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Sammanfattning 
Målsättningen med detta projekt är att undersöka möjligheterna att etablera en plattform för 

sammanställning och redovisning av miljöpåverkan från transportfordon, samt att undersöka 

möjligheten att bestämma precisionen i resultatet. Vidare utreds om Dagab, grossist inom 

Axfoodkoncernen, är i behov av en specifik lösning för detta ändamål och i så fall hur dessa 

beräkningar bäst utförs med avseende på precision kopplat till nödvändiga resurser. 

Lösningen ska kunna användas både som ett stöd för redovisning av nuläge men även som 

stöd för beslutunderlag för framtida förbättringsarbete av miljöpåverkan. 

Metoden för att uppnå målsättningen grundar sig i en närmare studie av nuvarande och 

kommande modeller för beräkning av miljöpåverkan som sedan verifieras mot Dagabs 

verksamhet. Efter en kartläggning av Dagabs informations- och varuflöde utförs en pilotstudie 

på tre av Dagabs egna fordon under två veckors tid. Detta för att påvisa likheter och skillnader 

mellan att beräkna miljöpåverkan genom schablonvärden gentemot beräkningar baserade på 

all tillgänglig relevant information från Dagab. Dessutom utförs separata studier för att 

validera de mätvärden som är tillgängliga via Dagabs egna system. Vidare utförs även en 

kompletterande studie av fyllnadsgrader då detta under tidigare studier visat sig vara ett 

intresseområde.  

Vad gäller redovisningsformen visar studien att det är relevant att redovisa miljöpåverkan i 

både absoluta (gram koldioxid)och relativa (gram koldioxid per tonkilometer) tal. Detta för att 

få en uppfattning om den totala miljöpåverkan, men även ett jämförelsetal som tar hänsyn till 

verksamhetens storlek. Precisionen på slutresultatet av miljöpåverkan är svår att fastställa, då 

resultatet är beroende av olika källor till indata som var för sig innehåller osäkerheter. Ett 

problemområde för Dagab är den del av verksamheten som utgörs av externa aktörer, där 

nödvändig indata inte är tillgänglig, varför schablonvärden i dagsläget är nödvändiga.  

Studien visar att det för Dagab finns möjliga investeringar för att förbättra kvalitet av indata 

samt för att minska arbetsbördan av insamling och bearbetning för att ta fram redovisningstal 

av miljöpåverkan. Ett viktigt steg är att spara all information elektroniskt för att möjliggöra 

automatiska beräkningar. Studien visar också att fordonens fyllnadsgrad, det vill säga 

utnyttjande av lastkapaciteten, har stor inverkan för transportens relativa miljöpåverkan. 

Vidare belyses ekonomiska fördelar då den information som samlas in för beräkning av 

miljöpåverkan även visualiserar potentiella ekonomiska besparingar. 



 

 

Abstract 
The aim of this project is to explore the possibility of establishing a platform for the 

compilation and reporting of environmental impacts from transport vehicles, and to explore 

the possibility of determining the accuracy of the results. Further analysis on Dagab, 

wholesaler in the Axfood Group, shows if there is a need for a specific solution for this 

purpose and if so, how these calculations are optimized in terms of accuracy associated with 

the needed resources. The solution can be used both as a support for the reporting of current 

environmental impacts but also to support decision making for future improvements. 

The methodology to reach the goal is based on a detailed study of current and future models 

for calculating the environmental impact and then verified against Dagab's daily 

activity. After a study of the flow of information and goods within Dagab, a pilot study on 

three of Dagab's own vehicles during two weeks is performed. This to demonstrate the 

similarities and differences when calculating the environmental impact by standard values 

against estimates based on all available relevant information from Dagab. In addition, 

separate studies are preformed to validate the readings available through Dagab's own 

systems. Furthermore, an additional study of the filling degree is preformed since previous 

studies identified this as an area of interest. 

As for the way of reporting, the study shows that it is relevant to report environmental impacts 

in both absolute (grams of carbon dioxide) and relative (grams of carbon dioxide per tonne-

kilometer) terms. This is to get an idea of the overall environmental impact, but also a 

comparison that takes into account the size of the business. The accuracy of the final outcome 

of the environmental impact is difficult to determine. This because the results depend on 

different sources of input, each of which contain uncertainties. One problematic area for 

Dagab is the part of the business that consists of external actors, where necessary input data is 

not available, so standard values are necessary in the current situation.  

The study also shows that there are possible investments for Dagab to improve the quality of 

input data and to reduce the burden of collecting and processing, to produce the report of 

environmental impact. An important step is to store all information electronically to enable 

automatic calculations. The study also shows that vehicle fill rates, ie the use of cargo 

capacity, has a major impact on transport relative environmental impact. Additionally 

economic benefits can be visualized when compiling data and calculating the environmental 

impact. 
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver i korthet bakgrund, problem och mål med arbetet. Därefter följer en 

beskrivning av vilka metoder som används för att uppfylla målet, följt av vilka avgränsningar 

som gjorts. Till sist innehåller även detta kapitel en disposition som syftar till att vägleda olika 

läsare genom rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Då konkurrensen inom olika producerande branscher växer måste företagen profilera sig på 

ett sätt som sticker ut från mängden. Ett sådant sätt är att förmedla en stark miljöprofil, vilket 

har blivit mer och mer populärt bland företagen. Nästan så populärt att det har blivit ett krav 

snarare än något att sticka ut med. Transportlogistik utgör en tydlig och visuell del av 

dagligvaruhandelns miljöpåverkan, som dessutom till stor del är beroende av fossila 

drivmedel.  

Hur stor del av utsläppen från logistiken som kan belastas på produkterna är dock väldigt 

komplext och osäkerheten i dagens beräkningar av miljöpåverkan redovisas sällan. Sett ur ett 

livscykelperspektiv utgör produkterna i sig sannolikt en större miljöpåverkan än själva 

transporten av dem, men detta är i allmänhetens ögon inte lika tydligt och uppenbart.  

Dagligvaru-grossisten Dagab som studeras i denna rapport har sedan flera år bedrivit ett aktivt 

miljöarbete där målsättningen nu är att ta miljöarbetet till en högre nivå som ytterligare ska 

integreras i företagets affärsutveckling. 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet i denna uppgift omfattar precisionsberäkningar för transportlogistikens 

miljöpåverkan. Då Dagabs logistik både innefattar egna bilar och externa åkerier blir 

beräkningarna komplexa och svåra att koppla till rätt källa. Dagens beräkningar har en 

otillräcklig nivå av precision vilket grundar sig i en osäkerhet i indata då beräkningar av 

miljöpåverkan i grunden baseras på schablonvärden. Schablonvärden syftar till att ersätta de 

egentliga värdena för att få en jämförbar uppskattning. Därav önskas följande frågor ett svar: 

 Vilken struktur bör en generell modell för beräkning av transportlogistikens 

miljöpåverkan ha, för att ställa rimliga krav på input men samtidigt generera 

precisionssäker output? 

 På vilken nivå är det relevant att beräkna miljöpåverkan från Dagabs transportlogistik 

och vilken precision kan man uppnå? 

 Vilka kritiska data krävs för att utföra en beräkning med hög precision av 

miljöpåverkan från transportlogistiken och hur kan arbetet för insamling av relevant 

data minimeras? 

 Hur ser Dagabs nuvarande logistik från lager till kund ut, är den dynamisk samt finns 

det tydliga mönster som går att kartlägga? 

 Kommer Dagabs utgående logistik att förändras mycket de kommande åren och i så 

fall hur? 
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1.3 Mål 
Målsättningen med detta projekt är att etablera en plattform för sammanställning och 

redovisning av transportverksamhetens miljöpåverkan med avsevärt högre precision än de 

studerade modeller som används idag. Vidare utreds om Dagab är i behov av en specifik 

lösning och i så fall hur dessa beräkningar bäst utförs med avseende på precision kopplat till 

tillsatta resurser. Lösningen ska kunna användas både som ett stöd för redovisning av nuläge 

men även som stöd för beslutsunderlag för framtida förbättringsarbete av miljöpåverkan. 

1.4 Metod  
Arbetet initieras med en studie av dagens modeller för beräkning av miljöpåverkan från 

transportlogistik, med fokus på en modell som tagits fram av NTM, Nätverket för Transport 

och Miljö (se kapitel 2.1). Genom en kombination av inläsning av relevant litteratur och 

besök på aktuella seminarier skapas en nyanserad bild av både historisk och aktuell kunskap 

inom ämnet. Därefter följer en grundläggande studie av svensk transportverksamhet med 

fokus på dagligvaruhandeln.  

En fördjupning av grossisten Dagabs verksamhet startar i ett tidigt stadium för att få en 

uppfattning om referensramar för arbetet. Detta sker genom en grundläggande introduktion av 

verksamheten i centrallagret i Jordbro, vilket innebär direkt kontakt med samtliga led. Detta 

lägger sedan grunden för vidare fördjupningar inom företagets verksamhet och struktur. 

Genom semistrukturerade intervjuer av berörda personer har en detaljerad avspegling av 

verkligheten skapas med fokus på informations- och varuflöde som sedan används som 

underlag för analys. Eftersom Dagab består av flera enheter som är placerade efter geografisk 

efterfrågan utförs även ett studiebesök vid verksamheten i Backa, beläget utanför centrala 

Göteborg, för att åskådliggöra skillnader och likheter verksamheterna emellan. 

Vidare utförs en pilotstudie på tre av Dagabs egna fordon under två veckors tid för att samla 

in exakt data rörande miljöpåverkan. Syftet med studien är att kartlägga vilken nödvändig 

information för beräkningar av miljöpåverkan som för närvarande är tillgänglig. Från denna 

information beräknas sedan fordonens miljöpåverkan, vilket ger möjlighet till att jämföra 

dessa värden med schablonvärden. Efter pilotstudien utförs även en kompletterande 

dagsstudie av samtliga fordon i Jordbro för kartläggning av fordonens fyllnadsgrader. 

Efter analys av Dagabs verksamhet relateras litteratur med empiri för att skapa en trovärdig 

kravspecifikation för beräkningsmodellen av miljöpåverkan. 

1.5 Avgränsning 
Arbetet inkluderar Dagabs utgående logistik, det vill säga transporten från lager till butik som 

i dagsläget endast består av vägburen transport. Därav kommer arbetet fokuseras på detta och 

tar inte hänsyn till andra transportmedier, till exempel rälsburet. Miljöpåverkan avgränsas till 

beräkningar som rör själva transportarbetet och inte till exempel tillverkning av fordonen som 

utför transporten.  
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2. Litteratur och omvärldsstudie 
I detta kapitel redogörs tre grundläggande områden för denna studie, nämligen dagens 

beräkningsmetoder av miljöpåverkan från transportfordon, den svenska dagligvaruhandeln 

samt den svenska transportverksamheten. En grundlig förståelse inom dessa områden är 

avgörande för de slutsatser som sedan presenteras i rapportens slut. 

2.1 Hur beräknas miljöpåverkan idag? 
Generellt sett bygger dagens beräkningar för miljöpåverkan från transportfordon på olika 

schabloniseringar då all nödvändig information för exakta beräkningar inte är tillgänglig eller 

för kostsam för att det ska vara aktuellt att ta fram. Miljöpåverkan definieras och beräknas på 

olika sätt beroende på vem det är som utför beräkningen vilket gör att resultaten kan vara 

osäkra och framförallt svåra att jämföra med andra.  

Rent generellt utgår beräkningarna utifrån det drivmedel eller elkraft som motorn omvandlar 

till rörelseenergi. I de fall då drivmedel omvandlas till rörelseenergi, sker en omvandling som 

med en viss verkningsgrad (dieselmotorer: η ≈ 45 %, ottomotorer: η ≈ 30 %), men 

omvandlingen resulterar också i värmebildning och i utsläpp av emissioner. Dessa emissioner 

beräknas på olika sätt då vissa är direkt kopplade till bränslets innehåll av ämnet (så som kol 

och svavel som bildar koldioxid och svaveldioxid) medan andra beror på omfattningen av 

bränslets oxidation (kväveoxider, kolväten, kolmonoxid samt partiklar). (Swahn, 2009) 

Vid bestämning av koldioxidutsläpp baseras beräkningarna i första hand på mängden kol som 

bränslet innehåller, vilket kan variera mellan olika typer av bränsle (bensin och diesel) samt 

råoljans ursprung. Vid dagens beräkningar används däremot oftast ett genomsnittligt värde 

inom de olika bränsletyperna. Enligt Amerikanska Naturvårdsverket, närmare bestämt The 

Code of Federal Regulations (40 CFR 600.113) används värdena 0,64 kilogram kol per liter 

bensin samt 0,73 kilogram kol per liter diesel. Dock är gränsen för Svensk miljöklass 1 för 

diesel 0,69 kilogram kol per liter. (Swahn, 2009) 

Omvandlingsfaktorn för utsläppt koldioxid per liter bränsle bygger på förhållandet mellan 

kolets (C) och koldioxidens (CO2) molekylvikt (M), men bör egentligen även ta hänsyn till 

förbränningsprocessen då just allt kol inte förbränns fullständigt. Dock anser ICCP 

(Intergovernal Panel on Climate Change) att denna oxidationsfaktor ligger på 99 % varför 

fullständig förbränning brukar utgöra grunden vid beräkningar då bränslets kolinnehåll ofta är 

en större osäkerhet än ett teoretiskt bortfall på en procent i förbränningen. Av större vikt är 

som sagt förhållandet av kolets och koldioxidens molekylvikt som enligt periodiska systemet 

är (kol = 12 g/mol, syre = 16 g/mol) 12/44, enligt ekvation (1). 

  

    

 
  

        
 

  

  
    (1) 

På samma sätt går svaveldioxider att beräkna men med andra molekylviktsförhållanden. 

Omfattningen på de emissionerna som beror på motorns förbränningsprocess kräver studier 

för att bestämma. I och med allt högre krav på motorers miljöprestanda har tillverkare av 
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motorer
1
 och olika sammansatta forskningsgrupper

2
 utfört omfattande motortester. Detta med 

hänsyn till olika bränslekvalitéer och sammanställt nyckeltal, se tabell 1, för olika emissioner 

kopplade till olika bränsletyper samt vilken motor som används. (Swahn, 2009; Bäckström et 

al, 2010) 

Tabell 1 Sammanställning av olika reglerade emissionsutsläpp beroende av motorns emissionsstandard 

(euroklass).(Bäckström et al, 2010) 

Euroklass Tillträdelseår Test 
Kolmonoxid 

[g/kWh] 

Kolväten 

[g/kWh] 

Kväveoxider 

[g/kWh] 

Partiklar 

[g/kWh] 

I 1992 ECE R-49 4,5 1,1 8,0 0,612 

II 1996 ECE R-49 4,0 1,1 7 0,25 

III 1999 ESC & ELR 1,5 0,25 2 0,02 

IV 2005 ESC & ELR 1,5 0,46 3,5 0,02 

V 2008 ESC & ELR 1,5 0,46 2 0,02 

VI 2013 ESC & ELR 1,5 0,13 0,4 0,01 

 

NTM, Nätverket för Transporter och Miljön är en icke vinstdrivande organisation vars syfte 

är att etablera en gemensam bas för hur miljöpåverkan kan beräknas och redovisas. Genom att 

NTM erhåller data från sina medlemmar, som vanligtvis består av företag med stor 

logistikverksamhet (bland andra Hennes & Mauritz, Ericsson, Unilever med mera), åkerier, 

speditörer, fordonstillverkare och miljöorganisationer, har organisationen lyckats bygga upp 

en plattform med information om olika fordon och hur deras bränsleförbrukning varierar med 

avseende på ett antal olika parametrar. Dessa parametrar är: 

 Typ av fordon, med avseende på storlek 

 Emissionsstandard för motorn
3
 

 Typ av bränsle 

 Fordonets fyllnadsgrad 

 Typ av väg som fordonet transporterar varor på 

 Trafik som vanligtvis belastar de vägar som fordonet kör på 

                                                 
1
 Data för dieselmotorer finns sammanställt på www.dieselnet.com 

2
 ARTEMIS EU FP5-project, ROAD transport Europe s. 13 

3
 I Europa har en standard med ett antal olika steg satts upp med hänsyn till den teknik som motorn är utrustad 

med som påverkar utsläppen från motorn. Standarden kallas för Euroklasser och är i dagsläget graderad från 

Euro 0 (eller tidigare) till Euro 6. 
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Genom att kombinera dessa parametrar kan olika schablonvärden tas fram, som syftar till att 

avspegla transportens miljöpåverkan i relativa tal.  

”Det relativa prestandamåttet baseras på det absoluta måttet i relation till utförd nytta, 

uttryckt som till exempel transportarbete [g/tonkm], tidsenhet [l/h] eller ekonomisk 

omsättning eller resultat [kg/kr, EUR etc.].” (Swahn, 2009) 

Även om det relativa måttet är lätt att jämföra med andra verksamheter är det även av intresse 

att redovisa ett absolut mått som är definierat enligt:  

”Det absoluta prestandamåttet uttrycks som en mängd resursförbrukning [MJ, kWh, liter, kg] 

för aktiviteten samt mängd utsläpp från aktiviteten, vilka för transport ofta utgörs av 

luftburna emissioner från förbränning men även läckage och slitage.” (Swahn, 2009) 

NTM redovisar olika metoder för beräkning av schablonvärden där varje rapport relaterar till 

ett specifikt transportsätt, flyg, sjöfart, räls- eller vägburen transport. Denna studie behandlar 

dock endast vägburna transporter. 

För vägtransport beskrivs åtta huvuddelar i kalkylering av miljöprestanda, nämligen: 

1. Insamling av information om frakten (vikt, volym, cargo holders) 

2. Bestämning av relevant fordon samt fyllnadsgrad av lastkapacitet 

3. Operationens distans och typ av väg. 

4. Typ av bränsle och konsumtion 

5. Bestämning av emissionsfaktorer och energiinnehåll på bränslet 

6. Beräkning av data för fordonets miljöprestanda (energianvändning och luftburna 

emissioner) för operationen 

7. Kompensering för effekterna av efterbehandling av avgaser 

8. Allokering till undersökt last 

(Bäckström et al, 2010) 

Eftersom dessa åtta punkter inte alltid är möjliga att bestämma/utföra exakt föreslås det även i 

rapporten olika modeller och metoder för att skatta dessa värden.  

Omvandlingsfaktorn i sig kan även den variera med avseende på hur stor del av 

miljöpåverkan som ska belasta bränsleförbrukningen. Man kan tillexempel endast räkna på de 

faktiska utsläpp som sker vid förbränning av bränslet, eller så adderar man även utsläpp som 

sker vid tillverkning och transportering av bränslet från produktion till tankning. NTM har 

tagit fram olika omvandlingsfaktorer för olika typer av bränslen och kvantiteten på dem 

beroende på hur stor del av utsläppen som ska inkluderas. 
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Fordonens fyllnadsgrad är ett viktigt mått för miljöpåverkan då fyllnadsgraden i viss mån 

även anger ett effektivitetsmått av fordonens lastkapacitetsanvändning. Men helt så enkelt är 

det inte heller. Att ett fordon har hög fyllnadsgrad behöver inte betyda att det är mer effektivt, 

eller påverkar miljön mindre än ett fordon med lägre fyllnadsgrad. En högre fyllnadsgrad 

genererar dock oftast ett lägre relativt mått på miljöpåverkan, men därmed behöver inte den 

absoluta miljöpåverkan minska. För att förtydliga detta ges ett fiktivt exempel på en åkning 

från lagret (där lastningen antas ske) med fyra planerade stopp A, B, C och D. Ponera att varje 

stopp har ungefär lika stora leveranser och att avstånden mellan stoppen och lagret är 

jämförbara med storlekarna på pilarna. I figur 1 nedan åker fordonet fullastad till närliggande 

A. Redan efter första stoppet fortsätter fordonet med ett ofyllt lastutrymme vilket ger en 

negativ inverkan på fyllnadsgraden, men samtidigt gör minskningen i last att motorn drar 

mindre bränsle. 

 

 

 

I det stora hela kommer denna typ av körning vara effektiv i den mån att fordonet inte kör 

fullastat längre än vad som behövs på bekostnad av att fyllnadsgraden kommer att sjunka allt 

eftersom fordonet lossat varor. 

 

 

Lager 

Butik A 

Butik C 

Butik B 

Butik D 

Figur 1 Illustrerar hur ett fordon kör en slinga med full last till A, det vill säga det stopp som geografiskt ligger 

placerad närmst lagret. Slingan fortsätter till stopp B, C och till sist D, där fordonet lämnar sista lasten. 
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Ponera istället att fordonet väljer att åka en längre sträcka fullastad och utföra första 

lossningen vid det stopp som ligger längre ifrån lagret, se figur 2. Detta skulle innebära att 

lastbilens fulla kapacitet utnyttjas i större grad, men samtidigt kommer motorn att dra mer 

bränsle. Den absoluta miljöpåverkan kommer med all sannolikhet att öka vi denna typ av 

körning trots att fyllnadsgraden och eventuellt den relativa miljöpåverkan minskar. Men det 

finns även andra medel för att öka fyllnadsgraden och det är att efter varje lossning ta med 

något därifrån och därmed bättre utnyttja lastbilens fulla kapacitet. Beräkningen för den 

viktmässiga fyllnadsgraden illustreras nedan i ekvation (2). 

                 
                  

 
   

                          
    (2) 

Ett annat sätt att mäta hur effektivt fordonets effektivitet utnyttjas är att beräkna 

utlastningsgraden. Vid 100 procents utlastningsgrad är fordonet lastat till sin fulla kapacitet då 

det lämnar lagret för att leverera varor. Beräkningen för den viktmässiga utlastningsgraden 

illustreras nedan i ekvation (3). 

                    
                         

             
    (3) 

På samma sätt går det att räkna ut den ytmässiga fyllnads- och utlastningsgraden, men då med 

hänsyn till hur väl golvytan på fordonet utnyttjas. Lastutrymmen är ofta dimensionerade efter 

att kunna transportera ett antal pallplatser. 

2.2 Hur fungerar den svenska dagligvaruhandeln? 
Svensk dagligvaruhandel består av livsmedel och förbrukningsvaror för hushåll. 

Verksamheten fungerar genom att grossister köper in produkter av producenter och lagrar 

dessa för att sedan distribuera ut till butikerna, som säljer varor till konsumenten. Den svenska 

marknaden består till drygt 90 % av fyra stora aktörer, nämligen Axfood, Bergendahls, Coop 

Lager 

Butik A 

Butik C 

Butik B 

Butik D 

Figur 2 Illustrerar alternativ slinga med första lossningen i stopp D, det vill säga det stopp som geografiskt 

ligger placerat relativt långt bort från lagret. 



8 

 

och ICA. Utöver dessa finns även två lågpriskedjor Netto och Lidl som tillsammans utgör 

under 10 % av marknaden. Dagligvaruhandelns försäljning 2010 uppgick till 202,4 miljarder 

kronor (inklusive moms), en ökning på 2 procent från föregående år då marknaden dock 

procentuellt sett ökade med 5,8 procent. (Delfi, 2010) Svensk dagligvaruhandel visar en 

stadig ökning i årsomsättning enligt figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Svensk dagligvaruhandels årsomsättning de fem senaste helåren från 2010.(Delfi, 2010) 

ICA dominerar den svenska dagligvaruhandeln med en marknadsandel som knappt utgör 

hälften av den totala marknaden. Inom ICA finns olika typer av profiler av butiker, nämligen 

Nära, Supermarket, Maxi samt Kvantum. Den näst största aktören är Coop, som utgör drygt 

20 procent av marknaden. Inom Coop sker 30 procent av deras försäljning via stormarknader 

och resterande 70 procent av övriga butiker. Den tredje största aktören Axfood utgör drygt 15 

procent av dagligvarumarknaden med en omsättning på drygt 30 miljarder kronor år 2010. 

Axfood är indelat i Willys, som utgör 67 procent av försäljningen, Hemköp med 31 procent 

samt Prisextra som utgör de resterande 2 procenten. Bergendahls domineras av Bergendahls 

Foods (främst City Gross) med 86 procent av omsättningen, men består även av kedjan 

Matrebellerna vars omsättning utgör 14 procent av Bergendahls totala. Slutligen består den 

svenska dagligvarumarknaden av tyska Lidl (3,1 %), Netto (2,2 %) och Vi (1,8 %). 

Geografiskt sett varierar marknadsandelarna aktörerna emellan något, i norra Norrland utgörs 

marknaden endast av ICA, Axfood och Coop, medan i södra Norrland och Stockholm har 

även Bergendahls och Lidl slagit sig in på marknaden. I resterande delar av landet finns 

samtliga aktörer representerade om än i olika omfattning. 

Under 2000-talet har stora förändringar av de ledande aktörerna inom stormarknadskonceptet 

skett. Dels genom tillskott av nya aktörer, men även genom förändring av marknadsandelar av 

de traditionellt stora aktörerna ICA och Coop. Under det senaste decenniet, sett till dessa 

kedjors sammanlagda försäljning, har ett dominansskifte ägt rum då Coop har gått från att år 

2000 utgöra 60 procent av marknaden (ICA 40 %) till att år 2010 endast utgöra 33 procent 

(ICA 67 %) kedjorna emellan. Hur marknadens fortsatta utveckling kommer att se ut är svår 
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att avgöra då nya lågpriskedjor från Centraleuropa slår sig in på den svenska marknaden samt 

att nya konstellationer ständigt representerar den svenska befintliga marknaden. 

Angående trender och påverkande faktorer på svensk dagligvaruhandel, menar Tomas 

Larsson från Handelns Utredningsinstitut (HUI) att konsumenter köper ungefär lika stora 

volymer mat per person, men beroende på den ekonomiska situation som konsumenten 

befinner sig i handlas varor i olika prisklasser. Detta innebär att volymens utveckling borde 

vara lättare att bestämma, medan omsättningen i kronor är beroende av olika ekonomiska 

förutsättningar. Detta innebär i sin tur att beräkningar av miljöpåverkan vars beroende är 

starkt av varornas volymer borde gå att uppskatta relativt bra över tid. Självklart är dock att 

det finns undantag inom dagligvaruhandelns volymer inom olika tidsperspektiv. Exempel på 

dessa är traditionella högtider så som påsk, midsommar, ramadan, och jul då många produkter 

överkonsumeras. Ett annat exempel i ett kortare tidsperspektiv är att det konsumeras mer 

varor (åtminstone sker större inköp) strax efter löning varje månad än i mitten på månaden 

strax innan löning, då mer kompletterande inköp av lägre volymer äger rum. 

2.3  Hur fungerar den svenska transportbranschen? 
Alla varor måste transporteras, vissa en lång sträcka med stor omsorg, andra en kortare 

sträcka utan större hänsyn till skaderisk. I en globaliserad värld ökar inte bara tillgängligheten 

till information och varor från andra länder, den ökar dessutom transportverksamheten.  

”Teoretiskt brukar det sägas att de skapar tids- och platsnytta, eftersom varan har ett högre 

värde vid en viss plats och vid en viss tid”. (Transportstyrelsen, 2010) 

Transportverksamhet inom handeln syftar till att vara en länk mellan producent och 

konsument. Utan transportarbetet skulle många verksamheter fallera totalt. Trots att 

transportverksamheten är av hög funktionell vikt så utgör denna del en relativt liten 

kostnadspost, jämfört med andra delar av verksamheten, så som tillverkning och lagring. 

Många producenter väljer att placera sin tillverkning i länder med låga lönekostnader, trots att 

detta innebär att produkten måste transporteras en längre sträcka för att nå konsumenten. 

Dessutom är ofta lokalhyran för en butik relativt hög då dessa ofta placeras strategiskt nära 

kunden. Genom att utnyttja butikens yta optimalt är det ofta lönsamt att bedriva 

lagerverksamhet på en annan placering än den där produkten faktiskt säljs vilket även det 

innebär ökat transportarbete för att varorna i butiken inte ska ta slut. Även om dessa beskrivna 

lösningar för företagen är ekonomiskt lönsamma har de ett pris på miljön som är viktig att i 

första hand belysa, men även att värdesätta och aktivt arbeta med. En trovärdig och rättvis 

redovisning av miljöpåverkan från transportverksamheten är ett första steg, därefter borde ett 

aktivt arbete för att minska miljöpåverkan vara en naturlig följd. 

”Den grundläggande drivkraften för transportproduktion är att dimensionera transportmedel 

rätt för att sedan utnyttja dessa maximalt med tillräckligt stor servicegrad för kunderna.” 

(Swahn, 2009) 

Detta innebär att transportverksamheten är inte bara styrd av ekonomiska faktorer utan måste i 

många fall även ta hänsyn till kunders krav på servicegrad. Detta krav sätter även 
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begränsningar för transportverksamhetens optimering med hänsyn till både ekonomisk och 

miljömässig effektivitet. 

Transportverksamheten mellan producent och konsument kan bestå av flera olika aktörer. 

Några vanligt förekommande aktörer är: 

 Transportmäklaren eller transportsamordnaren, vars huvudsakliga uppgift är att 

upprätthålla kontakten med speditören eller transportföretaget. 

 Speditören planerar transporten och ansvarar för kontakten med åkerier. Detta kan 

innebära samlastning, omlastning, förtullning, försäkring och lagring. 

 Transportföretaget eller åkeriet tillhandahåller fordon och chaufförer mot ersättning. 

 Befraktaren är den aktör som efterfrågar transporttjänsten och kan antingen vara 

avsändaren eller mottagaren.  

 

”Konsolidering kan ske på flera håll bland logistikkedjans aktörer. Konsolidering innebär i 

transportsammanhang att leveranser kombineras för att minska transportkostnader” 

(Transportstyrelsen, 2010) 

 

Godstransportarbetet har påvisat en stadig ökning de senaste åren, med undantag från 2009 då 

finanskrisen troligtvis påverkade handeln negativt. Nedan i figur 4 visas statistik över det 

totala godstransportarbetet i Sverige med en separat redovisning av svenska lastbilar i 

inrikestrafik. 

 

Figur 4 Den blå kurvan illustrerar den totala svenska godstransportens utveckling sedan 1972 till 2010 uttryckt 

i miljarder tonkilometer. Den röda illustrerar under motsvarande tid godstransporter av svenska lastbilar 

i inrikestrafik.(Statistiska centralbyrån, 2011) 

Vägtransporten består av olika moduler för att anpassa fordonen till behov av kapacitet och 

storlek på fordon. I figur 5 illustreras de moduler som systemet normalt består av, nämligen, 

7,82 meter långt flak (A), högst 13,6 meter lång påhängsvagn (B), dolly, bilar och/eller annan 

släpvagn. Enheterna kan sättas samman till tre olika typer av fordonskonstellationer, bil med 

tillkopplad dolly och påhängsvagn, dubbla påhängsvagnar eller bil med tillkopplad 

påhängsvagn och släpkärra. 
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Figur 5 Illustering av olika moduler för vägburen transport.(Transportstyrelsen, 2010) 

Då den sammanlagda längden är begränsande kan modulernas längder variera. Då en 

påhängsvagn är kortare än 13,6 meter kan tillhörande flak vara motsvarande längre. 

Sammanlagd flaklängd får dock maximalt vara 21,86 meter enligt figur 6. 

(Transportstyrelsen, 2010) 

 

Figur 6 Illustrering av olika konstellationer för vägburna transportfordon med maxlängd 21,86 meter. 

(Transportstyrelsen, 2010) 

Trots att transportarbetet är vitalt inom produktionsverksamhet är det fortfarande en del som i 

många fall inte är ekonomiskt styrande. Dock finns det stora potentiella kostnadsbesparingar 

inom transportarbetet, inte minst sett till oljeprisets senaste och förmodligen kommande 

utveckling.  

”Det blir allt vanligare att dagens transporter använder diverse IT-system som stöd. Allt från 

GPS i lastbilarna till system där slutkunden själv kan följa sitt gods på vägen. Inget pekar på 

att detta är en övergående trend, utan snarare tvärtom. Allt fler stödsystem tas fram för att 

underlägga planeringen och distributionen av gods. (Regeringens logistikforum, 2011) 
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I kommande kapitel om Dagabs verksamhet beskrivs ett sådant IT-system som de använder 

sig av. Detta system kan användas både som ett kontrollverktyg, men även för uppföljning av 

bränsleförbrukning som ligger till grund för beräkningar av miljöpåverkan. 
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3. Kartläggning av Dagab 
Följande kapitel beskriver till en början koncernen Axfood och Dagabs aktuella verksamhet i 

korthet. Därefter följer en fördjupning inom de områden som är av större vikt för studien samt 

hur Dagabs verksamhet väntas se ut i framtiden. 

3.1 Hur ser Dagabs verksamhet ut idag? 
Axfood bedriver sin verksamhet inom dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln drivs 

genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 225 

stycken. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till 

Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under 

varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 650 handlarägda 

butiker. (Axfood, 2011) 

Dagab är logistikpartner till Axfoodkoncernens butikskedjor Willys, Hemköp, PrisXtra och 

Tempo, samt till Vi-handlarna. Leveranser sker till cirka 500 butiker runt om i landet från de 

två huvuddistribunalerna Backa i Göteborg och Jordbro i Stockholm och från två 

kompletterande färskvarulager i Borlänge och Jönköping. Dagabs distribuerade 

årsomsättning, som bestod av 700 000 ton levererade varor till butiker runt om i Sverige, 

uppgick år 2010 till 17408 miljoner kronor, en ökning med drygt sju procent mot föregående 

år. (Axfood, 2011) 

Dagabs fordonsflotta består av ett antal lastfordon vars eget lastutrymme i denna rapport 

kallas för flak. Dock finns vissa fordon som är utrustade med en trailer, ett lastutrymme som 

är kopplat till dragbil genom en vändskiva (en rörlig led) utan något flak emellan. Utöver 

dessa lastutrymmen finns det även släp (definierad nedan som Egentlig släpvagn) och kärror 

(definierad som släpkärra), där släp är större än kärror samt att de större släpen måste fördela 

axeltrycket på flera punkter, se tabell 2 nedan (Dagabs fordonsdatabas, 2011). 

Tabell 2 Sammanställning av Dagabs fordonsflotta samt monterbara lastutrymmen. I tabellen redovisas även 

snittålder i antal år samt summerad lastyta uttryckt i pallplatser det vill säga ett tvådimensionellt mått 

på golvytan som är lastbar. Slutligen redovisas även antalet fordon där Fleet Managemnet Systemet 

”Fleetech” är monterat. 

Fordonstyp Antal 
Snitt ålder 

[år] 
PPL (golv 
platser) 

Fleetech monterat 

Lastbilar 119 4,6 2049 8 

Släp 59 4,5 1453 0 

Trailer 21 4,2 693 0 

Kärror 10 10,9 179 0 

Dolly 17 4,1     

Totalt: 226 4,8 3502 8 

Följande definitioner är hämtade från sv.wikipedia.org/wiki/Släpvagn: 
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 Egentlig släpvagn. Har minst två axlar (en i varje ände). Utövar en relativt liten vertikal 

belastning på bilens draginrättning. 

 Släpkärra. En sådan har en eller två axlar placerade ungefär på mitten, och utövar en 

större vertikal belastning på bilens draginrättning. (Exempelvis husvagnar fungerar enligt 

denna princip) Kallas ofta "Jigg" när den sitter efter en tung lastbil. 

 Semitrailer. Avsedd att dras av speciell dragbil ("semitrailerdragare"). Är inte ett egentligt 

släp utan klassas i en egen klass: påhängsvagn. Semitrailern dras av en trailerdragare (en 

lastbil med vändskiva), alternativt hänger man den på en dolly och drar den efter en vanlig 

lastbil 

 Dolly. Är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) så den kan fungera som en 

styraxel till en semitrailer så att denna fungerar som en egentlig släpvagn. När dollyn dras 

utan påhängsvagn räknas den som släpkärra. 

Nedan visas i figur 7 en sammanställning av olika kombinationer av lastfordon och 

påkopplade lastutrymmen med tillhörande bilder för att ge en visuell uppfattning om hur 

dessa kan se ut. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Husvagn
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Figur 7 Illustrering och namngivning av olika standardfordonstyper, indelade efter maxtillåten lastvikt med 

motsvarande bild av fordonet. (Bäckström et al, 2010) 

Gällande fordonens motorer finns även en sammanställning av deras emissionsstandard. 

Beroende på inköpsår men även till viss del fabrikat håller motorerna en viss 

emissionsstandard, vilka för Dagab redovisas nedan i tabell 3. 

Tabell 3 Sammanställning av Dagabs fordonsmotorers emissionsstandard.(Dagab 2011) 

Emissionsprestanda 
Antal 

Fordon 

Euroklass 1 0 

Euroklass 2 7 

Euroklass 3 40 

Euroklass 4 0 

Euroklass 5 72 

Sammanställningen visar en klar dominans av Euroklass tre och fem, men även att det 

existerar sju äldre fordon vilkas motorer endast håller Euroklass två. Dessa fordon antas dock 

bli ersatta av nya fordon inom en snar framtid. 
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Fordonens lastutrymmen är utrustade med aggregat vars syfte är att hålla rätt temperatur för 

det varuslag som transporteras. Inom dagligvaruhandeln transporteras varor som vanligtvis 

indelas i tre olika varugrupper, nämligen frysvaror, färskvaror och kolonialvaror. Vid leverans 

av varor till butik brukar stickprov tas på produkterna så att deras kvalité kan säkerställas. 

Vissa fordon är utrustade med flera aggregat, exempelvis ett i främre delen av lastutrymmet 

och ett i bakre delen. Dessa aggregat har i vissa fall en egen bränsledriven generator (med 

egen bränsletank), medan andra aggregat drivs av fordonets motor. Ur miljösynpunkt är detta 

en stor skillnad då fordonens motorer i regel har markant bättre utvecklad miljöteknik än de 

relativt enkla motorer som driver aggregaten separat. De aggregat som drivs via fordonets 

motor släpper därmed ut mindre föroreningar. 

3.1.1 Dagabs utgående logistik 

Transportarbetet som Dagab utför bygger på transport av inköpta varor från tillverkare till 

lager, så kallat inbound eller ingående logistik, samt transport mellan lager och från lager till 

butik, även kallat utgående logistik, outbound eller distribution se figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Illustrering av Dagabs transportverksamhet. De block som innehåller tre punkter syftar till att klargöra 

att ytterligare block finns i verkligheten men de antingen ser likadana ut som block på samma hierarkiska 

nivå eller hamnar utanför avgränsning för studien. 

Då denna rapport är avgränsad till att beräkna företagets miljöpåverkan kopplat till företagets 

utgående logistik följer endast en fördjupning inom detta område. Dagabs utgående logistik 
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består av transportarbetet från lager ut till butik. Detta arbete fördelas grovt mellan tre olika 

verksamheter, distribution via egenägda och inhyrda fordon som sköter närdistributionen, 

samt genom externa åkerier som utför distribution vars geografiska placering befinner sig 

längre bort än vad en chaufför hinner transportera varor under en vanlig arbetsdag.  

3.1.2 Dagabs verksamhet i Jordbro 

Verksamheten i Jordbro som år 2010 utgjorde cirka 43 procent av den totalt distribuerade 

volymvikten är den enskilt största verksamheten och det är även där som denna studie har sitt 

huvudfokus. 

Informations- och varuflöde 

På Dagab Jordbro finns ett centralt IT-system som heter Dialog. Systemet används av flera 

olika avdelningar som kommunikationsverktyg mellan avdelningarnas egna system och 

lagring av data. Utöver Dialog finns även ett röststyrt plocksystem på lagret, ett 

lastningskontrollsystem som kallas Säkra leveranser, ett ruttplaneringssystem som heter 

LogiX och ett Fleet Managementsystem av tillverkare Fleetech. Nedan i figur 9 illustreras 

sambanden mellan de olika verktygen från order av kund till leverans av varor. Givet att 

schablonvärden inte används lägger dessa olika system grunden för den datainsamling som 

krävs för att beräkna Dagabs miljöpåverkan. 

 

Figur 9 Illustrering av Dagabs informations- samt varuflöde från att kundorder tas emot till kontroll av 

fordonens framföring vid leverans. Processerna är placerade i kronologisk ordning, dagsindelningen är 

horisontell med start i dag 1 till vänster och slut i dag 3 till höger. Under dagen finns en vertikal 

indelning med första processen för dagen placerad högst upp och den sista längst ned. 
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Dialog heter det verktyg som i dagsläget fungerar som ett integrerande system mellan de 

andra verktygen. Det är även Dialog som utgör gränssnittet mellan användaren och den 

information som finns lagrad i Dagabs databaser. 

LogiX i sin tur är ett GIS-program (Geografiskt InformationsSystem) vars huvuduppgift är att 

stödja ruttplaneringen. Genom att samtliga kundorder sammanställs i en textfil i Dialog finns 

det underlag för ruttplanering då volymer och butikernas placering samt krävda tidspassning 

är kända. Indata som t ex orderdata från kunden, skickas in i LogiX som textfiler 

(kommaseparerade filer, CSV), även utdata har detta format. Indata formateras enligt en av 

Dagab fördefinierad struktur med kopplade attribut. När orderdata importerats till LogiX kan 

en automatisk optimering genomföras. Detta innebär att orderdata fördelas mellan olika bilar 

och besöksordningen bestäms. Därmed går det enkelt att gå in i varje enskild rutt och se till 

exempel när en order skall utföras och delsträckor/restider mellan olika kunder. I attributdata 

måste koordinater för start- och slutdestination finnas med, vilka antingen kan anges i latitud 

och longitud eller som en adress där positionen sedan bestäms med så kallad geokodning. 

(DPS, 2011) 

Röstplock är det system som plockarna i lagret använder sig av. Systemet består dels av en 

röst som informerar vad som ska plockas, dels av en röstkvittens från plockaren, det vill säga 

det som finns tillgängligt i lagret. Röstplocksystemet beräknar sedan volymen på den totala 

lasten per pall utifrån uppgifter om varornas volym och vikt som uppges av tillverkaren. 

Därefter skapas en streckkod fästes på tillhörande pall. 

Säkra Leveranser heter det system som kontrollerar lastningen av varor på fordonen. 

Systemet tar emot information om vad som plockats från lagret som är indelat i de rutter som 

är framtagna i LogiX. Informationen lagras tillfälligt i handdatorer som sedan används vid 

själva lastningsprocessen. Genom att handdatorerna har en streckkodsavläsare kan varje lastad 

pall avläsas och därmed registreras som lastad. Streckkoden innehåller information om 

pallens totala volym och vikt samt tillhörande destination. När samtliga pallar är lastade, det 

vill säga av lastaren avläst streckkod, ger handdatorn en signal till lastaren att lastningen är 

fullbordad och skickar därmed samma information till Dialog så att Transportledningen blir 

informerade om att fordonet är redo att leverera varorna till kunden. Utöver registrering i 

Säkra Leveranser fyller även lastaren i en transportsedel om hur många pallar som lastats och 

vilken typ av lastbärare som används. Vanligaste typen av lastbärare är europapall, men det 

finns även andra versioner så som plastpallar, halvpallar, rullvagnar och plastlådor, se figur 

10.  
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Figur 10 Illustrering av olika lastbärare. Europapall till vänster och plastlåda till höger.(www.google.se, 

sökord lastpall, 2011) 

Transportsedeln följer sedan med under leveransen och vid lossning redovisas antal och typ 

av lastbärare av mottagaren. 

Transportledning är den grupp som då ruttplaneringen är färdigställd tillsätter lämplig fordon 

för rutten. För varje dag uppdateras en lista över tillgängliga fordon, vilken beror av de egna 

fordon, släp och kärror som är goda för bruk samt de inhyrda fordon som täcker upp behovet 

som de egna fordonen inte klarar av. 

Fleetech heter det Fleet Management System som nyligen implementerats i Dagabs egna 

fordon. Det fungerar genom att ett så kallat CAN-bus monteras i fordonet. Information om 

bränsleförbrukning, hårda inbromsningar, hastighet, geografisk placering och temperatur i 

lastutrymmet redovisas på en skärm inne i förarhytten samt skickas trådlöst via GPRS 

(General Packet Radio Service) till kontoret. Från denna information kan rapporter 

sammanställas angående fordonsekonomi, miljöredovisning, temperaturuppföljning och 

trafiksäkerhet. (Fleetech, 2011) 

3.1.3 Dagabs verksamhet i Backa 

Verksamheten i Backa är Dagabs andra centrallager som är beläget strax utanför centrala 

Göteborg. Den består av 23 egna fordon och 19 tillhörande släp. Under en normal dag brukar 

15 fordon hyras in som sköter stadsdistributionen, varav 4 fordon endast kör första passet på 

morgonen då leveranstrycket är som störst. Utöver detta hyr de in 11 fordon som sköter 

distributionen som inte är inom räckhåll från Backa under en arbetsdag. 

Likt verksamheten i Jordbro bygger ruttplaneringen på de volymer som butikerna beställer. 

Istället för LogiX använder sig personalen i Backa av en Excel-fil där planeringen utförs. De 

bilar som går längst sträcka fylls först, sedan planeras närdistributionen. För att planera efter 

butikernas geografiska placering används nätbaserade verktyg, till exempel www.hitta.se. 

Volymerna i Excel-filen sparas i Dagabs egna nätverk och är tillgänglig flera år framöver. 

Dock finns endast information om godsens vikt i ”Dialog” vilket av resursskäl endast sparas i 

en vecka efter att transporten är utförd. 

Mycket av arbetet är baserat på erfarenhet då få systemverktyg finns att luta sig mot. Detta 

gör att få moment är automatiserade och därmed onödigt tidskrävande, men fördelar kan 

utvinnas genom att arbetet blir väldigt flexibelt.  

http://www.google.se/
http://www.hitta.se/


20 

 

Då mycket av tillverkningen av inrikesprodukter som Dagab köper in befinner sig i de södra 

delarna av landet jobbar verksamheten i Backa mycket med körningar från tillverkare in till 

Dagabs egna lager.  

Då planeringen för rutterna är klara i Excel-dokumentet ska informationen manuellt föras in i 

lastningssystemet ”Säkra Leveranser” för att kontrollera vad som lastas, i vilken ordning, på 

vilket fordon och när det ska lastas. Detta utförs likt Jordbro via ”Dialog” där kundnummer 

och namnet på butiken, traden och leveransordningen läggs in i Säkra Leveranser. Fordon och 

släp lastas sedan under natten så att chaufförerna kan lämna lagret direkt vid ankomsten 

morgonen därpå. 

Plockmonitor är ett verktyg som möjliggör att personalen på kontoret kan följa lagerarbetet 

och planera utifrån direktuppdaterad information. Detta verktyg skapar även en förutsättning 

att kontorspersonalen som har kontakt med butikerna kan estimera när plockarbetet i lagret är 

klart och därmed uppskatta när fordonen kan väntas lämna lagret på väg mot butikerna. 

Efter att samtliga körningar är inlagda i ”Säkra Leveranser” och varorna är plockade i lagren 

skrivs tillhörande transportsedlar ut på transportkontoret. Transportsedlarna skrivs ut 

allteftersom de är färdigplockade på lagret.  

3.2 Hur ser Dagabs verksamhet ut i framtiden? 

Dagab har sen flera år tillbaka jobbat för att uppnå en mer centraliserad organisation. Tidigare 

var Dagab uppdelat i Dagab nord och Dagab syd, men denna indelning är idag formellt 

utsuddad och även om de geografiskt olika verksamheterna har något skiljande rutiner så 

samarbetar de med varandra. Dagabs mål är att fortsätta utvecklingen i denna riktning och 

inom företaget pågår för närvarande ett stort förändringsprojekt som bygger på att 

implementera affärssystemet SAP. I och med implementeringen av detta affärssystem 

kommer informationsflödet och därmed arbetsrutinerna att förändras inom verksamheten.  

Från att verksamheten består av flera olika system för unika processer syftar SAP till att 

integrera dessa system och automatisera flera moment som i dagsläget utförs manuellt. 

Däremot kommer verksamheten fortfarande stödjas av röstplock, LogiX, handdatorer och 

Fleetech, men SAP utgör ett gränssnitt mellan verktygen samt till användaren. Införandet av 

det nya affärssystemet syftar även till att fånga upp tillgänglig information elektroniskt för 

mer effektiv hantering av denna. Ett exempel på detta är arbetet med tillsättning av fordon till 

planerade rutter som idag utförs manuellt med penna och papper. Den framtida planen är dock 

fortfarande baserad på manuellt arbete, men genom ett elektronisk medium i form av SAP. 

Tanken är även att all information om lastning från lagret till fordonen baseras på elektronisk 

information från handdatorerna som nu använder Säkra leveranser, som sedan i SAP ska 

kopplas till den fordonstyp som lastats. Med denna information blir det möjligt att beräkna 

hur väl fordonens lastutrymme utnyttjas med avseende på viktmässig kapacitet, även kallat 

fordonens utlastningsgrad. I och med implementeringen av SAP kommer innefatta hela 

Dagabs verksamhet kommer även LogiX implementeras i resterande delar av företaget. 
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4. Studie av beräkningsmodeller samt fyllnadsgrad 
För att skapa en uppfattning av vilka indata som är möjliga att bestämma, men även 

nödvändiga för olika beräkningsmodeller av miljöpåverkan utförs en pilotstudie i Jordbro. 

Därefter utförs en kompletterande studie av fyllnadsgrader. 

4.1 Pilotstudie av beräkningsmodeller 
Pilotstudien pågår under en tvåveckorsperiod där tre olika fordon från Dagabs egen flotta 

studeras, se tabell 4. 

Tabell 4 Pilotstudiens mätobjekt beskrivna med avseende på miljöklass, pallplatser i lastutrymme, motoreffekt, 

maxtillåten last, tillverkare och typ av inbyggt kylaggregat i lastutrymmet.(Dagab  2011) 

Fordon 5 51 72 72 trailer 72 tot 

Miljöklass 2000 2000 2008   

Pallplatser lastutrymme 19 22 18 33 51 

Effekt hk 300 300 440   

Maxlast [kg] 9490 15280 13590 29360 42950 

Aggregat Hultstein Hultstein Thermo King Thermo King  

Agg. Typ HS 15FKV HS 15FKV Spektrum TS Spektrum TS  

 

Begränsningen i tid och antal fordon beror på mängden av beräkningar som krävs, vilket 

påverkar den dagliga verksamheten på Dagab. Dessa fordon syftar dock till att köra olika 

varuslag, med olika konstellationer av lastutrymme samt utföra olika typer av rutter för att 

uppnå en bred variation under mätperioden. Då mätobjekten endast utgör en liten del av den 

totala verksamheten syftar studien istället att på detaljnivå kartlägga beräkningsinformation av 

miljöpåverkan som går att jämföra på olika nivåer. Denna studie förväntas ge en god bild av 

de olika metodernas noggrannhet och därmed utgöra beslutsunderlag vid val av metod för 

beräkningar av Dagabs miljöpåverkan.  

I studien presenteras ett relativt mått för miljöpåverkan från storleken på verksamheten, i detta 

fall i form av utsläpp per transportnytta [g/tonkm]. Studien tar ej hänsyn till lastbärarens vikt 

(inte lastbilens egenvikt heller) utan det relativa måttet jämför mer specifikt förbrukat bränsle 

(som omvandlas till emission) mot levererad viktmässig last enligt planerad rutt. Detta 

innebär att förbättringar såsom lättare lastbärare, minskning av onödiga avvikelser från 

planerad rutt och mer effektiva lastbilar ger en positiv inverkan på resultatet. Dessutom 

beräknas hur stor del av lastutrymmet som utnyttjas i form av vikt- och ytmässig fyllnadsgrad 

(omfattar hela slingan inom en rutt) samt vikt- och ytmässig utlastningsgrad (beräknas direkt 

efter lastning), (se kapitel 2.1). 

I studien undersöks två olika metoder för miljöberäkning, den första bygger på beräkningar 

från all tillgänglig information och den andra på schablonvärden (se kapitel 2.1). Resultaten 

verifieras sedan mot resultat givna av Fleetech. 
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4.1.1 Beräkningar från tillgänglig information 

Denna metod bygger på beräkningar för varje enskild körning och använder all tillgänglig 

information som är av intresse för mätningarna. Precisionen på dessa siffror kommer att 

diskuteras senare. Informationen grundar sig i vad som lastas på mätobjekten inför varje 

körning, vilka stopp objekten utför samt hur mycket de lossar vid varje tillfälle. Information 

om sträcka, bränsle och godsvikt utgår ifrån olika källor som ställs mot varandra för 

validering av värdena. 

För att få en exakt rapportering av miljöpåverkan från fordonen krävs det kunskap om vilket 

fordon, med vilken motor som kör vilken sträcka, med vilken last och hur mycket bränsle som 

har förbrukats. Sedan krävs även en omvandlingsfaktor för att utifrån bränslet beräkna 

motsvarande emission. För att tillgodose denna information kommer följande verktyg och 

metoder användas: 

 

Sträcka 

Normalt på Dagab i Jordbro sker rapportering av mätarställning från chaufför till 

transportkontoret en gång per månad, vilket ger total sträcka för bilen under perioden. För 

pilotstudien kommer mätarställningen för samtliga mätobjekt av respektive chaufför avläsas 

och rapporteras vid studiens start och slut. Sträckan från mätarställningen jämförs sedan med 

en total sträcka rapporterad från Fleetech samt en ackumulerad sträcka från delsträckorna ur 

LogiX. Detta för att verifiera de siffror som Dagab i dagsläget har tillgång till genom de egna 

systemen. 

En mer detaljerad verifiering av delsträckorna från LogiX sker även genom en GPS-mätning 

av en rutt för samtliga mätobjekt, där mätarställning och uppmätta värden från GPS 

registreras för varje mellanstopp inom den specifika rutten och sedan jämförs med samma 

sträckor som LogiX beräknat. 

Bränsleförbrukning 

För pilotstudien tankas samtliga mätobjekt fulla inför starten. Därefter rapporteras varje 

tankning under mätstudien av berörd chaufför. När fordonen tankats efter sista dagen för 

pilotstudien beräknas den totala bränsleförbrukningen under mätperioden för varje mätobjekt. 

Denna förbrukning jämförs sedan med motsvarande siffra från Fleetech för verifiering. 

Last 

Information om vikten på den last som levereras till de olika stoppen inom rutten erhålls i 

dagsläget genom olika källor. Från LogiX tas en planerad rutt och last fram dagen innan 

själva körningen. Det förekommer dock ändringar samma dag som rutten körs som inte 

registreras i LogiX och därmed revideras heller inte denna siffra. På transportsedeln som 

följer med lasten till butik är däremot de senaste ändringarna registrerade varför 

informationen om lasten till de olika kunderna kan skilja sig åt beroende på källan till 
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informationen. Säkra leveranser fungerar som ett hjälpmedel och egenkontroll för lastarna, 

men detta är i dagsläget inte integrerat vid beräkningar av vikten på lasten som levereras till 

kund. 

En utmaning inom bestämning av lasten till kund är om distributionen till samma kund är 

uppdelad på två fordon. Detta syns nämligen inte på transportsedeln. Dock justeras antalet 

pallar som lastas på fordonet manuellt av lastaren på transportsedeln. 

4.1.2 Beräkningar genom Schablonvärden 

För att beräkna schablonvärdena krävs input som syftar till att avspegla verkligheten (se 

kapitel 2.1). Inom denna pilotstudie kommer schablonvärden för mätobjekten tas fram och 

inte för hela Dagabs flotta. Detta för att det ger mest djup information om mätobjekten och 

som är lättare att tolka och jämföra med de mätningar som grundar sig i tillgänglig 

information. För en beräkning av Dagabs totala utsläpp bör således andra schablonvärden 

användas. 

Efter utförd pilotstudie finns gott om information för varje mätobjekt, varför högupplösta 

schablonvärden kan beräknas. Typ av fordon samt vilken Euroklass motorerna har går att hitta 

i Dagabs egen fordonsdatabas, något som däremot är svårt att avgöra för hela Dagabs 

verksamhet som inkluderar inhyrda fordon och externa åkerier. Under pilotstudien har varje 

mätobjekts rutter kartlagts och i och med detta var den dominerande typen av väg möjligt att 

avgöra. Vilken trafik som belastar dessa vägar beslöts utefter erfarenheter om dessa vägars 

trafiksituation i normala fall samt de erfarenheter som erhölls under utförda GPS-studier. 

Både vägtyp och trafiksituation är dock något som förmodligen är svårt att avgöra för hela 

verksamheten. 

Schablonvärdena beräknas genom ett snittvärde av bränsleförbrukningen som bygger på ett 

linjärt samband mellan tom- och fullastat fordon, som sätts i relation till ett utfört 

transportarbete beräknad genom fordonets lastkapacitet och genomsnittliga fyllnadsgrad. 

(Bäckström et al, 2010) 

4.1.3 Resultat pilotstudie 

I Figur 11 nedan jämförs, den totala sträckan under pilotstudien uppmätt med mätobjektens 

mätarställningar, med summan av alla delsträckor från LogiX samt den sträcka som är 

registrerad av fordonens Fleetech. 
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Figur 11 Totalsträckor under pilotstudien för samtliga mätobjekt från fordonens mätarställning, LogiX och 

Fleetech. Anledning till den stora differensen för fordon 72 beror på en driftstörning i Fleetech under 

mätperioden. 

Nedan i figur 12 redovisas en jämförelse mellan den under pilotstudien totala utlasten från 

LogiX i jämförelse med motsvarande resultat från transportsedeln. 

 

 
Figur 12 Total utlast, det vill säga den vikmässiga last efter lastning vid lagret i Jordbro under pilotstudien. 

Anledningen till den stora differensen för fordon 72 beror på att en vara hade felaktig vikt i Dagabs 

system, ett fel som lätt kan identifieras och rättas till. 

Ur figur 13 nedan går det att utläsa att den viktmässiga fyllnadsgraden ligger kring 20 

procent. Däremot uppgår den ytmässiga fyllnadsgraden upp till 40 procent. Den viktmässiga 

utlastningsgraden varierar mellan 40 och 50 procent, medan den ytmässiga utlastningsgraden 

varierar mellan 80 och 90 procent.  
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Figur 13 Fyllnadsgrad och utlastningsgrad redovisat för lastyta och vikt för samtliga mätobjekt under 

pilotstudien. 

Utifrån tidigare redovisade resultat av fyllnadsgrader har schablonvärden för fordonen tagits 

fram och redovisas nedan i tabell 5. 

 

Tabell 5. Resultat av Schablonvärden för mätobjekten under pilotstudien. Bränsleförbrukningen bygger på ett 

linjärt förhållande mellan olastat och fullastat fordon. Fyllnadsgraden är den beräknade under 

pilotstudien, lastkapaciteten hämtad från Dagabs fordonsdatabas. 

Transportmedelsnyckeltal för integrerade transportsystem       

Fordon Lastkapacitet [ton] Fyllnadsgrad [%] 
CO2 
[g/tonkm] Källa och kommentarer 

5 9,49 23% 343 Modell baserad på NTM Road 
report. Lastkapacitet ur Dagabs 

fordonsdatabas, fyllnadsgrad 
beräknad under pilotstudien. 

51 15,28 18% 401 

72 42,95 18% 116 

            

Bränsleförbrukning för 
lastbilar 0 % - last (vikt)* [l/km] 

100 % - last (vikt)* 
[l/km] Källa och kommentarer 

Medium Truck  0,241 0,317 
NTM road report 2010, Appendix 4, Euro 
3, urban, saturated traffic 

Large Truck 0,354 0,498 
NTM road report 2010, Appendix 4, Euro 
3, urban, saturated traffic 

Truck + semitrailer 0,264 0,508 
NTM road report 2010, Appendix 6, Euro 
5, motorways, freeflow traffic 

Omräkningsfaktor till CO2 [g/l] 2900   
NTM road report 2008, baserat på data 
från Artemis/EU 

* Beräkning av bränsleförbrukning bygger på antaget linjärt samband mellan tom och full bil 

   

 

Utsläppen från koldioxid kan som sagt redovisas på olika sätt för att ge en uppfattning om 

verksamhetens miljöpåverkan. I figur 14,15 och 16 nedan redovisas den relativa påverkan 

[g/tonkm] för fordon 5, 51 och 72 med olika resultat beroende på vilken metod som har 

används. En justering av sträckan från LogiX har gjorts efter jämförelse av de ackumulerade 
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delsträckorna från LogiX med den totala sträckan från mätarställningen. En procentuell 

skillnad av de båda totalsträckorna har räknats ut och sedan justerat delsträckorna med denna 

procentsats. Även lasten har justerats i vissa fall, detta genom att sammanställa hur stor del av 

transportsedelns last (som anges i den totala mängd som ska levereras till kunden) som 

belastar den aktuella körningen. Då antal pallar har redovisats separat från hur många pallar 

som kunden tagit emot på transportsedeln har en andel av det totala antalet pallar utgjort en 

justering av den totala lasten. 

 

Figur 14 Sammanställning av relativt koldioxidutsläpp under pilotstudien från fordon 5 med olika resulatat 

beroende på olika mätmetoder samteventuell  justering av indata. 

 

Figur 15 Sammanställning av relativt koldioxidutsläpp under pilotstudien från fordon 51 med olika resulatat 

beroende på olika mätmetoder samteventuell  justering av indata. 
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Figur 16 Sammanställning av relativt koldioxidutsläpp under pilotstudien från fordon 72 med olika resulatat 

beroende på olika mätmetoder samt eventuell  justering av indata. 

4.1.4 Validering av mätvärden i pilotstudie 

Sträckorna som lastbilarna åker är mätbara på olika sätt. Ett sätt är att utnyttja LogiX som 

genererar delsträckor inom en föreslagen rutt. Detta är en sträcka som inte tar hänsyn till olika 

avvikelser, till exempel omplanering efter att rutten är lagd eller avvikelser från den planerade 

rutten (tankning, körning på områden vid lossning och lastning). Ett annat sätt att mäta 

sträckan är att läsa av lastbilens mätarställning, en sträcka som avspeglar fordonets faktiska 

förflyttning. För att få tag i denna siffra krävs idag någon form av rapportering från en 

människa eller ett instrument (exempelvis Fleetech) som läser av mätarställningen vid 

lämpliga tillfällen. Själva mätvärdet från mätarställningen är inte heller 100 procent säkert då 

det grundar sig i rotationen på drivaxeln och därmed har ett statiskt värde på hjulstorleken, 

något som faktiskt kan variera om man byter däck eller liknande. Ett tredje sätt att mäta 

sträckor är med en GPS-mottagare. Den uppmätta sträckan kräver en avläsning vid lämpligt 

tillfälle (till exempel vid lastning eller lossning) samt mätvärdet inte är helt säkert då 

kontakten med satelliten kan brytas då fordonen kör i tunnlar eller andra signalstörande 

miljöer. Vanliga GPS-mottagare mäter position ca 100 meters noggrannhet eller bättre, vilket 

ytterligare ökar osäkerheten i mätningarna. Dock förbättras denna felkälla då 

positionsinformation kombineras med redan kartlagda vägsträckningar. (Sjöberg, 2010) 

 

För att validera information om sträckorna har tre GPS-studier utförts under Pilotstudien. 

Varje GPS-studie bestod av en rutt med ett mätobjekt och antal stopp där delsträckorna 

mellan stoppen mättes genom avläsning av mätarställning och GPS för att senare jämföras 

med varandra och de motsvarande delsträckor som LogiX genererat. Resultaten för de tre 

GPS-studierna redovisas nedan i figur 17, 18 och 19. 
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Figur 17 Illustrering av skillnader för mätobjekt 05:s under pilotstudien utvalda delsträckor uppmätta genom 

mätarställning, GPS och LogiX. 

 

Figur 18 Illustrering av skillnader för mätobjekt 72:s under pilotstudien utvalda delsträckor uppmätta genom 

mätarställning, GPS och LogiX. 
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Figur 19 Illustrering av skillnader för mätobjekt 51:s under pilotstudien utvalda delsträckor uppmätta genom 

mätarställning, GPS och LogiX. 

Genom att summera samtliga delsträckor från de tre GPS-studierna inom sin mätmetod, går 

det tydligt i figur 20 se att de olika metoderna erhåller olika resultat. 

 
Figur 20 Summering av samtliga delsträckor i GPS-studien uppmätta genom mätarställning, GPS och LogiX. 

Observera att den vertikala skalan börjar på 560 kilometer för att ge en tydligare bild av skillnaderna 

i resultatet. 

Vilket resultat som bäst återspeglar verkligheten är svårt att säkert bestämma. Dock bör 

LogiX redovisa en underskattning av den verkliga sträckan då avvikelser från ruttplaneringen 

ej ingår. Eventuellt kan dock en förväntad deviation beräknas, som utifrån denna studie skulle 

ligga på 5-10 procents korrektion. 

 

Liksom sträckan kan information om lasten nås på olika sätt. Ruttplaneringen från LogiX 

bygger från början på vilka mängder som kunderna har beställt, varpå en planerad last till de 

olika butikerna redan kan bestämmas i ett tidigt stadium. Däremot förekommer ändringar från 
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en beställning till vad som faktisk körs ut till kunden. Dessa förändringar finns registrerade i 

den transportsedel som följer med lasten från lager till butik. 

 

Både transportsedeln och LogiX redovisar vikten på lasten utifrån vilken mängd av olika 

produkter som ska levereras. Då nya produkter tas in i sortimentet erhålls information om 

produktens mått och vikt, vilket senare sparas i en databas, varför en total vikt på lasten kan 

beräknas. Trots att transportsedeln redovisar vad som faktiskt ska transporteras till kunden är 

inte alltid fallet så. Ibland kommer pallar på villovägar i lagret och lastas därför inte på rätt 

fordon. Under pilotstudien hade det varit önskvärt att väga lasten för att verifiera mätvärdena 

från LogiX, transportsedeln samt indata från tillverkaren, men detta har tyvärr inte varit 

möjligt. För att validera resultaten används istället data för varje enskild delsträcka och den 

last som fordonet är lastat med under den sträckan, med andra ord den last som specifikt åker 

till en butik. Differensen för varje delsträcka blir totalt sett större än för differensen av den 

totala utlasten, men procentuellt sett är de jämförbara. 

En intressant iakttagelse är att differensen för delsträckorna inte alltid är av samma karaktär, 

vilket syns nedan i figur 21 där den summerade differensen är lägre än den absoluta 

differensen för fordon 51. Detta indikerar att differensen för fordon 51 mellan LogiX och 

transportsedeln i många fall tar ut varandra, men att det förekommer många olikheter dem 

emellan.  

 

Figur 21 Illustrerar skillnaden i summerad differens och summerad absolut differens av lasten mellan LogiX och 

tranportsedel för fordonen 5 och 51 under pilotstudien. 

Eventuella fel i indata vid beräkning av fyllnadsgrad kan förekomma både vad gäller last och 

sträcka. Ett fel i sträckan bör dock inte påverka så mycket eftersom felet uppstår både i täljare 

och i nämnare och därmed i viss mån ta ut varandra. Däremot den uppmätta lasten finns bara i 

täljaren och kan därmed utgöra en betydande felkälla. Som tidigare redovisats har pilotstudien 

rent generellt påvisat att lasten är svår att bestämma eftersom de två källor som finns, LogiX 

och transportsedel, båda innehåller brister. Ett systematiskt beräkningsfel är även inbakat i 
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fordon 72s fyllnadsgrad då beräkningarna bygger på en jämförelse med fullt lastad bil och 

släp, men i vissa fall har släpet lämnats kvar då allt på släpet lossats. 

När man ser till resultaten av koldioxidutsläpp från de olika källorna varierar dessa, men att 

de resultat då sträckan från LogiX är justerad och den justerade lasten från transportsedeln har 

används, är det resultat som stämmer mest överens med resultatet från schablonvärdena. Att 

schablonvärdena och de justerade beräkningsvärden stämmer så väl överens tyder på att 

modellen för schablonberäkningar stämmer väl överens med verkligheten. Det blir dock 

naturligt att dessa värden ligger nära varandra då schablonvärden till stor del bygger på indata 

från pilotstudien. 

4.2 Kompletterande studie av fyllnadsgrader 
Efter utförd pilotstudie och känslighetsanalys (se kapitel 5.1) visar sig bredare studie av 

fordonens fyllnadsgrader vara befogad, då schablonvärdena varierade stort med fordonens 

fyllnadsgrad. 

En ny studie med fokus på fordonens fyllnadsgrad planeras och genomförs med syftet att 

kartlägga fordonens fyllnadsgrader och spridningen dem emellan. Studien utförs under en dag 

i Jordbro och innefattar samtliga körningar till de butiker som geografiskt ligger tillräckligt 

nära Jordbro för att en chaufför hinner leverera varorna och komma tillbaka till Jordbro under 

en arbetsdag (vilket till exempel innebär upp till och med Gävle men inte längre norr ut). 

Dessa körningar är de enda som ruttplaneras i LogiX, medan de andra, fjärrkörningarna 

endast planeras utan stöd från något program, vilket innebär att nödvändig data inte är 

tillgänglig för att beräkna fyllnadsgraderna på dessa fordon. 

Totalt sett utförs 95 mätningar, där en mätning motsvarar en slinga med start och stopp från 

Jordbro och en eller flera leveranser till butik. Av de 95 mätningar som utförs sker 72 

mätningar på egna fordon och resterande 23 mätningar på inhyrda fordon. Då inga exakta data 

angående den viktmässiga lastkapaciteten finns att tillgå på de inhyrda fordonen beräknas en 

genomsnittlig lastkapacitet bland Dagabs egen flotta inom samma fordonsstorlek som sedan 

används vid beräkning av de inhyrda fordonens fyllnadsgrad. 

4.2.1 Resultat av kompletterande studie av fyllnadsgrader 

Enligt figur 22 nedan redovisas de olika fyllnadsgrader för de totalt 95 mätningar som utförs 

under studien på egna samt inhyrda fordon. 
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Figur 22 Beräknad viktmässig fyllnadsgrad för såväl egna (röda prickar) som inhyrda (blå prickar) fordon 

onsdagen den 25e Maj i Jordbro. 

Som det går att tyda ur figur 22 ovan går det att se att spridningen på fyllnadsgraden är 

relativt stor, med ett maxvärde på 55 procent för de egna fordonen, 35 procent för de inhyrda 

fordonen, ett minvärde på 2 procent för de egna fordonen respektive 9 procent för de inhyrda. 

Den genomsnittliga fyllnadsgraden beräknades till 23 procent för de egna fordonen, 

respektive 21 procent för de inhyrda. Fördelningen av fordonens fyllnadsgrader illustreras 

nedan i figur 23. 

 

Figur 23 Redovisning av fordonens fyllnadsgrader indelade i intervall om tio procentenheter. 

 Diagrammet ovan visar att den absoluta majoriteten (81 procent) ligger mellan en 10- och 

30procentig fyllnadsgrad. Trots att detta kan ses som en relativt jämn fyllnadsgrad är detta ett 

resultat som förmedlar en stor variation av fordonens koldioxidutsläpp (se kapitel 5.1) 
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5. Analys av mätstudier 
Detta kapitel inleds med en känslighetsanalys av olika indata för framtagning av 

schablonvärden. Sedan följer en känslighetsanalys av indata för beräkningar av tillgänglig 

data. Sist analyseras ekonomiska aspekter rörande miljöberäkningar, både rörande potentiella 

besparingar, men även för kostnader av möjliga investeringar. 

5.1 Känslighetsanalys av indata till schablonvärden 
Genom att variera en viss typ av indata då schablonvärden beräknas, är det möjligt att på en 

viss nivå analysera känsligheten i utdata. Nedan redovisas känsligheten för typ av fordon och 

emissionsstandard, fyllnadsgrad och lastkapacitet följt av typ av väg och trafik. Dessa olika 

delar kan ha viss inverkan på varandra men kommer av pedagogiska skäl att redovisas 

separat. 

5.1.1 Typ av fordon och emissionsstandard 

Fordonstypen är enligt NTMs modell begränsad till tio standardmodeller (se kapitel 3.1) som 

är indelade efter storlek och lastkapacitet. Varje fordonstyp kan dessutom indelas i olika 

emissionsstandarder (Euroklass) vilket varierar mycket beroende på när fordonet tillverkades 

då ny teknik ständigt utvecklas. 

Mätobjekten i pilotstudien stämde bäst överens med tre olika fordonstyper, Medium truck 

(fordon 5), Large truck (fordon 51) och Truck and trailer (fordon 72). Detta baserat på 

bilarnas lastkapacitet och storlek som återfanns i Dagabs fordonsdatabas. I databasen fanns 

även information om fordonens emissionsstandard varpå detta användes i beräkningarna av 

schablonvärden. 

Eftersom det finns många tillverkare av transportfordon och stor efterfrågan på olika modeller 

varierar fordonen på olika vis. Detta medför såklart en osäkerhet då schablonvärden ska 

beräknas. Enligt figur 24 nedan varierar utsläppen av koldioxid relativt stort beroende på 

fordonets storlek. 
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Figur 24 Det relativa koldioxidutsläppet för mätobjekten i pilotstudien jämförs givet samma förutsättningar 

gällande typ av väg, trafik, emissionsstandard och fyllnadsgrad. 

Det går även att se att fordon 5 och 51 ligger närmre varandra medan fordon 72 som relativt 

de andra två fordonen har mycket större lastkapacitet och därför kan transportera större 

mängder till en lägre bränsleåtgång. För dessa tre mätobjekt och dess förutsättningar skiljer 

sig den relativa koldioxidpåverkan som störst med 45 % mellan varandra (fordon 5 jämfört 

med fordon 72). 

I figur 25 nedan redovisas att även emissionsstandarden gör en inverkan på 

koldioxidutsläppen. 

 

Figur 25 Koldioxidutsläpp redovisat för fordon 5 med olika emissionsstandarder under liknande förhållanden 

gällande typ av väg, trafik och fyllnadsgrad. 

Anmärkningsvärt är dock att någon tydlig trend inte går att utläsa. Detta beror dock på att 

emissionsstandarden inte endast fokuserar på koldioxidutsläpp medan detta är den enda 

emission som redovisas i diagrammet.  
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5.1.2 Fyllnadsgrad och lastkapacitet 

Fyllnadsgrad och lastkapacitet redovisar hur mycket möjlig last som kan transporteras av 

fordonen (lastkapacitet) samt hur de fordon som utför transportarbetet utnyttjas 

(fyllnadsgrad). Enkelt sätt går det att påstå att ju större lastkapacitet fordonen har och ju mer 

de utnyttjas, desto mindre relativ koldioxidpåverkan utgör transportarbetet vilket illustreras 

nedan i figur 26. 

 

Figur 26 Redovisar inverkan från både fyllnadsgrad och lastkapacitet på den relativa koldioxidpåverkan. 

Om endast en procentuell fyllnadsgrad granskas för de tre fordonen går det att utläsa den 

kapacitetsmässiga skillnaden för relativa koldioxidutsläpp. Detta genom att jämföra de olika 

fordonens höjd på staplarna vid samma nivå av fyllnadsgrad. Det går även att se en 

exponentiell minskning av koldioxidpåverkan för samtliga tre fordon i förhållande till dess 

fyllnadsgrad. Ju närmre 100 procentig fyllnadsgrad de kommer desto mindre minskar den 

relativa koldioxidpåverkan. Förhållandet mellan en ökning av tio procentenheter av 

fyllnadsgrad och procentuell minskning av den relativa koldioxidpåverkan redovisas nedan i 

figur 27. 
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Figur 27 Redovisar den procentuella minskningen av relativ koldioxidpåverkan vid en ökning av fyllnadsgraden 

med 10 procentenheter för samtliga tre mätobjekt. 

De tre fordonen är relativt lika beroende av fyllnadsgraden vid schablonberäkningar av 

koldioxidpåverkan. Den beräknade fyllnadsgraden för de tre mätobjekten under pilotstudien 

låg kring 20 procent, men i den kompletterande studien av fyllnadsgrader återfanns en stor 

spridning mellan 10 och 30 procent. Inom intervallet 10 till 30 procent återfinns en osäkerhet 

på den relativa koldioxidpåverkan med strax under 100 procent. 

5.1.3 Typ av väg och trafik 

För att en sannolik bränsleåtgång ska vara möjlig att beräkna är det även viktigt att försöka 

kartlägga vilken typ av väg som fordonet utför transporten på, samt vilken typ av trafik som 

belastar transportsträckan. Detta för att det till exempel drar mycket mer bränsle om fordonet 

måste stanna vid ett rödljus och därmed förlora all rörelseenergi. Tungt lastade fordon drar 

mindre bränsle om de kan hålla en jämn hastighet med få stopp än om de måste stanna upp 

och sedan accelerera igen.  

Tabell 6 till 8 nedan redovisar hur typ av väg och trafik påverkar schablonvärdet för 

mätobjektens koldioxidutsläpp. I tabellerna är endast procenten av det största 

koldioxidutsläppet redovisat istället för de numeriska värdena för att redovisa relationer, de 

numeriska värdena går att finna i bilaga 1. I tabellerna används begrepp som förklaras nedan: 

 City – Vägförhållanden i innerstaden 

 Urban – Vägförhållanden i förorten 

 Rural – Vägförhållanden på landsbygd 

 Motorway – Motorväg 

 Freeflow – Otrafikerat 

 Saturated – Högtrafikerat 

 StopAndGo – Trafiken kräver återkommande stopp 
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Lämpligt är dock att hitta en indelning inom verksamheten av liknande fordon som kör på 

liknade typ av vägar med liknande trafik. Ett exempel skulle kunna vara en 

distributionsindelning, en del inne i City där singelbilar (lastbilar utan släp) ofta används då 

framkomligheten med större bilar är sämre. En annan indelning i förorterna där vägarna 

tillåter lite större fordon men trafiken fortfarande är hög jämförelse med motorväg. Ytterligare 

en för fjärrdistribution där stora fordon används och stor del av transporten sker på motorväg. 

Tabell 6 Relativ koldioxidutsläpp för fordon 5,det vill säga den största påverkan redovisas som 100 procent, 

beroende på vägtyp och typ av trafik. I tabellen redovisas även de största relativa avvikelserna inom 

varje delgrupp för vägtyp och typ av trafik, samt det största relativa skillnaden  mellan samtliga 

kombinationer. 

 
Fordon 5 

 
  City Urban Rural Motorway Rel fel i väg 

Freeflow 41 % 42 % 39 % 40 % 9 % 

Saturated 61 % 60 % 47 % 39 % 36 % 

StopAndGo 98 % 100 % 94 % 94 % 6 % 

Rel fel i trafik 58 % 58 % 59 % 58 % 
 

 
Största procentuella osäkerhet 159 % 

 
 

Generellt går det att se en trend av eskalerade utsläpp av koldioxid i linje med ökad trafik (det 

vill säga nedåt i tabellen). Det finns dock ett undantag, fordon 5 vars koldioxidutsläpp sjunker 

en procentenhet på motorvägen vid övergång från Freeflow till Saturated. En förklaring till 

detta kan vara att fordonet är förhållandevis stort i volym i förhållande till sin lastkapacitet 

och därmed mer känsligt för luftmotstånd och mindre energikrävande vid inbromsning och 

accelerering jämfört med de andra fordonen. Trots något fler undantag går det även att se en 

trend i ökade koldioxidutsläpp i linje med mindre vägar, till exempel från Rural till Urban (det 

vill säga åt vänster i tabellen). Denna trend är dock inte lika stark som liknande för typ av 

trafik, dels eftersom antalet undantag är fler, dels för att den relativa skillnaden mellan de 

olika vägtyperna inte är lika stor. 

Det är även anmärkningsvärt är att variationen av trafik inom samma vägtyp ger utslag på 

koldioxidutsläpp som skiljer sig från varandra med omkring 60 procent som mest. Däremot 

vilken typ av väg som fordonet kör på och därmed även vilken hastighet som fordonet 

förväntas hålla ger inte lika stora relativa differenser i utslaget på koldioxid. 

För samtliga tre mätobjekt går det också att utläsa att kombinationen Urban vägtyp och 

StopAndGo trafik ger det största utslaget av koldioxidutsläpp. 

Ur tabellen går det att utläsa att den största relativa osäkerhet (159 %) för fordon 5 uppstår om 

man jämför kombinationen, Urban och StopAndGo som ger det största utsläppet, med Rural 

och Freeflow alternativt Motorway och Saturated som ger det lägsta koldioxidutsläppet. Det 

relativa felet beroende på typ av väg är inte lika stort som för typ av trafik, speciellt inte om 

trafiken är satt som Freeflow eller StopAndGo då typen av väg endast ger ett relativt fel under 

tio procent. Oavsett vilken typ av väg så skiljer sig de olika typerna av trafik stort från 
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varandra. Generellt för fordon 5 ligger Freeflow och Saturated närmre varandra än tillexempel 

Saturated och StopAndGo, men sett till samtliga grupper för olika vägtyper skiljer sig de olika 

typerna av trafik upp emot 60 % från varandra gällande koldioxidutsläpp. 

Tabell 7 Relativ koldioxidutsläpp för fordon 51,det vill säga den största påverkan redovisas som 100 procent, 

beroende på vägtyp och typ av trafik. I tabellen redovisas även de största relativa avvikelserna inom varje 

delgrupp för vägtyp och typ av trafik, samt det största relativa skillnadent mellan samtliga kombinationer. 

 
Fordon 51 

 

 
City Urban Rural Motorway Rel fel i väg 

Freeflow 38 % 38 % 33 % 32 % 16 % 

Saturated 58 % 56 % 43 % 34 % 40 % 

StopAndGo 98 % 100 % 93 % 93 % 7 % 

Rel fel i trafik 61 % 62 % 65 % 66 % 
 

 
Största procentuella osäkerhet 216 % 

  

För fordon 51 kan liknande trender för eskalerade koldioxidutsläpp med ökad trafik och i viss 

mån mindre vägar utläsas. Den största relativa osäkerheten (216 %) mellan samtliga 

kombinationer uppstår då Urban och StopAndGo jämförs med Motorway och Freeflow. Även 

för fordon 51 är de relativa felen i typ av trafik generellt sett större än typ av väg, det går även 

att utläsa en generellt sett större känslighet för samtliga grupper inom både typ av trafik och 

väg jämfört med fordon 5. 

Tabell 8 Relativ koldioxidutsläpp för fordon 72 med tillhörande släp, det vill säga den största påverkan 

redovisas som 100 procent, beroende på vägtyp och typ av trafik. I tabellen redovisas även de största 

relativa avvikelserna inom varje delgrupp för vägtyp och typ av trafik, samt det största relativa 

skillnaden  mellan samtliga kombinationer. 

 
Fordon 72 

 

 
City Urban Rural Motorway Rel fel i väg 

Freeflow 43 % 44 % 37 % 33 % 26 % 

Saturated 65 % 64 % 50 % 39 % 39 % 

StopAndGo 97 % 100 % 91 % 91 % 9 % 

Rel fel i trafik 55 % 56 % 60 % 64 % 
 

 
Största procentuella osäkerhet 206 % 

 

Fordon 72 (inklusive släp) är med råge det mätobjekt med störst lastkapacitet, vilket även 

avspeglar sig i koldioxidutsläppens beroende av väg och trafik. Jämfört med de andra två 

mätobjekten så ger typen av väg mycket större inverkan på koldioxidutsläppen givet att 

trafiken flyter på bra (Freeflow). Detta kan tänkas bero på den stora rörelseenergi som kan 

uppnås av tung last med hög hastighet. I övrigt följer fordon 72 samma mönster som de andra 

två mätobjekten. 

5.2 Känslighetsanalys av indata till beräkning av tillgänglig data 
Ett utfört transportarbete beräknas utifrån två typer av mätningar, nämligen godsets vikt och 

den sträcka som godset transporteras. Nedan följer en analys om vilka specifika mätningar 
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som krävs, samt vilka som är möjliga att utföra på Dagab. Information om estimerade värden 

på last och sträcka inom en rutt finns att tillgå elektroniskt genom accessdatabasen i 

ruttsystemet LogiX (se kapitel 3.2). Dessa värden har dock under den utförda pilotstudien 

visat osäkerheter inom både sträcka och last och kan förbättras i sin överensstämmelse med 

verkligheten (se kapitel 4.1) 

5.2.1 Godsets vikt 

Ett stort problem är att det visat sig att lastningspersonalen inte läser av allt som ska lastas då 

handdatorerna inte har tillgång till nätverket. Detta är ett problem som kan väntas fortlöpa då 

tidspressen vid lastning är relativt hög och därmed tålamodet lågt hos de som utför lastningen. 

Om tekniken inte fungerar kommer inte lastningen vänta på att det fungerar utan processen 

fortgår utan att pallarna registreras. Förmodligen kommer liknande problem uppstå om 

pallarna även ska registreras vid lossning vilket ställer krav på en lösning på detta problem. 

Det är möjligt att beräkna den totala mängden levererade varor till butik, men inte vilket 

specifikt fordon som kört ut varorna samt vilken väg som varorna har transporterats vid 

leverans. Det som dock är möjligt är att beräkna fram den totala mängden gods som 

transporterats ut till de olika butikerna vilket skulle kunna omvandlas till ett totalt 

transportarbete, förutsatt att man vet vilken väg som varorna transporterats. Dock är 

fordonens rutter beroende av mängden gods till de olika butikerna. Ett teoretiskt 

transportarbete går dock att beräkna om man multiplicerar totalt gods levererat till en butik 

med sträckan mellan lagret och butiken, men detta kommer inte att ske i verkligheten då det är 

ytterst få butiker som har beställningar som själva fyller en lastbil. Om detta ska bli verklighet 

måste butikerna bli mer flexibla i sina kvantiteter av varor och därmed få färre men större 

leveranser, något som är svårt då tillexempel färskvaror idag levereras mer eller mindre varje 

dag i mindre kvantiteter. 

Vikten av godset är en summering av de angivelser som kommer från producenten, gällande 

vikt och volym. Självklart förekommer det att dessa värden i verkligheten skiljer sig från det 

från producenten angivna. Enligt GS1, som jobbar med att ta fram och sprida globala och 

branschneutrala standarder, är den högsta satta toleransen för felet av vikten på produkten 

mellan fyra och nio procent beroende på typ av produkt. De produkter som väger väldigt lite i 

förhållande till volym, tillexempel toapapper, har en större tolerans (9 %), medan de 

produkter med hög vikt i förhållande till volym har en lägre tolerans (4 %). (GS1, 2010) Om 

de produkter som utgör den större delen av godsens vikt har en tolerans enligt denna standard 

på fyra procent, bör godsens vikt, såvida en produkt inte är felaktigt inslagen i systemet, 

uppnå en precision omkring 96 procent i sämsta fall. För att eliminera detta fel bör egentligen 

det enskilda godset till varje butik vägas, dock är det något som både är tidskrävande och 

innebär att en lämplig våg måste finnas tillgänglig vid varje lastplats. 

5.2.2 Transporterad sträcka 

Till exempel går det att för de egna fordonen samla in information om transporterad sträcka, 

vid regelbunden avläsning av fordonens mätarställning, men det går inte att koppla vilken last 
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som fordonen har transporterat. Då det inte finns något verktyg som idag registrerar vilken 

last som åker med vilken lastbil går det heller inte att beräkna fram fordonens fyllnadsgrader 

som krävs för att ta fram resultat av miljöpåverkan med någorlunda hög precision. 

Uppmätning av transporterad sträcka kan dock ske genom geografiska beräkningar baserade 

på information om vägnätet, det system som används i dagsläget, LogiX anger själv att de har 

en relativt hög precision i sina angivna sträckor. Enligt den validering som utfördes i 

pilotstudien visas att precisionen kan ökas genom att jämföra det beräknade värdet med ett 

uppmätt värde. Det kan exempelvis göras av ett fordon under en rutt med hjälp av GPS, 

färddator eller avläsning av mätarställning. Dock är det då viktigt att fordonet inte tar några 

omvägar utan följer en förbestämd resväg till målet. 

5.2.3 Fyllnadsgrader 

Fyllnadsgrader kan beräknas både med avseende på fordonets viktmässiga lastkapacitet samt 

den tillgängliga lastytan. Dessa två mått kan skilja sig mycket då det är svårt att lasta så att 

hela volymen upp till takhöjd utnyttjas och/eller att produkterna som levereras är 

skrymmande, det vill säga att de tar upp stor plats men väger lite (till exempel toalettpapper). 

Då Dagabs kunder endast beställer det som de behöver oavsett om det är skrymmande eller 

inte kan det vara svårt att uppnå en utlastningsgrad för vikten som är likvärdig med 

utlastningsgraden i antal pallar. Självklart är det ingen omöjlighet att öka utlastningsgraden 

markant för vikten, men då kanske på bekostnad av sträckan som bilen kör och servicegraden 

mot kunden vilket i dagsläget inte är ett alternativ. Den tillgängliga lastytan kan dessutom 

variera då metoder för balkning, det vill säga lastutrymmet delas upp i två våningar med hjälp 

av balkar, har tagits fram varpå antalet tillgängliga pallplatser dubbleras. Balkning är dock 

något som påverkar lastnings- och lossningstid. 

En förenklingsmöjlighet vid framtagning av schablonvärden är att gruppera flera fordon och 

använda ett medelvärde för fyllnadsgrader. Då finns det dock en stor risk för underskattning 

av miljöpåverkan eftersom det relativa koldioxidutsläppet från ett fordon ökar progressivt 

med minskad fyllnadsgrad. Huruvida detta inverkar på den framtagna modellen för 

miljöberäkning är viktigt att ta i beaktning. Då flera fordon även transporterar varor in till 

Dagabs lager, ökar förmodligen den absoluta miljöpåverkan. Detta borde däremot inte belasta 

Dagabs distribution, men den relativa miljöpåverkan på utfört transportarbete borde sjunka då 

fordonen utnyttjas mer effektivt. 

Vid många tillfällen lastas både fordonets flak och eventuellt släp såväl i Backa som i Jordbro 

när fordonen lämnar centrallagren. Då lossning av de produkter som lastats på släpet ägt rum 

brukar det kopplas bort från fordonet. Detta är något som borde tas i beaktning vid 

beräkningar av fordonens fyllnadsgrad, men kan vara svårt att registrera om chauffören inte 

rapporterar var släpet kopplas av. Det är såvida viktigt att veta vilka produkter som lastas på 

släpet och vilka som lastas på fordonets flak och om chauffören parkerar släpet vid något 

tillfälle under rutten. Det bör även registreras om samma fordon kopplar på släpet för 

transport tillbaka till lagret. 
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5.2.4 Bränsleförbrukning 

Vid varje tankning registreras antal tankade liter på det konto som är kopplat till kort som 

används för betalning. I dagsläget har varje fordon som Dagab äger ett eget kort som ska 

användas vid tankning vilket innebär att informationen för bränsleförbrukning är lätt att tillgå. 

Dock finns risken att fel kort används till fel bil, eller att kortet används till något annat än att 

tanka fordonet, men utsträckningen av detta, genom att tillexempel bevara tankkortet i bilen, 

får antas vara så låg att den kan försummas. Eventuellt kan det finnas en liten risk att antalet 

liter från bensinleverantören inte stämmer överens med verkligheten, för att säkerställa detta 

kan stickprov utföras där egna mätningar jämförs med det ifrån leverantören angivna. 

Det som dessutom bör påpekas är utsläppen från de aggregat (se kapitel 3.1) som är drivna av 

egna motorer utgör en större miljöpåverkan jämfört med de aggregat som är drivna av 

fordonets motor. Det Dagab dock skulle kunna utnyttja är systemet Fleetech (se kapitel 3.1) 

som redovisar fordonens genomsnittliga och summerade bränsleförbrukning. Detta möjliggör 

en jämförelse av den totala mängden bränsle som har tankats till fordonet med vad Fleetech 

anger har förbrukats i fordonets motor. Givet att dessa mängder stämmer bör differensen 

mellan total mängd bränsle och förbrukat bränsle i fordonets motor, vara det bränsle som 

motorn som driver aggregatet(n) förbrukat. 

För att en rättvis miljöredovisning ska kunna skapas krävs inte bara indata angående 

bränsleförbrukning och transportarbete, dessutom är emissionsstandard för den använda 

motorn, bränslets kvalité och rättvisa omvandlingsfaktorer från bränsle till önskad redovisad 

emission av intresse. Sedan endast några månader tillbaka har Dagab skrivit ett avtal med 

Preem och använder endast deras Evolution Diesel (Miljöklass 1) som delvis är tillverkad av 

tallolja (se bilaga 2). Trots att råoljans ursprung kan variera så måste bränslet uppnå 

miljöklass 1 vilket begränsar variationen och därmed diskuteras inte detta vidare. Fordonens 

motortyp har visats påverka miljöpåverkan med avseende på dess emissionsstandard (se 

kapitel 5.1). I Dagabs fordonsdatabas går det att utläsa varje motors emissionsstandard vilket 

då bör ligga till grund för de beräkningar som utförs för varje fordons miljöpåverkan för 

högsta precision. 

5.3 Ekonomiska aspekter kring miljöberäkningar 
I detta avsnitt redovisas vilka möjliga ekonomiska besparingar som kan utvinnas genom att 

arbeta med miljöberäkningar. Därefter följer vilka möjliga investeringar som krävs för att 

möjliggöra detta. 

5.3.1 Potentiella besparingar 

För att kunna avgöra vad som är en trovärdig investering för framtiden är det även viktigt att 

studera vilka potentiella besparingar som kan erhållas. För att kunna redovisa en trovärdig 

miljöpåverkan krävs en hel del studier av verksamheten, men dessa studier kan även användas 

i andra syften, till exempel för att utveckla verksamheten ekonomiskt. Eftersom denna studie 

har fokus i miljöpåverkan har kostnader som är kopplade till bränsleförbrukningen lättast 

kunna undersökas, men högst troligt går även andra områden att påverka. Nedan i tabell 9 
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visas en kalkyl vars siffror endast bör ses som en fingervisning och inte faktiska resultat, då 

siffror baseras på små studier som inte kan återge en hel verksamhet under ett år, men kan ge 

en viss uppfattning. 
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Tabell 9 Kalkyl över kostnadsförändring per utfört transportarbete med avseende på genomsnittlig fyllnadsgrad. 

De objekt som jämförs är sammanställningar av fordonsgrupper och extremfall (fordon 76 och 7) 

framtagna ur heldagsstudien av fyllnadsgrader för transporter från Jordbro. Beräkningarna av 

bränsleförbrukning bygger på NTMs linjära samband av olastat och fullt lastat fordon. 

Transportmedel 
Lastkapacitet 

[ton] 
Fyllnadsgrad 

[%] 
CO2 

[g/tonkm] 
FC 

[l/tonkm] 
Kostnad 

[kr/tonkm] 
Snittkostnad 

[kr] 
Förändring 

[tkr] 
Andel av 

årsomsättning 

Andel av 
Jordbros 

årsomsättning 

Bästa fall (fordon 76) 40,47 51% 79 0,03 0,39         

Sämsta fall (fordon 7) 13,95 2% 2521 0,87 12,55         

Medel fordon utan 
släp  19,406 21% 183 0,06 0,91 23052       

ökad fyllnadsgrad 5 
procentenheter 19,406 26% 150 0,05 0,75 18894 1039 0,006% 0,014% 

ökad fyllnadsgrad 10 
procentenheter 19,406 31% 128 0,04 0,64 16078 1744 0,010% 0,023% 

minskad fyllnadsgrad 
5 procentenheter 19,406 16% 236 0,08 1,18 29808 -1689 -0,010% -0,022% 

minskad fyllnadsgrad 
10 procentenheter 19,406 11% 339 0,12 1,69 42707 -4914 -0,028% -0,065% 

Medel fordon med 
släp 38,054 22% 166 0,06 0,83 26990       

ökad fyllnadsgrad 5 
procentenheter 38,054 27% 140 0,05 0,70 22642 1087 0,006% 0,014% 

ökad fyllnadsgrad 10 
procentenheter 38,054 32% 121 0,04 0,60 19652 1834 0,011% 0,024% 

minskad fyllnadsgrad 
5 procentenheter 38,054 17% 209 0,07 1,04 33896 -1726 -0,010% -0,023% 

minskad fyllnadsgrad 
10 procentenheter 38,054 12% 287 0,10 1,43 46556 -4892 -0,028% -0,065% 

  

Bränsleförbrukning för lastbilar 0 % - last (vikt)* 
100 % - 

last (vikt)* Källa och kommentarer 

Medium Truck  0,241 0,317 NTM road report 2010, Appendix 4, Euro 3, Urban Roads, Saturated Traffic 

Lorry/Truck + trailer 0,418 0,702 NTM road report 2010, Appendix 4, Euro 3, Urban Roads, Saturated Traffic 

  

Omräkningsfaktor till CO2 [g/l] 2900 NTM road report 2008, baserat på data från Artemis/EU 

Omräkningsfaktor till Kostnad [kr/l] 14,44   

Transportarbete fordon utan släp [tonkm] 25318 Studie Dagab Jordbro 

Transportarbete fordon med släp [tonkm] 32567 Studie Dagab Jordbro 

Distribuerad årsomsättning Dagab [tkr] 17408000 Årsredovisning Axfood 2010 

Jordbros andel av totalt levererad volym 43% Beräkning med utgångspunkt i siffror från Dagab 

* Beräkning av bränsleförbrukning bygger på antaget linjärt samband mellan tom och full bil 
   

  

  
        

  

Formel - Integrerad transport  
      

  

FC = k * fyllnadsgrad + FCtom 
      

  

CO2 [g/tkm] = (FCfull-FCtom/100% * fyllnadsgrad + FCtom) *CO2 faktor/(Fyllnadsgrad*lastkapacitet) 
  

  

Formel - Dedikerad transport 
      

  

CO2 [kg] = tompositioneringens utsläpp + utsläpp vid transport givet fastställd fyllnadsgrad (enligt integrerad transport ovan)   

  
        

  

FC = bränsleförbrukning 
      

  

CO2-ekv = I dagsläget sker transporter med nära 100 % fossil olja vilket innebär att CO2-ekv är det samma som CO2.  
 

  

I en framtid med alternativa drivmedel kommer detta ändras. 
    

  

Med alternativa drivmedel tillkommer uppströms moment som ger utsläpp av andra växthusgaser, men som idag bedöms försumbara.     

Enligt denna kalkyl, som dock bör påpekas vara en sammanställning av olika uppskattade 

värden utifrån studien av fyllnadsgrader i Jordbro samt schablonvärden av genomsnittlig 
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bränsleförbrukning och beräkningsmodell från NTM, så finns det en stor besparingspotential i 

form av arbete för höjda fyllnadsgrader. Detta skulle inte bara innebära en besparing i 

ekonomiska termer utan även miljömässiga. De redovisade besparingarna förutsätter att 

samma mängd gods levereras ut, men att detta sker med en högre fyllnadsgrad. Detta innebär 

att fordonen drar mindre bränsle per utfört transportarbete [tonkm] och därmed sker en 

minskning av den totala bränsleförbrukningen för det totala transportarbetet. Det totala 

transportarbetet är beräknat som summan av det dagliga transportarbetet under studien av 

fyllnadsgrader multiplicerat med 250 dagar. 

Figur 28 nedan visar fyllnadsgradens inverkan på bränslekostnader under ett år för medelstora 

fordon utan släp i Jordbro. 

 

Figur 28 Illustrering av hur fordonens fyllnadsgrad påverkar den årliga dieselkostnaden för medelstora fordon 

utan släp i Jordbro. 

Liksom tidigare illustreringar visar även denna hur fyllnadsgradens inverkan på 

bränsleförbrukningen ökar ju lägre fyllnadsgraden är. En ökad fyllnadsgrad med fem 

procentenheter, från den genomsnittliga fyllnadsgraden på 21 procent för medelstora fordon, 

innebär en minskad bränslekostnad med 18 procent mot den ursprungliga. En minskad 

fyllnadsgrad med 5 procentenheter innebär i sin tur en ökad bränslekostnad med 29 procent. 

Samma beräkningar för medelstora fordon utrustade med ett släp redovisas nedan i figur 29. 
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Figur 29 Illustrering av hur fordonens fyllnadsgrad påverkar den årliga dieselkostnaden för medelstora fordon 

med släp i Jordbro. 

Samma trend går att utläsa trots att fordonen är utrustade med släp. Trots att genomsnittligt 

större mängder gods transporteras i fordon med släp skiljer sig bränsleförbrukningen markant 

då fyllnadsgraden ökar eller sjunker. Vid en ökning av fyllnadsgraden med 5 procentenheter 

från 22 procent sjunker bränsleförbrukningen med cirka 16 procent. Vid motsvarande 

minskning av fyllnadsgraden ökar bränsleförbrukningen med 26 procent. 

Om dessa två grova indelningar av fordon med och utan släp integreras i en kostnadsanalys 

kan en summerad årlig bränslekostnadsförändring redovisas enligt figur 30 nedan. 
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Figur 30 Summerad årlig förändring av bränslekostnader för transportarbetet i Jordbro beroende på nivå av 

fordonens fyllnadsgrader. 

Denna figur som också bör ses som en indikation och inte några exakta siffror visar dock på 

en relativt realistisk bränslekostnadsbesparing på omkring två miljoner kronor per år om den 

genomsnittliga fyllnadsgraden för samtliga fordon i Jordbro ökar med fem procentenheter. 

Om detta sätts i relation till vad det kostar att anställa en person på heltid som jobbar för att 

uppfylla detta, vars lön uppskattas till 30 000 kronor i månaden, multiplicerat med 1,8 för att 

täcka arbetsgivaravgifter med mera, uppgår lönekostnader till cirka 650 000 kronor per år. 

Anmärkningsvärt är även vad det skulle kosta om fyllnadsgraden sjönk mot den nuvarande. 

En minskning av den genomsnittliga fyllnadsgraden på tio procentenheter skulle öka 

bränslekostnaderna med omkring tio miljoner kronor, eller motsvarande en ökning på drygt 

tre miljoner kronor om fyllnadsgraden endast minskar med fem procentenheter.  

5.3.2 Möjliga investeringar 

En generell indelning av möjliga investeringar kan göras beroende på om satsningen ska 

fokusera på tekniska lösningar eller tillsättning av personal. 

De tekniska lösningarna kan i sin tur delas in med avseende på vilket område de ska förbättra. 

Nedan diskuteras de förbättringsområden som har identifierats i samband med 

miljöberäkningar. 
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Identifiering av fordon (handdatorer och streckkoder) 

Genom att förbättra signalstyrka i lagret kan nätverksstörningar undvikas. En 

signalförstärkare är ett enkelt och relativt kostnadseffektiv lösning som skulle minska risken 

att pallar ej registreras vid lastning. 

För att utnyttja handdatorerna mer effektivt bör även streckkoder för egna fordon och släp 

installeras, med information om lastkapacitet och fordonets emissionsstandard lagrat. Detta 

skulle innebära en minskning av arbetsbördan och på så sätt förenkla processen för 

miljöberäkningar, samt beräkningar av fyllnadsgrader. En ytterligare investering är att 

tillgängliggöra streckkoder för standardfordon för inhyrda och externa leverantörer som 

underlag för schablonvärden. Förslagsvis används snittvärden från Dagabs egna fordon vid 

framtagning av dessa standardfordon. 

Lagring och bearbetning av last, sträcka och fyllnadsgrader 

Då osäkerheten i den last som transporteras är stor (se kapitel 5.2) föreslås en investering i att 

ta fram ett verktyg som summerar vikten av enskilt lastade pallar för att ta fram den totala 

lasten. Detta verktyg måste således kunna kommunicera med handdatorerna som läser av 

lasten för den enskilda pallen.  

Sträckan registreras i LogiX men används i dagsläget inte för någon beräkning av 

transportarbete. Genom att utnyttja LogiX på ett mer effektivt sätt föreslås en investering att 

utveckla en applikation som sparar delsträckorna inom en rutt i en databas för att i 

kombination med lasten kunna beräkna transportarbetet. Under ett samtal med en doktorand 

på institutionen Geoinformatik på KTH kan detta vara ett lämpligt examensarbete för en 

student varför kostnaden för denna investering inte bör vara så stor. Då transportarbetet kan 

beräknas är steget för beräkning av fyllnadsgrader inte långt, varför denna investering ses som 

högt prioriterad. 

Personal 

En alternativ investering kan även vara att anställa personal som arbetar med insamling och 

sammanställning av data för miljöberäkningar. Efter utförd pilotstudie känns dock detta 

alternativ som lägre prioriterat då arbetsbördan är relativt hög och det förmodligen över tid är 

mer lämpligt att satsa på teknik som kan utföra detta automatiskt. Eventuellt kan det däremot 

krävas ett tillskott av personal trots tekniska lösningar, förslagsvis bör då denna person även 

jobba aktivt med att öka fordonens fyllnadsgrader, då det finns stor besparingspotential inom 

detta område.  
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6. Lösningsförslag för miljöberäkning 
I detta kapitel diskuteras vilka ur studien framtagna lösningar av miljöberäkningar som är 

relevanta att presentera samt varför just de är av intresse. En diskussion om vilken/vilka 

enheter som resultaten bör redovisas med kommer också beskrivas följt av tre specifika 

lösningsförslag. 

6.1 Relevanta lösningar 
Redovisade lösningsförslag av miljöberäkning bygger på ett samband mellan tre olika 

områden, nämligen tillsatta resurser, insamlad data och beräkningsmetod samt precision i 

beräknat resultat. Dessa områden beror av varandra då tillsatta resurser ger förutsättningar för 

kvaliteten av insamlad data samt vilken metod som är möjlig för beräkning, som i sin tur 

ligger till grund för den precision som resultatet får. Vid ökade tillsatta resurser genom 

antingen mänskligt arbete eller i investerad teknik, ökar möjligheten för hög kvalitet i indata 

och möjliggör därmed noggrannare metoder för beräkningar. Detta i sin tur ligger till grund 

för beräkningarnas precision, förutsatt att arbetet uträttas på ett korrekt och effektivt sätt. 

Beroendet kan illustreras i en kedja bestående av tre länkar, resurser, indata och metod samt 

precision enligt figur 31 nedan. 

 

Figur 31 Illustrering av sambanden mellan tillsatta resurser, metod och indata, samt precision av resultatet. 

Det är såvida möjligt att ta fram olika lösningar som fokuserar på kedjans yttre länkar, 

resurser och precision. Den första lösningen som redovisas är styrd av resurser, närmare 

bestämt de resurser som Dagab idag tillgår utan någon extra insats. Lösningen syftar således 

att redovisa vilken möjlig precision det går att uppnå idag. Nästa lösning fokuserar på kedjans 

andra yttre länk, precision, närmare bestämt vilken precision som går att uppnå med 

obegränsade resurser samt vad denna lösning innebär för extra insatser. En tredje lösning 

syftar till att uppnå en hög precision genom minimalt tillsatta resurser, en lösning som bör 

vara mest attraktiv då Dagab söker en förbättring, men inte till vilket pris som helst. 

Innan lösningarna redovisas bör en lämplig redovisningsform bestämmas. Olika resultat ger 

inblick i olika delar av verksamhetens miljöpåverkan. En grundläggande redovisning är den 

absoluta miljöpåverkan, det vill säga summan av all miljöpåverkan som verksamheten 

orsakar. Detta resultat tar inte hänsyn till verksamhetens omfattning varför resultatet inte 

lämpar sig att jämföras med andra verksamheter vars omfattning skiljer sig i storlek. Det är 

dock ett resultat som bör redovisas med ett kompletterande relativt tal. 
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För att kunna jämföra verksamhetens miljöpåverkan med andra verksamheter kan det som 

sagt vara intressant med en relativ miljöpåverkan med hänsyn till verksamhetens omfattning. 

Även verksamhetens omfattning kan uttryckas på olika sätt: 

 Utfört transportarbete [tonkm], gods [ton] multiplicerat med sträcka [km] 

 Totalt gods [ton] 

 Total sträcka [km] 

 Omsättning [kr] 

 Resultat [kr] 

Relevansen av dessa olika relativa tal skiljer sig beroende på vem läsaren är, men i ett rent 

miljömässigt perspektiv går det lättare att motivera relevansen av utfört transportarbete, totalt 

gods och total sträcka då dessa är direkt kopplade till transportens bränsleförbrukning. 

Bränsleförbrukningen är i sin tur direkt kopplade till emissioner som sammanfattas i 

miljöpåverkan. De ekonomiska relativa talen kan även de ge en uppfattning om miljöpåverkan 

i förhållande till verksamhetens omfattning och eventuellt vara intressanta om en lagstiftning 

införs med standardiserade krav med avseende på miljöpåverkan i förhållanden till ekonomisk 

omfattning. Dessa kommer dock ej diskuteras vidare. 

Ytterligare något som bör fastställas är vad som faktiskt ska redovisas inom begreppet 

miljöpåverkan. Miljöpåverkan innefattar vanligen förbrukad energi [MJ] och olika typer av 

luftburna emissioner [g]. Då samtliga emissioner grundar sig i bränsleförbrukningen kommer 

endast emissioner i form av koldioxid redovisas för att ge ett jämförbart resultat. Övriga 

emissioner går naturligtvis att beräkna genom andra omvandlingsfaktorer kopplade till 

bränsleförbrukningen. 

Utfört transportarbete[tonkm] 

I det förstnämnda måttet, miljöpåverkan i förhållande till utfört transportarbete, redovisas i 

stora drag om ett fordon med lämplig storlek har transporterat varor med en hög fyllnadsgrad. 

Det förutsätter dock att fordonet inte är lastat med något som inte ska transporteras eller att en 

onödigt lång väg körs. Det vill säga onödigt transportarbete går inte att särskilja ur detta 

relativa tal. Det som istället redovisas är att den transport som faktiskt utförs, utförs på ett mer 

eller mindre effektivt sätt. Det som dock bör kontrolleras är risken för att onödigt 

transportarbete sker.  

Att en chaufför tar en stor omväg är inte så troligt då fordonen är utrustade med både 

färddator och en sändare till kontoret som visar fordonets position. Trots detta kan det säkert 

förekomma att omvägar tas, i vissa fall nödvändiga omvägar vid trafikstörningar, i andra fall 

på andra premisser, men det är spårbart och bör inte vara ett bestående problem om det 

identifieras och påpekas.  

Risken att onödig last påverkar transportarbetet bör även den vara relativt låg då varje butik 

gör sina egna beställningar på vad de behöver. I dagsläget utnyttjas lastbilarnas maxkapacitet 
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ytterst sällan varför risken att den skulle överstigas och ge ett felaktigt resultat därmed inte är 

troligt. 

Det som däremot utgör en risk för onödigt transportarbete är om en viss last blir transporterat 

till fel butik. Det händer exempelvis att pallar blir feletiketterade och därmed blir 

transporterade till fel butik. Det händer även att en pall som är etiketterad till en butik blir 

lastad på fel fordon och blir transporterad till en annan och därmed måste transporteras 

tillbaka till lagret eller från den ena butiken till den andra. 

Då risker för onödigt transportarbete är relativt lågt men ändå möjlig, kan det diskuteras om 

utfört transportarbete är relevant, eller om teoretiskt transportarbete är en mer rättvisande 

redovisningsform. Vid teoretiskt transportarbete bör allt onödigt transportarbete elimineras 

från beräkningarna som istället utgår från en optimal vägsträcka med den last som faktiskt ska 

transporteras till butiken. Detta kräver dock att sträckorna där allt transportarbete ska utföras 

är kända, vilket går att ta reda på via olika ruttningsverktyg, till exempel gratisversioner som 

erbjuds på internet eller mer avancerade GIS-program som går att köpa. 

Totalt gods [ton] 

Att redovisa miljöpåverkan i relation till totalt gods ger även det en bild över transportens 

effektivitet genom att längden på transporten måste hållas så låg som möjligt för att 

bränsleförbrukningen inte ska skena iväg. Huruvida detta är ett rättvisande tal eller inte går 

inte att avgöra då information om hur långt varorna måste transporteras saknas. Om 

exempelvis en ny butik öppnas vars placering befinner sig på ett större avstånd än 

medelavstånden till lagret kommer detta ge en negativ inverkan på miljöpåverkan i 

förhållande till totalt gods. Om istället en butik med placering väldigt nära lagret ökar sin 

försäljning och beställer större volymer och därmed mer gods kommer detta ge en positiv 

inverkan på resultatet.  

För att få en korrekt uppfattning om resultatets utveckling krävs därför kunskap om butikernas 

volymer vilket kan vara komplicerat att uppskatta. Om man dock anser att försäljningen är i 

stort sett den samma kan detta mått vara ett bra komplement för att avgöra transporternas 

effektivitet i form av förbrukat bränsle med avseende på en sparsam körning och korta 

sträckor. En stor fördel med detta mått är att det totala godset är lätt att sammanställa då varje 

butiks beställning är lätt att addera utan att behöva ta hänsyn till den krävda körsträckan. 

Total sträcka [km] 

 Det tredje relativa mått som är direkt kopplat till bränsleförbrukning och därmed 

miljöpåverkan är den totala sträcka som varorna har transporterats. Detta mått tar dock inte 

hänsyn till de volymer som transporteras och kan därför variera beroende på hur tungt 

lastbilarna är lastade. Eftersom målet är att alltid transportera varor med fulla lastbilar blir 

detta resultat något missvisande eftersom ju tyngre lastbilarna är lastade desto högre blir 

bränsleförbrukningen och därmed miljöpåverkan per transporterad sträcka. Detta innebär 

egentligen, förutsatt att fordonsflottan är rustad med moderna och anpassade storlekar på 
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fordonen för ändamålet och att fordonen tar den kortaste möjliga sträckan till målet, att ju 

högre miljöpåverkan per sträcka, desto bättre utnyttjas fordonen. Problemet med detta är att 

om chauffören kör ovanligt bränslekrävande utan att ha en fullastat fordon, kan detta vara 

svårt att skilja från en chaufför som kör bränslesnålt med ett fullastat fordon. Detta problem är 

något som är svårt att spåra varför denna form av redovisning inte anses som lämplig. 

6.2 Lösning 1, miljöberäkningar med befintliga resurser 
Eftersom Dagab jobbar för att hitta en ny lösning för beräkningar av miljöpåverkan ses denna 

första lösning, med fokus på befintliga resurser, som en lösning att relatera till och inte en 

lösning att i första hand uppnå med exakt precision. Därför kommer lösningen endast 

innefatta verksamheten i Jordbro och dess befintliga resurser, då denna verksamhet är den 

mest studerade, utan att ta hänsyn till de andra verksamheterna i Göteborg, Jönköping, 

Helsingborg och Borlänge. Dagabs verksamhet är inte helt homogen mellan orterna, det finns 

olikheter i förutsättningar och arbetssätt, men som sagt denna lösning syftar mest till att ge en 

relation till de följande lösningarna. 

Dagens verksamhet i Jordbro bygger till en stor del av separata datasystem och en viss del på 

manuellt arbete med papper och penna. Information om estimerade värden på last och sträcka 

inom en rutt finns att tillgå elektroniskt genom accessdatabasen i ruttsystemet LogiX (se 

kapitel 3.2). Dessa värden har dock under den utförda pilotstudien visat osäkerheter inom 

både sträcka och last och kan förbättras i sin överensstämmelse med verkligheten (se kapitel 

4.4). Det går däremot inte att koppla vilket fordon som kört vilken rutt utan att granska 

transportplaneringen (tillsättning av fordon till rutt) som idag sker genom manuellt arbete med 

papper och penna. Detta moment sätter begränsningar för en automation av beräkningar av 

miljöpåverkan vilket medför att med befintliga resurser är Dagabs enda alternativ att beräkna 

schablonvärden för sin miljöpåverkan. För en överblick av de möjliga källor till information 

se tabell 10. 

Tabell 10 Sammanställning av möjliga källor till central information för olika delar av verksamheten. Områden 

som identifierats som problematiska utan tillsatta resurser är markerade i tabellen. 

  Egna fordon Inhyrda fordon Externa leverantörer 

Last LogiX, transportsedel LogiX, transportsedel Information saknas 

Sträcka  LogiX, Mätarställning, Fleetech LogiX Information saknas 

Transportarbete (Manuella beräkningar) (Manuella beräkningar) Information saknas 

Bränsleförbrukning Fleetech, bränslefaktura Information saknas Information saknas 
 

Vid beräkning av schablonvärden går det som tidigare nämnt att utföra beräkningarna mer 

eller mindre upplöst, det vill säga olika kvalitet och framförallt kvantitet i typ och mängd av 

indata. För att kunna ta fram schablonvärden som avspeglar verkligheten krävs således unika 

värden för de olika fordonen, eller åtminstone för grupper av fordon med liknande 

förutsättningar. Detta är som sagt inte möjligt med Dagabs befintliga teknik och tillsatta 

resurser. Det är dock möjligt att beräkna den totala mängden levererade varor till butik, men 

inte specifikt vilket fordon som kört ut varorna samt vilken väg som varorna har transporterats 
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vid leverans. Det finns även uppgifter på hur mycket bränsle som har utnyttjats av de egna 

fordonen i form av en faktura från Preem som är kopplat till ett specifikt fordon. Det finns 

däremot inga uppgifter om hur mycket bränsle som utnyttjats av de inhyrda fordonen eller 

externa leverantörer som utför fjärrdistributionen, vilka utgör en betydande del av 

verksamheten. Det som dock går att göra är att utifrån den mängd bränsle som de egna 

fordonen förbrukar, uppskatta mängden bränsle som de inhyrda fordon och de externa 

leverantörernas fordon förbrukar, men en sådan uppskattning är svårt att bestämma 

precisionen på. 

Absolut miljöpåverkan 

En absolut miljöpåverkan från de egna fordonen går att fastställa med relativt hög precision 

eftersom man med en omvandlingsfaktor kan beräkna miljöpåverkan utifrån den totala 

bränsleförbrukningen. Denna faktor omvandlar de ämnen som bränslet innehåller till de 

emissioner som släpps ut efter förbränning i motorn (se kapitel 2.1). Problemet att uppskatta 

bränsleförbrukningen från de inhyrda fordonen och externa leverantörerna kvarstår dock, 

eventuellt krävs en studie som visar andelen av transporterade varor och genomsnittliga 

sträckor som de inhyrda fordonen och externa leverantörer utgör. Denna studie är dock endast 

användbar om denna andel inte ändras över tiden samt om studien redovisar skillnader mellan 

olika verksamheter vilket i dagsläget verkar vara fallet. 

Trots stora möjligheter att redovisa ett relativt precisionssäkert och sannolikt resultat för 

absolut miljöpåverkan från de egna fordonen kvarstår brister i redovisningen för inhyrda 

fordon samt externa leverantörer. Det som dessutom bör påpekas är utsläppen från de 

aggregat (se kapitel 3.1) som är drivna av separata motorer utgör en större miljöpåverkan 

jämfört med de aggregat som är drivna av fordonets motor. En redan diskuterad lösning på 

detta är att använda Fleetech för att beräkna differensen mellan tankad och förbrukat bränsle, 

någon som dock kräver en sammanställning av dessa olika värden. 

Relativ miljöpåverkan 

För att beräkna en relativ miljöpåverkan med avseende på utfört transportarbete behövs det 

mer informations än vad som är möjligt att samla in med befintlig resurstillsättning i form av 

teknik och/eller personal. Det går däremot att utföra vissa moment för de egna fordonen som 

kan ge viss, men otillräcklig information till beräkningar av schablonvärden. Till exempel går 

det att för de egna fordonen samla in information om transporterad sträcka, vid regelbunden 

avläsning av fordonens mätarställning, men det går inte att koppla vilken last som fordonen 

har transporterat. Då det inte finns något verktyg som idag registrerar vilken last som åker 

med vilket fordon går det heller inte att beräkna fordonens fyllnadsgrader som krävs för att ta 

fram resultat med någorlunda hög precision. 

Det som dock är möjligt är att beräkna den totala mängden gods som transporterats ut till de 

olika butikerna vilket kan omvandlas till det relativa talet miljöpåverkan med avseende på 

totalt gods. Problemet med inhyrda och externa leverantörers andel kvarstår dock. 
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6.3 Lösning 2, optimerad precision för beräkningar av miljöpåverkan 
För att optimera precisionen av miljöpåverkan krävs ett antal tillskott av resurser och/eller 

teknik gentemot de befintliga. För att få en optimal precision krävs även en lösning som inte 

baseras på en beräkningsmodell, utan ett redundant system som klarar av tillfälliga tekniska 

haverier. Detta kan emellertid lösas genom olika verktyg eller metoder för insamling och 

bearbetning av indata, men kan även, genom ett billigare alternativ, lösas genom att ett system 

för automatiska och kontinuerliga mätningar utförs som sedan utgör grunden för 

genomsnittsvärden som kan användas vid oväntade avbrott i det primära systemet. 

Då kontinuerliga beräkningar av transportarbete bör ge det mest verklighetsenliga resultaten 

kvarstår dock en viss osäkerhet i mätningar av transporterad sträcka, godsets vikt samt det 

förbrukade bränslet.  

Sträckan återfinns i dagsläget från LogiX som enligt pilotstudien har en precision på omkring 

90 procent. För att öka denna precision kan kompletterande mätningar utföras med hjälp av 

olika verktyg. Fleetech är ett exempel på ett sådant verktyg vars överensstämmelse med 

mätarställningen är mycket bra i de fall då inga tekniska haverier ägt rum. Då haverier under 

pilotstudien har ägt rum ses inte Fleetech som en helhetslösning men som ett verktyg lämpligt 

att utföra enskilda studier för att korrigera sträckan från LogiX. Även GPS är ett verktyg som 

kan utföra kompletterande mätningar. Då en GPS-mottagare är beroende av satellitkontakt ses 

inte den som ett lämpligt verktyg att basera beräkningen av sträckor på. Fordonens 

mätarställning går i dagsläget inte att läsa av elektroniskt, men det bör inte vara en omöjlig 

framtida utveckling att mätarställningen kan kommunicera trådlöst med centrala verktyg.  

Lasten går i dagsläget att få information om från LogiX och Transportsedeln. Båda dessa 

källor har i studien påvisat stor osäkerhet varför en ny metod bör sökas. Exempel på detta kan 

vara utnyttjande av en pallvåg som kan uppge lasten med en noggrannhet av 0,1 kg (Vetek, 

2011). Då detta alternativ är svårt att genomföra då det är tidskrävande kommer ett annat 

alternativ diskuteras. Genom summering av enskilda pallars vikt bör en noggrannhet på 

omkring 90 procent kunna uppnås då detta är satt toleransnivå för produkternas vikt (se 

kapitel 5.2). Det händer dock att produkter är felaktigt inslagna i systemet då detta sker 

manuellt, varför stickprov på vissa pallar bör genomföras med tidigare beskriven pallvåg för 

att undvika sådana felkällor. Precision för mätningen av last bör således ligga kring 90 

procent, men successivt öka vid kontinuerliga stickprov på pallvågen. 

Bränsleförbrukning erhålls i dagsläget för de egna fordonen från Fleetech och från 

bränslefakturan. Precisionen på bränslefakturan bör kunna anses som korrekt, förutsatt att 

tankning endast sker under rätt villkor. Däremot bör även dessa värden säkerställas med 

egenutförda stickprov. I de fall under pilotstudien som Fleetech inte har påverkats av haverier 

har bränsleförbrukningen stämt väl överens med bränslefakturan, varför Fleetech kan utgöra 

ett verktyg för att beräkna det bränsle som bör belasta bränsleförbrukning för aggregaten. När 

studien utfördes var Fleetech nyligen implementerat vilket ledde till en större andel haverier 

än vad som kan väntas i framtiden. För de delar av verksamheten som inte har Fleetech eller 

där bränslefakturor inte är tillgängliga bör högupplösta schablonvärden användas för 
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bränsleförbrukningen. Under pilotstudien visade sig schablonvärden uppnå en precision på 

89, 99 samt 96 procent jämfört med justerade beräkningarna från tillgänglig information. 

Huruvida dessa beräknade värden stämmer överens med verkligheten är svårt att avgöra 

varför schablonvärdenas precision inte kan säkerställas helt utifrån denna studie. För en 

sammanställning av de möjliga informationskällor som är relevanta se tabell 11. 

Tabell 11 Sammanställning av möjliga källor till central information för olika delar av verksamheten med 

obegränsade resurser. 

  Egna fordon Inhyrda fordon Externa leverantörer 

Last 
LogiX, transportsedel, 
pallvåg, handdator 

LogiX, transportsedel, 
pallvåg, handdator Pallvåg, handdator 

Sträcka  

LogiX, Mätarställning, 
Fleetech, GPS, (eller 
liknande) LogiX, (eller liknande) LogiX, (eller liknande) 

Transportarbete 

Manuella beräkningar, 
integrering av de olika 
systemen, automatisering 

Manuella beräkningar, 
integrering av de olika 
systemen, automatisering 

Manuella beräkningar, 
integrering av de olika 
systemen, automatisering 

Bränsleförbrukning Fleetech, bränslefaktura Schablonvärden Schablonvärden 
 

Omräkningsfaktorer har dessutom en inverkan på miljöpåverkans storlek. Precisionen i dessa 

omräkningsfaktorer är liksom schablonvärdena svåra att bestämma precisionen ur denna 

studie, men de får antas vara relativt höga då de är framtagna ur stora empiriska 

undersökningar. (Bäckström et al, 2010)  

6.4 Lösning 3, hög precision med minimalt tillsatta resurser 
Det första steget för att nå denna lösning är att reda ut vilken nivå på precisionen som anses 

som hög. Som tidigare beräknat i den första lösningen är precisionen på resultatet med 

befintliga resurser svår att bestämma exakt, om den ens är möjlig att bestämma. Även 

precisionen i den andra lösningen är svår att bestämma, även om det går att uppfatta 

precisionen i olika områden. Målet med denna lösning blir således att reda ut vilka 

investeringar som krävs samt vilka andra prioriterade investeringar som bör genomföras. 

Det är också viktigt att besluta om resultatet ska vara lika precisionssäkert inom olika delar av 

verksamheten. Det finns som tidigare nämnt mycket större förutsättningar att ta fram 

lösningar vars resultat innefattar verksamheten av de egna fordonens precision jämfört med 

inhyrda fordon och externa leverantörer. Ett sätt att gå till väga är således att ta fram verktyg 

för ett precisionssäkert resultat för de egna fordonen och redovisa dessa separat och sedan 

uppskatta den andra delen av verksamheten med en lägre precision utifrån schablonvärden. 

Ett annat sätt att gå tillväga är att satsa på de områden som idag har störst brister och på det 

viset höja lägstanivån och få en enhetlig redovisning för hela verksamheten. 

Om man istället börjar i den andra änden och ser till vilka resurser som är rimliga att tillsätta 

och istället fokuserar på hur dessa insatser påverkar precisionen går det att reda ut vilka 

investeringar som bör göras och vad följden blir av dem. En investering för att öka 



55 

 

precisionen i resultaten kan dels vara genom att köpa ny, eller förbättra befintlig teknik, dels 

genom att tillsätta personal som utför något arbete för informationsåtkomsten. 

För att motivera olika typer av investeringar är det även viktigt att bestämma den metod som 

beräkningarna syftar till att genomföras på. Huvudindelningen av dessa metoder är som 

tidigare nämnt mellan att arbeta med framtagning av schablonvärden eller beräkning av varje 

specifikt fordon. En möjlighet är dock att använda en kombination av de båda men då bör en 

identifiering ske av var vilken metod lämpar sig bäst. Att beräkna miljöpåverkan från Dagabs 

egna fordon specifikt är ingen omöjlighet, dock krävs som tidigare nämnt tillsatta resurser för 

att möjliggöra detta. Att däremot utföra samma beräkningar för de inhyrda fordonen samt från 

externa leverantörer kräver en större öppenhet från dessa verksamheter vilket kan missgynna 

dem i förhandlingar av prissättning av deras tjänster. Trots att det kan ses som en fördel för 

dessa verksamheter att de blir en del av en högkvalitativ miljöredovisning kan detta antas vara 

svårt att påverka från Dagabs sida varför denna lösning inte bör anses som självklar. Istället 

bör en annan lösning tas fram för denna externa del av Dagab, som självständigt kan styras 

bortom andra verksamheters makt. 

Kontinuerliga automatiska beräkningar 

Sett tillbaka till den pilotstudie som genomfördes på Dagab i Jordbro (se kapitel 4) går det att 

fastställa att miljöpåverkans precision är starkt beroende av kunskapen om vilket fordon som 

utför själva transporten samt vilken fyllnadsgrad som dessa fordon utför transportarbetet med. 

Dessa två områden ses därför som högt prioriterade vid någon form av investering. I dagsläget 

finns som tidigare nämnt ett kontrollsystem vid lastning av varor på lagret ”Säkra leveranser” 

som dock inte används i så stor omfattning då det ofta förekommer nätverksstörningar. Dessa 

störningar leder ofta till att lastningen inte registreras digitalt utan endast manuellt genom en 

manuell registrering från chauffören på den medföljande transportsedeln. En god investering 

vore att få detta system att fungera klanderfritt då detta skulle innebära en informationskälla 

till vad som faktiskt lastas på fordonen. Om en ytterligare investering skulle genomföras som 

bygger på att möjliggöra identifiering av de lastutrymmen, det vill säga fordonets flak samt 

eventuellt släp eller kärra, som varorna lastas på, skulle innebära möjlighet att få information 

om vilka specifika fordon som transporterar vilka varor till vilka butiker. Detta kräver dock att 

till exempel streckkoder placeras på fordon, släp och kärror samt att handdatorn kan 

identifiera och hantera denna typ av information. Det krävs också att det finns en databas som 

kan lagra och tolka denna typ av information för att informationen ska vara användbar. 

Tidigare nämnda investering löser dock inte hela problemet med identifiering av fordonens 

fyllnadsgrader utan endast fordonens utlastningsgrad, det vill säga hur väl lastutrymmet 

utnyttjas direkt efter lastning. Förutsatt att distributionen består av flera stopp krävs 

information om hur lång sträcka som fordonet är lastat med hela lasten. Det vill säga fram till 

första stoppet för lossning av varor, men även sträckorna för resterande stopp för att 

uppgradera informationen om fordonets totala fyllnadsgrad. Det finns även möjlighet att 

någon typ av gods lastas vid de olika stoppen, exempelvis tompallar eller andra varor som 

Dagab erbjuder sig att transportera från butiken, eller om fordonet passerar en tillverkare av 
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varor som ska in till lagret och därmed transporterar dem tillbaka till lagret. I dessa fall krävs 

det antingen att chauffören har en möjlighet att registrera denna förändring på plats, detta 

genom en mobil handdator för scanning, eller om detta registreras innan alternativt efter den 

aktuella transporten. En annan fördel med ett mobilt verktyg för scanning är att det möjliggör 

kontroll vid lossning, samt att det möjliggör en större säkerhet i vilka varor som transporteras 

till de olika stoppen vid beräkning av fyllnadsgrader. Ett ytterligare alternativ är att varje butik 

utrustas med verktyg för att säkerställa att rätt beställning anländer, då kan en lösning även 

innefatta ömsesidig kommunikation mellan lager och butik och vad som lastas respektive 

lossas vid de olika platserna. 

En lösning som däremot inte kräver mobil avläsning eller att butikerna utrustar sig med 

avläsningsverktyg är om de inbyggda färddatorerna Fleetech integreras med handdatorerna 

och på så sätt tillsammans ger information om sträcka och volym på gods för beräkningar av 

fyllnadsgraden. Då kvarstår dock problemet att inhyrda fordon och externa leverantörer inte är 

utrustade med Fleetech, alternativt ett annat fabrikat av färddator som inte kan kommunicera 

med handdatorerna varpå en annan lösning skulle vara att föredra. En möjlighet är att låta en 

applikation tas fram som automatiskt vid avläsning av olika gods med dess kronologiska 

destination generera en distributionsslinga med tillhörande delsträckor. Detta skulle dock vara 

en estimering av den faktiska sträckan och inte en avspegling av verkligheten. Dock är detta 

kanske det värde av sträckan som faktisk är det intressanta då det inte är önskvärt att inte 

registrera faktiskt transportarbete utan teoretiskt transportarbete som tidigare diskuterats. Vid 

kontakt med Google, specifikt Google Maps så är de öppna för utveckling av sitt system så att 

det utnyttjas av fler användare. I dagsläget finns redan en gratistjänst ”Google Distance 

Matrix API” (Google Distance Matrix, 2011) som genom information om vägnätet kan 

beräkna delsträckor inom en distributionskedja. Det som däremot saknas för Dagabs räkning 

är ett verktyg som möjliggör kommunicering mellan informationen från handdatorerna och 

Googleverktyget. Att programmera ett sådant verktyg bör dock inte vara några större 

svårigheter för en erfaren programmerare. 

Det är även möjligt att använda det befintliga systemet LogiX som kan beräkna sträckorna 

mellan de olika delstoppen inom en distributionsslinga. Detta bör vara den mest 

kostnadseffektiva lösningen som dessutom innebär minst implementeringstid då flera 

anställda på Dagab redan är bekanta med verktyget.  

Beräkningar av schablonvärden 

De lösningar som beskrivits ovan kan ses som en lösning för att automatiskt och kontinuerligt 

beräkna varje specifikt fordons miljöpåverkan, men det kan dessutom användas som underlag 

för att ta fram högupplösta schablonvärden. En något enklare metod som inte är lika beroende 

av att tekniken fungerar kan vara att tillsätta personal för att utföra studier som tar fram 

medelvärden för i vilken omsättning olika storlekar av fordon används samt vilken 

genomsnittlig fyllnadsgrad dessa transportarbeten utgör. Beroende på storleken på variationer 

inom verksamheten, exempelvis krävt transportarbete eller befintlig tillgång till olika typer av 

fordon, så förändras behovet av att uppdatera dessa studier. Den svenska dagligvaruhandelns 
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omsättning har tidigare rent generellt visat sig följa det rådande konjunkturläget, med vissa 

avvikelser vid stora högtider då omsättningen ökar dramatiskt. Men vid beräkning av 

miljöpåverkan är det inte omsättningen som är intressant utan vilka volymer som beställs av 

kunden. Detta har visat sig vara mer jämt över tiden då konsumenter tenderar att inhandla lika 

stora volymer utan hänsyn till konjunktur, men istället välja ett prismässigt alternativ som 

avspeglar konjunkturläget. Att uppskatta schablonvärdenas precision över tiden blir därför 

relativt svårt men är klart beroende av hur många studier som utförs, omfattningen på 

studierna samt tidsperiodens utsträckning då dessa värden uppdateras.   

Om streckkoder finns tillgängliga för standardfordon, som inhyrda fordon och externa 

leverantörer kan använda sig av bör en relativt sannolika beräkning över fyllnadsgrader kunna 

utföras samt en identifiering över fordonets lastkapacitet bestämmas, vilket är en bra grund 

för schablonvärden. Om dessutom schablonvärden beräknas för de egna fordonen vars 

miljöpåverkan dessutom beräknas utifrån tillgänglig information kan eventuella deviationer 

justeras så att rättvisa schablonvärden kan användas för de fordon där nödvändig information 

saknas för beräkningar av miljöpåverkan. 

7. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer ett antal slutsatser redovisas följt av en kritisk granskning av studien 

som sedan ligger till grund för föreslagna fortsatta studier. 

7.1 Slutsatser 
Utifrån studier av olika modeller för beräkning av miljöpåverkan i förhållande till Dagabs 

verksamhet kan ett antal slutsatser dras. En första slutsats är att precisionen på slutresultatet 

av miljöpåverkan är svår att fastställa då beräkningarna, oavsett metod och vilken del av 

verksamheten som beräknas, bygger på många olika källor till indata vars egen precision 

innehåller olika stora osäkerheter. Störst osäkerhet i Dagabs verksamhet återfinns dock i den 

del av transportarbetet som utförs av inhyrda fordon och externa leverantörer då information 

om fordonens bränsleförbrukning inte är tillgänglig för Dagab. 

Den mest elementära redovisningen av miljöpåverkan består av ett absolut tal av den totala 

miljöpåverkan. Den räknas ut genom en omvandlingsfaktor kopplad till en specifik typ av 

emission, motorns emissionsprestanda (Euroklass) samt den typ av bränsle som används. 

Denna omvandlingsfaktor multipliceras sedan med den totala bränsleförbrukningen. 

Bränsleförbrukningen är enkel att ta fram för Dagabs egna fordon men svår för de inhyrda 

fordonen samt för externa leverantörer. Ett alternativ för att uppskatta bränsleförbrukningen 

för denna del av verksamheten är genom framtagning av schablonvärden. Schablonvärden i 

sin tur har visats vara starkt beroende av precisionssäker indata i form av typ av fordonets 

lastkapacitet samt med vilken fyllnadsgrad som transporten utförs med. Då denna typ av 

information för unika fordon under utförd pilotstudie på Dagab insamlats och beräknats, 

visade sig schablonvärdena utgöra ett bra komplement. Trots detta rekommenderas en enskild 

redovisning av Dagabs egna fordon och resterande verksamhet då precisionen bör skiljas åt. 
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Då ett absolut tal av miljöpåverkan inte ger någon uppfattning om miljöpåverkans relation till 

verksamhetens omfattning är även en redovisningsform i relativa tal rekommenderat. Den 

mest relevanta redovisningsformen anses vara gram emission per teoretiskt transportarbete 

uttryckt i tonkilometer. Att beräkna teoretiskt transportarbete är förhållandevis komplicerat 

eftersom en unik last multipliceras med en unik sträcka, något som kräver integrering av 

information från två olika källor. Precisionen i denna typ av redovisning minskas dessutom 

jämfört med redovisning i absoluta tal då ytterligare indata krävs. Utöver osäkerheten i 

bränsleförbrukning från inhyrda fordon och externa leverantörer utgör i dagsläget den unika 

lasten för en delsträcka inom en distributionsslinga den största osäkerheten. En separat 

redovisning för de egna fordonen rekommenderas då precisionen i denna redovisning i större 

utsträckning är möjlig att bestämma. 

Trots ovanstående osäkerheter har för Dagab ett antal möjliga investeringar identifieras vars 

syfte är att underlätta insamling av mer precisionssäker indata samt bearbetning för beräkning 

av miljöpåverkan. Dessa investeringar berör: 

 Nätverkskontakten för de handdatorer som läser av lasten till fordonen 

 Framtagning av streckkoder för fordon och extra lastutrymme (till exempel släpvagn) 

som kan läsas av via handdatorerna 

 Framtagning av applikation som genom LogiX tar fram delsträckor och kombinerar 

dessa med information om den last som handdatorerna läst av för att beräkna teoretiskt 

transportarbete 

 Framtagning av databas där information om teoretiskt transportarbete jämförs med om 

hela transporten utförts med den totala lastkapaciteten, det vill säga beräkning av 

fyllnadsgrader 

En sista slutsats är dessutom att om dessa tidigare presenterade investeringar genomförs finns 

även en bas med tillräckligt detaljerad information för att mäta diverse förbättringar. 

Potentiella ekonomiska besparingar har kartlagts via aktivt arbete för höjd fyllnadsgrad. Detta 

skulle inte bara innebära en minskning av miljöpåverkan utan också en potentiell ekonomisk 

besparingspost, i första hand genom minskad bränsleförbrukning, men även inom andra 

områden. 

7.2 Diskussion 
Följande diskussion består av två delar, den första genom en kritisk granskning av detta arbete 

följt av förslag till fortsatta studier. Den kritiska granskningen syftar till att lyfta fram delar 

inom arbetet som innehåller olika former av brister. De föreslagna studierna syftar i sin tur till 

att finna ny kunskap för att eliminera dessa brister. 

7.2.1 Kritisk granskning av eget arbete  

De studier som utförts på Dagab har endast utförts i Jordbro och inte på resten av företaget. 

Detta kan ses som en begränsning i möjligheten att ta fram en lösning som hela företaget kan 

använda. Studiernas fokus har istället legat på att validera de värden som mäts upp genom 

användande av olika mätmetoder. Då Dagabs utveckling genom implementering av SAP går 
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emot en mer centraliserad organisation bör detta problem dock vara begränsat. En större brist 

har dock funnits i avsaknaden av validering av indata av godsens vikt. I pilotstudien har 

endast två befintliga verktyg ställts mot varandra, men precisionen i de enskilda verktygens 

mätvärden har inte bestämts. Den föreslagna källan till indata för godsens vikt bör enligt 

branschstandard dock hålla en precision över nittio procent men detta har inte validerats. 

Ett ytterligare område som kan anses som en brist i denna studie är avsaknaden av ekonomisk 

omfattning på de investeringar som föreslås. Det hade varit önskvärt att ett intervall av det 

tillskott av resurser som krävs hade angetts, men detta har tidsmässigt inte varit möjligt. 

Något som dock går att fastställa är att flera tekniska investeringar är möjliga att genomföra 

genom ytterligare examensarbeten vilket påverkar kostnaden markant jämfört med att anställa 

professionell arbetskraft. 

I övrigt anses de studier som utförts vara noggrant utförda med ett önskat djup för att kunna 

medföra ett trovärdigt resultat. 

7.2.2 Förslag till fortsatta studier 

Kopplat till den kritiska granskningen av denna studie har ett antal förslag på fortsatta studier 

tagits fram. Som tidigare nämnt vore det intressant att granska de andra enheterna inom 

Dagab för att ytterligare tydliggöra huruvida föreslagna lösningar lämpar sig. Detta kan till 

exempel innebära studier av fyllnadsgrader på andra orter än Jordbro då volymerna inom 

dagligvaruhandeln variera beroende på geografisk placering. 

Det skulle även vara intressant att följa upp omfattningen av det arbete som krävs för att ta 

fram den föreslagna applikationen som automatiskt beräknar teoretiskt transportarbete samt 

fordonens fyllnadsgrader. Som tidigare nämnt finns stor kunskap inom detta område på 

institutionen för Geoinformatik på KTH, där även möjligheten att finna studenter som kan 

skriva examensarbete inom detta område finns. 

Fortsatta studier av möjliga grupperingar för schablonvärden kan också vara av intresse då 

detta skulle innebära en stor besparing i arbetsbelastning. Det kan även vara intressant 

validera grupperingarnas påverkan på precisionen av miljöpåverkan då denna studie endast 

granskat schablonvärden på fordonsnivå.  
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Bilaga 1. Numeriska värden av gram koldioxid per tonkilometer 

beroende på typ av väg och trafik 
 

 
Fordon 5 

  City Urban Rural Motorway 

Freeflow 239 244 222 232 

Saturated 352 343 273 226 

StopAndGo 564 576 541 541 

 

 
Fordon 51 

 

City Urban Rural Motorway 

Freeflow 273 272 236 228 

Saturated 415 401 310 247 

StopAndGo 704 720 673 673 

 

 
Fordon 72 

 

City Urban Rural Motorway 

Freeflow 154 157 131 116 

Saturated 229 228 176 139 

StopAndGo 344 355 324 324 
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Bilaga 2. Tillverkningsprocess Preem Evolution Diesel 

 
1. Inmatning av den förnybara råvaran, till exempel råtalldiesel eller annan växtolja, som är basen till ACP 

Evolution Diesel. 

2. Inmatning av gasolja, den fossila delen av råvaran. 

3. Inmatning av vätgas. Den används för att ta bort bundet syre och svavel ur både den fossila och den förnybara 

råvaran. 

4. Värmeväxlaren tar bort överskottsvärmen från reaktor och värmer upp den inkommande gasoljan. På så vis 

sparar vi energi. 

5. Här värms gasoljan upp till cirka 300 grader för att underlätta hydreringen i reaktorn. Hydrering innebär att man 

tar bort syre och svavel från råvaran. Båda är ämnen som man inte vill ha i en diesel. 

6. Reaktorn är hjärtat i tillverkningen av ACP Evolution Diesel, och i bioraffanläggningen som kallas GHT – Green 

Hydro Treater. Här reagerar vätgasen med syret och svavlet som finns i gasoljan och den förnybara råvaran (till 

exempel råtalldiesel). Processen, hydreringen, omvandlar råvarorna till rena kolväten av samma typ som 

kolvätena i en vanlig diesel. Syret och svavlet som blivit över, avlägsnas senare i raffinaderiprocessen, i form av 

vatten och rent svavel. 

7. Den gröna råvaran innehåller mycket syre och reagerar därför väldigt snabbt med vätgasen. Därför har vi 

utvecklat ett system där vi matar in råvaran via två strömmar genom reaktorn (i en vanlig process matar man in 

via en). På så sätt saktar vi ner reaktionen och har full kontroll på hela förloppet. 

8. I Separatorn avskiljs vattnet som bildats i reaktorn. Gasen stiger uppåt, medan vattnet pumpas ut i botten och 

separeras på så sätt från dieseln. 

9. Till Aminabsorben leds den återstående vätgasen. Den för med sig de svavelföreningar och koldioxid som 

bildats i reaktorn. Aminerna absorberar svavlet, som sedan utvinns till rent svavel, som vi säljer vidare till den 

kemiska industrin. Allt tas om hand. 

10. Här i Metanatorn tar vi hand om de överblivna kolföreningarna koldioxid och kolmonoxid och omvandlar dem 

till metangas. Den används sedan som internbränsle. 

11. I Avdrivaren förbättras dieselns lagringsegenskaper. Vi tillför värme och sänker trycket, på så sätt kokas det sista 

vattnet bort tillsammans med de lätta kolvätena. Genom att ta bort de lätta kolvätena, höjer man dieseln 

flampunkt och den blir säker att lagra. 

12. Här i Synsatanläggningen tar vi bort hälso- och miljöskadliga aromater från dieseln – det kallas avaromatisering. 

Aromater i diesel ger bland annat upphov till miljöfarliga och hälsoskadliga partiklar. Efter detta sista steg blir 

produkten en färdig miljöklass 1 diesel.  
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