim, Van Wee, 2009). De kalla utsläppen beskrivs som ”excess 

emissions”, alltså excesser eller med andra ord, utsläpp utöver de som brukar tas 

hänsyn till i beräkningarna (EC, 1999).  

I Figur 2 visas diagram över koldioxidutsläppen för starter vid olika lufttemperaturer 

och hastigheter. Här syns tydligt att mängden ”kalla utsläpp” konvergerar till en 

konstant nivå efter ca 10 körda kilometer:  

 

Figur 2: Koldioxidutsläppen för starter vid olika lufttemperaturer och hastigheter, jämfört med varma 

utsläpp. Källa: Kim, Van Wee (2009). 

 

3.2.10 Kylaggregat för lastbilar och tågcontainrar 

För företag inom livsmedelsbranschen är säker och pålitlig kylning vid transporter en 

förutsättning. Detta uppfylls genom att installera kylaggregat på lastbilarna och för det 

mesta utanpå för att inte ta någon plats invändigt på t.ex. containrar och släp. De flesta 

kylaggregat drivs med en inbyggd dieselmotor som enligt vissa uppgifter drar drygt 2 l/ 

timme (Kågeson, 1999; Blinge, Svensson, 2006). NTM räknar dock med ett 

standardvärde på 3,25 l/timme (för både kyl- och frystransporter) (Swahn, 2011). Det 

finns order från EU-håll att kylaggregat inte får släppa ut mer än klarlagda uppsatta 

begränsningar. Detta har i sin tur banat väg för forskning kring kylaggregat för att ta 

fram nya tekniker som är kraftigt förbättrade i miljö och klimathänsyn.  
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Det finns t.ex. möjlighet att driva aggregaten av elnäten när lastbilarna står stilla. Det 

finns också varianter där man kan utnyttja huvudmotorns energi, t.ex. till att driva en 

hydraulpump som sedan driver kylaggregatet, vilken är en variant som är väldigt 

populär på marknaden, med fördelar som driftsäker konstruktion, bidragande till 

minskade utsläpp och en tystare drift (Kågeson, 1999; Trafikverket, 2011; Blinge, 

Svensson, 2006). Nackdelen är att den enbart fungerar till kylaggregatet kopplat till 

lastbilen och kräver på så sätt ett komplement till kylning av släpet.  

Det finns även mindre fördelaktiga konstruktioner som enbart går att driva när bilens 

motor är igång, vilket kan göra det svårt att hålla kylan och dessutom gör att chauffören 

tvingas hålla motorn igång för att kylningen skall fortgå. Detta leder till en väldig 

energiineffektivitet vid kylning (Blinge, Svensson, 2006). Ett hydrauldrivet kylaggregat 

förbrukar ungefär 1 l/h. 

Det finns även generatordrivna kylaggregat där man tar hjälp av huvudmotorns kraft för 

att kyla genom en elmotor, även kallade eutektiska kylaggregat (Kågeson, 1999; 

Trafikverket 2011). Denna är även skonsam för miljön, tystlåten och det finns även 

möjlighet att driva kylaggregatet på släpet.  

Sedan finns det kylaggregat drivna av komprimerad koldioxid, vilket ger en 

energieffektiv och tystlåten lösning (Kågeson, 1999; Trafikverket, 2011). Denna 

fungerar även för släpen och tekniken innebär mindre rörliga delar, med mindre slitage 

och underhåll som följd, vilket också förskonar miljön och klimatet (Kågeson, 1999).  

Till sist finns det en lösning där varorna på lastbilen kan kylas genom en 

genomströmning utav flytande kväve. Detta är ett område som det forskas en hel del på 

och där utvecklingen har gått stadigt framåt (Trafikverket, 2011).      

3.2.11 På- och avlastning av containrar 

För att få transportkedjan av varor att fungera i ett intermodalt system med både tåg 

och lastbil behövs det verktyg för att lyfta av och på containrarna emellan de två 

transportsystemen. Arbetsredskapen som används för detta ändamål är truckar, även 

kallade Reachstackers och lyftkranar kallade portalkranar. Portalkranar finns bara vid 

de tre stora kombiterminalerna i Sverige i Göteborg, Malmö och Stockholm (Bäckström 

et al., 2009). I rapporten från WSP har de genom undersökningar kommit fram till att 

det tar ca 3,5 min att lyfta på en container på ett tåg och 5 min för att lyfta på en trailer 

eller ett växelflak. Inom denna tid inkluderas körtiden med lasten, vilket anses vara 30 

sekunder. En annan siffra är 12–13 förflyttningar per timme. Bränsleförbrukningen för 

en Reachstacker kan variera mellan 13 och 30 l/h beroende på arbetsbördan. WSP har 

tagit fram en genomsnittlig bränsleförbrukning på 21 l/h. Vid krav på större andel 

transporter kan en genomsnittlig siffra ligga på ca 25 l/h (Bäckström et al., 2009). Vid 

Södertäljes hamn anger de att en Reachstacker kan förbruka mellan 16 och 20 l/h 

(Soeport, 2010) och i en presentation från en tillverkare av Reachstackers anger de 19 

l/h (NACCO, 2011) och en annan anger 15 – 20 l/h (Bark et al., 2008). Enligt Barks 
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rapport skulle antalet förflyttningar per timma och den kända bränsleförbrukningen 

innebära en bränsleåtgång per lastbärare på 1,1 – 1,7 l (Bark et al., 2008).     

 

3.3 Delade transporter 

3.3.1 Vem skall ha ansvaret? 

Väldigt ofta outsourcar företag sina transporter till externa transportörer, vilket tidigare 

nämnts . Här uppkommer ett problem, vilket är om hur utsläppen och ansvaret skall 

fördelas mellan de olika kunderna. Om man tänker sig den ”Scope”-uppdelning som 

presenterats tidigare, så tillskrivs dessa utsläpp ”Scope 1” för transportören, då de äger 

lastbilarna, vet vilka det rör sig om och hur de körs. Medan dessa utsläpp definieras som 

kategorin ”Scope 3” för kunderna, som även de då kan hållas ansvariga för. Problemet 

blir vem det är som ”egentligen” bör ansvara för utsläppen. Detta är en stor knäckfråga 

inom rapportering av utsläpp, och där det har arbetats fram en internationellt godtagbar 

lösning som talar om att utsläppen bör tillskrivas lasten, vilket då oftast är kundernas 

(Leonardi et al., 2010).  

3.3.2 Utsläpp som skall fördelas 

En annan fråga är hur mycket av de totala utsläppen som kunderna skall ansvara för. 

Enligt transportbranschen inkluderar man de totala utsläppen för transporten, d.v.s. 

även den andel som orsakats av enbart bilens vikt kallad ”base load”, som alltså är 

oberoende av lastens vikt. Detta innebär att bränsleförbrukningen får betraktas som att 

bestå av två komponenter, den första är ”base load” som symboliskt kan ses som en 

”fast” bränsleförbrukning, som inte går att påverka, sedan tillkommer en ”rörlig” 

bränsleförbrukning som ökar i direkt proportion till en ökande last. Och sedan ökar 

bränsleförbrukning linjärt med den tillryggalagda sträckan. Problemet blir då hur 

utsläppen skall fördelas mellan kunderna, eftersom lastbilarna under etapper av sina 

transporter kommer vara mindre packade med få varor och etapper med ingen last alls 

(Leonardi et al., 2010).  

Runtomkring transporter tillkommer det även utsläpp i form av lagerarbete, 

administration och annat som behövs för att få transporterna att fungera. Detta blir så 

pass komplext om det skall fördelas på alla kunder och därför räknas enbart direkta 

utsläpp och indirekta (Well-to-wheel) som förekommer vid förbränning (Leonardi et al., 

2010).  

3.3.3 Fördelning av utsläppen mellan kunderna 

Med detta klarlagt återstår det slutliga och svåra problemet som är hur mycket 

respektive kund skall ansvara för? Vid en tilldelning av utsläppsansvaret mellan 

kunderna blir det ett väldigt enkelt tillvägagångssätt när en transportör kör för enbart 

en kund, men oftast handlar det om fler kunder för samma fordon. Det blir inte det 

enklaste då det förekommer gods från fler än en kund som tar upp olika stora delar av 
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lastutrymmet och även transporteras olika distanser under en och samma transportrutt. 

Det är vid detta fall det kommer behövas metoder för att just tilldela t.ex. 

växthusgaserna mellan kunderna (Leonardi et al., 2010). 

Att få en total rättvis och korrekt tilldelning av utsläppen är en ekvation som skulle 

behöva väldigt många parametrar och därmed mycket data. Med detta i åtanke skulle 

det behövas betydligt mer data än vad företaget vanligtvis samlar in idag. En precis 

bedömning skulle kräva data för både vikt och volym för varje andel av lasten, avståndet 

för varje etapp av totala sträckan, och hur lasten förändras längs sträckan, vilket skulle 

kräva alldeles för mycket resurser (Leonardi et al., 2010).  

Vid en ansats för att fördela utsläppen finns det några grundläggande aspekter kring 

respektive kunds last som först bör utredas som ett första steg i processen för att få 

fram ett underbyggande underlag. Detta innefattar hur stor fysisk andel som respektive 

last tar upp av den totala volymen och vikten. Och även kartlägga hur stor andel av den 

totala sträckan som varje last bidrar till (Leonardi et al., 2010). Detta är viktigt när 

processen går vidare med en eller fler av de fyra olika övergripande metoder som tagits 

fram för att fördela utsläppen:  

Metod 1”Loads And Drops”  

Denna metod går ut på att titta på andelen last för respektive kund och andelen stopp 

för respektive kund. De totala utsläppen för transporten har symboliskt delats upp i två 

halvor där hälften av utsläppen delas upp av alla kunder utifrån deras andel av totala 

lasten och den andra hälften delas upp utifrån andelen stopp för respektive kund. Sedan 

adderas bidraget för respektive kund från de två halvorna och ett totalt bidrag fås fram 

för respektive kund. Denna metod förutsätter också att etapper av den totala sträckan 

som körs inte varierar alltför mycket (Leonardi et al., 2010).   

En annan viktig sak att komma ihåg vid jämförelse av laster är att det är viktigt att 

använda sig av en lastenhet ”equivalent delivery unit (EDU)” genomgående för alla 

transporter inom företaget. Exempel på sådana kan vara EU-pallar, ton, liter eller 

kubikmeter, men det går å andra sidan att välja en egen som passar företaget bäst. Om 

en vikt eller volymenhet skall användas, avgörs detta oftast av vilken faktor som 

begränsar hur mycket som går att lasta på. Det är viktigt att tydligt definiera enheten 

och att det går att dokumentera för alla transporter (Leonardi et al., 2010; CEN, 2011).   

Metod 2”Load And Distance”  

Denna metod är användbar vid transporter över långa etapper med varierande 

distanser, där det levereras till några få kunder och där vetskap om exakt distans är vital 

vid bedömning av utsläpp. I dessa fall är inte andelen av stoppen en bra approximering 

av distansen tillskriven till respektive kund. Om etapperna är hyfsat regelbundna med 

kända sträckor kan metod 2 vara en bra ansats för en rättvis fördelning.  

Det första som måste till är att få fram totala antalet etapper och EDU:s levererade för 

varje kund. Antalet EDU:s divideras med antalet etapper för att få fram ett snitt av EDU:s 
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per etapp för varje kund. Sedan tas det fram ett genomsnitt för distans per etapp för 

varje kund. Därefter multipliceras genomsnittliga lasten per etapp med genomsnittliga 

distansen per etapp för att få fram ett mått på genomsnittligt transportarbete [last x 

distans] för varje kund. För att fördela utsläppen sedan tas andelen för detta 

kundspecifika transporterbete av det totala d.v.s. det genomsnittliga transportarbetet 

för alla kunder tillsammans (Leonardi et al., 2010). En liknande fördelningsmetod har 

även ”European Committee for Standardization CEN” använt sig av där de mer specifikt 

har tilldelat utsläppen för varje etapp genom att räkna fram andelen transportarbete för 

varje etapp utav det totala för hela rutten, enligt följande ekvationer (CEN, 2011).  

           
       

       
  

                                      

Andeletapp – är transportsarbetet [tonkm] för den specifika etappens andel av det totala 

transportarbetet [tonkm]. Transportarbete kan också anges i sträcka multiplicerad med 

volym eller företagets EDU.  

Utsläppetapp – är utsläpp tilldelad den specifika etappen.  
 
Utsläpptotala – är totala utsläppen för det hela utförda transportarbetet.  
 
Att fördela ansvaret på detta sätt är inte fullt rättvis enligt många bedömare då en 

sträcka för en leverans självklart också är beroende av var de andra leveranserna på 

sträckan ligger. Då finns det en annan metod där man tänker sig att man mäter den 

kortaste sträckan, fågelvägen eller med vägar från lastbilens utgångsposition till 

respektive avlastningsplats. Den specifika sträckan tar man och multiplicerar med 

vikten på den specifika lasten. Alla dessa transportarbeten för alla stopp summeras och 

motsvarar den totala summan av transportarbeten. För att fördela utsläppen för 

respektive stopp tas dess specifika transportarbete delat på det totala. Detta 

tillvägagångssätt anses vara mer rättvist i vissa fall (Swahn, 2011; CEN, 2011).     

Metod 3 ”Load And Weight Or Volume”  

Denna metod är bättre att använda när det inte finns tillräckliga data för etappernas 

distanser eller när det är för stor variation i etapperna från kund till kund. Här fördelas 

utsläppen enbart utifrån andelen EDU:s vid leveransens start av de totala som 

transporteras för varje kund (Leonardi et al., 2010; CEN, 2011). Metoden kommer att få 

modifieras utifrån vikt och volym för den genomsnittliga EDU:n för varje kund. Som 

exempel kan det vara stor skillnad i vikt på en pall beroende på vad som fraktas 

(Leonardi et al., 2010). Detta är också något som tillämpats till viss grad inom tågtrafik 

(NTM, 2008), flyget (TRX, 2008) och något som “the Department of Energy and Climate 

Change (DECC)” och “the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)” 

i Storbritannien tagit fasta på under fartygsfrakter (Seat61, 2011). Det som kan skilja 

mellan olika fall är om det är andelen av vikten, volymen eller någon annan måttenhet 

som används.  
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Metod 4 ”Distance” 

Denna metod är en mer fristående metod som inte är särskilt vanligt förekommande och 

därmed inte fått något alldagligt namn. Metoden använder sig av enbart andelen av 

totala sträckan, vilket kan vara den verkliga sträckan som är tillryggalagd mellan varje 

stopp, den kortaste möjliga vägen med vägfordon från utgångsposten, eller fågelvägen i 

kilometer [km]. Vilket passar bäst om kundernas leveranser väger ungefär lika mycket 

(CEN, 2011).   

 

3.4 Redovisning av utsläpp  
Redovisning av ett företags utsläpp kan ske på två sätt, dels en absolut siffra, de totala 

utsläppen för hela företaget eller en intensitetsmätning. Den absoluta siffran är av vikt 

för det är trots allt den som i slutändan som måste minskas för att minska 

klimatpåverkan. Det handlar också mycket om hur lagar och regleringar har definierats 

från regeringshåll och hur olika branscher sätter upp planer på hur företag inom olika 

sektorer skall minska utsläppen (Leonardi et al., 2010). Intensitetsmåttet är utsläppen i 

relation till vad som transporteras [utsläpp/vald måttenhet].  

Som tidigare nämnts är en vanligt förekommande måttenhet transportarbetet tonkm 

(NTM, 2010), men val av måttenhet är oftast beroende av vad som begränsar lasten, 

d.v.s. vikt eller volym, precis som EDU:n för transportörer. Intensitetsmåttet ger ett slags 

effektivitetsmått och ger en bra överblicksbild av utsläppen (Leonardi et al., 2010). Det 

gör ju också det möjligt att jämföra utsläpp mellan olika delar av företaget och att se 

förbättringar över tiden (NTM, 2010). En imponerande siffra där, ger ju också ett 

försprång mot konkurrenterna, med reservation för att siffrorna är framtagna med 

sinsemellan rättvisa processer. En jämförelse med företag inom samma sektor kräver 

självklart att en standardmässig måttenhet för just den sektorn används. Företag skall 

inte bekymra sig över att visa upp intensitetsmått med olika måttenheter d.v.s. anpassat 

för sig själva internt och vid en jämförelse med andra företag, då det behövs för olika 

behov och säkerligen inte kräver någon större ansträngning att omvandla sinsemellan 

(Leonardi et al., 2010).        

 

3.5 Lastbilstransporters emissionsfaktorer 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av emissionsfaktorer generellt och 

framförallt de som är lämpade för lastbilstransporter. Här förklaras vad det är, 

enheterna de anges i, hur de räknas fram, dess brister och hur de används vid 

beräkningar.  

3.5.1 Definition av emissionsfaktorer 

En emissionsfaktor är en omräkningsfaktor som räknar om data från en transport, 

såsom energiåtgång, sträcka, transportarbete (tonkm), bränsleförbrukning etc., för att få 

fram utsläppen av olika slags gaser. Med detta i åtanke går det att konstatera att 
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emissionsfaktorerna för koldioxidutsläpp vanligtvis brukar anges i enheterna kg 

utsläpp/l bränsle [kg/l]. Denna emissionsfaktor är specifik för det bränsle (oftast fossila 

bränslen) som undersöks och kan därmed kallas t.ex. för dieselns emissionsfaktor. 

Utsläppen kan alltså fås ifrån förbrukat bränsle där andelen av det förbrukade bränslet 

som ombildas till koldioxid, kg CO2/liter förbränd diesel, är detsamma oavsett hur 

omständigheterna runtomkring transporten ser ut (vilket beskrivs mer ingående i nästa 

avsnitt) (Zadek, Schulz, 2010). Däremot varierar denna andel (kg/l) för antalet 

beståndsdelar som ombildas till andra miljöpåverkande gaser såsom NOx och SOx, 

beroende på hur pass ansträngd motorn blir under olika omständigheter (Poulikakos et 

al., 2010; NTM, 2010).  

Sedan finns emissionsfaktorerna som anges med andra enheter, såsom utsläpp utifrån 

angivna körda sträckor (mängd emission per kilometer transporterat gods [kg/km]), 

angivna mängden fraktat gods [kg/tonkm] och mängden förbrukad energi [kg/kWh]. 

Därutöver existerar emissionsfaktorer där utsläppen beror på flera andra mått. Vilken 

enhet som används beror mycket på hur upphovsmakarna till emissionsfaktorerna har 

valt att presentera dem och hur de har utformat sina tester för att få fram dem (Lövblad 

et al., 2003; Zadek, Schulz, 2010; NTM, 2010). 

3.5.2 Emissionsfaktor för bränslen [kg/l] 

Bränslenas emissionsfaktor kräver inga avancerade tester, utan bygger på ett rent 

kemiskt förhållande där kolinnehållet i bränslet är avgörande (NTM, 2010; EPA, 2005). 

För att beräkna hur mycket koldioxid som bildas multipliceras kolinnehållet (i mass-%) 

med densiteten för bränslet och den molekylära viktrelationen (12+16+16)/12=44/12, 

där 12 g= vikten för en mol kolatomer och 16 g = vikten för en mol syreatomer, med en 

total vikt för en mol koldioxidmolekyler på 44 g. Relationen på 44/12 måste då 

multipliceras med vikten av det förbrända kolet. Därmed behövs information om (NTM, 

2010; EPA, 2005): 

 Kolinnehållet (carbon content (CC)) i vikt-% 

 Densiteten (ρ) [kg/l]    

För att sedan räkna fram utsläppsfaktorn med hjälp av denna formel: 

        ρ  
  

  
         

Här följer ett exempel på användning av denna formel: 
CC = 86 %, ρ = 0,820 [kg/l]  
 

                
  

  
                  

Med noggrant framtagna värden har siffran 2615 gram utsläpp av koldioxid per 

förbränd liter diesel räknats fram. Detta gäller för ”European standard diesel” med dess 

tillhörande kolinnehåll (NTM, 2010).  



33 
 

Liknande siffror som bygger på samma princip kan fås fram genom att få fram ett värde 

på ”heating value” [Joule/liter bränsle] (angivet i tabell 2) för olika typer av bränslen, 

Dessa värden är framtagna av forskare i samarbete med HBEFA (Zadek, Schulz, 2010). 

Dessa värden för koldioxidutsläpp har fåtts fram genom att använda denna formel: 

CO2-utsläpp = total bränsleförbrukning * heating value * emissionsfaktor 

Bränsletyp Heating value 
[GJ/l] 

Emissionsfaktor 
[kg CO2/GJ] 

Emissionsfaktor  
[kg CO2/l] 

Bensin 0,0344 69,25 2,3822 
Diesel 0,0371 74,01 2,7458 
Propan 0,0240 62,99 1,5118 
Fotogen 0,0357 71,45 2,5508 
Tabell 2. Energivärden och emissionsfaktorer för de vanligaste bränsletyperna. Källa: Zadek, Schulz (2010). 

 
Ett annat värde är 2,662 kg/l, framtaget av Bilan Carbone i Frankrike utifrån 

sammanställning av data från olika myndigheter och politiska organ (Jancovici, 2007). 

Det är viktigt att poängtera att dessa uträkningar grundas på antaganden, då inte riktigt 

allt kol i bränslet ombildas till koldioxid, utan påverkas av parametrar som 

förbränningseffektivitet, kol som binds till slag och aska och som omvandlas till CO, 

kolväten och partiklar. Men variationen i andelen av kolet som förbränns är väldigt små, 

vilket man kan förstå i och med att andelen kol som oxideras under förbränningen ligger 

mellan 99 och 100 % (förenklas oftast till 100 %), vilket vittnar om att resultatet inte 

påverkas i någon större utsträckning (NTM, 2010; EPA, 2005). Detta medför att det inte 

går att påverka utsläppen av koldioxid genom förbättrad teknik utan att 

förbränningsförhållandet, vilket nämnts tidigare i texten, kommer att ligga på 

ungefärligen liknande nivåer.  

Emissionsfaktorer kan också inkludera utsläppen som tillkommer under hela well-to-

wheel-kedjan och kan med varierande värden för dessa uppskattningar påverka det 

totala värdet för emissionsfaktorn. Det blir då också viktigt att känna till om detta är 

inkluderat i emissionsfaktorn som används (NTM, 2010).   

3.5.3 Övriga emissionsfaktorer 

De andra emissionsfaktorerna har beräknats fram genom att få fram 

bränsleförbrukningen [l/km] för olika inre och yttre omständigheter för transporten, för 

att sedan ha multiplicerats med emissionsfaktorn [kg/l] för just det bränsle som 

använts: 

l/km * kg/l = kg/km [kg CO2/km]  

Bränsleförbrukning beror som bekant på många inre och yttre förutsättningar för 

transporten.  De inre omständigheterna är bland annat vilken sorts lastbil det är vikt, 

fyllnadsgrad, snitthastighet, körstil m.m. Sedan finns de yttre omständigheterna som 

inte går att påverka. Dessa är t.ex. vägtyp, lutning på väg, klimat m.m. (Poulikakos et al., 
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2010; NTM, 2010). Detta innebär att det finns betydligt fler än en enda emissionsfaktor 

t.ex. [kg/km] för en viss typ av bil och motor, utan det finns faktorer framtagna för t.ex. 

olika väglag, typ av vägar, trafiksituationer, lastningsgrader m.m. Dessa faktorer har fått 

tas fram för respektive bil och motor specifikt med tanke på att en yttre faktor kan ha 

olika stor påverkan på utsläppen, vilket finns presenterat i HBEFA (Poulikakos et al., 

2010; NTM, 2010). För att få fram emissionsfaktorer med andra enheter som t.ex. [kg 

CO2/tonkm] behövs emissionsfaktorn [kg CO2/km] vara känd vid en viss vikt på lasten 

för att sedan dela med just antal ton av lasten: 

(kg/km) / antal ton = kg/tonkm [kg CO2/tonkm] (NTM, 2010).  

3.5.4 Problem vid uträkning med hjälp av emissionsfaktorer 

Uträkningar med emissionsfaktorer stämmer inte till 100 % överrens med verkligheten 

beroende på många aspekter. Det kan handla om att de framtagna 

bränsleförbrukningarna bygger på teoretiska grunder, t.ex. genomsnittliga mätningar, 

vilket medför att överensstämmelsen med verkligheten kommer att variera. Sedan har 

det nämnts hur emissionsfaktorn [kg/l] kan variera beroende på kolinnehållet (NTM, 

2010). Med tanke på att det finns risk för att just sammansättningen av bränslet kan 

variera mellan olika länder, så finns risken att emissionsfaktorer kan variera från land 

till land. Varierande emissionsfaktorer mellan olika länder kan också bero på skillnader 

mellan egenskapar och effektivitet hos godstransporterna, infrastruktur m.m. i olika 

länder (IPCC, 2006; Leonardi, 2010). 

Ett annat stort problem är att hitta uppgifter för exakt den lastbil som körs och för de 

omständigheter transporten omgärdas av (McKinnon, 2007). Det kanske största 

problemet vid uträkningar beror inte på själva emissionsfaktorerna utan svårigheten i 

att få med alla variationer i yttre och inre omständigheter under en resa. Det är nästintill 

omöjligt att kunna kartlägga hur alla omständigheterna ändras under en transport 

(McKinnon, 2007).  

Det som oftast får göras av dem som utför en undersökning är att göra antaganden. För 

att slippa göra för grova antaganden är det viktigt att försöka få tag på så mycket pålitlig 

och relevant data som går. Detta kräver stora uppoffringar av alla resurser som har till 

uppgift att samla in materialet (McKinnon, 2007; Zadek, Schulz, 2010; Lövblad et al., 

2003). Det finns även andra faktorer som leder till variationer i slutresultatet av en 

undersökning, vilket är förenklingar av utnyttjandegrad, användning av för generella 

emissionsfaktorer i brist på mer specifika (McKinnon, 2007).  

Vid en jämförande undersökning mellan t.ex. två företags utsläpp kan det bli problem 

om de befinner sig i olika branscher där transporterna har olika stor del i det vardagliga 

arbetet och på så sätt har olika prioritet i de två företagen. Detta kan skapa svårigheter i 

att hitta den data som eftersöks och det kan skilja i exaktheten i siffrorna, vilket 

försvårar undersökningen avsevärt. Ofta mäts utsläpp i mängden utsläpp per tonkm. 

Ibland skulle det kunna vara bättre för vissa transportmedel eller transportsystem, att 

mäta utsläppen i mängden utsläpp per volymenhet. Detta är inte alltid data som 
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dokumenteras av myndigheter och företag och kan på så sätt bli svåra att få fram 

(McKinnon, 2007). Dessa problem som existerar i att uppskatta utsläpp med hjälp av 

emissionsfaktorer är välkända och för de företag där miljöredovisning är en viktig del av 

verksamheten, försöks det utvecklas metoder för att inte behöva göra för grova 

antaganden.  

3.5.5 Framtagning av emissionsfaktorer  

Generella emissionsfaktorer 

Med tanke på större, mer omfattande krav från både politiker, myndigheter (såsom 

reglerande genom Euroklasser) och även intressenter såsom kunder och samhället i 

stort, att lastbilarna håller måttet och även hela tiden förbättras i miljö- och 

klimathänseende, är det viktigt för alla lastbilstillverkare att svara upp mot dessa 

förväntningar. Det är viktigt att de gör ordentliga tester på motorer och lastbilar och att 

de redovisar pålitliga resultat. Med tanke på att företag vill visa upp en positiv bild av sig 

själva och dess produkter så behövs det tester av mer oberoende aktörer (Jancovici, 

2007). 

Hand-book of Emission Factors for Road Transport (HBEFA) 

I Europa och då ifrån EU-håll, har detta gjorts genom samarbete med forskare och 

testare från många olika länder. Data har fåtts fram genom systematiska mätningar av 

HGV-motorer (”Heavy Goods Vehicle” -fordon med bruttovikt över 3,5 ton) i flera 

europeiska laboratorier för de flesta lastbils- och motormodellerna. Detta har sedan 

sammanställts av miljöverksamheter från flera Europeiska länder till en databas som 

heter ”Hand-book of Emission Factors for Road Transport (HBEFA)”. Denna uppdateras 

kontinuerligt där ny teknologi tas i beaktande (Poulikakos et al. 2010; NTM, 2010).  

IPCC 

Vid brist på landsspecifika emissionsfaktorer går det att använda sig av 

emissionsfaktorer som är mer framtagna som genomsnittliga, internationellt gångbara, 

emissionsfaktorer av IPCC ”Intergovernmental Panel on Climate Change”. Där har IPCC 

samarbetat med forskare världen över för att ta fram generella emissionsfaktorer för 

alla relevanta växthusgaser. Pålitligheten och variationen hos dessa emissionsfaktorer 

varierar från gas till gas (IPCC, 2006).  

NTM 

I Sverige finns NTM som fokuserar på att ta fram metoder för att hjälpa företag, deras 

kunder (och andra intressenter) att fastställa deras miljöpåverkan (NTM, 2010). De data 

och den information som finns i NTM:s rapporter har tagits fram och har accepterats av 

majoriteten av svenska transportföretag (Blinge, Svensson, 2006). Man använder sig 

huvudsakligen av sammanställd data och information från HBEFA och har presenterat 

den på ett lätthanterligt sätt i förenklade tabeller (NTM, 2010).   

NTM har även tagit fram emissionsfaktorer som är framtagna för att passa vanligt 

förekommande transporter utförda i Europeiska länder. Detta är ingen lätt uppgift då 
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det är svårt att få tag på all nödvändig data (t.ex. fordonens data, bränslekvalitet, 

lastutrymmets utnyttjande, genomsnittlig hastighet för olika länder), vilket medför en 

osäkerhet kring pålitligheten av faktorerna (NTM, 2010). 

Situationsanpassade emissionsfaktorer 

När det gäller framtagning av emissionsfaktorer från tester i laboratorier, så stämmer de 

inte alltid fullt överrens med hur utsläppen blir i verkliga trafiksituationer. För att 

komma runt det problemet har olika institutioner försökt få fram emissionsfaktorer som 

är mer verklighetsförankrade, genom att de tagits fram genom undersökningar av 

verkliga trafiksituationer. Här följer några exempel på sådana emissionsfaktorer och 

tillvägagångssätt för att ta fram dem. 

Artemis 

I ett steg att få fram värden från verkliga trafiksituationer har en databas kallad 

”ARTEMIS Road Model” tagits fram, som är utvecklad inom EU-projekt kallad FP5-

projektet (NTM, 2010). Istället för att enbart använda sig av olika tester på ett 

laboratorium, har värdena i ARTEMIS tagits fram genom mätningar i verkliga 

trafiksituationer och är på så sätt en pålitlig databas för utsläpp och 

bränsleförbrukningsdata (NTM, 2010).  

Tremod 

Liknande tillvägagångssätt har även anammats i TREMOD-modellen ”the Transport 

Emission Model”. Denna modell har utvecklats på ”the Institute For Energy and 

Environmental Research (IFEU), Heidelberg, Tyskland, där de också använt sig av 

HBEFA. Metoden har räknat med många olika trafikutföranden för väg, järnväg, vatten 

och luft i olika scenarios mellan 1960 och 2030. Genom denna analys uppskattas den 

primära energikonsumtionen (i MJ), den slutliga energikonsumtionen (i ton eller kWh), 

och utsläpp (t.ex. CO2). Modellen skiljer också mellan direkta och indirekta utsläpp 

(Well-to-wheel) (Zadek, Schulz, 2010). 

Continuing Survey of Road Goods Transport (CSRGT) 

I Storbritannien har data från transporter samlats in genom återkommande 

undersökningar. Denna undersökning har fått namnet ”Continuing Survey of Road 

Goods Transport (CSRGT)”, vilket är ett led i att underlätta en korrekt redovisning av 

miljöpåverkan från den tunga trafiken på landets motorvägar (McKinnon, 2007). Man 

har fått fram bränsleförbrukning genom planerade undersökningar med chaufförerna, 

där de får frågor om den tillryggalagda vägen och hur mycket de har tankat bilen med 

under t.ex. en vecka. Detta har genomförts sedan 1989, där idag denna undersökning 

genomförs för nästan 16000 fordon (McKinnon, 2007).  

Nackdelarna med detta tillvägagångssätt och som har iakttagits under dessa 

undersökningar, är att t.ex. respondenter har en tendens att glömma bort vissa körda 

rutter och att underskatta antal körda mil. Detta är något som uppmärksammats när 

analyser gjorts av redogörelse av färdskrivaren (McKinnon, 2007). För att komma runt 

detta problem kan det vara bra att ha någon utomstående part som mäter dessa för 
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transporterna, men att använda sig av bränsleförbrukningen som tagits fram enligt det 

sätt som beskrivits ovan (McKinnon, 2007).  

Egna mätningar av emissionsfaktorer 

Liknande undersökningar som (CSRGT) skulle gå att genomföra som ett enskilt företag. 

Det skulle gå att mäta bränsleförbrukning och sträcka, under t.ex. en vecka för att sedan 

räkna fram en genomsnittlig bränsleförbrukning [l/km] för t.ex. en specifik rutt som ofta 

körs, vid olika fyllnadsgrader, specifika lastbilsmodeller eller för alla transporter inom 

företaget (McKinnon, 2007).  

Nästa steg är att försöka få reda på hur mycket lastbilarna på en specifik rutt kört under 

denna exempelvecka, så att ett snitt kan fås fram av t.ex. bränsleförbrukningen per km 

för en genomsnittlig rutt, med de förhållanden och därmed den behövliga 

bränsleförbrukningen för denna. Eller om man i alla fall nöjer sig med att få fram en 

genomsnittlig bränsleförbrukning för de transporter som genomförs i ett företags regi. 

Vid gott om resurser skulle det också gå att få fram specifika emissionsfaktorer för 

speciella rutter, lastbilsmodeller, snitthastigheter, drivmedel m.m., för att få fram 

faktorer som täcker olika kombinationer av ”transportsammansättningar”. Genom att 

göra på detta sätt undviks riskerna med att använda sig av de mer generella 

emissionsfaktorerna och de ibland grova antaganden och inte alltför 

verklighetsförankrade resultat som beskrivits tidigare (McKinnon, 2007).  

3.5.6 Beräkningar med hjälp av emissionsfaktorer 

Input-based measures och Output-based measures-metoderna  

Det går att tydligt att särskilja två typer av metoder för uppskattning av utsläpp för 

lastbilar enligt McKinnon (McKinnon, 2007): 

 Input-based measures, Top down, Consumption-based: Här uppskattas utsläppen 

utifrån det inhandlade eller lagrade bränslet för företag inom specifika sektorer 

eller regioner (Schipper et al., 2009).    

 Output-based measures: Dessa värden fås från uppskattningar av 

transportaktivitet för godstransporter uttryckt i km, tonkm eller fordonkm 

(precis som förklarats tidigare).  

I ”Input-based measures”-metoden handlar det alltså om att få tag på data om hur 

mycket bränsle som förbrukats. Denna metod kan också kallas för ”Fuel-based” eftersom 

den bygger på framräkning av utsläpp via kännedom om bränsleförbrukning (GHG 

Protocol, 2009). Det går att ta totala bränsleförbrukningen för den organisation eller den 

geografiska region som undersöks och subtrahera med andra stora betydelsefulla 

användningsområdens bränsleförbrukning, för att få fram bränsleförbrukningen på den 

del som skall undersökas (Singh et al., 2007). Detta är ett bra tillvägagångssätt vid 

kartläggning av utsläpp för ett större område eller innefattande många fordon, t.ex. 

inom ett land, där går det att få klarhet i bränsleförbrukningen genom att använda sig av 

energistatistik på nationell eller företagsnivå (IPCC, 2006).  
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Att använda sig av ”Input-based measures”-metoden kan vara en jobbig och svår process 

om det inte finns någon systematik för detta utförande. Dessutom måste det till stor 

tillförsikt, då t.ex. större andel outsourcing av transporter självklart leder till vad som 

tillsynes ger en bild av minskade utsläpp för företaget, men i själva verket är att 

”förflytta” utsläppen till en annan del av värdekedjan (McKinnon, 2007). Denna metod 

kan trots detta vara fördelaktig att använda sig av, då data om bränsleförbrukning oftast 

är mer pålitlig och korrekt än mätning av aktiviteten av transporten och därmed 

rekommenderat att använda sig av (EPA, 2005; Leonardi, 2010). Att mäta utsläpp 

utifrån bränsleförbrukning ger en mer pålitlig bild av hur det faktiskt är, till skillnad från 

när utsläppen skall grundas på bränsleförbrukning som bygger på antaganden utifrån en 

genomsnittlig resa (Leonardi, 2010; Regmi, Hanaoka, 2010).   

Ett exempel på när ”Output-based measures”-metoden kan användas är vid utnyttjande 

av emissionsfaktorn [kg/tonkm] utifrån en uppskattning av hur mycket ett företag har 

transporterat. Siffror på det skulle kunna fås från data över hur mycket last som varje 

kund mottagit och den uppskattade sträckan från t.ex. leverantör till kunden (Jancovici, 

2007).  

NTM underlättar miljöredovisning av transporter  

Som tidigare nämnts så varierar emissionsfaktorer från land till land, vilket kräver att 

man vill ha så lands- och helst situationsspecifika emissionsfaktorer som möjligt. NTM 

har som många andra liknande myndigheter och organisationer använt sig av en 

”Output-based measures”-metod, där man använder sig av fordonens 

bränsleförbrukning (l/km) och sträckan som transporten avlagt, för att få fram den 

totala bränsleförbrukningen. Denna multipliceras sedan med det specifika bränslets 

emissionsfaktor [g/l] (NTM, 2010).  

NTM har plockat fram en formel som beskriver detta tillvägagångssätt ämnad för 

generella fall. Denna går att använda vid brist på mer ingående detaljerad beskrivning av 

inre och yttre egenskaper förutom typ av fordon och vägtyp:  

       
                         

Här räknas utsläppen ut för substans i, för körning på vägtyp x med fordon y.  

Där: 

 
EmTot= de totala utsläppen. 

EF= emissionsfaktor. 

Bf= bränsleförbrukning. 

Dist= körd sträcka (NTM, 2010). 

Denna formel går att använda sig av vid tillämpning av situationsanpassade 

emissionsfaktorer, där förhoppningsvis ett mer verklighetsförankrat resultat kan 
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uppnås. NTM har också fastställt vissa riktlinjer för vilka delar av en transport som skall 

tillskrivas lasten. Det är att transporten tillbaka efter en leverans, även om den är tom, 

skall räknas med i de totala utsläppen för den lasten. Troligtvis kommer även fordonet 

transporteras en sträcka till den punkt där den skall lastas på. Utsläppen från denna 

sträcka anser NTM skall adderas till utsläppen genererade under frakten av godset 

(NTM, 2010). 

IPCC:s generella metoder 

Som tidigare nämnts har IPCC ”Intergovernmental Panel on Climate Change” tagit fram 

generella emissionsfaktorer som skall fungera relativt bra, oberoende av i vilket land en 

undersökning av utsläpp skall genomföras. De har tagit fram en metod kallad ”Good 

Practice Guidence (GPG) report” som riktar in sig på att just mäta utsläppen för t.ex. en 

region (Singh et al., 2007). Denna process går att bedriva med olika noggrannhet, på 

olika nivåer. Där de har fått namnen Tier-1, Tier-2 och Tier-3.  

Tier-1 är väldigt generell, där dessa generella emissionsfaktorer används oberoende av 

var i världen undersökningen genomförs. Den använder sig av ett input-based-

närmande, där information om sålt bränsle tas fram som sedan multipliceras med en 

generell emissionsfaktor på följande sätt (Regmi, Hanaoka, 2010): 

                       

Där: 

Emission = Utsläpp av CO2 i kg 

Fuela = sålt bränsle (TJ) 

EFa = emissionsfaktor (kg/TJ) 

a = typ av bränsle  

Vid Tier-2 finns det mer landsspecifika emissionsfaktorer att använda sig av (IPCC, 

2006). Här blir det mer detaljerat när det gäller kolinnehåll i landets specifika bränsle.  

Till sist finns Tier-3, där det plockats fram faktorer för specifika bilmotorer. Denna tas 

till när en mer exakt estimering av utsläpp skall genomföras. Den räknar med skillnader 

av utsläpp vid varma och kalla starter och även olika trafiksituationer som tätort, 

landsväg och motorväg. Vid mätning av enbart koldioxid rekommenderar IPCC att välja 

mellan Tier-1 och Tier-2-metoderna (IPCC, 2006; Regmi, Hanaoka, 2010). 

3.5.7 Emissionsfaktorerna förnyas 

Det är också viktigt att beakta att motorerna och tekniken i lastbilarna också blir bättre 

och effektivare med lägre bränsleförbrukning. Vilket kräver ständiga förändringar, där 

det åtminstone rekommenderas att uppdateringar görs årligen (Leonardi et al., 2010). 

Detta är något som bl.a. NTM försöker bedriva, där fokus ligger på att ha tillgång till de 

senaste data, som grund för deras uträkningar av emissionsfaktorer. Där data och 
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information försöks finnas på bred front, för att få ett så pålitligt underlag som möjligt 

(NTM, 2010). 

3.5.8 Önskan att komma så nära verkligheten som möjligt 

CEN (2011) har gjort en rangordning efter hur pass verklighetsförankrade olika 

framställningar av emissionsfaktorer och bakgrundsdata är. Det första som absolut vill 

uppnås är att få reda på så exakta data som möjligt, genom dokumentering och mätning 

av specifik data för just den transport som undersöks. Detta beskrivs som 

”Situationsanpassade emissionsfaktorer”, som nämnts tidigare, vilket bl.a. inkluderar 

bränsleförbrukning biltyper, väglag och fyllnadsgrad för specifika rutter. Detta är också 

något som transportörer jobbar mycket med för att just få så exakta värden som möjligt 

för att komma så nära verkligheten som möjligt (Forsell, 2011). Om inte det är fullt 

möjligt för varje gång en transport genomförs, finns det möjlighet för transportörer att 

göra mätningar av sina transporter för specifika fordon och rutter, för att få en relativt 

bra uppskattning på t.ex. genomsnittliga utsläpp. Även detta är ett vanligt 

förekommande tillvägagångssätt för transportörer (CEN, 2011).  

Ibland finns det inte resurser till att mäta på varje specifik lastbilstyp, utan då får det 

göras på ett så noggrant utvalt urval som möjligt, för att få en relativt bra skattning på en 

genomsnittlig bränsleförbrukning för hela företagets fordonsflotta (CEN, 2011; Zadek, 

Schulz, 2010). Detta är något som även det franska transportdepartementet använder 

sig av för att få fram så pass bra siffror på bränsleförbrukning för alla typer av tyngre 

fordon som är verksamma i landet. Den siffra de får fram i förhållande till hur det 

faktiskt kan vara menar de på inte har större felmarginal än 5 % (Jancovici, 2007). Den 

sista utvägen är att använda sig av värden framtagna av utomstående aktörer så som 

NTM och HBEFA, som ligger närmare till hands för företag vars kärnverksamhet inte är 

transporter och logistik (CEN, 2011).      

Idag när många företag lägger ut sina transporter på utomstående transportörer skapas 

problem. Det blir såklart enklare att sammanställa emissionerna om en verksamhet äger 

sina egna transporter där huvuddelen av frakten sker i ett fåtal strömmar och där de 

inte ändras särskilt mycket från år till år. Detta är oftast fallet med större 

processindustrier. Men det kan även finnas större företag som låter sina 

råvaruleverantörer sköta frakterna och där valet av leverantörer skiftar mellan åren. I 

dessa fall kan det behövas ett omfattande arbete med att kartlägga transportarbetet i 

det aktuella läget och i framtiden. För att detta arbete inte skall bli för resurs- och 

tidskrävande, behövs det för det mesta göras rimliga antaganden vad gäller årsmodeller, 

storlek, kravnivåer, typer av bränslen och motorer m.m. (Lövblad et al., 2003).  
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3.6 Tågtransporters emissionsfaktorer 
I följande avsnitt presenteras olika teorier om emissionsfaktorer för tågtransporter. 

Vidare kommer det i denna del presenteras riktlinjer för hur utsläpp från tågtransporter 

kan beräknas fram. 

3.6.1 Introduktion till tågets emissionsfaktorer 

Det finns huvudsakligen två typer av tåg och det är tåg som drivs med elektricitet och 

tåg som drivs med diesel. I Sverige står den eldrivna tågtrafiken för ca 95 % av de totala 

transporterna på järnväg och är därmed mer relevant att undersöka (Lövblad et al., 

2003). 

När klimat- och miljöpåverkan skall fastställas för tågtrafik driven med elektricitet 

behövs det information om vilken mix av bränsle som använts till att framställa 

elektriciteten, den genomsnittliga verkningsgraden på kraftverken och storleken på det 

utförda transportarbetet (NTM, 2008; McKinnon, 2007). Dessa källor till elektricitet kan 

som bekant variera väldigt mycket beroende på vilket land som undersöks (McKinnon, 

2007; Lövblad et al., 2003; Jancovici, 2007).  

Emissionsfaktorerna brukar anges i enheterna gram utsläpp/tonkm [g/tonkm] 

(McKinnon, 2007; Lövblad et al., 2003; Jancovici, 2007). För att få fram ett värde för 

denna emissionsfaktor vill man först ha reda på en genomsnittlig energiåtgång vid ett 

visst transportarbete d.v.s. i kWh/tonkm. Sedan multipliceras detta värde med 

emissionsfaktorer för elektricitet [kg/kWh] (NTM, 2008; Lövblad et al., 2003). Det finns 

även andra saker som måste tas i beaktande vid uträkning av utsläpp för tåg utöver de 

som nämnts och det är faktorer som körstil, aerodynamisk profil, hur topografin ser ut 

och trafiksituation (hastighet, antalet start och stopp) (se även Faktorer som påverkar 

utsläppen). En annan energiförbrukning som tillkommer är utsläppen för truckarna som 

lastar på och av lasten på tågen, vilket har beskrivits tidigare (NTM, 2008).   

Utsläppen orsakade av tågtrafik har analyserats på europeisk nivå av ett par olika 

myndigheter och institutioner vars resultat presenterades i McKinnons rapport ”CO2 

Emissions from Freight Transport in the UK” från 2007 (McKinnon, 2007).  

3.6.2 Utförda undersökningar 

Det finns undersökningar som har genomförts för att få fram en siffra på kg CO2 per 

fraktad tonkm. En sådan undersökning har bl.a. gjorts utav myndigheten ”the Strategy 

Division of the French National Railways (SNCF)” i Frankrike, där man har samlat in 

statistik för att få fram energieffektiviteten hos landets tåg och kategoriserat dem i 

diesel- och eldrivna, där genomsnittliga fyllnadsgrader för landets tåg använts. Sedan 

multipliceras denna energieffektivitet med emissionsfaktorer för diesel [kg/l] och 

elektricitet [kg/kWh] för att få fram emissionsfaktorer i kg CO2 per tonkm. På detta sätt 

har de fått fram ett genomsnittligt värde för Europa på 0,0062 kg C eq./tonkm 

(kolekvivalent) som omräknat till koldioxid blir 0,0227 kg CO2/tonkm eller 22,7 gram 

CO2/tonkm, med en genomsnittlig elmix representativ för Europa (Jancovici, 2007).   
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Att få fram en genomsnittlig emissionsfaktor för energikällor i Europa är väldigt svårt, 

med tvivelaktigheter i fördelningen av förnyelsebara energialternativ, kärnkraftverk och 

kol- och oljekraftverk. Det kan också skilja i bedömningen av verkningsgraden för olika 

länders kraftverk. McKinnon (2007) presenterar resultatet från fyra olika 

undersökningar utförd av NTM (2005), WRI-WBCSD (2003), INFRAS (2004) och IFEU 

(2005), där de tagit fram genomsnittliga emissionsfaktorer för europeisk tågtrafik och 

fått fram respektive värden; 17, 10, 38 och 18 gram CO2/tonkm. Detta understryker att 

det krävs landsspecifika emissionsfaktorer för att få fram pålitliga resultat. Dessa 

framräknade emissionsfaktorer varierar med åren också p.g.a. förbättringar inom 

tågtrafiken, där lokomotiven blivit mer energisnåla och där fyllnadsgraden blivit bättre 

(McKinnon, 2007, Jancovici, 2007). 

3.6.3 Uppskattning av emissionsfaktorer  

Det är svårt att få fram en generell siffra för energiförbrukning för olika typer av tåg som 

också räknar med de parametrar som påverkar. EcoTransIT (Energy Consumption and 

Emissions of Goods Transports in Europe) har tagit fram en formel som är en 

uppskattning av energikonsumtionen för tåg tillhörandes tre olika viktklasser. De har 

dock inte räknat med faktorer som hastighet, aerodynamisk profil och körstil (t.ex. 

antalet start och stopp). En faktor de däremot har räknat med är hur topografin ser ut. 

Formeln som tagits fram för uträkning av energibehovet ser ut på följande sätt: 

EC=540*Wgr-0,5 [WH/gross tonkm] 

Där Wgr står för bruttovikten på tåget 500 – 1500 ton (NTM, 2008).   
 

Bruttovikten inkluderar vikten för containrar, pallar och andra laster. Vid denna 

uträkning för energiförbrukning [Wh] per gross-tonkm, är det svårt att relatera till hur 

mycket lasten bidrar till utsläpp. Därför har EcoTransIT använt sig av en metod för att 

härleda energiförbrukning per gross-tonkm till energiförbrukning per net-tonkm. Det 

man har börjat med är att få fram en tabell över kapacitetsutnyttjande för de tre 

viktklasserna som man har delat in tågen i och för olika typer av laster; bulkgods, 

genomsnittliga gods och volymgods.  

 Bulkgods (kol, malm, olja, gödsel m.m.) 

 Det genomsnittliga godset. Detta har tagits fram genom genomsnittliga värden 

för all transport av given typ av tågtyp under ett specifikt år.  

 Volymgods (industridelar, shoppinggods såsom möbler, kläder etc.) 
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Tågstorlek 

 
Bruttovikt 
tåg W(gr) 

 
 

[ton] 

 
Lasttyp 

 
Kapacitetsutnyttjande 

Last (CCU) 
(inkl. Tomma sträckor) 

 
[%] 

 
Platt terräng 

 
 
 

[kWh/net-tonkm] 
Kort tåg 500 Bulk 

Average 
Volume 

60 
50 
40 

0,040 
0,048 
0,060 

Genomsnittligt 
tåg 

1000 Bulk 
Average 
Volume 

60 
50 
40 

0,028 
0,034 
0,043 

Långt tåg 1500 Bulk 
Average 
Volume 

60 
50 
40 

0,023 
0,028 
0,035 

Tabell 3. Elektricitetsbehovet per net-tonkm (mätt vid motorn). Källa: NTM (2008). 

Kapacitetsutnyttjande (se kolumnen ovan) räknas fram enligt förhållandet [nettovikten 

av lasten/bruttovikten av tåget]. Detta presenteras i tabell 3. Förhållandet kan också 

skrivas [net-tonkm/gross-tonkm], vilket innebär att om det är utsläpp per net-tonkm 

som eftersöks, går det att ta emissionsfaktorn utsläpp per gross-tonkm delat på 

kapacitetsutnyttjandet. Det är detta som har gjorts för att få fram energiförbrukningen 

per net-ton och som också ses i kolumnen som visar [kWh/net-tonkm], vilket då ses som 

en uppskattning av energiförbrukning per net-ton och som går att lägga till grund för 

uträkning av emissionsfaktorer angivna i utsläpp per net-tonkm. Men samtidigt skall det 

kommas ihåg att dessa värden inte är exakta då, som tidigare nämnts finns det en del 

andra faktorer som påverkar energiåtgången som inte räknats med här. Därför föreslår 

NTM en felmarginal på +/- 30 % (NTM, 2008). 

3.6.4 Tågsystemets indelning 

Eftersom elektricitet som tåget använder inte går att lagra måste den produceras i ett 

kraftverk i samma ögonblick som tåget använder sig utav den. Detta är betydande vid 

uppsättningen av systemgränser. Om ett tåg och t.ex. en lastbil skall jämföras består 

tågets tekniska system av lokomotiv, krafttransmission och kraftverket och lastbilens 

motsvarande tekniska system utav dieselmotorn eller hela lastbilen. Detta sätter 

tillvägagångssättet för att få fram utsläppen från tågaktivitet. Det första steget är att få 

fram den behövliga energin som måste produceras i kraftverket, inkluderande 

överföringsförlusterna mellan 10 och 30 %. Sedan måste information tas fram om vilket 

typ av kraftverk som använts vid framställningen av elektriciteten. Här får man leta efter 

information på olika sätt och använda sig av olika emissionsfaktorer (NTM, 2008).  

3.6.5 Information om energiförbrukning och sammansättning av elmixar 

Som enskild kund vid användning av tågtransporter är det svårt att på egen hand få fram 

siffror på energiförbrukning och vilka källor som använts till elenergigenereringen. Det 

man istället får göra är att vända sig till den ansvarige tågoperatören, som i sin tur 
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möjligen har skrivit ett avtal gällande att få en elektricitet från en specifik källa och 

förhoppningsvis har information om de emissionsfaktorer för det eller de specifika 

kraftverken, som genererar elektriciteten. Om det inte finns skrivet ett sådant specifikt 

avtal, får emissionsfaktorer användas för den mix av källor som är aktuell för det 

energibolaget som tågoperatören har avtal med. Annars får man använda sig av 

emissionsfaktorer för den genomsnittliga energimixen som är aktuell i det land eller 

region som transporten äger rum. Finns inte denna information tillgänglig är en sista 

utväg att använda sig av den genomsnittliga energimixen för Europa för att få fram 

miljöpåverkan per kWh (NTM, 2008).  

Vid en elmix måste emissionsfaktorer för respektive energikälla fås fram. Detta leder till 

att man får fram miljöpåverkan per kWh som levereras till elnätet. Detta multipliceras 

sedan med det uträknade energibehovet. För att få ett relativt pålitligt resultat måste 

man ha fram elenergiåtgången för tågets motor, överförings- och omvandlingsförluster, 

information om de källor som ingår i elmixen och data för miljöpåverkan för alla olika 

typer av elenergigenerering som används (NTM, 2008).   

EcoTransIT har även uppskattat primärenergikonsumtionen (PE) och emissionsfaktorer 

för elektricitet som förser tåg för olika länder i Europa. För Sverige har de fått fram en 

PE på 4,56 MJ/kWh.   

                 
   

    
                     

Detta innebär alltså att förlusterna står för 21,05 % av primärenergin. Här räknar man 

med att all el som genereras för tågtrafik i Sverige kommer från enbart klimatneutrala 

energikällor, till störst del vattenkraft och kärnkraft och därmed inga utsläpp (NTM, 

2008).  

3.6.6 Beräkningar med hjälp av emissionsfaktorer 

När klimat- och miljöpåverkan skall fastställas för tågtrafik behövs det som tidigare 

nämnts information om vilken mix av bränsle som använts till att framställa 

elektriciteten, den genomsnittliga verkningsgraden på kraftverken och storleken på det 

utförda transportarbetet (NTM, 2008; McKinnon, 2007). Detta har analyserats på 

europeisk nivå av ett par olika myndigheter och institutioner vars resultat 

presenterades i McKinnons rapport (McKinnon, 2007). Vidare kommer det i denna del 

presenteras riktlinjer för hur utsläpp från tågtransporter kan beräknas fram.   

3.6.7 Kartläggning av tågtransporters miljö- och klimatpåverkan  

EcoTransIT, som är ett samarbetsprojekt mellan frakttågsföretag i Europa, har arbetat 

fram emissionsfaktorer för tåg genom undersökningar (NTM, 2008). NTM har tagit del 

av denna information och bearbetat den för en mer pedagogisk presentation. De har 

fastställt ett tillvägagångssätt vid framtagning av utsläpp från tåg som de presenterar på 

följande sätt: 
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1. Bestämning av motortyp t.ex. elektrisk eller dieseldriven 

2. Bestämning av bruttovikten, vilket är den parameter som används vid 

uppskattningen av energikravet 

3. Beräkna bränsleförbrukningen i elenergi [kWh/km] eller i diesel [l/km] 

beroende av bruttovikten 

4. Beräkna utsläppen och primärenergibehovet. Primärenergi är den energi som 

kraftverket måste producera för att förse tågets behov, plus att kompensera för 

förlusterna som sker i elledningarna och benämns i texten som [kWhpp/km]. 

Sedan, för att få utsläppen, multipliceras antalet kWhpp med emissionsfaktorn.  

5. Uppskatta den sträcka som tåget med lasten förflyttar sig. 

6. Fördela utsläppen för den andel av lasten som undersöks (NTM, 2008). 

 
Bruttovikten är den totala vikten av vagnar och lokomotiv som dras av motorn. Därmed 

räknas inte vikten på motorn med. Med tanke på att bruttovikten har en direkt verkan 

på den behövliga kraften (effekten) och då även energin för att dra tåget är det en viktig 

faktor att räkna med i begränsningen av hur mycket tåget kan lasta. Det finns också 

andra faktorer som begränsar hur mycket och hur man kan lasta, vilket är vikten på 

axlarna och längden på tåget (NTM, 2008).  

Primärenergi är alltså den energi som kraftverken måste producera och skicka iväg i 

elnäten. Förluster som sker i elledningarna är överföringsförluster såsom 

motståndsförluster, transformering och frekvensmodulering. Dessa förluster kan utgöra 

minst 10 % av primärenergin. Denna siffra kan variera kraftigt, uppemot 30 % eller mer 

beroende på det elektriska systemet och distansen från kraftverket (NTM, 2008).   

3.6.8 Fördela utsläpp på kunder 

Den miljöpåfrestning som tåget orsakar skall fördelas på lasten den transporterar. Den 

fördelning som finns tillhanda och är mest logisk, är att fördela utsläppen efter 

viktandelen för lasten eller av andra viktiga mått såsom pallar, TEU-position, m3 etc. 

(NTM, 2008), precis som beskrivs i avsnittet om delade transporter.  
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4. UTSLÄPP FRÅN COOPS TRANSPORTER 

4.1 Nulägesbeskrivning av Coops logistik 
En uppgift med detta arbete har varit att ge en överblick av Coops logistik som den ser 

ut idag. Denna beskrivs främst genom den lösning med olika typer av transporter och 

terminaler man har. Utöver det har också en sammanställning gjorts av hur Coop har 

beräknat sina koldioxidutsläpp i dagsläget.   

4.1.1 Logistiköversikt 

Coops transporter kan delas upp i tre huvuddelar in-, ut-, och mellantransporter.  

 Intransporterna är transporterna som går från Coops leverantörer till Coops 

terminaler. Ansvaret för dessa transporter har Coop försökt ta över från sina 

leverantörer i största mån, för att få en bättre kontroll av hela transportkedjan 

och dessutom för att ha större möjligheter att ha hög fyllnadsgrad, då gods kan 

hämtas upp från andra leverantörer på samma rutt. Men för att få detta lönsamt 

har de trots allt anlitat externa transportörer för att sköta dessa transporter, då 

dessa har större möjlighet att uppnå högre lastningsgrader. En stor del av dessa 

utgörs av tåget som går från Helsingborg upp till Stockholm varje vardag. 

Integreringen av tåget i Coops logistik har gjorts i samarbete med Green Cargo, 

som sköter hela driften av tåget. Detta tåg har enligt en uppskattning ersatt 350 

lastbilstransporter per vecka. Tåget släpper av varor vid Coops stora huvudlager 

i Enköping, Västerås och Bro (Engström, 2011). 

 Mellantransporterna utgörs av transporter som går mellan Coops egna 

terminaler. Mer specifikt är det de transporter som går mellan Coops huvudlager 

i Enköping, Västerås och Bro till omlastningsterminaler. Vid dessa sätts det 

samman varor (otempererade, kyl- och frysvaror) för att sedan kunna leverera 

behovet för en och samman butik, allt för att kunna upprätthålla så hög 

lastningsgrad som möjligt till de butiker som transporten skall leverera till. 

Transporterna ut från omlastningsterminalerna till butiker kalla 

kapillärtransporter och ingår i kategorin uttransporter (förklaras nedan). 

Mellantransporterna utförs av dels Coops egna transporter och även uppköpta 

från externa transportörer. Mellantransporterna kan också utföras utav Coops 

egna tåg (Engström, 2011). 

 Uttransporter är transporterna som går från terminalerna ut till butikerna. Dessa 

kan dels gå direkt från huvudlagrena, men också från omlastningsterminalerna i 

s.k. kapillärtransporter. Dessa utförs av egna lastbilar, men också av uppköpta 

transporter från transportörer. Här är det viktigt att hela tiden försöka uppnå så 

hög lastningsgrad som möjligt. Det är inte bra att åka långt för att släppa av varor 

vid en affär för att sedan återvända hem tom. Då är det bra om lastbilen kan ta 

med sig något från butiken eller om det kan ta en omväg förbi t.ex. någon 

leverantör där den kan hämta upp varor för att hela tiden försöka ha så hög 

fyllnadsgrad som möjligt (Se Backhauling.) (Engström, 2011). 
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För att få logistiken att fungera behövs lager och terminaler, vilket tidigare nämnts i 

texten. Coop har tre huvudlager för tre olika typer av varor kyl- och frysvaror, samt 

otempererade varor (även kallade kolonialvaror eller torrvaror). Frysvaror förvaras i 

Enköping, kylvaror i Västerås och otempererade varor i Bro. Denna struktur infördes 

mars 2010 just för att göra insparningar och dra ned på antalet lager. För leverantörerna 

finns då, beroende på var dem ligger geografiskt, alternativet att lämna av sina varor vid 

tågterminalen i Helsingborg, eller att gemensamt med andra underleverantörer 

transportera sina varor direkt till dessa tre huvudlager. Ifrån dessa tre lager 

transporteras det ut till nästintill alla butiker i landet, med undantag för vissa varor 

(varor med stor omsättning t.ex. läsk). Dessa varor hålls kvar nere i ett mindre lager i 

Malmö för att kunna förse butiker i Skåne med dessa varor. Detta är en effektiv lösning 

för att inte behöva köra ned dessa varor med tåget samma väg som det kom, vilket blir 

lönsamt för varor med stor omsättning. Många varor kommer med denna lösning dock 

behövas åka tillbaka samma väg från där det kom med tåget. Detta är nackdelen med att 

dra ned på antalet terminaler genom att tillämpa denna lösning.  

Varor går också från de tre huvudlagrena till Coops omlastningsterminaler, där varor 

möbleras om för att kunna uppfylla enskilda butikers behov av olika typer av varor (kyl-, 

frys- och otempererade varor). Dessa omlastningsterminaler har placerats ut strategiskt 

för att ha så nära till så många butiker som möjligt. Det ekonomiska begränsar såklart 

antalet.  

I och med konsolideringen som genomfördes i mars 2010, då Coop gick ned på färre 

terminaler, ledde det till längre transporter än innan. Samtidigt så har en stor del av 

transporterna ersatts av tåget. Dessutom så innebär färre terminaler mindre 

energiförbrukning vad gäller t.ex. belysning och uppvärmning.  

4.1.2 Beräkningsmodell för CO2-utsläpp i dagsläget 

Lastbilar 

Med tanke på den omfattande logistiken och viljan att få en större överblick och 

förståelse utförs beräkningar av CO2-utsläpp för in-, ut- och mellantransporter var för 

sig. Resultatet har olika pålitlighet beroende på vad det finns för tillgänglig data. För 

intransporterna har man använt sig av emissionsfaktorer med enheterna kgCO2 

utsläpp/pallplatskm. En pallplats är hur stort utrymme en EU-pall tar upp på golvet i 

lastbilen (120*80 cm) multiplicerad med den maximalt tillåtna höjden för sammanlagt 

två pallar (2*125 = 250 cm). Detta är eftersom volym är oftast det som begränsar hur 

mycket som får plats på lastbilen.  

För att få fram denna siffra har Coop tagit fram ett schablonvärde för 

bränsleförbrukningen. Detta värde har arbetats fram genom att man har antagit vissa 

egenskaper för transporterna utifrån statistisk data ifrån NTM och åkeribranschen från 

2008 års förutsättningar (Larsson, 2011):   
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 Att transporterna som används är dragbil med släp, maxlast 40 ton, 48 

pallplatser (Svensk standard för inrikestrafik)  

 Genomsnittet av lastbilar som används vid transporter är Euro 3-klass 

(Branschsnitt från DHL, Schenker, Bring och Coldsped ). 

 Transporter utförda av transportörer i landet har en genomsnittlig viktmässig 

fyllnadsgrad på 70 % (Branschsnitt från DHL, Schenker, Bring och Coldsped). 

Denna siffra har man fått till 90 % för sina egna transporter då man har lättare 

att kontrollera sina transporter med leveranser och upphämtning av varor.  

 Genomsnittligt mått på de kylaggregat som behövs till lastbilar som 

transporterar kyl- och frysvaror. Kyl- och frysaggregaten som används drivs med 

dieselmotorer och utifrån den kända bränsleförbrukningen l/h har det antagits 

en ökning av bränsleförbrukningen på minst 25 %.  

 Att lastbilarna körs på Miljödiesel klass 1 MK 1 

Utifrån dessa kriterier har man tillsammans med NTM arbetat fram en genomsnittlig 

bränsleförbrukning för transporter som kör med kyl- och frysvaror och för de som kör 

med otempererade varor. Detta presenteras av tabellen nedan: 

Beteckning Fyllnadsgrad i vikt 
[%] 

Godstyp Bränsleförbrukning [l/mil] 

A 70 Otempererade 4,5 
B 70 Kyl- och frysvaror 5,5 
C 90 Otempererade 4,5 
D 90 Kyl- och frysvaror 5,5 

Tabell 4: Bränsleförbrukning vid olika godstyper och fyllnadsgrader som Coop använt sig av. Källa: Larsson 

(2011). 

Sedan har man fått fram bränsleförbrukning i l/km genom att dela 

bränsleförbrukningen i tabellen med en faktor 10 och fått värdena: 

A = 0,45, B = 0,55, C = 0,45, D = 0,55 [l/km]    

Därefter har man använt sig av en emissionsfaktor från NTM, som är i enheterna kg 

CO2/liter diesel [kg/l]. Den har värdet 2,54 kg CO2/liter och har multiplicerats med de 

omgjorda bränsleförbrukningarna och fått dessa värden: 

 A = 1,143, B = 1,397, C = 1,143, D = 1,397 kg CO2/km [kg/km]  

Detta är för en hel last och måste fördelas per pallplats [ppl], vilket fås genom att ta den 

maximala tillåtna vikten för den volym som utgörs av en pallplats, vilket är 0.78 ton/ppl. 

Tidigare har det nämnts att en genomsnittlig viktmässig fyllnadsgrad på 70 % och 90 % 

antas. En max tillåten vikt, är som nämnts 40 ton. detta innebär att det fås fram en 

genomsnittlig last på: 

Genomsnittlig last för leverantörers lastbilar = 40 * 0,70 = 28 ton 

Genomsnittlig last för Coops lastbilar = 40 * 0,90 = 36 ton 



49 
 

För att få vad det motsvarar i pallplatser får detta tal divideras med det maximala 

tillåtna vikten per pallplats: 

Antal pallplatser för leverantörers lastbilar = 28/0,78 = 35,90 ppl 

Antal pallplatser för Coops lastbilar = 36/0,78 = 46,15 ppl 

Och då för att få emissionsfaktorerna för de olika lastbilarna: 

   
     

     
                       

  
     

     
                       

  
     

     
                       

  
     

     
                       

Med vetskapen om varje orders antal pallplatser och hur lång sträcka den kommer 

behöva förflyttas, går det då med hjälp av dessa emissionsfaktorer att få fram utsläppen 

för varje order.  

En annan typ av last, som har väldigt mycket lägre emissionsfaktor, är varor från 

leverantörer som hämtats upp med hjälp av backhauling. För dessa varor har det knappt 

tillskrivits några utsläpp för att de anses gå med en transport som ändå skulle åka förbi 

leverantören.  

Tågtransporter 

För tågtransporterna har Coop använt sig av en emissionsfaktor som innefattar enheten 

g CO2/ppl. Man har alltså utelämnat beroendet av antalet kilometer som tåget förflyttar 

sig och detta har att göra med att det alltid rör sig om samma sträcka, Helsingborg till 

Stockholm och därmed behövs det enbart räknas på utsläppen per pallplats. Tåget kan 

max ha 36 vagnar (Engström, 2011), d.v.s. 36 trailers och varje trailer kan ta 33 

pallplatser. Alla transporter mellan Helsingborg till Stockholm är inte helt fullastade. De 

har alltså inte alltid med sig 36 trailers. Detta innebär att man har fått räkna fram ett 

genomsnitt som ligger mellan 32 – 36 där det får antas att ett bra värde är 33 vagnar. 

Sedan för att få fram en genomsnittlig siffra på pallplatser per trailer, skall det först 

poängteras att trailrarna som körs på tåget är samma som lastbilarna kör med till 

kombiterminalerna i Helsingborg och Stockholm, som där kopplas bort från lastbilarna 

och lyfts på tåget. Här räknar Coop med en väldigt hög genomsnittlig fyllnadsgrad på 90 

% för sina lastbilar vid inforslingen. Detta kan uppnås genom att man har köpt upp 

leverantörernas transporter till Coops terminal i Helsingborg och på det sättet fått 

större möjlighet att styra ordarna för att uppnå högre fyllnadsgrad. Och även genom att 

lastbilarna enbart kör Coops varor. Utifrån dessa data har man fått fram en 

genomsnittlig siffra för lastade pallplatser per trailer: 
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Vilket lättast avrundas till 30 ppl/trailer. 

 

Detta innebär att för att få fram en emissionsfaktor på utsläpp per pallplats har man 

först fått reda på en total energiåtgång för transporten, vilket är från Green Cargo. 

Mellan Helsingborg och Stockholm har man sedan fått dela den med: 

                                               

På detta tillvägagångssätt har de tagit fram en siffra på 0,0015 g CO2/ppl. Green Cargo 

som sköter Coops tågtransporter garanterar svanenmärkt elektricitet vilket innebär 

elektricitet framställt av enbart klimatneutrala energikällor. Utöver detta tillkommer det 

utsläpp som beror på kyl- och frysaggregaten på trailers och för truckarna, 

Reachstackers, som behövs för att lyfta på och av trailers. Med tanke på att Coop 

använder sig av en systemavgränsning som motsvarar door-to-door måste man även 

räkna ut utsläppen för transporterna från leverantörer till terminalen i Helsingborg 

(vilket Coop kallar inforsling) och transporterna från där tåget lastar av i Stockholm till 

terminalen i Bro (vilket Coop kallar utforsling). In- och utforsling sker givetvis på båda 

orter, beroende på vilken riktning leveranserna går i. 

Coop har tagit fram siffrorna på 2 l/h respektive 3 l/h för kyl- och frysaggregaten som är 

ett genomsnitt för de typerna av aggregat de använder sig av. Vidare tänker man sig att 

resan från Helsingborg till Stockholm tar 14 timmar. Med denna information fås den 

totala bränsleförbrukningen (Bf) per trailer för resan: 

                                          

                                           

Dessa bränsleförbrukningar har man sedan velat få fram per ppl: 

          
     

  
             

           
      

  
             

För Reachstackers har de fått fram en genomsnittlig bränsleförbrukning på 16 l/h. Man 

tänker sig att Reachstackern lyfter på 6 trailers/h, vilket blir 10 minuter per trailer. 

Detta innebär en bränsleförbrukning per ppl på: 
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En viktig aspekt att tänka på är att Reachstackern lyfter på både vid kombiterminalen i 

Helsingborg och i Stockholm. Coop har uppskattat att bränsleförbrukningen för lyften är 

desamma vid båda kombiterminalerna och därmed bara multiplicerat 

bränsleförbrukningen för Reachstackern med 2 och då fått värdet: 

                             

Bränsleförbrukningarna orsakade av aggregaten och Reachstacker (per ppl) adderas för 

att få en sammanlagd bränsleförbrukning för tåget: 

                                                              

                                                              

Bränsleförbrukningen måste sedan multipliceras med en emissionsfaktor för det bränsle 

som används [g/l] för att få fram utsläpp [Em] per ppl. Emissionsfaktorn 2,54 kg CO2 har 

Coop fått från NTM: 

                                                                 

                                                                  

För att få med totala utsläppen för tågtransporten måste även utsläppen från inforsling 

och utforsling räknas med. Vid inforslingen tänker man sig att lastbilarna går i en 

genomsnittlig slinga på motsvarande 10 mil. Vidare har man tillsammans med NTM tagit 

fram en genomsnittlig bränsleförbrukning på 3,5 l/mil respektive 3,9 l/mil för 

transporter med otempererat gods och med kylt och fryst gods, där man förenklat 

beräkningen med att ta samma värde för kyl- och frystransporter. För att få fram utsläpp 

per mil har man tagit en emissionsfaktor från NTM för det bränsle som lastbilarna går 

med på 2,54 kg CO2/l: 

                                     

                                         

Med vetskapen om en slinga på 10 mil går det sedan att multiplicera 10 med dessa 

värden och utsläppen per trailer fås: 

                        

                           

Detta skall sedan delas med antalet pallplatser per trailer för att få utsläpp per pallplats 

för inforslingen:   

            
    

  
                    



52 
 

                
    

  
                 

Liknande beräkningssätt har använts för utforsling vid Enköping, Västerås och 

Stockholm, men då med andra insatta värden. Vid kännedom om en leverans med 

angiven godstyp får den som räknar addera emissionsfaktorerna, för motsvarande 

godstypen, för inforsling, tågtransporten och utforsling. På detta sätt får man fram totala 

utsläppen för hela tågtransporten ”door-to-door” för samtliga leveranser som gått med 

tåget (Larsson, 2011).      

Det tillkommer utsläpp i samband med tågtransporter utöver Coop-tåget och det är när 

Coop köper in sig i s.k. brunvagnar hos en extern tågtransportör. Detta handlar oftast om 

otempererat gods och förekom även innan införseln av Coop-tåget. Detta sker i liten 

skala av det totala, men kan vara värt att nämna. 

4.1.3 Analys av logistiken i dagsläget 

En analys har gjorts av det tillvägagångssätt som Coop hittills använt sig av vid 

beräkning av CO2-utsläpp och kommit fram till att man gör en grov uppskattning på det 

sätt som man plockat fram emissionsfaktorn [CO2 utsläpp/pplkm]. Detta är självklart 

förståeligt då det i dagsläget inte finns tillräcklig data för att göra alltför 

verklighetsförankrade beräkningar av utsläppen. Det första antagandet man gör är att 

den genomsnittliga lastningsgraden är 70 %, vilket känns som det enda sättet då det 

måste fram en bränsleförbrukning för att överhuvudtaget kunna göra uträkningarna.  

En annan sak att ta i beaktande, är vilka typer av vägar som transporterna går på. Där 

finns det bara ett alternativ, vilket är att använda sig av ett genomsnitt för 

transportörers transporter i Sverige. Just med vilken vägtyp som transporterna skall gå 

på, är inget som Coop räknat med, men anses viktigt att ta med i beräkningen. Ett 

beaktande av vilken trafiksituation som transporterna utsätts för skulle kunna göras, 

men anses för svårt att uppskatta. Klart är i alla fall att det troligtvis skiljer sig väldigt 

mycket att köra transporter i en storstad eller ute på landsbygden, oavsett om 

transportörerna givetvis försöker undvika att hamna i t.ex. rusning.  

När det gäller tillägget ifrån kyl- och frysaggregaten, har Coop räknat med samma för 

kyl- och frystrailers på 5,5 l/km. Denna uppskattning kan tyckas grov, då drivandet av 

ett frysaggregat borde dra mer energi än ett kylaggregat, men enligt NTM är det ändå ett 

normalt förfarande. Själva värdet man använt sig av uppfattas dock som en något 

missvisande schablon. Dessutom borde energiåtgången vid frakt av kyl- och frysvaror 

variera vid olika utomhustemperaturer, vid t.ex. skillnader mellan vinter och sommar. 

Detta påverkar dock inte de totala utsläppen för hela transporten särskilt mycket, men 

är ändå en post som är värd att tänka på vid framtagningen av en generell 

bränsleförbrukning. 

I Coops modell tänker man sig att 70 % fyllnadsgrad motsvarar 28 ton för deras 

standardlastbilar och att en pallplats motsvarar i genomsnitt 0,78 ton. Utifrån data för 
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dess leveranser går det att dra slutsatsen att genomsnittet inte ligger på 0,78, utan att 

det för det mesta är en bit under denna siffra. Därmed skulle det vara bättre att ta ett 

genomsnitt för kg/ppl för Coops leveranser. Med tanke på antalet leveranser man har 

för ett år, skulle det vara en bra skattning och även vara bättre än det tal Coop använt sig 

av. Pallplatser fungerar dåligt vid uträkningen av andel utsläpp eftersom det trotsallt är 

just vikten som bidrar till hur mycket transporterna förbrukar. Och med tanke på 

varierande vikt för pallplatserna, så kommer det ge stora utslag på utsläpp av CO2. Vid 

en vara som är lätt, t.ex. hushållspapper, kommer den generella faktorn CO2-utsläpp per 

pplkm, att ge en ofördelaktig utsläppsbild från den lasten. Lastbilen kommer att bli full, 

men väga långt ifrån 28 ton. Därmed kommer bidraget från varje pallplats att vara 

mycket mindre än om lasten t.ex. innehåller läskflaskor. Det man förutsätter med denna 

modell, är att genom mätning på väldigt många leveranser, kommer det jämna ut sig 

med sträckor och bidrag från pallplatser, så att det kommer bli en bra bild av 

verkligheten. Det många transportörer eftersträvar är att försöka få så 

situationsspecifika uppgifter som möjligt för varje fall (leverans). Därför anses det ge en 

bra bild av verkligheten att tänka sig varje leverans andel av den totala lasten, d.v.s. av 

den genomsnittliga 70 % av maxvikten, då det omöjligt går att veta hur hela denna 

transport, med leveranser och upphämtningar från transportörens olika kunder ser ut. 

En förenkling blir att räkna med enbart sträckan som leveransen åker (t.ex. från 

terminal ut till butik). En mer korrekt bild är att kunden (Coop) skall stå för 

tillbakaresan med. Tillbakaresan består oftast av hämtning och lämning för andra 

kunders räkning och därav är det inte rättvist att Coop skulle stå för hela denna 

tillbakaresa tills lastbilen är tillbaka till den punkt där den startade ifrån.  

 

4.2 Ny beräkningsmodell för CO2-utsläpp 
I följande avsnitt presenteras den av examensarbetet föreslagna nya modellen för 

beräkningar av CO2-utsläppen, följt av beräkningar på Coops utsläpp där denna används. 

I realiteten innefattar resultatet två olika modeller eftersom beräkningarna skiljer sig 

för lastbils- respektive tågtransporter. Vidare har beräkningarna delats upp mellan de 

olika leveransdelarna (in-, mellan- och utleveranser), vilket innebär att flera delresultat 

fås fram som senare summeras till ett slutresultat. Detta p.g.a. att data för dessa delar 

inte finns att tillgå i sammanställd form, med alla leveranser dokumenterade på samma 

sätt. För enkelhets skull kommer dessa delberäkningar att refereras till som en del av 

”modellen” hädanefter. 

Då Coop redan hade en relativt väl utvecklad beräkningsmodell, kommer den nya 

modellen att likna denna i flera avseenden. Grunden för båda modellerna ligger i att titta 

på transportarbetet. 

4.2.1 Definition och ingående parametrar 

Modellen utgår ifrån grundtanken att beräkna den totala mängd CO2 som släpps ut [kg] 

och att ge ett effektivitetsvärde genom att fördela detta utsläpp på transportarbetet för 
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det fraktade godset, mätt i pplkm (antal pallplatser multiplicerat med sträckan) för 

lastbilarna, samt mätt per pallplats för tågen (då sträckan alltid är densamma). Modellen 

ämnar alltså ge tre svar: 

Totalt CO2-utsläpp [kg] 

Utsläppseffektivitetlastbilar [kg CO2/pplkm] 

Utsläppseffektivitettåg [kg CO2/ppl] 

Lastbilar 

Modellen går ut på att beräkna utsläppen utefter andelen av vikten för lasten. Detta sker 

för varje leverans. Ett antal antaganden kommer att göras för att kunna få fram relativt 

verklighetsförankrade resultat. Det första är ett antagande om en genomsnittlig last på 

70 % för lastbilarna (detta är genomsnittet för transportörers transporter) av den 

maximalt tillåtna vikten. Troligtvis kommer transporterna i Coops regi att nästintill ha 

en hundraprocentig fyllnadsgrad, men då skall det även kommas ihåg att transporten på 

vägen kommer släppa av saker och plocka upp och ibland till och med gå tom vissa 

sträckor. Slås detta ut över en hel transport är en 70 % lastningsgrad en vettig siffra. 

Utifrån det antagandet och en maximal vikt på 40 ton (vilket är det vanliga för lastbil 

med släp) så räknas den genomsnittliga vikten ut: 

Genomsnittlig vikt = 40 * 0,70 = 28 ton 

Vetskapen om fyllnadsgraden på 70 % (vikt) är en faktor som används vid 

framtagningen av bränsleförbrukning Bf [l/km]. Enligt vad som beskrevs i teorin, är 

bränsleförbrukningen det som avgör mängden CO2 som släpps ut. Alltså krävs en uppgift 

om förbrukat diesel. Då uppgifter om detta saknas för individuella leveranser har ett 

schablonvärde antagits, baserat på NTM:s uppgifter (NTM, 2010) och fyllnadsgraden. 

För att få fram en relativt korrekt bränsleförbrukning måste hänsyn också tas till vilka 

typer av vägar som transporterna går på (tätort, landsväg eller motorväg). Den bästa 

uppskattning som går att göra, då vi inte har den informationen om respektive leverans, 

är att ta den genomsnittliga fördelningen för respektive vägtyp för godstransporter i 

Sverige (se bilaga 1 för förklaring). Schablonvärdet innehåller även en uppskattning om 

de trafiksituationer som transporterna i genomsnitt råkar ut för, då det inte går att veta 

om de individuella leveranserna t.ex. gått i storstad, eller vid vilka tider som de 

levererats. Känt är att transportörerna själva försöker undvika rusning så gott det går 

(Engström, 2011). 

Vidare tillkommer den diesel som går åt vid driften av de kylaggregat som finns både på 

lastbilarna och tågen. Här antas ett schablonvärde som en av Coops transportörer 

arbetat fram utifrån uppmätta värden (Forsell, 2011). Detta ger en extra 

dieselförbrukning på 0,056 l/km vid leverans av kyl- och frysvaror. Som nämndes i 

teoridelen, så anger NTM (Swahn, 2011) att ett aggregat för trailers drar 3,25 l/h. Jämför 

man denna siffra med den av transportören uträknade förbrukningen, skulle det 

motsvara en snitthastighet på 58 km/h för lastbilarna. Detta anses rimligt och stärker 
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därmed uppgiften erhållen av transportören. Som nämnts gör NTM heller ingen skillnad 

mellan förbrukningen vid kyl eller frys, även om små marginaler i själva verket finns.  

Då transportsträckan är oföränderlig för tågtransporterna används NTM:s värde på 3,25 

l/h för dessa. 

Följande schablonvärden för bränsleförbrukningen erhålls: 

För lastbilar: 

Dieselförbrukning (otempererade varor) = 0,362 [l/km] 

Dieselförbrukning (kyl-/frysvaror) = 0,362 + 0,056 = 0,418 [l/km] 

För att få utsläppen för lastbilstransporterna multipliceras bränsleförbrukningen [l/km] 

med transportsträckan [km] för respektive leverans och med emissionsfaktorn [kg CO2-

utsläpp/l bränsle] (med well-to-wheel inräknat) (CEN, 2011). Det bör påpekas att den 

emissionsfaktor som väljs inte har antagits som standard ännu, men denna uppgavs som 

lämplig vid konsultation med NTM (Swahn, 2011). Sedan önskas andelen i vikt [mi] av 

Coops leverans fås fram, som erhålls genom att även här räkna med att lasten är på 28 

ton: 

   
                      

  
      [1] 

Detta tal multipliceras med det totala utsläpp som tagits fram för leveransen och utifrån 

denna beräkning erhålls lastens ”andel” av det totala CO2-utsläppet. Följande ekvation 

erhålls för lastbilar: 

CO2-utsläpp [kg] = Bf70 * EmWtw * Dist * mi     [2] 

Där: 

Bf 70 = Bränsleförbrukning vid 70 % lastningsgrad  

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat [kgCO2e/l] 

Dist = transportsträckan [km] 

mi = Lastens viktandel [%] (där 70 % av maxlast 40 ton = 28 ton är totalvikt) 

 

Detta blir en uppskattning på utsläppen för denna leverans. För att få totala utsläppen 

för Coops leveranser behöver denna process genomföras på alla leveranser för att sedan 

summeras ihop. Som tidigare nämnts finns det två sätt att redovisa detta, där det första 

är att visa upp en absolut siffra som är de totala utsläppen för Coops transporter. Sedan 

för att se någon slags effektivitet i koldioxidutsläppen kontra hur mycket som fraktats, 

är det också viktigt att visa upp utsläpp per t.ex. tonkm eller volymenhet (pallplats) 

[pplkm]. För examensarbetet faller valet på pplkm, eftersom volymen oftast är 
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begränsande. Beräkningen kräver uppgifter om transportsträckor och fraktade 

pallplatser för varje leverans. Följande ekvation erhålls: 

Utsläppseffektivitetlastbilar [kg CO2/pplkm] = CO2-utsläpp / (ppl * Dist)    [3] 

Där: 

CO2-utsläppet fås av ekvation [2] 

ppl = Antal pallplatser 

Dist = transportsträckan [km] 

Nödvändiga data som behöver samlas in för lastbilsberäkningarna är alltså 

transportsträckor, godsvikt, godstyp och pallplatser för varje leverans. Önskvärt hade 

också varit information om exakt bränsleförbrukning, samt mer exakta värden för 

lastningsgraden vid leveransen. Mer om detta i diskussionsdelen. 

Tåg 

Vid tågtransporterna förekommer inget utsläpp från själva driften av tåget. Som tidigare 

nämnts tillkommer dock det utsläpp som kyl-/frysaggregaten genererar. Utöver detta 

måste tillägg göras för utsläppen från Reachstackern, som lyfter på och av trailrarna, 

samt in-/utforslingen med lastbil till kombiterminal. Tre separata beräkningar som 

sedan summeras måste alltså utföras för att få de totala utsläppen från tågtransporterna. 

Vad gäller utsläppseffektivitet, beräknas denna endast per pallplats, då tågen, till 

skillnad från lastbilarna, kör samma sträckor hela tiden, vilket skulle göra enheten 

pplkm överflödig. 

Aggregatutsläppen beräknas enligt tanken att aggregatens bränsleförbrukning till att 

börja med multipliceras med drifttiden. En normalresa för tåget är 14 timmar (Larsson, 

2011) och förbrukningen fås av schablonvärdet erhållet från NTM (Swahn, 2011). 

Dieselförbrukning (drift av kylaggregat) = 3,25 [l/h] 

Den totala förbrukningen för aggregatet multipliceras sedan med samma 

emissionsfaktor som användes för lastbilarna (inkl. well-to-wheel). Därefter beräknas 

utsläppsandelen, efter samma princip som vid lastbilarna, med skillnaden att 

lastningsgraden antas vara 90 % och att andelsberäkningen sker på pallplatser och inte 

vikt som tidigare. Detta ger: 

CO2-aggr [kg] = Bf aggr * T * EmWtw * ppli       [4] 

Där: 

Bf aggr = Bränsleförbrukningen för aggregaten (vid godstyp kyl/frys) = 3,25 [l/h] 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat [kgCO2e/l] 
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T = tiden för en transport [h] 

ppli = Pallplatsandel [%] (där 90 % av maxvolym 33 ppl = 30 ppl är totalvolym) 

 

Utsläppen från Reachstackern baseras på uppgifter om dess bränsleåtgång [16 l/h] och 

hur lång tid arbetet med att lyfta på eller av en trailer tar [10 min]. Även här räknas 

andelen av utsläppet som varje leverans utgör ut. 

CO2-Reachstacker [kg] = 2 * Bf Reachstacker * TTr * EmWtw * ppli       [5] 

Där: 

Bf Reachstacker = Bränsleförbrukningen för pålyftskranen [l/h] 

TTr = Tidsåtgång för pålastning av en trailer [h] 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat [kgCO2e/l] 

ppli = Pallplatsandel [%] (där 33 ppl är maxlast) 

Multiplicerat med två p.g.a. på- och avlyft. 

 

Utsläpp från in- och utforsling med lastbilar till kombiterminalerna sker efter samma 

princip som vid de vanliga lastbilstransporterna. Skillnaden är att en annan typ av 

lastbilar används (se bilaga 2 för förklaring) och att lastningsgraden kan antas vara 90 

% då Coop står för dessa själv, vilket innebär bättre samordning och planering för att 

fylla upp bilarna. 

CO2-forsling [kg] = Bf 90 * EmWtw * Dist * mi          [6] 

Där: 

Bf 90 = Bränsleförbrukning vid 90 % lastningsgrad  

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat [kgCO2e/l] 

Dist = In- och utforslingens transportsträcka  

mi = Lastens viktandel [%] (där 90 % av maxlast 26 ton = 23 ton är totalvikt) 

 

Effektivitetsvärdet för tågtransporterna beräknas enligt följande: 

Utsläppseffektivitettåg [kg CO2/ppl] = CO2-utsläpp / ppl        [7] 
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Där: 

CO2-utsläppet fås av summan av ekvationerna 4, 5 och 6 

ppl = Antal pallplatser 

 

Nödvändiga data som behöver samlas in för tågberäkningarna är alltså, liknande de vid 

lastbilsleveranserna, transportsträckor vid in- och utforsling, godsvikt, godstyp och 

pallplatser för varje leverans. Önskvärt även här hade dessutom varit information om 

exakt bränsleförbrukning för aggregat och in- och utforslingslastbilar, samt mer exakta 

värden för lastningsgraden vid leveransen. Mer om detta i diskussionsdelen. 

4.2.2 Beräkningar 

Eftersom examensarbetet ämnar jämföra situationen före och efter införseln av 

tågtransporter har ett val gjorts att titta på leveranser under 2008 respektive 2010, för 

att få fram de sökta värdena totalt för dessa år. Beräkningarna delas upp på respektive 

leveransdel (in-, mellan- och utleveranser). P.g.a. ohanterligt många leveranser under ett 

helt år, görs valet att titta på en normalvecka. Visserligen förekommer det dalar och 

toppar i försäljningen, och därmed även i leveransintenciteten, under ett år, men dessa 

är få och kan i stort anses ta ut varandra (Larsson, 2011). För att få en representativ 

vecka har en sådan valts där det under normala fall inte förekommer några dalar eller 

toppar i försäljningen (vecka 37 i mitten av september). Resultaten från denna vecka 

multipliceras sedan för att få siffror för hela året. 

Inleveranser 

Ur en databas (MS Access) (Nääs, 2011) där flera års samtliga inleveranser samlats, har 

utdrag gjorts för vald vecka för både 2008 och 2010. Här finns bl.a. data om leverantör, 

leveransdatum, vilken godstyp det handlar om, vilken terminal det skickats till, 

leveransens vikt, volym, antal pallplatser som gått åt och transportsträcka. För 

kalkylerna nödvändig data har exporterats till MS Excel, där den framtagna 

beräkningsmodellen har applicerats. För år 2010 delades leveranserna först upp mellan 

vad som gått med tåg och lastbil. Detta gjordes utifrån uppgifter i databasen om vilka 

leverantörer (baserat på postnummer) som levererar till de olika terminalerna med 

hjälp av tåg. Exempelvis går leveranser från leverantörer med ett postnummer som 

börjar på 20 (t.ex. 20121) och ska till terminal 505 (Bro) med tåg. 

Beräkningar utförs sedan för varje leverans enligt modellen på följande sätt: 

 

Lastbilar 

Ekvation [2]: 

CO2-utsläpp [kg] = Bf 70 * EmWtw * Dist * mi  
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Där: 

Bf 70 = Bränsleförbrukning vid 70 % lastningsgrad  

= 0,362 [l/km] (otemp) 

= 0,418 [l/km] (kyl/frys) 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat = 2,9 [kgCO2e/l] 

Dist = transportsträckan [km] 

mi = Lastens viktandel [%] (där 70 % av maxlast 40 ton = 28 ton är totalvikt) 

 

Ekvation [3]: 

Utsläppseffektivitet [kg CO2/pplkm] = CO2-utsläpp / (ppl * Dist)  

Där: 

CO2-utsläppet fås av ekvation [2] 

ppl = Antal pallplatser 

Dist = transportsträckan [km] 

 

Exempel: 

En leverans från Exotic Snacks AB skickades den 13:e september 2010 till terminalen i 

Bro. Varorna som vägde 10160,22 kg var otempererade och transporterades 59,85 km 

fördelade på 26 pallplatser. 

Enligt ekvation [2] ovan: 

CO2-utsläpp = Bf 70 * EmWtw * Dist * mi 

CO2-utsläpp = 0,362 * 2,9 * 59,85 * 10160,22/(0,70 * 40 * 1000) = 22,8 kg 

Ekvation [3] ger: 

Utsläppseffektivitet = CO2-utsläpp / (ppl * Dist) 

Utsläppseffektivitet = 22,8 / (26 * 59,85) = 0,01465 kg CO2/pplkm = 14,65 g CO2/pplkm 
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Tåg 

Utsläppen från tågtransporterna utgörs av tre delar, aggregaten, Reachstackern och in-

/utforsling med lastbil till kombiterminal. Beräkningarna är självfallet endast aktuella 

för 2010, då tåg tagits i bruk. 

Utsläpp från aggregat: 

Ekvation [4] ger: 

CO2-aggr [kg] = Bf aggr * T * EmWtw * ppli   

Där: 

Bf aggr = Bränsleförbrukningen för aggregaten (vid godstyp kyl/frys) = 3,25 [l/h] 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat = 2,9 [kgCO2e/l] 

T = tiden för en transport = 14 [h] 

ppli = Pallplatsandel [%] (där 33 ppl är maxlast) 

 

Utsläpp från Reachstacker: 

Ekvation [5]: 

CO2-Reachstacker [kg] = 2 * Bf Reachstacker * TTr * EmWtw * ppli  

Där: 

Bf Reachstacker = Bränsleförbrukningen för pålyftskranen = 16 [l/h] 

TTr = Tidsåtgång för pålastning av en trailer = 10 [min] = 0,167 [h] 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat = 2,9 [kgCO2e/l] 

ppli = Pallplatsandel [%] (där 33 ppl är maxlast) 

Multiplicerat med två p.g.a. på- och avlyft. 

 

Utsläpp från in- och utforsling med lastbilar: 

Ekvation [6] ger: 

CO2-forsling [kg] = Bf 90 * EmWtw * Dist * mi  
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Där: 

Bf 90 = Bränsleförbrukning vid 90 % lastningsgrad  

= 0,288 [l/km] (otemp) 

= 0,344 [l/km] (kyl/frys) 

EmWtw = Emissionsfaktor med Well-to-Wheel inräknat = 2,9 [kgCO2e/l] 

Dist = In- och utforslingens transportsträcka = 133 [km] (Schablonvärde) 

mi = Lastens viktandel [%] (där 26 ton är maxlast) 

 

Utsläppseffektivitet fås av: 

Ekvation [7]: 

Utsläppseffektivitettåg [kg CO2/ppl] = CO2-utsläpp / ppl 

Där: 

CO2-utsläppet fås av summan av ekvationerna 4, 5 och 6 

ppl = Antal pallplatser 

 

Exempel: 

En leverans från Guldfågeln AB skickades den 17:e september 2010 till terminalen i Bro 

med tåg. Varorna som vägde 3645,12 kg var frysta och fördelade på 6 pallplatser. 

Utsläpp från aggregat: 

Enligt ekvation [4]: 

CO2-aggr [kg] = Bf aggr * T * EmWtw * ppli 

= 3,25 * 14 * 2,9 * 6 / (0,9 * 33) = 26,7 kg 

Utsläpp från Reachstacker: 

Enligt ekvation [5]: 

CO2-Reachstacker [kg] = 2* Bf Reachstacker * TTr * EmWtw * ppli 

= 2 * 16 * 0,167 * 2,9 * 6 / (0,9 * 33) = 3,1 kg 

Utsläpp från in- och utforsling med lastbilar: 
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Enligt ekvation [6]: 

CO2-forsling [kg] = Bf 90 * EmWtw * Dist * mi 

= 0,344 * 2,9 * 133 * 3645,12 / (0,9 * 26 * 1000) = 20,7 kg 

Totalt CO2-utsläpp blir då: 

CO2-aggr + CO2-Reachstacker + CO2-forsling = 26,7 + 3,1 + 20,7 = 50,5 kg 

Utsläppseffektivitet: 

Ekvation [7] ger: 

Utsläppseffektivitettåg [kg CO2/ppl] = CO2-utsläpp / ppl 

= 50,5 / 6 = 8,4 kg CO2 / ppl 

 

Totalt 

En summering av samtliga mängder CO2-utsläpp under den valda veckan görs och 

multipliceras sedan med antal veckor under året för att få resultatet för hela året. 

Utsläppseffektiviteten beräknas också: 

2008 

Summa av CO2-utsläpp vecka 37 = 156,234 ton 

CO2-utsläpp för inleveranser 2008 = 156,234 * 52 = 8124,2 ton 

Utsläppseffektivitet för inleveranser 2008 (lastbilar) = 14 g CO2 /pplkm 

 

2010 

Summa av CO2-utsläpp vecka 37 (lastbilar) = 52,215 ton 

Summa av CO2-utsläpp vecka 37 (tåg) = 23,895 ton 

CO2-utsläpp 2010 (lastbilar) = 2715,19 ton 

CO2-utsläpp 2010 (tåg) = 1242,51 ton  

CO2-utsläpp för inleveranser 2010 = 2715,19 + 1242,51 = 3957,7 ton 

Utsläppseffektivitet för inleveranser 2010 (lastbilar) = 19 g CO2 /pplkm 

Utsläppseffektivitet för inleveranser 2010 (tåg) = 5,9 kg CO2 /ppl 
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Resultaten visar på en minskning i CO2-utsläppen, där det totala utsläppet för 

inleveranserna mer än halveras i jämförelse mellan de två åren. Däremot ses en ökning 

av utsläppen per pallplats och kilometer bland lastbilarna, vad som kan beskrivas som 

en sämre utsläppseffektivitet. Detta anses främst bero på att en i realiteten högre 

lastningsgrad har lyckats hållas under 2010, p.g.a. Coops övertagande av 

leveransansvaret. Detta har inneburit i genomsnitt tyngre laster, vilket orsakat en 

ökning i bränsleförbrukning per transport. Vad som emellertid ska poängteras här, är att 

antalet leveranser med lastbilar radikalt har reducerats. Den vecka som undersökts i 

examensarbetet, har för 2010 motsvarande en tredjedel av antalet lastbilsleveranser 

som användes samma vecka 2008.  

Mellanleveranser 

Då inga data för individuella mellanleveranser funnits att tillgå, gjordes ett val att 

använda ett värde för den totala bränsleförbrukningen vid dessa istället. Dessa data 

finns bara för 2010, vilket innebär att en jämförelse med 2008 inte går att genomföra för 

mellantransporterna. Vid närmare undersökning av värdena för 2010 inses dock att 

trovärdigheten i dessa är tveksam. Från terminalen i Västerås har för 

mellantransporterna en total transportsträcka och total bränsleförbrukning 

rapporterats, som resulterar i en genomsnittlig bränsleförbrukning på 3,80 l/km. 

Terminalen i Bro rapporterar en snittförbrukning på 0,40 l/km, vilket verkar betydligt 

mer realistiskt, inte minst med det framräknade schablonvärdet på 0,362 l/km som 

använts i den framtagna beräkningsmodellen i åtanke. Slutsatsen blir därför att värdena 

från Västerås inte kan stämma, antingen vad gäller de totala körsträckorna eller den 

totala bränsleförbrukningen. P.g.a. av detta upplevs vidare beräkningar som 

meningslösa, då resultatens reliabilitet inte kan styrkas. Därmed kommer inget resultat 

för mellantransporter att kunna presenteras i detta arbete. 

Utleveranser 

Leveranserna ut till butiker bokförs i ett system skilt från in- respektive 

mellanleveranserna. I denna databas (Focus) (Nääs, 2011) registreras bl.a. vem kunden 

är (butik), vilken terminal leveransen gått från, datum, vikt, körsträcka och det 

rullpallsutrymme som använts. Utseendemässigt ser ett utdrag ur denna ut på samma 

sätt som databasen för inleveranserna, men med andra poster, vilket gör ett utdrag 

överflödigt. 

Komplexiteten med skilda system och många inblandade personer har dock, likt 

mellanleveranserna, gjort att data för 2010 inte har kunnat erhållas. Återigen resulterar 

detta i att jämförelsen mellan det nya och det gamla inte går att genomföra. Vidare 

innebär det att en totalbild av dagsläget inte heller går att presentera då endast 

inleveranserna finns att tillgå för 2010. 

Data för 2008 har dock sammanställts och använts för beräkningar i syfte att ge ett mer 

komplett resultat för det året, samt att testa modellen. Precis som vid inleveranserna 

plockas data för vecka 37 ut och exporteras till Excel, där beräkningar utförs för 
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samtliga utleveranser. Dessa följer samma princip som inleveransernas beräkningar, 

med skillnaden att inga leveranser skett med tåg. Vidare begränsas noggrannheten i 

resultatet av att ingen information om godstyp funnits tillgänglig för varje leverans. 

Detta resulterar i att endast uppskattningar om hur stor andel som varit otempererade 

varor och hur stor som varit kyl- och frysvaror (med skillnad i bränsleförbrukning). 

Detta görs genom att ta de andelar av respektive godstyp som levererats in till 

terminalerna denna vecka och med hjälp av dessa beräkna ett viktat värde för 

bränsleförbrukningen. 

Andelen godstyper vid inleveranserna vecka 37: 

Otemp. (inkl. lastbärare) = 1195 / 2055 = 58,2 % 

Kyl = 697 / 2055 = 33,9 % 

Frys = 163 / 2055 = 7,9 % 

Detta ger ett viktat värde på bränsleförbrukningen: 

Bf utlev = Andelotemp * Bf otemp + Andelkyl * Bf kyl + Andelfrys * Bf frys      [8]  

= Bf utlev = 0,582 * 0,362 + 0,339 * 0,418 + 0,079 * 0,418 = 0,385 l/km 

Beräkningar i Excel ger då ett totalt CO2-utsläpp för 2008 års utleveranser 

= 11 779,4 ton 

Utsläppseffektivitet = 0,00856 kg/pplkm = 9 g CO2/pplkm 

Adderas dessa siffror till resultaten för inleveranserna fås en mer total bild över 

utsläppet 2008 (dock exklusive mellantransporter): 

 CO2-inlev,2008 + CO2-utlev,2008 = 8124,2 + 11779,4 = 19903,6 ton 

Utsläppseffektivitettotalt,2008 = (14 + 9) / 2 = 11,5 g CO2/pplkm 

Analys av resultaten kan ses i diskussionsavsnittet. 
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5. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGSARBETE FÖR BÄTTRE 

MÄTNINGAR OCH MINSKADE CO2-UTSLÄPP 
Under examensarbetets framtagande av en beräkningsmodell för koldioxidutsläppen 

genomfördes som bekant en studie av det logistiska nuläget och i synnerhet av den 

beräkningsmodell man har använt sig av på Coop. Både Coops tidigare modell och den 

av examensarbetet framtagna, nya modellen är till viss del begränsade i noggrannhet 

p.g.a. bristande information i underlaget till hands. Utifrån detta har vissa slutsatser 

dragits som lett till idéer om förbättringsmöjligheter. I detta avsnitt presenteras dessa 

idéer i syfte att fungera som förslag på hur examensarbetets framtagna 

beräkningsmodell ytterligare skulle kunna förbättras i framtiden, samt även förslag på 

åtgärder för att vidare minska koldioxidutsläppen.  

 

5.1 Bättre samordning 
Den komplexitet som stöttes på under examensarbetet, med dokumentation i flera olika 

system, samt brist på data och samordning för kompletta beräkningar, bör ses över. 

Förslagsvis bör alla data man samlar in över leveranserna samlas i liknande system, med 

likvärdiga parametrar. Inför också en bättre samordning, med klara och tydliga 

instruktioner om vilka uppgifter som ska samlas in. Vad som ska samlas in tas upp i 

nästa avsnitt. 

 

5.2 Bättre mätningar och krav på transportörer 
Modellen som tagits fram bygger på dataunderlag för in- och utleveranser till och från 

Coops terminaler som innehåller information om lastvikter, antal pallplatser som 

används, transportsträckor mellan terminaler och butiker alternativt leverantörer. 

Vidare innehåller den standardvärden för bränsleförbrukning tillhandahållna av NTM. 

Modellen begränsas dock av att ett antal faktorer tvingas förlita sig på schablonvärden.  

5.2.1 Bränsleförbrukning 

Till att börja med används ett standardvärde för bränsleförbrukning. Skulle det gå att 

dokumentera den riktiga förbrukningen vore det därför en klar förbättring av resultaten 

som fås av modellen. En rekommendation är alltså att mäta och dokumentera denna för 

de egna transporterna, samt att kräva samma uppgifter från transportörerna. Under 

examensarbetets gång har vissa uppgifter om bränsleförbrukningar stötts på, vilket 

skvallrar om att mätningar ändå görs, men dessa har inte varit tillräckligt utförliga för 

beräkningarna. Vad som behövs är siffror för varje individuell leverans. 

5.2.2 Lastningsgrad 

Vidare görs en generalisering av lastningsgraden, som visserligen anses duglig, men 

utnyttjande av verkliga värden skulle förstås ge ett bättre resultat. Mätningar av detta 
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är, som tidigare tagits upp, väldigt komplexa, med aspekter som av- och påsläpp och 

delade leveranser som försvårar beräkningarna. Detta kan anses vara en av Coops stora 

utmaningar, där man måste få fram rimliga uppskattningar om utsläppen för de 

produkter som transporteras av transportörer. Ansvaret ligger först och främst på 

företagets anlitade transportörer, med den expertis de har tagit fasta på, för att ta fram 

en metod som anses rättvis. En första sak som går att slå fast är att alla parter, 

transportörer som kunder, är överrens om att totala utsläppen för transporten skall 

tilldelas lasten som fraktas, förutom utsläpp som tillkommer från bl.a. transportörernas 

lagerarbete och administration. Nästa steg är att bestämma vilken fördelningsmetod 

som skall användas och vilka data som behövs. De fördelningsmetoder som finns 

tillhanda är ”Loads And Drops”, ”Load And Distance”, ”Load And Weight Or Volume” och 

”Distance”. 

Den metod som ligger närmast till hands för en rekommendation och som även är 

vanligt förekommande är ”Load And Weight Or Volume” (Leonardi et al., 2010), mycket 

p.g.a. att den inte kräver alltför stora resurser och i viss mån ger en relativt rättvis 

fördelning. Just enkelheten är något som borde tilltala Coop då tillvägagångssättet är lätt 

att förstå. Detta kommer förhoppningsvis inte kräva alltför stora resursansträngningar 

av Coop i form av att bli införstådda med beräkningsprocessen och vad som behövs 

samlas in från företagets anlitade transportörer.   

Med tanke på att det är vikten som påverkar utsläppen anses en rättvisare fördelning 

vara en tilldelning utifrån viktandelen, men med tanke på att Coops första prioritet är att 

samla in data på hur många lastbärare, med pallplatser på inleveranser och rullburar för 

mellan- och utleveranser, så är det en bättre lösning. Denna tes stärks också i och med 

att just andelen pallplatser eller pallar också är det som är enklast att samla in data på 

och på sätt det vanligast förekommande måttet vid specificering utav leveranser och 

laster.    

Att ”Load And Weight Or Volume”-metoden är vanligt förekommande tyder också på att 

den är accepterad av många transportörer och dess intressenter. Den får anses vara 

orättvis i fall till fall, men förhoppningsvis ger den en rättvis fördelning i slutändan.  

Alla parter som på något sätt samarbetar regelbundet med transportörer känner till 

problemen med fördelningen av utsläppen till enskilda kunder. De vet att en exakt 

rättvisa inte kommer att kunna skipas, men att om alla parter kan komma överrens om 

en metod som alla accepterar så får alla känna att de får ett rättvist underlag som grund 

för sina hållbarhetsredovisningar.    

Utifrån rekommendationen av ovan beskrivna metod bör, om detta finns tillgängligt, 

information om lastningsgrader vid leveransernas starter samlas in.  

5.2.3 Emissionsfaktor 

Med tanke på att emissionsfaktorer kan variera mellan länder och situationer är det bäst 

att använda sig av emissionsfaktorer som är framtagna av NTM (NTM, 2008). NTM har 
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de mest pålitliga för att de genom forskning och bearbetning av emissionsfaktorer från 

HBEFA, har tagit fram emissionsfaktorer som är anpassade för svenska 

transportförhållanden. Även p.g.a. att många svenska företag och myndigheter under 

många år använt sig av data från NTM utan några komplikationer. 

En rekommendation görs även att använda faktorer som inkluderar s.k. well-to-wheel, 

där utsläppen vid bränslets framställning tas i beaktande. 

5.2.4 Övriga viktiga faktorer 

För att kunna göra så korrekta beräkningar som möjligt bör även följande uppgifter 

samlas in, precis som görs i dagsläget, för samtliga leveranser: 

 Transportsträckor (för leveranser totalt, men även vid in- och utforsling till 

kombiterminaler) 

 Godsvikt 

 Godstyp 

 Antalet använda pallplatser 

5.2.5 Övriga krav på transportörer 

I de flesta fall utförs Coops leveranser av externa transportörer. Dessa är visserligen i 

många fall styrda av Coop, efter företagets ansvarsövertagande av många av 

leveranserna. Lastbilstyper, chaufförer och ruttplanering sker dock hos transportören. 

Därför är det viktigt att Coop ställer krav på att leveranserna sker på ett miljövänligt 

sätt. Detta t.ex. genom krav på obligatoriska förarträningar, att en miljövänlig 

lastbilsflotta används och att alltid försöka köra fullastat. Coop skulle kunna skriva in 

dessa punkter i avtalen.  

 

5.3 Åtgärder för minskade koldioxidutsläpp 
Forskning inom området (McKinnon, 2007) beskriver en rad olika initiativ som kan tas 

för att minska på bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen i framtiden. Av dessa 

har Coop i dagsläget redan implementerat flera åtgärder. Till exempel har man genom 

att ta över ansvaret för flera av transporterna fått bättre möjligheter att planera dessa. 

Detta har bl.a. lett till en generell högre fyllnadsgrad av bilarna, vilket i sin tur minskat 

på antalet transporter och därmed reducerat utsläppen per fraktad pallplats. McKinnon 

kallar detta vertikal integration i försörjningskedjan och definierar det på följande sätt: 

Genom att ta kontroll över leveranserna genom t.ex. uppköp av leverantörer, kan flera 

led i försörjningskedjan potentiellt elimineras. Istället för att leverantören kör från 

fabrik till sitt lager, och sedan vidare till kundens lager, kan transport direkt från fabrik 

till kund ske. På detta sätt kan transportsträckor och därmed förbrukat bränsle 

reduceras markant. Detta förutsätter förstås att de ekonomiska premisserna för ett 

sådant uppköp finns. Vidare måste den kompetens som krävs för att sköta leveranserna 

själv finnas inom det egna företaget. 
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Vidare har företaget som bekant genomfört en modalfördelning, själva huvudorsaken till 

varför detta examensarbete görs, där man lagt om delar av transporterna från lastbil till 

tåg. McKinnon poängterar att alla transporter inte bör ske med samma typ av fordon. 

Han menar att tåg har mycket mindre koldioxidutsläpp än lastbilar, vilket gör att 

reduceringsmöjligheter finns om det går att lägga över en del av transporterna till dessa. 

Även Posten och IKEA har med positiva resultat infört tågtransporter som alternativ till 

lastbilstransporter (Blinge, Svensson, 2006).  

Man har även låtit förarna genomgå utbildning för att köra bränslesnålare (EcoDriving), 

något som också rekommenderas av teorin och nämns som en viktig källa till reducering 

av bränsleförbrukningen. Man använder sig av backhauling för en bättre utnyttjande-

grad av lastbilarna, vilket gör att antal fordon på vägarna minimeras och således 

minskar utsläppen. Vidare utnyttjar man tider på dygnet när trafiken är glesare för en 

del av transporterna, vilket kortar transporttiderna och undviker många starter och 

stopp under resan som hade spätt på utsläppen. Dessutom används ett datorbaserat 

ruttplaneringssystem kallat Logex i lastbilarna, som hjälper till att hitta den bästa 

körvägen och kan ge exakta ankomsttider för när leveranserna kommer till butikerna 

(Engström, 2011). McKinnon talar om reduceringar av körsträckor på 5-10% i snitt 

p.g.a. denna typ av system. Blinge och Svensson (2006) nämner reduktioner på upp till 

15 % av antalet bilar som behöver användas i distributionen. De tar vidare upp 

fördelarna med positioneringssystem som kan hjälpa till att skapa översikt över 

tillgängliga bilar och framför allt vilka bilar som är mest lämpliga för ett nytt 

transportuppdrag, baserat på var de för tillfället befinner sig. Detta kan också reducera 

körsträckor. 

Uppenbarligen har Coop redan agerat i miljöfrågan. Emellertid kan det ur teorin och 

utifrån erfarenheter under examensarbetets gång lyftas fram en del punkter som i 

framtiden ytterligare skulle kunna förbättra utsläppssituationen hos Coop: 

5.3.1 Lokal produktion 

Ett medel för att korta körsträckorna är att använda sig av lokal produktion. Genom att 

välja producenter belägna i de olika regioner som ska täckas in kan långväga transporter 

reduceras (McKinnon, 2007). I dagsläget använder sig Coop av en mängd olika 

producenter, belägna både i Sverige och utomlands. Merparten av de svenska sådana 

ligger belägna i södra Sverige. För att minska på transportsträckor och således utsläpp, 

borde lokala producenter i närheten av Coops egna terminaler i mellersta Sverige (Bro, 

Västerås, Enköping) prioriteras när valmöjlighet finns. Även producenter närbelägna 

tågets på-/avlastningsstationer (Helsingborg, Bro) är att föredra, eftersom tåget bidrar 

med betydligt mindre utsläpp än lastbilarna.  

Givetvis tillkommer det en rad aspekter utöver transporternas utsläpp som också måste 

tas hänsyn till vid valet av producent och bör påverka beslut rörande detta. Pris och 

kvalitet, miljöanpassning av produkterna, både i fråga om råvaror och produktion, 

miljömärkning och inte minst produktionskapacitet är viktiga punkter. En miljömässigt 
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negativ framtoning hos en producent kan ge negativa effekter även för Coop (Blinge, 

Svensson, 2006). Ser man strikt till transporternas utsläpp är dock denna prioritering av 

lokala producenter något att se över. 

5.3.2 Utöka tåganvändning 

Eftersom tågtransporter bidrar till betydligt mindre koldioxidutsläpp än 

lastbilstransporter, anses en utökad användning av dessa som ett attraktivt alternativ 

för framtiden. I dagsläget trafikerar tåget sträckan mellan Stockholm och Helsingborg, 

vilket innebär att alla leveranser till norra delen av Sverige fortfarande går med lastbilar 

(förutom i viss mån med s.k. bruntåg). Ur utsläppshänseende känns det rimligt att en 

expansion av denna tågtrafik även norrut skulle kunna ge goda resultat. Kostnaden för 

en sådan omläggning är givetvis ett hinder, då det krävs stora organisatoriska 

omstruktureringar. Dessutom måste det vara fysiskt möjligt att ha en omlastnings-

terminal i anslutning till spåret på den ort man väljer, där tåget ska stanna och med hjälp 

av en lyftkran lasta på och av godset. Detta bör dock vara ett överkomligt problem och 

med tanke på den erfarenhet Coop har införskaffat genom modalfördelningen i södra 

Sverige, förväntas de organisatoriska aspekterna inte heller vara ett alltför stort 

problem. 

Utöver ovanstående hinder mot en utökning med tågtransporter i norra Sverige, talar 

även det faktum att betydligt färre producenter ligger belägna där mot utvidgningen. 

Detta innebär att tågresan söderut, tillbaka till Stockholm efter leverans till butiker i 

Norrland, skulle innebära en relativt låg lastningsgrad, då det skulle vara brist på varor 

att ta med sig i retur till terminalen i Bro. Å andra sidan är detta ett problem som även 

lastbilarna ställs inför. Frågan som ändå kan ställas är om tågalternativet är ekonomiskt 

gångbart då ett sådant är dyrare i drift än lastbilar. Ser man till utsläppen går det dock 

inte att komma ifrån att dessa blir lägre om tåg används.  

5.3.3 Bättre förpackningar och pallar 

Förbättrad design av emballage och förpackningar gör att det går att få in fler varor på 

samma volym och ökar därmed utnyttjandegraden av fordonen. Enligt Blinge och 

Svensson (2006) skulle antalet lastbilar som brukas i dag teoretiskt kunna reduceras 

med ca 30 % om förpackningarna effektiviseras. Alltså en minskning med nästan var 

tredje lastbil. 

I Coops fall ligger visserligen produkternas och deras förpackningars utformning 

utanför dess ansvarsområden i många fall (man ansvarar dock för sitt eget 

produktsortiment), men som en stor aktör i branschen bör företaget kunna vara med 

och driva fram utvecklingen på detta område. Till exempel genom att ställa krav på sina 

leverantörer. 

Vidare skulle lastningsgraden öka om man använde någon typ av lastpallar som går att 

stapla på varandra, oavsett hur ömtåliga varorna på pallarna är. I nuläget är det högst 

olämpligt att t.ex. stapla pallar med pepparkakor i två nivåer, ”eftersom de kakor som då 
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stått på pallar i det undre lagret skulle vara söndersmulade och därmed i osäljbart skick 

när de kommer fram till butik” (Larsson, 2011). 

Båda dessa förslag skulle reducera utsläppen p.g.a. den ökade lastningsgraden och 

därmed användandet av färre leveranser. 

5.3.4 Ställa krav på leverantörerna 

Något skilt ifrån transporternas utsläpp, föreslås ändå att man kan införa ett system där 

man bedömer sina leverantörer utifrån deras miljöarbete. Tetra Pak har t.ex. infört ett 

system där man klassificerar sina leverantörer som gröna, gula eller röda, utefter hur väl 

de uppnår de satta målen (Blinge, Svensson, 2006). På detta sätt kan man gallra bort de 

som inte håller måttet, alternativt trycka på där förbättringar krävs. Kopplingar kan här 

även göras till avsnittet om lokal produktion, där leverantörer i närheten av 

terminalerna rekommenderades att bli prioriterade då det gav kortare 

transportsträckor. I vissa fall kan leverantörer på lite längre avstånd vara att föredra 

ändå, om de visar sig ha en miljövänligare arbetsprocess. 

5.3.5 Bränslesnålare kylanordningar i fordonen 

De kylaggregat som används i lastbilarna och på tågen idag drivs av diesel. Det vore 

därför önskvärt att hitta alternativa kylanordningar. Förslagsvis kan något av de 

alternativ som togs upp i teoridelen användas (se kap. 3.2.10 Kylaggregat för lastbilar 

och tågcontainrar):  

 Hydrauldrivna kylaggregat  

 Generatordrivna kylaggregat 

 Koldioxiddrivna kylaggregat 

 Flytande kväve 

5.3.6 Använd de lämpligaste lastbilarna 

Detta kan kanske ses som en självklarhet, men det är viktigt att poängtera betydelsen av 

att försöka använda bilar av senaste miljöklass. Vidare att välja bilar utifrån behov, både 

vid inköp och senare när leveranser ska ske, där olika bilar tillskrivs för olika rutter. 

Många företag införskaffar lastbilar som är kraftfullare än vad de behöver vara, vilket 

gör att de drar mer bränsle. Att bygga upp flottan med bilar efter ens faktiska behov är 

därför önskvärt. Stora bilar som kan fyllas maximalt är optimalt (McKinnon, 2007). Det 

är även önskvärt att välja fordon utformade så att de minskar luftmotståndet, då detta 

enligt teorin kan stå för ca 20-25 % av bränsleförbrukningen (Trafikverket, 2011b). 

5.3.7 Belöna chaufförer 

Som nämnts tidigare är utbildning av chaufförer i EcoDriving en viktig källa till 

reducering av bränsleförbrukningen. Att införa ett system där man belönar chaufförer 

när de kör bränslesnålt kan vara ett sätt att hålla denna utbildning i minnet. T.ex. har 

företaget Carlsberg med goda resultat infört ett system där man belönar de chaufförer 

som kört mest bränslesnålt med vad man kallar för EcoDrivingReward. I detta 

motivationsprogram har man delat in chaufförerna i team som får tävla mot varandra i 
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att förbruka så lite diesel som möjligt, men också i trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Det 

lönar sig t.ex. att göra dagliga kontroller av sitt fordon, bl.a. genom att undersöka 

lufttrycket i däcken. Detta har mottagits positivt av förarna, som kan lösa in sina 

intjänade poäng mot diverse vinster och belöningar. Dessutom bidrar programmet till 

att förarna känner att företaget bryr sig om dem mer och att de känner sig delaktiga i 

miljöarbetet, vilket givetvis är en moralhöjare inom organisationen. Positivt är också att 

lastbilsflottan hela tiden kommer att underhållas (Blinge, Svensson, 2006). Ett 

regelbundet underhåll av fordonen i flottan kan hålla bränsleförbrukningen minimal. 

Exempelvis kan lufttrycket i däcken, bränsleläckage och felaktiga axelinställningar ge 

relativt stor inverkan på förbrukningen (McKinnon, 2007). 

Förslagsvis bör ett liknande motivationsprogram användas inom Coop. Många av 

företagets leveranser körs dock av externa transportörer, vilket innebär att Coop även 

bör försöka driva på att dessa inför detta program bland sina chaufförer. 

5.3.8 Inför orderschema 

Om det går att komma överrens med butikerna om att beställningar sker regelbundet 

med standardiserade volymer, kan planeringen av leveranserna göras bättre, med högre 

lastningsgrad och konsolidering. 

5.3.9 Använd miljövänligt bränsle 

Användande av biodiesel minskar utsläppen. Att blanda upp till 5 % biodiesel i den 

vanliga dieseln är inte skadligt för motorerna, men kan täppa till filter. Ett regelbundet 

underhåll bör dock förhindra problem med detta.   
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6. DISKUSSION 

6.1 Komplexitet i systemen 
Att inte all data som behövts för att räkna ut fullständiga resultat funnits att tillgå är 

givetvis en begränsning. Detta faktum innebär att examensarbetet inte kan göra den 

jämförelse mellan situationen före och efter logistikomläggningen som tanken var 

initialt. Visserligen kan en jämförelse göras på inleveranssidan för att få en indikation på 

vad omläggningen inneburit, men med ett mer komplett resultat hade reliabiliteten ökat. 

Bristen på underlag grundar sig i den komplexitet som finns i systemen. Olika system 

används för rapportering av olika data, olika personer har ansvar för olika delar och 

dessa använder skilda sätt att dokumentera uppgifter. Ett konstaterande görs därför att 

det i dagsläget är svårt att utföra önskade beräkningar. En bättre samordning, med klara 

och tydliga instruktioner om vilka uppgifter som ska samlas in, samlade i ett och samma 

system, är därför att rekommendera.  

 

6.2 Antaganden och deras påverkan på resultatet 
Som nämndes i resultatdelen anses transportsträckor, godsvikt, godstyp och pallplatser 

för varje leverans höra till de nödvändiga data som behöver samlas in. Dessa punkter är 

ett minimum för att den framtagna modellen ska kunna användas. Modellen gör 

emellertid en hel del antaganden om bl.a. lastningsgrader, där ingen information finns 

om vad som körts i delade leveranser och om på- och avlastningar under färden, som 

förändrar lastningsgraden och därmed leveransernas utsläppsandel. 

Bränsleförbrukningen antas också, för både lastbilar och aggregat, där schablonvärden 

används. För aggregaten antas att förbrukningen är densamma vid kyl- och 

frysleveranser, samt att dessa är avstängda och därmed att ingen förbrukning sker vid 

leverans av otempererade varor. I teorin borde dock en skillnad finnas mellan kyl- och 

frys, då energiförbrukningen ökar ju mer man måste kyla. Förbrukningen borde också 

skilja sig beroende på vilken årstid man tittar på. Vintertid används troligtvis aggregaten 

för att värma de otempererade leveranserna vilket skulle skapa ytterligare en post för 

bränsleförbrukningen. Å andra sidan kan aggregaten drivas på en lägre effekt för kyl- 

och frystransporter vintertid, eftersom omgivningstemperaturen gör att lasten inte 

kräver lika stor temperering som under sommarhalvåret.  

Uppgifter om vilka lastbilstyper som använts är också svår att få, då det finns olika typer 

av bilar som brukas och då en stor andel av transporterna utförs av transportörer. 

Standardvärden för de vanligaste lastbilarna (NTM, 2010) har därför utnyttjats vilket 

ligger till grund för de värden för bränsleförbrukning och lastningsgrad som använts. 

Önskvärt hade p.g.a. detta varit om information om exakt bränsleförbrukning, samt mer 

exakta värden för lastningsgraden vid leveranserna fanns att tillgå.  
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Bränsleförbrukningen anses vara möjlig att dokumentera lika väl som man 

dokumenterar transportsträckor för varje leverans. Om detta ansvar ska falla på 

chaufförerna eller om IT-system i bilarna automatiskt kan rapportera detta kan 

diskuteras. En rekommendation är ändock att Coop bör samla in dessa data, genom att 

ställa krav för detta på transportörerna. 

För aggregatens förbrukning borde mätningar göras för både kylda och frysta 

leveranser, både på sommar- och vinterhalvåret. Om de otempererade varorna kräver 

värme på vintern, bör ett schablonvärde för denna typ av leverans också mätas upp. 

Detta för att kunna applicera mer exakta värden för varje leverans. Alternativt kan 

bränsleförbrukningen noteras efter varje transport, men detta anses relativt omständigt, 

även om det skulle ge ett mer exakt resultat. 

Vad gäller lastningsgraden, gör dock komplexiteten med delade leveranser och på- och 

avlastningar under färden, att det anses orimligt att kräva att dessa uppgifter 

rapporteras utförligt. Vad som känns rimligt att be transportörerna om är uppgifter 

gällande pallplatsandelar tillhörande Coop vid leveransstart. 

Den använda emissionsfaktorn för well-to-wheel är inte ännu standardiserad. NTM 

styrker dock denna, vilket anses tillförlitligt. Hur denna faktor utvärderas och om den 

blir antagen som standard, är något som dock rekommenderas att undersökas i 

framtiden vid fortsatt användning av faktorn i beräkningarna. 

Vidare görs antaganden om transportsträckor vid in- och utforsling till 

kombiterminalerna, när lastbilar åker med gods som ska lastas på tåget för vidare 

leverans in till Coops terminaler. Den uppgift som används här är framräknad av Coop 

själv och bygger på antaganden om hur lång en genomsnittlig rutt är, där last som ska 

med tåget plockas upp hos olika leverantörer. Detta värde kan troligen variera ganska 

mycket från fall till fall, beroende på vid vilka leverantörer som pålastning ska göras. 

Eftersom inga andra data för detta finns att tillgå, anses denna schablon för sträckan 

ändå vara det bästa alternativet. 

En ytterligare aspekt som kan påverka resultaten är det faktum att vissa leveranser som 

är tänkt att gå med tåget, i själva verket kan ha skickats med lastbil (Nääs, 2011). Detta 

beror på att det ibland blir fullt på tåget och blir tvungna att leverera på annat sätt, då 

det inte går att vänta med sändningen. Detta innebär att en del av de leveranser som i 

examensarbetet har klassificerats som tågleveranser och beräknats därefter, borde ha 

klassats som lastbilsleveranser och beräknats annorlunda. Denna typ av information, om 

vad som lagts om på annan typ av transport, finns dock inte i erhållet dataunderlag, men 

ska enligt uppgift ha dokumenterats i ytterligare ett annat system kallat Transportalen 

(Nääs, 2011). Rekommendationen blir givetvis att använda sig av detta system för att se 

till att leveranserna klassas rätt innan beräkningarna utförs. 

I erhållet dataunderlag har även leveranser som gått inom samma postnummerort 

givets ett schablonvärde för transportsträckan på 20 km. Mellan 5 och 10 % av 
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leveranserna faller inom denna ram. Detta värde kan förstås skilja sig från vad sträckan i 

verkligheten är, t.ex. eftersom avstånden till butikerna i norra Sverige kan räknas med 

att vara längre än i mer tätbefolkade områden. Då det logiskt sett bör ske fler leveranser 

inom dessa tätbefolkade områden, p.g.a. fler butiker, bör det dock inte förekomma så 

många undantag där transportsträckan i verkligheten är mycket högre än 

schablonvärdet. Därför bör inte antagandet påverka resultatet i större utsträckning. 

Självfallet vore det bäst om exakta värden fanns att tillgå. 

Ingen hänsyn har heller tagits till leveranser där backhauling förekommit, mer än att 

den uppskattade lastningsgraden anses vara ett normalvärde i branschen. Dessa 

sändningar bör i realiteten ha en högre lastningsgrad än normalt, vilket skulle ge något 

lägre utsläppsresultat. 

En viss osäkerhet i resultaten kan också komma av förenklingen i beräkningarna, där ett 

utdrag från en vecka görs. Valet av vecka, i konsulterande tillsammans med Coop, anses 

dock vara tillräckligt representerande för en normal vecka för att resultatens reliabilitet 

ska anses vara god nog. 

Sammanfattningsvis görs en rad antaganden i modellen, men de allra flesta av dessa 

bygger på i branschen vedertagna uppskattningar och framtagna standarder från främst 

NTM. Därför anses ändå modellen kunna tillhandahålla ett resultat som inte ligger alltför 

långt ifrån sanningen.  

Att kunna presentera en fungerande modell, med en deklaration över vilka data som 

måste samlas in, anses som examensarbetets främsta uppgift, vilket därmed gör att 

resultatet anses ha validitet. 

 

6.3 Jämförelse av utsläppen 
Då bristen på data gjorde att endast information om inleveranserna erhölls för båda de 

undersökta åren, blir jämförelsen inte helt komplett. Inleveranserna säger dock att CO2-

utsläppen har minskat med mer än hälften. En förändring som borde gälla åtminstone 

även för mellanleveranserna då flera av dessa nu lagts om till att köras med tåg (från 

huvudterminaler till omlastningsterminaler på väg ut till butiker). För utleveranserna, 

till butiker direkt från terminaler eller från omlastningsterminaler, körs dock leveranser 

fortfarande med lastbilar, precis som innan. Skillnaden här är att det nu finns färre 

terminaler vilket borde medföra att sträckorna är längre. Slutsatsen av detta är att 

utleveransernas utsläpp troligen ökat efter logistikomläggningen. I vilken omfattning är 

mycket svårt att spekulera i, vilket gör att det hade varit väldigt intressant att få ta del av 

data för utleveranserna även från 2010, så att en jämförelse hade kunnat göras. 

Huruvida de totala utsläppen, sett till samtliga leveranser (in, mellan och ut), har ökat 

eller minskat, är därför ovisst. Vad som kan konstateras är att minskningar i utsläpp har 

skett på inleveranssidan. Detta tillskrivs främst till införseln av tågtransporterna, vilka 
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bidrar med mindre bränsleförbrukning och som också gjort att antalet leveranser har 

kunnat reduceras p.g.a. högre lastningsgrader. En ökad lastningsgrad har också lett till 

en minimal höjning av utsläppen per lastbilstransport, men då leveranserna är färre till 

antalet ses detta inte som ett problem. 

 

6.4 Förbättringsförslagen 
De föreslagna förbättringsförslagen för utsläppsreduceringar grundar sig alla i de 

teorier inom området som har undersökts och presenterats. I vilken utsträckning dessa 

ytterligare skulle kunna reducera utsläppen för Coop är inget som gjorts beräkningar på, 

men samtliga är adekvata åtgärder som är allmänt erkända att fungera, varför de 

rekommenderas.  

Vad gäller rekommendationerna för bättre mätningar och samordning, baseras dessa på 

de erfarenheter som getts under arbetets gång, samt vad som skulle förbättra 

beräkningarna. 
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7. SLUTSATSER 
Examensarbetet har genom studier av teorier, kontakter med experter på området och 

insamling av dataunderlag från företaget Coop, försökt få en bild av arbetet med CO2-

utsläppen hos företaget, samt ta fram och applicera en beräkningsmodell för dessa.  

Undersökningen har till att börja med resulterat i en presentation av teorier inom 

området, som är tänkt att ge en bild över hur forskare och den aktuella branschen ser på 

problematiken.  Coops arbets- och beräkningssätt för transporterna och deras utsläpp, 

har sedan förklarats, där slutsatser kan dras att ett stort intresse finns för frågorna, samt 

att mycket arbete redan lagts ner inom området. Emellertid konstateras att en hög 

komplexitet finns inom företaget rörande detta arbete. Många olika 

dokumentationssystem, med divergerande typer av data, en bred ansvarsfördelning 

vilket försvårar samordning, samt möjligen en brist på kommunikation har påträffats. 

Denna komplexitet har dessvärre lett till brist på dataunderlag som hade behövts för att 

göra en totalberäkning av utsläppen. Den jämförelse som var tänkt att genomföras 

mellan situationen före och efter logistikomläggningen har inte heller kunnat fullbordas.  

Slutsatsen av detta blir att man bör försöka lösa problemet med komplexiteten, så att en 

bättre samordning kan göras och därmed förenkla arbetet med utsläppsberäkningarna. 

Många av uppgifterna som behövs finns säkert dokumenterade någonstans, men 

utspridda på flera olika delar av organisationen och har på grund av bristande 

samordning inte sammanställts. Likväl dras slutsatser om vissa nödvändiga data som 

behöver samlas in för att kunna utföra utsläppsberäkningarna. Dessa, som bör samlas in 

för samtliga leveranser, är: 

 Transportsträckor (för leveranser totalt, men även vid in- och utforsling till 

kombiterminaler) 

 Godsvikt 

 Godstyp 

 Antalet använda pallplatser 

Önskvärt vore också, för ett mer exakt resultat där användandet av schablonvärden kan 

minimeras: 

 Exakta bränsleförbrukningar för både lastbilar och de aggregat som används för 

kylning på både lastbilar och tåg. 

 Lastningsgrader (åtminstone vid leveransens start) 

 

Den framtagna modellen innehåller flera antaganden. Ett stort dilemma är hur man ska 

kunna beräkna lastningsgraden när det sker på- och avlastningar under en leverans. 

Beräkningsmodellen använder i nuläget endast ett schablonvärde för en genomsnittlig 

lastningsgrad. En av företagets transportörer dokumenterar dock lastningsgraden vid 

starten på varje rutt. Att använda denna är en metod som enligt teorin ger ett relativt 
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korrekt resultat, varför det rekommenderas. För fortsatt forskning vore det dock 

intressant om en metod för att kunna se förändringen i lastningsgrad under resans gång 

gick att utveckla. 

Examensarbetet gav även ett antal förslag på hur minskningar av utsläppen skulle kunna 

åstadkommas i framtiden, där bl.a. utökning av tåganvändning och byte till 

bränslesnålare kylaggregat rekommenderades. 

Avslutningsvis anses ändå resultatet av examensarbetet vara lyckat då både en 

beräkningsmodell och förslag till förbättringar har kunnat presenteras. Om Coop lyckas 

samla in de nödvändiga data som behövs, kan även den tänkta jämförelseanalysen 

genomföras.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Nedan visas hur bränsleförbrukningen vid 70 % lastningsgrad baserat på vägtyper i 

Sverige beräknats. 

NTM (2010) ger generella värden för bränsleförbrukningen vid olika vägtyper och olika 

lastbilar. Nedan den typ av lastbilar som Coop använder: 

Vehicle type  Fuel Consumption [l/km] 
   Motorway Rural Roads Urban Roads 
NTM notation ARTEMIS 

notation 
Fuel/engine 
combination 

LCU LCU LCU 
0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

Lorry/Truck + 
trailer 

TT/AT 28-
34 + 34-40t 

Diesel, Euro I-V 0,226 0,360 0,230 0,396 0,288 0,504 

Tabell 5: Bränsleförbrukning vid olika lastningsgrader och vägtyper. Källa: NTM (2010). 

NTM (2010) ger även statistik för hur godstrafiken i Sverige i genomsnitt brukar vara 

fördelad. 

Motorways Rural Roads Urban Roads 
21 % 56,7 % 22,3 % 

Tabell 6: Fördelning av tung godstrafik i Sverige 2004. Källa: NTM (2010). 

Detta används för att räkna ut ett viktat värde av bränsleförbrukningen (Bf) vid 70 % 

lastningsgrad (LCU): 

Bf 0 = Motorways [%] * Bf M,LCU0 + Rural Roads [%] * Bf RR,LCU0 + Urban Roads [%] * Bf UR,LCU0  

Bf 0 = 0,21 * 0,226 + 0,567 * 0,230 + 0,223 * 0,288 = 0,242 [l/km] 

Bf 100 = Motorways [%] * Bf M,LCU100 + Rural Roads [%] * Bf RR,LCU100 + Urban Roads [%] * Bf 

UR,LCU100  

Bf 100 = 0,21 * 0,360 + 0,567 * 0,396 + 0,223 * 0,504 = 0,413 [l/km] 

 

Bf 70 = Bf 0 + (Bf 100 – Bf 0) * LCUweight = 0,242 + (0,413 – 0,242) * 0,70  

= 0,362 [l/km] 
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Bilaga 2 
Nedan visas hur bränsleförbrukningen vid 90 % lastningsgrad baserat på vägtyper i 

Sverige beräknats. 

NTM (2010) ger generella värden för bränsleförbrukningen vid olika vägtyper och olika 

lastbilar. Nedan motsvarande den typ av lastbilar som Coop använder vid in- och 

utforsling till kombiterminaler vid tågtransporterna: 

Vehicle type  Fuel Consumption [l/km] 
   Motorway Rural Roads Urban Roads 
NTM notation ARTEMIS 

notation 
Fuel/engine 
combination 

LCU LCU LCU 
0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

Large 
Lorry/Truck 

Truck 14-20t 
+20-26t 

Diesel, Euro 
I-V 

0,204 0,273 0,199 0,284 0,244 0,352 

Tabell 7: Bränsleförbrukning vid olika lastningsgrader och vägtyper. Källa: NTM (2010). 

NTM (2010) ger även statistik för hur godstrafiken i Sverige i genomsnitt brukar vara 

fördelad. 

Motorways Rural Roads Urban Roads 
21 % 56,7 % 22,3 % 

Tabell 8: Fördelning av tung godstrafik i Sverige 2004. Källa: NTM (2010). 

Detta används för att räkna ut ett viktat värde av bränsleförbrukningen (Bf) vid 90 % 

lastningsgrad (LCU): 

Bf 0 = Motorways [%] * Bf M,LCU0 + Rural Roads [%] * Bf RR,LCU0 + Urban Roads [%] * Bf UR,LCU0  

Bf 0 = 0,21 * 0,204 + 0,567 * 0,199 + 0,223 * 0,244 = 0,210 [l/km] 

Bf 100 = Motorways [%] * Bf M,LCU100 + Rural Roads [%] * Bf RR,LCU100 + Urban Roads [%] * Bf 

UR,LCU100  

Bf 100 = 0,21 * 0,273 + 0,567 * 0,284 + 0,223 * 0,352 = 0,297 [l/km] 

 

Bf 90 = Bf 0 + (Bf 100 – Bf 0) * LCUweight = 0,210 + (0,297 – 0,210) * 0,90  

= 0,288 [l/km] 

 

Dieselförbrukning (kyl-/frysvaror) = 0,288 + 0,056 = 0,344 [l/km] 

 


