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Sammanfattning 
På senare år med den fortsatta globaliseringen har miljöfrågor blivit allt viktigare. Eftersom 
transportsektorn står för en stor del av den totala miljöpåverkan är det viktigt att 
logistikföretagen tar ett miljömässigt ansvar och arbetar med så kallad grön logistik. På grund av 
de ökade avstånden vid global handel och ökade bränslepriser är det viktigt med miljövänliga 
alternativ.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de globala logistikföretagen bedriver sitt 
miljöarbete, främst kring transporterna. Detta sker genom en studie av vetenskapliga artiklar och 
intervjuer med miljöansvariga hos Schenker, DHL och Green Cargo. För att redovisa ett 
praktiskt exempel har energiförbrukning och koldioxidutsläpp beräknats på en transport av en 
ISO-container på en typsträcka från Beijing i Kina till Göteborg för olika transportsätt. Detta 
sker med hjälp av miljöverktyget EcoTransit.  
 
Slutsatserna av studien är: Logistikföretagen bedriver ett ständigt miljöarbete genom 
effektivitetsförbättringar, implementering av nya tekniska lösningar och ett ständigt samarbete 
med underleverantörerna av transporttjänster, då de står för en stor del av den totala 
miljöpåverkan. Det mest miljövänliga sättet att transportera en ISO-container på 40 fot med 25 
tons last från Beijing till Göteborg är med sjöfart. Det är dock viktigt att tillhandahålla 
kombinerade transportsätt för olika kunders krav.    



Abstract 
Environmental issues have become more important in recent years. Since the transport sector 
accounts for a large part of the total environmental impact, it is important that logistics 
companies take environmental responsibility and work with green logistics. Because of increased 
distances with global trading and rising fuel prices, it is important to offer environmentally 
friendly alternatives. 
 
The purpose of this study is to examine how the global logistics firms conduct their 
environmental work, particularly around transportation. This is done through a study of scientific 
articles and interviews with environmental managers at Schenker, DHL and Green Cargo. To 
include a practical example, the energy consumption and carbon emissions has been calculated 
for a shipment of an ISO-container on a typical route from Beijing in China to Gothenburg for 
different modes of transportation. This is done by using the tool EcoTransit. 
 
The conclusions of the study are: logistics firms are engaged in an ongoing environmental work 
through efficiency improvements, implementation of new technical solutions and a constant 
collaboration with the subcontractors of transport services, which account for a large part of the 
total environmental impact. The most environmentally friendly way to transport an ISO-
container of 40 feet with 25-tonne cargo from Beijing to Gothenburg is by boat freight. 
However, it is important to provide combined transportation solutions to fulfill different 
customers’ requirements.  
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1. Inledning 
Globaliseringen är något som de senaste åren har fått allt större betydelse och detta är på grund 
av att kommunikations- och transaktionskostnaderna har minskat till följd av teknologiska 
framsteg och politiska beslut (Globaliseringsrådet 2010). Detta har gjort att allt fler företag deltar 
i den globala ekonomin och utbudet för kunden har ökat. Konsekvensen för företagen blir att 
konkurrensen ökar och marginalerna minskar. Företagen letar därför ständigt efter områden att 
effektivisera och många företag har valt att flytta delar av sin produktion till låglöneländer för att 
minska kostnaderna ytterligare.  
 
Samtidigt som denna utveckling skett har även kraven på företags hållbarhet blivit allt högre. 
Eftersom infrastuktur och lagstiftningar i olika delar av världen skiljer sig avsevärt när det gäller 
frågor rörande hållbarhet kan svårigheter i samband med utformning av hållbara 
produktionslinjer uppstå (Li och Yanmin 2011). Dessa kan vara gällande miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter där en harmonisering av de globala kraven kan vara svårt att uppnå. 
 
Den miljömässiga aspekten har under de senaste åren fått allt större betydelse och en stor del av 
koldioxidutsläppen orsakas av transporter. I takt med utflyttningen av produktionen till 
låglöneländer ökar avstånden till slutkonsumenten. Detta medför ett ökat transportbehov och att 
transporterna kommer stå för en större del av totalkostnaden. Då transportvolymerna fortsätter att 
öka, ökar även miljöpåverkan i samband med dessa. Denna utveckling är problematisk och 
därför för EU ett aktivt arbete med syfte att minska emissionerna orsakade av transportsektorn. 
(Europeiska Kommissionen 2001) 
 
Eftersom transporterna står för en stor del av miljöpåverkan efterfrågar många företag mer 
miljövänliga och energieffektiva transporter. Detta gör att arbetet med grön logistik och 
miljöfrågor hos logistikföretagen får större betydelse samtidigt som de måste uppfylla krav på 
ledtid och leveranssäkerhet samt hålla en låg kostnad. (Bjørnland, Persson och Virum 2003) 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka hur olika globala logistikföretag arbetar med 
frågor kring miljö och hållbarhet, där störst fokus läggs på transporterna. Arbetet ska till stor del 
baseras på empiriska undersökningar i form av intervjuer med miljöansvariga på tre globala 
logistikföretag. För att sätta in de transportlösningarna som erbjuds av företagen i ett praktiskt 
sammanhang undersöks miljöpåverkan hos de vanligaste transportsätten på en 
långdistanssträcka.  
 
Målet med detta arbete är att en nulägesanalys kring hur miljöfrågor behandlas inom den globala 
transportsektorn ska göras och att de kommande stora investeringarna ska undersökas.  
 
Frågeställningarna för arbetet är följande: 

• Hur sköts logistiken på ett miljömässigt hållbart sätt vid globala logistikföretag som är 
verksamma i Sverige? Främst kring godstransporterna.  

• Hur kan en ISO-container på 40 fot med 25 tons last transporteras från Beijing i Kina till 
Göteborg på ett miljömässigt hållbart sätt? 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie har det valts att fokusera på miljöaspekten inom hållbar utveckling hos de globala 
logistikföretagen och hur de arbetar med transporterna. Vidare har en avgränsning gjorts till 
godstransporter eftersom de står för en stor del av transporternas miljöpåverkan.    
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2. Metod 
Arbetet har bestått av en empirisk undersökning i form av intervjuer, en litteraturstudie, 
informationsbearbetning och jämförelse av de vetenskapliga källorna med empirin.  
 
2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har varit den inledande delen av informationsökningsprocessen och bestod av 
studier av tidigare vetenskapliga forskning på ämnet med hjälp av KTHB:s databas för artiklar. 
Anledningen till att artiklar har valts som informationsunderlag är för att det finns ett begränsat 
urval av böcker i ämnet då det är relativt nytt (Ubeda, Arcelus och Faulin 2010). Utvecklingen 
inom ämnet går fort fram vilket gör det viktigt att få uppdaterad och relevant information, vilket 
är möjligt genom vetenskapliga artiklar.  
 
De områden som kunskap har inhämtats från är följande: logistik, grön logistik, miljövänliga 
transporter, supply chains, godstransporter och rapporter om emissioner. De artiklar som 
använts behandlar både den europeiska och kinesiska marknaden för att sätta frågeställningarna i 
ett globalt perspektiv.  
 
2.2 Empiri 
Den empiriska delen av informationssökningsprocessen har bestått av intervjuer med 
miljöansvariga på tre globala logistikföretag och en undersökning av en populär transportrutt 
från Beijing till Göteborg, där godstransporter sker med hjälp av tåg, båt och flyg.  
 
Den första intervjun som gjordes var med Johan Sandström som är miljöchef på Green Cargo. 
Denna var en perspektivintervju där syftet var att få en översiktsbild av hur miljöarbete bedrivs 
inom logistikbranschen i Sverige. Intervjufrågorna skickades till Sandström inför intervjun för 
att han skulle få chans till eventuell förberedelse och intervjun utfördes på Green Cargos 
huvudkontor i Solna. Intervjun spelades in och anteckningar togs under intervjun. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga A. Eftersom Green Cargo endast fokuserar på tåg, främst inom Sverige och 
Europa, finns det svårigheter i att jämföra dem med globala logistikföretag för att de använder 
sig av olika transportsätt. Sandström hade även goda kunskaper om hur branschen fungerar i sin 
helhet och problematiken som finns med att sälja gröna logistiktjänster. Detta gjorde att han 
kunde förmedla en bild av Green Cargos roll i kedjan och hur ett lands naturliga förutsättningar 
kan underlätta eller försvåra miljöarbetet.  
 
Den andra intervjun som utfördes var med Maria Nilsson Öhman som är miljöchef på DHL 
Global Forwarding. Det var relevant att intervjua Öhman eftersom hon har en lång bakgrund 
inom miljöområdet och arbetar på ett globalt logistikföretag. Intervjun utfördes via telefon och 
frågorna var av en allmän karaktär vilket gjorde att Öhman kunde svara relativt fritt och utförligt. 
Under intervjun ställdes ett antal följdfrågor för att förtydliga svaren, men generellt sett följdes 
intervjustrukturen. Intervjun spelades in och anteckningar togs under intervjun. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga B.  
 
Den tredje intervjun var med Monica Jadsén Holm som är miljöchef på Schenker AB. Schenker 
är ett globalt logistikföretag och Holm för ett aktivt arbete för att förbättra Schenkers verksamhet 
ur miljösynpunkt. Intervjun utfördes via telefon och frågorna var av en allmän karaktär som 
gjorde att Holm kunde svara relativt fritt. Det ställdes även följdfrågor för att förtydliga svaren 
och den information som finns tillgänglig på Schenkers hemsida. Intervjun spelades in och 
anteckningar togs under intervjun. Intervjuguiden finns bifogad i bilaga C.  
 
För att få en tydligare bild av de transportsätt som finns tillgängliga och deras miljöpåverkan har 
en typsträcka för godstransporter valts mellan Beijing i Kina till Göteborg. På denna sträcka 
färdas stora volymer gods och den är relevant för många företag i Sverige. I nuläget finns 
följande transportsätt att välja mellan: båt, flyg, tåg och lastbil. Lastbil för hela sträckan har valts 
bort av praktiska skäl och de första tre har undersökts. Detta har gjorts genom att använda en 
miljökalkylator från EcoTransit där energiförbrukning och koldioxidutsläpp har undersökts. 
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EcoTransits miljökalkylator har valts eftersom den tar hänsyn till olika rutter och på ett 
realistiskt sätt kan jämföra olika transportsätt. Denna kalkylator använts av bland annat Green 
Cargo och Schenker.  
 
2.3 Felkällor 
EcoTransit är en miljökalkylator som har funnits sedan år 2000 och initiativet togs av fem 
europeiska järnvägsbolag: Green Cargo AB, DB Schenker Rail, Trenitalia, SBB och SNCF. 
Underlaget för verktyget är från Institute for Energy and Environmental Research (IFEU), 
Heidelberg och INFRAS, Bern som arbetat med emissionsberäkningar inom transportsektorn 
under en längre tid. Verktyget tar hänsyn till energiförbrukningen och emissionerna av 
godstransporten under transporten och relaterat till produktionen, transporten och distributionen 
av drivmedlet. Andra faktorer som tas hänsyn till är: transporttyp och fordonstyp, typ av 
kraftöverföring, transportnätverk, utnyttjande av fordonskapacitet, kedjan för energi uppströms, 
godstransport, landsspecifika förutsättningar. Det finns även faktorer som inte tas hänsyn till, 
exempelvis olika körsätt bland chaufförer, specifikt vilken lastbilstyp som används, 
bränslekvalitet och yttre förutsättningar som luftmotstånd och vägfriktion. (IFEU Heidelberg 
GmbH et. al. 2011) 
 
Gällande intervjuerna är det svårt att hitta en miljörepresentant för ett globalt logistikföretag som 
har ansvar för miljöfrågor globalt. Oftast finns det miljöchefer för respektive region och 
avdelning, exempelvis vägfrakt. Information som fås vid frågor om deras ansvarsområde har 
väldigt hög trovärdighet, men när det gäller de globala frågorna kan det vara svårt att skilja på 
personlig uppfattning och företagets arbete. När en intervju görs med relativt allmänna frågor 
avgör respondenten innehållet i svaren, vilket kan leda till att de ofta blir relativt ostrukturerade. 
För att undvika eventuella felsyftningar och faktafel har intervjuerna transkriberats och skickats 
till respondenterna innan publicering för möjlighet till korrigering.  
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3. Global Logistik 
Logistik handlar om att leda och kontrollera materialflöden samt de ekonomiska och materiella 
resurser som behövs och hur de hanteras effektivt. Utvecklingen inom logistik har gått från att 
optimera transport- och lagerhanteringen till att se en effektiv logistik som en konkurrensfördel. 
På 80-talet introducerades logistikstrategier exempelvis Just-In-Time där syftet är att minimera 
slöseriet och säkerställa att rätt åtgärd sker i rätt tidpunkt. Under 90- och 00-talet introducerades 
supply chain management där hela kedjan tas hänsyn till och samarbetet med leverantör och 
kund fick större betydelse. Då globaliseringen fortsätter och avstånden ökar blir de logistiska 
nätverken viktigare. Aktiviteter och informationsutbyten som tidigare skett lokalt, ska ske 
internationellt där nya utmaningar uppstår. (Jonsson och Mattson 2005)  
 
3.1 Logistikbranschens utmaningar 
De utmaningar som uppstår med globaliseringen är att transportbehovet förändras. Med de ökade 
avstånden blir konsekvensen längre ledtider och ökade transportkostnader. Ökande volymer 
ställer högre krav på strategisk planering för att undvika kapacitetsbrist. Val av drivmedel blir 
allt viktigare då bränslepriserna fortsätter att öka samtidigt som prispressen från kunderna blir 
större enligt Maria Nilsson Öhman. De ökade avstånden ställer även högre krav på flexibilitet 
avseende olika transportsätt och logistiklösningar från logistikföretagens sida för att kunna 
tillgodose kundernas behov.  
 
Systemen blir mer komplexa då gods ska flyttas med hjälp av flera transportsätt vilket ställer 
större krav på samarbete mellan leverantörerna. Informationsutbytet blir svårare då olika system 
ska kommunicera med varandra och de ökade avstånden medför ett ökat behov av information i 
realtid. Kraven avseende miljömässig hållbarhet ökar och människans del i detta är tydlig där 
transportsektorn står för en stor del av miljöpåverkan (Wu och Dunn 1995). De globala 
logistikföretagen tar sitt miljöansvar och arbetar aktivt med miljön. Detta försvåras av att olika 
miljölagstiftningar och förutsättningar råder i olika länder.  
 
3.2 Möjliga miljövänliga lösningar 
För att hantera de logistiska utmaningarna i samband med globaliseringen krävs det hållbara 
lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Eftersom dessa 
aspekter inte alltid samspelar med varandra uppstår problematik kring vad som ska prioriteras. I 
många fall då transporterna effektiviseras innebär det både ekonomiska och miljömässiga 
fördelar. Även om ett projekt utförs och kan uppvisa tydliga fördelar för miljön är det oftast svårt 
att införa det storskaligt då en hög effektivitet och avkastning måste ske direkt enligt Johan 
Sandström.   
 
En stor del i det tekniska förbättringsarbetet är att modernisera fordonsparken. De moderna 
fordonen har avsevärt lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp, vilket möjliggörs genom 
effektivare motorer och alternativa drivmedel. Det ger både miljöfördelar och en lägre 
transportkostnad på längre sikt. Många logistikföretag inom järnvägstransporter satsar på att 
uppgradera befintlig lokpark genom att byta ut motorerna i dieselloken, istället för att byta ut 
hela loket exempelvis Green Cargo. Även övergången till elektriska lok ger stora miljöfördelar 
förutsatt att elektriciteten kommer från förnyelsebara källor.  
 
De tekniska förbättringar som diskuteras ovan kräver ofta väldigt stora investeringar, men det 
finns ofta många lösningar som kan införas i befintlig verksamhet. Exempelvis kan miljövänliga 
sätt att använda fordonen införas både när det gäller väg-, järnvägs- och sjötransporter. Inom 
vägtransporter används körtekniken Eco-driving, även kallad sparsam körning som numera ingår 
i alla svenska körkortsutbildningar. I samband med sjötransporter används en teknik som Maersk 
introducerat som kallas för Slow Steaming, där båtarna körs med så låg hastighet som möjligt, 
vilket ger enorma vinster gällande bränsleförbrukning (Jorgensen 2011). För järnvägstransporter 
finns det en rad olika projekt som utvecklar liknande tekniker för tåg. Ett exempel är att 
inbromsning vid stoppsignaler undviks i största mån vilket ger en något lägre medelhastighet, 
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samtidigt som körtiden blir oförändrad. Detta medför minskad energiförbrukning och lägre 
slitage på komponenter (Sjöholm 2011). 
 
Ett annat sätt är att satsa på intermodala transporter för att flera transportsätt ska kunna användas 
effektivt för godstransporter. Detta sker vanligtvis med standardiserade containrar för att 
underlätta omlastningar och effektivisera flödet (Bjørnland, Persson och Virum 2003). Även 
konsolidering av gods från flera kunder kan ske vilket innebär att de samlastas för att möjliggöra 
att transportutrymmet används maximalt.  
 
För att motivera och reglera miljöarbetet krävs det initiativ från både myndigheter, 
organisationer och konsumenter. Certifieringar som ISO-14001 säkerställer att ett aktivt 
miljöarbete bedrivs på företaget utöver de miljölagstiftningar som finns (Svensk Certifiering 
Norden AB). Eftersom miljöproblemet är globalt uppstår en problematik när lagstiftningar skiljer 
sig mellan länder. Därför krävs ett nära samarbete mellan länder och företag där gemensamma 
överenskommelser måste uppnås avseende miljöpåverkan. Ett initiativ som togs fram år 2007 av 
EU är att utsläppen av växthusgaser i EU ska minskas med 30 procent till 2020 under 
förutsättningen att andra industriländer förbinder sig till detta. I väntan på en global uppgörelse 
har målet satts att innan 2020 minska utsläppen med 20 procent. (Miljödepartementet 2008) 
 
3.3 Transport av container 
En sträcka som trafikeras ofta är rutten mellan Beijing i Kina och Göteborg i Sverige eftersom 
många företag valt att flytta delar av sin produktion till Sydostasien och att handeln med 
länderna i regionen ökar (Statistiska Centralbyrån 2013). Göteborgs hamn är den största i 
Skandinavien med ett godsflöde på 900 000 TEU-containrar* år 2012 (Göteborgs Hamn 2013). 
Från Göteborg finns det linjer till flertalet destinationer i Kina som körs veckovis av Maersk 
Line. Detta medför att stora volymer transporteras på denna sträcka och för kunden spelar många 
faktorer in vid val av transportsätt. De viktigaste faktorerna är enligt Maria Nilsson Öhman 
ledtid, leveranssäkerhet, kostnad och miljöpåverkan där val av transportsätt kan göra att dessa 
varierar mycket.  
 
Normalt transporteras gods på denna sträcka med hjälp av antingen tåg, båt, flyg eller 
kombinationer av dessa. De största volymerna transporteras med hjälp av båt, vilket är det mest 
energieffektiva alternativet. Detta ger en väldigt bra prisbild och lägre miljöpåverkan, men en 
avsevärt längre ledtid. För att förkorta ledtiden kan flyg väljas, men till ett högre pris och 
miljöpåverkan. Tåg kan ses som ett alternativ mellan båt och flyg, där ledtiden är kortare än båt 
men längre än flyg. Kostnaden och miljöpåverkan ligger även mellan dessa. Volymerna som 
transporteras denna långa sträcka med hjälp av tåg är inte lika stora som med båt och därför kan 
inte effektiviteten bli lika hög.  
 
På senare tid har nya kombinationslösningar blivit tillgängliga där en kompromiss mellan olika 
faktorer kan göras. Exempelvis DHL tillhandahåller Sea-Air- och Rail-Air-lösningar där man 
kombinerar sjö- eller järnvägstransport med flyg. Detta ger kortare ledtider och en lägre 
miljöpåverkan. Sea-Air-lösningen på aktuell sträcka skulle kunna innebära att man kör godset 
från Beijing med hjälp av lastbil till hamnen i Shanghai, där det senare lastas om till båt. Sedan 
går båten till Dubai där det lastas om och flygs sista sträckan till Göteborg. I Rail-Air lösningen 
skulle godset kunna köras så långt västerut som möjligt, exempelvis till Moskva i Ryssland med 
Transsibiriska järnvägen. Sedan flygs godset den sista sträckan till Göteborg. Valet av 
transportsätt beror väldigt mycket på vilken ledtid kunden efterfrågar och till vilken kostnad.  
  

                                                 
* Tjugofotscontainer  
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4. Fallstudie om logistikföretagens miljöarbete 
I detta kapitel presenteras Green Cargos, DHL:s och Schenkers miljöarbete som utgår från 
intervjuer med miljöchefer och offentlig information från företagen.  
 
4.1 Intervju med Johan Sandström, miljöchef Green Cargo 
När Johan Sandström blev anställd på SJ pågick inget utbrett miljöarbete, men en kollega till 
Sandström tog initiativ till att påbörja ett aktivt miljöarbete. Sandström involverade sig i denna 
verksamhet som sedan utvecklades till Green Cargo. De bedriver idag godstransporter på 
järnväg, främst i Sverige och marknadsför sig som ”det gröna alternativet”. Tidigare har Green 
Cargo ägt ett eget åkeri, som nyligen sålts till Postnord, för att fokusera på kärnverksamheten. 
Idag arbetar Green Cargo med ett nätverk av underleverantörer för vägtransporterna, som de 
flesta andra logistikföretag.  
 
Inom godstransporter krävs det en hög effektivitet eftersom marginalerna är små och inom 
järnvägstransporter utgör lokparken en stor kostnadsmassa. Prestandamässigt är järnväg i 
Sverige ett miljövänligt alternativ på grund av den stora tillgången till förnyelsebart producerad 
elektricitet och därför är Green Cargo Sveriges enda godstransportör på järnväg som innehar 
miljömärkningen Bra miljöval. För att behålla lönsamheten behövs en stabil verksamhet som 
utgår från transportkontrakt med stora volymer. Sandström är av uppfattningen att fokusen på 
miljöfrågan har minskat i media till följd av lågkonjunkturen. Det har dock etablerats som en 
kärnfråga hos många företag och en naturlig del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet.  
 
Att Green Cargo är statligt ägda innebär att de är mer övervakade än privatägda företag och att 
det kan vara svårare att få ytterligare kapitaltillskott vid behov. Det ställs även ett högre krav att 
följa gällande lagstiftningar och regleringar. Green Cargo är främst verksamma i Sverige och vid 
godstransporter till andra länder i Europa använder de sig av samarbetspartners exempelvis DB 
Schenker i Tyskland och SSF i Frankrike.  
 
Tåg är fördelaktigt ur miljösynpunkt eftersom det är energieffektivt och kan transportera stora 
volymer med lågt motstånd. Green Cargos transporterade volymer utförs till 95 procent av 
eldrivna lok och 5 procent av dieseldrivna. Trots detta kan inte exempelvis lastbilar undvikas för 
att transportera godset den sista sträckan till kunden för att inte förlora flexibiliteten. Detta 
innebär ökade hanteringskostnader som kan minskas genom intermodala lösningar. Istället för att 
köpa in nya lok och skrota de gamla, uppgraderas de dieseldrivna loken med nya, effektivare 
motorer.  
 
Green Cargos konkurrenskraft styrs mycket av politiska beslut. De ökade bränsle- och 
sjötransportpriserna är även en annan faktor. De stora investeringarna som behövs för att 
ytterligare effektivisera verksamheten är svåra att motivera ekonomiskt eftersom många 
förväntas ge avkastning först om flera år, vilket gör att utvecklingen med miljövänliga lösningar 
pågår långsamt. Utvecklingen inom logistik går mot att centralisera lager- och 
produktionsenheter, något som innebär fler och längre transporter. Denna utveckling har 
möjliggjorts av låga transportkostnader och oljepriser, vilket förmodligen kommer att förändras i 
framtiden. Därför pågår ett ständigt arbete med effektivitet inom hela logistikbranschen som ofta 
resulterar i en minskad miljöpåverkan.   
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4.2 Green Cargos miljöarbete 
År 2000 delades Statens Järnvägar upp olika divisioner och en av divisionerna gick under 
namnet SJ Green Cargo som 2001 blev Green Cargo. Den tidigare verksamheten som gick under 
SJ Gods hade haft problem både med lönsamheten, punktligheten och säkerheten vilket skulle 
ändras på när Green Cargo bildades. Idag har man utfört ett omfattande säkerhetsarbete och en 
punktlighet till kund på 95 procent inom utlovad timme. Under de senaste åren har VD:n 
implementerat en ny strategi där man går från att vara ett brett logistikföretag till att endast 
fokusera på godsjärnvägen. Detta gjordes för att kunna få in nytt kapital i verksamheten och ha 
möjlighet att kunna förnya lokparken för att kunna bli mer miljövänliga. Företaget har cirka 2800 
anställda och huvudkontor i Solna. (Green Cargo 2013) 
 
Idag erbjuder Green Cargo endast godsjärnvägstransport inom Sverige och med 
samarbetspartners kan de nå övriga Europa. De huvudsakliga kunderna finns inom svenskt 
näringsliv och branscherna stål, kemi, fordon, verkstad, skog och detaljhandel. Tidigare har de 
haft ett eget åkeri och egen tredejpartslogistikverksamhet, men har sålt av dessa. I nuläget körs 
vanligtvis godset med järnväg den långa sträckan för att sedan lastas om till lastbil och köras 
sista sträckan ut till kunden. På grund av de stora investeringarna som krävs inom järnväg, både 
avseende personalstyrka och lokpark, har Green Cargo fokuserat på företag som behöver 
transportera stora volymer löpande. Detta ger dem minskad möjlighet till flexibilitet och 
volymdifferentiering. Inom transportsektorn idag är marginalerna väldigt låga och enligt Johan 
Sandström får miljövänligare lösningar inte kosta mer.  
 
Green Cargos lokpark utgörs av över 400 lok och 7000 egna vagnar. Den största delen av de 
transporterade volymerna förflyttas med hjälp av eldrivna lok, men dieseldrivna lok används 
fortfarande, huvudsakligen på de sträckor där elförsörjning inte finns tillgänligt. Eftersom 40-50 
procent av Sveriges elproduktion utgörs av vattenkraftverk är förutsättningarna för Green Cargo 
enligt Sandström optimala för att kunna bedriva miljövänlig verksamhet. Detta gör det möjligt 
för Green Cargo att köra sina tåg på 100 procent förnyelsebar el. För tillfället pågår stora projekt 
med att renovera gamla diesellok och byta ut motorerna till moderna, mer miljövänliga modeller. 
Detta görs istället för att skrota de gamla och köpa in nya, vilket medför en lägre kostnad för 
Green Cargo och är bättre ur miljösynpunkt.  
 
Green Cargo innehar även en rad certifieringar för deras miljöarbete. En av dessa är ISO-14001 
som är en internationell standard och utgör grunden för miljöledningsarbetet. Denna certifiering 
är inte branschspecifik och bygger inte på någon speciell miljöprestanda, utan att man utför 
fortlöpande miljöarbete inom organisationen efter sina egna förutsättningar.  
 
Bra miljöval är en miljömärkning som Green Cargo innehar som enda godstransportör på 
järnväg i Sverige. Detta är en märkning från Naturskyddsföreningen och bygger på olika krav för 
olika branscher. Kraven innebär bland annat att godstransporterna ska ge liten klimatpåverkan, 
vara energieffektiva och ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten. Dessa krav 
gäller både drift och underhåll (Svenska Naturskyddsföreningen 2005). Eftersom Green Cargo 
som enda järnvägsgodstransportör i Sverige innehar miljömärkningen Bra miljöval har de en klar 
konkurrensfördel enligt Sandström och de företag som väljer Green Cargo, väljer aktivt ett 
miljövänligare alternativ.   
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4.3 Intervju med Maria Nilsson Öhman, miljöchef DHL Global Forwarding 
Maria Nilsson Öhman arbetar tillsammans med andra miljöchefer på DHL och har byggt upp ett 
nätverk av miljösamordnare inom DHL Global Forwarding.  Arbetsuppgifterna innefattar arbete 
med underleverantörer och kunder gällande deras miljöpåverkan. I Sverige består kunderna av 
många stora exportföretag som har miljöfrågor som en viktig fråga i sin verksamhet.  
 
Påtryckningar från kunderna gällande miljöfrågor gjorde att DHL påbörjade ett aktivt 
miljöarbete och var 2008 först bland de globala logistikföretagen med att anta ett globalt 
klimatmål. Till 2020 ska DHL minska sina och sina underleverantörers koldioxidutsläpp per 
tonkilometer* med 30 procent. Målet är tydligt och lätt att kommunicera och genomsyrar hela 
DHL:s verksamhet. Eftersom underleverantörerna står för 85 procent av koldioxidutsläppen på 
DHL är det viktigt att upprätthålla en aktiv dialog med dem. Sedan 2008 har koldioxidutsläppen 
per tonkilometer minskats med 18 procent. Många kunder begär ut emissionsstatistik från DHL 
och väljer bort flyg då det är möjligt. Det skiljer sig mellan branscherna avseende vilken fokus 
som läggs på miljöfrågor, exempelvis har medicinteknikbranschen miljö som en stark kärnfråga. 
Miljöfrågor har blivit en del av den vardagliga verksamheten. DHL:s egen undersökning visar att 
för kunden är följande faktorer viktigast: ledtid, leveranssäkerhet, kostnad och därefter miljö. 
Ofta kan en miljövänligare lösning även resultera i en lägre kostnad på grund av ökad effektivitet 
avseende energiförbrukning och volymstorlek. För att tillgodose kundernas krav har 
kombinationslösningar införts som exempelvis Sea-Air och Rail-Air där godset på en del av 
sträckan går med fartyg eller järnväg istället för att flygas direkt.   
 
Miljökraven skiljer sig globalt och Sverige har kommit väldigt långt i sitt miljöarbete. I Europa 
inför Frankrike nu en lagstiftning som innebär att alla varor måste koldioxiddeklareras. Ett aktivt 
miljöarbete är en konkurrenskraft för DHL i Sverige och utan det skulle de förmodligen förlora 
kunder. Miljöarbetet med underleverantörer sker både på lokal och global nivå. I Europa arbetar 
man för att harmonisa miljökraven, men för en del underleverantörer som inte uppfyller 
miljökraven görs undantag eftersom DHL kan vara beroende av dem för frakt till specifika 
destinationer.  
 
Eftersom DHL Global Forwarding inte äger några egna transportmedel kommer de stora 
miljöinvesteringarna i framtiden att göras på underleverantörerna för att kunna nå klimatmålen. 
Eftersom bränsle- och energipriserna ökar är det inte längre lika lönsamt för många företag att 
flytta produktionen till låglöneländer och att endast ha ett centrallager vilket också påverkar 
kundernas val av logistikupplägg.  
 
4.4 DHL:s miljöarbete 
DHL grundades 1969 av Adrian Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn i San Francisco. Den 
ursprungliga verksamheten bestod av att transportera dokument via flyg mellan San Francisco 
och Honolulu. DHL:s globala nätverk växte sig sedan allt större och de anpassade sig efter 
marknadens krav till att idag erbjuda en rad tjänster inom logistik. År 2002 köpte Deutsche Post 
upp hela DHL:s verksamhet och integrerade företaget i sin koncern tillsammans med Postbank 
för transport av gods, information och betalningar. Koncernen har 500 000 medarbetare, vilket 
gör dem till en av världens största arbetsgivare, varav 275 000 medarbetare återfinns hos DHL. 
Det globala nätverket består i dagsläget av mer än 220 länder och territorier. (DHL 2013)  
 
För att kunna erbjuda kundanpassade lösningar i en organisation av DHL:s storlek har fem 
uppdelningar gjorts. Det första bolaget är DHL Express som erbjuder internationella 
expresstransporter till företags- och privatkunder. Dessa leveranser är främst paket och 
dokument som oftast sker med hjälp av flygtransport mellan stora hubbar. Efter detta sker den 
slutliga transporten till kund via kurir. Det andra och tredje bolaget är DHL Global Forwarding 
och Freight som har samma affärsmodell där mycket av verksamheten läggs ut på 
underleverantörer för att kunna erbjuda kunderna flexibla lösningar. Global Forwarding är 

                                                 
* Definition se sida 16 
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världsledande på marknaderna för flyg- och sjöfrakt. Freight är specialiserade på vägtransporter 
och ett av de största på den europeiska marknaden. Det fjärde bolaget är DHL Supply Chain som 
fokuserar sig på att leverera anpassade lösningar för varuflödeskedjor och företagsinformation åt 
marknadsledande företag i drygt 50 länder. De är specialiserade på kontraktlogistik där de 
erbjuder kunderna en helhetslösning med exempelvis lagerhållning, orderleverans och transport. 
Det femte bolaget är DHL Mail som är specialiserade på skräddarsydda lösningar för post och 
paket över hela världen. (Deutsche Post DHL 2013) 
 
DHL Global Forwarding arbetar endast med storskaliga uppdrag och har ett stort globalt 
transportnätverk med underleverantörer. Detta gör att man kan vara väldigt flexibel och anpassa 
sig efter kundernas krav enligt Maria Nilsson Öhman. Exempelvis kan en container fraktas från 
plats A till B på flera olika sätt och genom olika rutter, den kan antingen gå med sjöfrakt hela 
vägen eller med hjälp av sjöfrakt den första delen av sträckan för att sedan flygas den sista. Detta 
gör att man kan balansera faktorerna kring de viktigaste kraven från kunderna. Eftersom ingen 
stor kapitalbindning finns i transportflottan begränsas man inte till ett urval av 
transportlösningar, utan kan välja fritt mellan vad som finns tillgängligt på marknaden.  
 
Eftersom DHL är ett globalt företag inom logistikbranschen som står för en stor del av 
miljöpåverkan bedriver de ett aktivt miljöarbete. Detta innebär rent praktiskt att man genomför 
ett ständigt arbete på att förbättra företagets rutiner kring miljöarbete, både på låg och hög nivå. 
Detta görs bland annat genom ett sexstegsprogram som utgår från ISO-14001-certifieringen; 
integrera miljöskyddet i företagets strategi, samarbeta med kunder och underleverantörer för att 
minska negativ miljöpåverkan, följa nationell och internationell miljölagstiftning, högt 
medarbetarengagemang i miljöarbetet, systematiskt mäta företagets miljöprestanda och 
effektivisera logistikprocesserna, ha en hög transparens avseende miljöutveckling och resultat.  
 
Ett annat aktivt projekt som bedrivs på DHL globalt är GoGreen som är ett miljöskyddsprogram 
som syftar till att minska deras största negativa miljöpåverkan, koldioxidutsläpp. Målet för detta 
program sedan det inrättades år 2007 är att till år 2020 minska koldioxidutsläppen med 30 
procent. I dagsläget är det är nästintill omöjligt för DHL att helt eliminera negativ miljöpåverkan 
i sina transporter utan att ha fullständig kontroll över sina underleverantörer enligt Öhman. 
Därför bedrivs det ett mycket aktivt arbete med att förmedla DHL:s miljömål till 
underleverantörerna och uppmuntra dessa att bedriva eget miljöarbete. Eftersom 
logistiknätverket har en hög komplexitet och består av många olika aktörer kan det vara väldigt 
svårt att harmonisera och arbeta mot samma miljömål.  
 
För att kunna minska koldioxidutsläppen bedrivs ett miljöprojekt för att öka energieffektiviteten, 
dessa delas in i två kategorier: Burn Less och Burn Clean. Den första kategorin syftar till att 
minska energianvändningen och man använder sig där av exempelvis hybridfordon, 
aerodynamikoptimering, modernisering av flygplansflottan, effektivisera driften av byggnader. 
Den andra kategorin syftar till att minska användningen av fossila bränslen där exempelvis 
biogas- och elfordon används samt att elektriciteten ska komma från förnyelsebara källor. 
(Deutsche Post DHL 2012)  
 
Ur DHL:s senaste hållbarhetsredovisning för år 2011 visar man att koldioxidutsläppen har 
minskat med 14 procent. Den kommande utmaningen är arbetet med underleverantörerna och 
dialogen med kunderna för ett ökat intresse för deras egen miljöpåverkan. Arbetet med miljön på 
DHL Global Forwarding bedrivs på olika sätt i olika länder. Eftersom kraven från kunderna 
avseende miljötjänster i Sverige generellt sett är väldigt höga bedrivs miljöarbetet mycket aktivt 
för att inte förlora kunderna. Detta kan jämföras med exempelvis Asien där det enligt Öhman 
finns en miljöchef för hela regionen.  
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4.5 Intervju med Monica Jadsén Holm, miljöchef Schenker  
Schenker har sitt ursprung i Bilspeditionskoncernen och började arbeta med miljö på 90-talet och 
då med bränsle- och däckfrågor. Underleverantörerna står för en stor del av Schenkers 
miljöpåverkan, och därför började en dialog om miljöfrågor föras tidigt och utbildningar 
genomfördes för bland annat åkerierna. Detta pågår fortfarande och utgör en stor del av Holms 
arbete. 
 
Globalt har Schenker ett klimatmål för att minska koldioxidutsläppen med 20 procent och i 
Sverige har vägtransporterna ett mål på 50 procent genom initiativet KNEG (Klimatneutrala 
Godstransporter på Väg). För att nå detta mål har ett sjupunktsprogram införts med praktiska 
åtgärder. I Sverige utförs vägtransporterna av ett väldigt stabilt nätverk av åkerier som Schenker 
har samarbetat med under många år och tillsammans utvecklats i miljöfrågan. Den största 
utmaningen idag är att transporterna måste effektiviseras och få en högre status i 
beslutsprocesser. Detta måste göras genom ett arbete med kunderna och deras strategiska 
planering. De företag som har direktkontakt med konsumenter lägger mer resurser på miljöarbete 
för att undvika negativ publicitet, men generellt sett har miljöfrågan blivit en hygienfråga. 
Miljövänliga transporttjänster får inte ha en högre kostnad, men kan vara en avgörande faktor i 
kundens beslutsprocess då två logistikföretag erbjuder snarlika tjänster.  
 
Kraven gällande miljöfrågor skiljer sig inte avsevärt i Europa, men Sverige har kommit långt i 
miljöarbetet. I takt med den ökade globaliseringen och utvecklingen i Asien, ökar också 
miljömedvetenheten. Schenker innehar en internationell ISO-14001 certifiering. Det är inte en 
självklarhet att miljölagstiftningar följs i alla länder, därför ingår det som krav i certifieringen att 
dessa ska följas. Det är viktigt att ett aktivt miljöarbete inte bara sker centralt utan även lokalt, 
med årliga globala sammankomster.  
 
Vid val av underleverantörer finns miljökrav gällande lokala och centrala rutiner, exempelvis hur 
fordonet ska tvättas och vilket bränsle som ska väljas. Dessa krav finns i en bilaga till 
transportöravtalet som skrivs på av samtliga underleverantörer. 
 
Även vid mätning av miljöprestanda finns problem gällande relativa och absoluta 
koldioxidutsläpp. Med de relativa uppstår problem vid last med hög densitet som medför en 
högre total effektivitet per tonkilometer. För att lösa detta kan ett effektivitetsmått med 
koldioxidutsläpp per sändning redovisas.  
 
I framtiden kommer de största resurserna att läggas på forskning, utveckling, upprätthållning och 
skapandet av nätverk inom miljöområdet. Schenkers kompetens ligger inom arbetet med att 
planera transporter och logistik effektivt.  
 
4.6 Schenkers miljöarbete 
Schenker grundades år 1872 av Gottfried Schenker i Wien, Österrike. Idén var från början att 
samlasta flera mindre sändningar till en större enhet. Med denna idé kunde ett snabbt och billigt 
transportnätverk byggas upp som kombinerade styrkorna hos de olika transportsätten. I början på 
1900-talet hade Schenker ett vidsträckt nätverk över hela Europa och senare även till 
Nordamerika. De flesta av Schenkers transporter ägs inte av de själva, utan sker med hjälp av 
underleverantörer och samarbetspartners enligt Monica Jadsén Holm. År 2003 köptes Schenker 
upp av Deutsche Bahn, som är Tysklands statliga järnvägsbolag. Schenker har 2000 kontor och 
95 000 medarbetare i 130 länder världen över. (DB Schenker 2013) 
 
En uppdelning har gjorts i två bolag inom DB Schenker; DB Schenker Rail och DB Schenker 
Logistics. DB Schenker Rail är specialiserat inom godstransporter på järnväg i Europa med ett 
stort nätverk som är väldigt flexibelt avseende olika volymer. Bolaget är uppdelat i tre olika 
divisioner efter Europas regioner; West, Central och East. Det andra bolaget, DB Schenker 
Logistics är inriktad på den globala marknaden och erbjuder logistiktjänster inom sjö-, väg- och 
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flygfrakt samt kontraktlogistik och supply chain management. De är störst på vägtransporter 
inom Europa och bland de största inom sjö- och flygfrakt över hela världen.  
 
Schenker bedriver ett aktivt arbete i linje med ISO-14001 certifieringen för att minska 
miljöpåverkan av deras transporter och andra logistikstjänster. Koncernens mål globalt är att bli 
den mest miljövänliga leverantören av logistiktjänster i världen. DB Schenkers globala 
koldioxidmål är att från 2006 till 2020 minska utsläppen med minst 20 procent per tonkilometer. 
I Sverige har målet satts till 50 procent per tonkilometer till 2020. Enligt Holm innebär det rent 
praktiskt att ett sjupunktsprogram införts för att klara målen för landtransporterna som innebär: 
ändrat förarbeteende, bättre bränslen, nya fordon och fordonsteknik, intermodalitet och 
kombitrafik, optimerade fordonsstorlekar, ökad fyllnadsgrad och färre körda mil och smartare 
citylogistik. (DB Schenker 2012a) 
 
Schenker är även anslutna till KNEG som är ett samarbetsprojekt mellan 15 företag som arbetar 
för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Bland medlemmar 
återfinns Volvo Logistics, Scania, Posten, OKQ8, Preem, Sveriges Åkeriföretag och 
Trafikverket. Ett antal gemensamma mål har satts upp: effektiva transporter, effektiva fordon, 
effektiv bränsleproduktion och utökad användning av förnyelsebara drivmedel. Exempel på ett 
projekt som bedrivits är införandet av Evolution Diesel som är ett miljövänligare alternativ till 
vanlig diesel som minskar koldioxidutsläppen med en fjärdedel. Den är delvis tillverkad av 
tallolja som är en restprodukt från skogsindustrin och kan användas i befintlig fordonspark. 
(Ahlbäck 2012) 
 
Ett annat projekt som bedrivs globalt mot kunderna är ECO2PHANT som är ett sätt för Schenker 
att visa kunderna att ett aktivt miljöarbete utförs. Det innebär att Schenker med ett märke kan 
visa att fem ton koldioxidemissioner har sparats med hjälp av olika lösningar längs hela 
varuflödeskedjan. Detta gör det möjligt för kunderna att välja dels hur mycket 
koldioxidutsläppen ska reduceras och på vilket sätt detta ska göras. Eftersom alla kunder har 
olika krav avseende en rad faktorer som exempelvis ledtid och kostnad, kan den optimala 
miljövänliga lösningen skilja sig avsevärt mellan kunderna. På grund av Schenkers stora globala 
nätverk finns stora möjligheter för kunden att få en skräddarsydd lösning. (DB Schenker 2012b)     
 
Årligen delas DB Schenkers hållbarhetspris ut till ett åkeri i deras nätverk för att de bedriver ett 
aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljö, öka trafiksäkerhet och minska miljöbelastning inom 
vägtrafiken. Detta pris är ett sätt för Schenker att arbeta med miljön hos underleverantörerna som 
står för en stor del av vägtransporterna och därmed en stor del av miljöpåverkan. På grund av 
detta minskar problematiken kring kommunikationen gällande miljöfrågor och 
underleverantörerna får själva ta initiativ till att minska sin miljöpåverkan.  
 
DB Schenker släppte år 2011 ut 14,9 miljoner ton koldioxid, vilket är en minskning med 24 
procent jämfört med föregående år. Även de specifika koldioxidemissionerna för varje 
affärsenhet minskade. (DB Schenker 2012b)   
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5. Transport av container 
För att beräkna miljöpåverkan används miljöverktyget EcoTransit där koldioxidutsläpp och 
energiförbrukning beräknas. Dessa har valts eftersom de anses vara mest relevanta för de 
miljöprojekt som bedrivs på företag idag. Även andra slags emissioner har beräknas, vilka finns 
bifogade i bilaga D, E och F. I resultatet har det räknats på 25 ton medeltungt gods som innebär 
att det får plats i en standard ISO-container på 40 fot. Detta innebär i transportsammanhang en 
FEU eller två TEU. EcoTransit anses vara tillräckligt realistiskt för att få en uppfattning av de 
olika transportsätten. I alternativet med sjöfrakt körs godset först till en hamn med hjälp av 
lastbil för att sedan skeppas vidare, detta gäller även flygfrakt där godset körs till en flygplats. 
Miljöpåverkan för lastbilstransporten är liten i jämförelse med den totala och syns därför inte i 
diagrammet, men visas i tabellen. För tåg används en kombination av elektricitet och diesel som 
energikälla, beroende på sträcka. För flygplan används fotogen av hög kvalité som bränsle. För 
sjöfrakt beror det på vilket fartyg man använder sig av och vanligtvis är det olika typer av 
tjockolja.  
 
5.1 Beräkning av miljöpåverkan hos tåg, flyg och båt 
I detta avsnitt presenteras energiförbrukningen och koldioxidutsläppen från beräkningarna med 
hjälp EcoTransit för de olika transportsätten. 
 

 
Figur 1: Energiförbrukning för tåg, flyg och båt 

Figur 1 visar energiförbrukningen hos de tre olika transportsätten i megajoule. Diagrammet visar 
att sjöfrakt kräver minst energi, följt av tåg som kräver drygt två gånger mer energi. Flyg kräver 
avsevärt mycket högre energi än de andra transportsätten, drygt 45 gånger mer energi än båt.  
 

 
Figur 2: Koldioxidutsläpp för tåg, flyg och båt 

Figur 2 visar koldioxidutsläppen hos de tre olika transportsätten uttryckt i ton. Den visar att även 
koldioxidutsläppen följer samma ordning som energiförbrukningen där sjöfrakten orsakar minst 
utsläpp. Sedan kommer tåg och till sist flygfrakt som släpper ut drygt 42 gånger mer koldioxid 
än båt.  
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5.2 Beräkning av miljöpåverkan hos Sea-Air-lösningen 
Nedan presenteras energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för Sea-Air-lösningen där godset 
transporteras med lastbil från Beijing till Shanghai, sedan med båt till Dubai och sedan med flyg 
till Göteborg.  
 

 
Figur 3: Energiförbrukning för Sea-Air-lösningen 

Figur 3 visar att energiförbrukningen för Sea-Air-lösningen är approximativt 542 megajoule 
lägre än då godset flygs hela vägen. Detta motsvarar en minskning med 28 procent.   
 

 
Figur 4: Koldioxidutsläpp för Sea-Air-lösningen 

Figur 4 visar att koldioxidutsläppen för Sea-Air-lösningen är 36 ton lägre än då godset flygs hela 
vägen. Även detta motsvarar en minskning med 28 procent.  
 
5.3 Beräkning av miljöpåverkan hos Rail-Air-lösningen 
I detta avsnitt presenteras energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för Rail-Air-lösningen där 
godset transporteras med tåg från Beijing till Moskva, sedan flygs det sista sträckan till 
Göteborg.  
 

 
Figur 5: Energiförbrukning för Rail-Air-lösningen 

Figur 5 visar att energiförbrukningen för Rail-Air-lösningen är approximativt 1100 megajoule 
lägre än då godset flygs hela vägen. Detta motsvarar en minskning med 57 procent.
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Figur 6: Koldioxidutsläpp för Rail-Air-lösningen 

Figur 6 visar att koldioxidutsläppen för Rail-Air-lösningen är 73 ton lägre än då godset flygs hela 
vägen. Detta motsvarar en minskning med 57 procent.   
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6. Diskussion 
Vid utförande av studier gällande globala logistikföretags miljöarbete uppstår en problematik vid 
anskaffning av information. När det gäller globala företag brukar det i regel finnas regionala 
ansvariga för miljö, ekonomi och frågor kring CSR (Corporate Social Responsibility). Att endast 
utföra en intervju med en miljöansvarig i Sverige är inte tillräckligt för att få en klar helhetsbild 
av hur företagets miljöarbete ser ut på en global nivå. Dels handlar det om saker som kan ligga 
utanför personens ansvarsområde och dels om det som företaget i sin helhet inte har fullständig 
kontroll över, exempelvis miljölagstiftningar och underleverantörer. Även olika länders 
geografiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar har en mycket stor betydelse i hur 
miljöarbetet utförs. Detta innebär att inom samma företag kan miljöarbetet bedrivas olika mellan 
länder. Förutsättningarna för att förse järnvägstransporter med förnyelsebar elektricitet i Sverige 
är mycket goda i jämförelse med exempelvis Polen där en stor del av landets elförsörjning 
kommer från kol. På grund av detta kan det vara orimligt att ställa samma krav på Polen som 
ställs på Sverige gällande miljöarbete. 
 
På grund av de olika förutsättningarna mellan länderna och skillnader på de olika 
logistikföretagens verksamhet kan det även vara svårt att mäta och presentera miljöprestanda. 
Detta gör även att det finns möjlighet för manipulering av data i syfte att framställa företaget på 
ett positivt, eller negativt sätt. Det innebär i slutändan att en rättvis jämförelse av logistikföretags 
miljöarbete kan vara svår att utföra. 
 
6.1 Jämförelse av logistikföretagens miljöarbete 
Logistikbranschen är mycket komplex. Två logistikföretag kan både vara varandras 
samarbetspartners och konkurrenter beroende på vilken logistiktjänst som berörs. Till exempel 
konkurrerar DB Schenker och Green Cargo på den svenska järnvägsmarknaden, men samarbetar 
på den europeiska gällande godstransport. Logistikföretagens kundstockar och arbete kan variera 
kraftigt beroende på hur den globala marknaden ser ut, vilket innebär att även miljöprestandan 
varierar. Ett gemensamt standardiserat regelverk för hur ett företags miljöprestanda ska mätas 
saknas. 
 
Företagen väljer att presentera emissionsdata i både absoluta och relativa tal. De absoluta 
utsläppen beskriver hur mycket emissioner som producerats under året, både totalt sett och för 
olika transporttyper. Dessa siffror kan vara svåra att använda i en jämförelse med föregående år 
då de beror till stor del på omständigheter exempelvis hur många transporter som utförts. Ett 
företags mål är att öka vinsten där ett sätt är att anta fler uppdrag, vilket leder till ökade 
emissioner. På grund av den globala marknaden finns även en risk att ett nytt uppdrag är en 
övertagen marknadsandel från en konkurrent som leder till att konkurrenten minskar sina 
absoluta emissioner. Därför är det problematiskt att jämföra konkurrenter inom samma bransch 
utan att se till någon typ av effektivitetsmått.  
 
Ett sätt att mäta effektiviteten inom logistik är de relativa talen där exempelvis koldioxidutsläpp 
divideras med produkten av lastens vikt och avstånd. Detta ger ett mått på effektiviteten 
oberoende av företagets totala transportvolym och även om den totala transportvolymen har ökat, 
kan transporterna blivit effektivare. En möjlighet ges då att på ett rättvisare sätt jämföra med 
föregående år och med konkurrenter inom samma bransch. Ett problem uppstår dock med 
densitetsskillnad på godset där en hög densitet på lasten ger en högre effektivitet och vice versa. 
För att lösa detta kan ett effektivitetsmått med exempelvis koldioxidutsläpp per sändning 
redovisas. 
 
Det finns stora skillnader i hur företagen väljer att presentera sin miljöprestanda och vad de 
fokuserar på. Exempelvis väljer DB Schenker att presentera hur deras miljöåtgärder har påverkat 
dess verksamhet i relation till koldioxidmålen. En rad åtgärder som för respektive område 
innebär förbättringar och står för en andel av den totala minskningen av miljöpåverkan. Dessa 
andelar summeras ihop och ska tillsammans ge en uppfattning av hur företaget har presterat 
miljömässigt och hur företaget ligger i fas med miljömålen. I jämförelse med DHL som väljer att 
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presentera råa numeriska data om hur deras koldioxidutsläpp har förändrats för hela 
verksamheten. Detta ställs i relation med föregående år och de koldioxidmål som satts upp för 
2020, vilket ger en relativ uppfattning om koldioxidutsläppen och att de kan sättas in ett större 
sammanhang.  
 
DB Schenkers regionala avdelningar fokuserar på att utföra ett lokalt miljöarbete, vilket 
involverar mycket kommunikation med underleverantörerna, för att bidra till företagets 
miljöprestanda på en global nivå. DB Schenker har ett stabilt och långvarigt samarbete med 
underleverantörerna vilket gör att en ständig dialog om hur miljöarbetet ska utföras sker. Det ger 
dem en större chans att påverka och effektivisera underleverantörernas verksamhet, vilket är 
mycket viktigt för Schenkers miljöarbete då deras miljöprestanda beror till en mycket stor del av 
underleverantörerna.  
 
DHL har en mycket starkare global koppling i sina miljömål. Målen är densamma i alla regioner 
och är dessutom mycket lätta att kommunicera på grund av dess enkelhet enligt Maria Nilsson 
Öhman. Alla beslut i kedjan både på hög och låg nivå fattas med hänsyn till det globala målet. 
Målet blir på detta sätt mer lättöverskådligt och därav lättare att sträva mot och uppnå. Hög 
transparens genom hela koncernen gällande miljöfrågor medför att även anställda på koncernens 
lägsta nivå har en hög grad av miljömedvetenhet. Detta skapar enligt Öhman en 
konkurrensfördel då det är uppenbart för kunden vad miljöarbetet på DHL innebär. 
 
6.2 Transport av container 
Det uppenbara miljövänliga alternativet väljs inte alltid av kunden på grund av att det i dagsläget 
finns fler faktorer som spelar in, där ledtiden är den viktigaste. Detta medför att även om en 
sjötransport är effektiv ur miljösynpunkt, kan den aldrig konkurrera med exempelvis flygfrakt i 
ledtid. Även om flygfrakten kostar mer innebär det att godset kommer fram på en dag istället för 
en månad, vilket kan resultera i lägre kapitalbindning och snabbare leverans till slutkund. 
Förutsatt att företaget har råd att transportera med hjälp av flyg, kan detta leda till en högre vinst 
för företaget. Även om flygfrakt leder till avsevärt högre koldioxidutsläpp har det inte en 
tillräcklig direkt negativ konsekvens för företaget som köper transporttjänsten för att de medvetet 
ska undvika det av miljöskäl.  
 
För att miljötjänster ska få genomslag hos kunderna krävs det nya lösningar som 
kombinationstransporter, där godset transporteras med en kombination av olika transportsätt. 
Detta innebär att faktorer som ledtid och kostnad kan regleras till fördel för miljön. Dessa 
kombinationstjänster infördes för att en resonabel ledtid skulle kunna uppnås. Kunder som 
tidigare inte övervägt exempelvis sjöfrakt, skulle delvis kunna gå över till det till fördel för 
miljön och eventuellt till en lägre kostnad.  
 
Ur miljösynpunkt är sjöfrakten det bästa alternativet vid transport av gods av effektivitetsskäl. 
Det är stora volymer som kan transporteras på samma gång, vilket ger en låg negativ 
miljöpåverkan per container. Maersks nya containerfartyg, Maersk Triple E Class, kan frakta 
upp till 18000 TEU:s. Den tillämpar även Slow steaming som innebär en lägre hastighet och 
resulterar i en minskad negativ miljöpåverkan (Jorgensen 2011). Det finns stor 
förbättringspotential för fartygens effektivitet och miljövänlighet (Krozer, Mass och Kothuis 
2003), men att få igenom dessa tekniska förändringar är mycket problematiskt. Systemet måste 
fungera kontinuerligt eftersom hela marknaden är beroende av ett globalt fungerande 
logistiknätverk som sjöfrakten utgör en stor del av. De enorma investeringar som görs kräver en 
hög effektivitet och måste leda till snabb avkastning, vilket gör att många projekt aldrig blir 
storskaliga.  
 
6.3 Framtiden för grön logistik 
Ett aktivt miljöarbete är något som förväntas av dagens företag och har blivit en kärnfråga. Då ett 
företag köper tjänster ses det som en självklarhet att hänsyn till eventuell miljöpåverkan har 
tagits av leverantören, vilket kan innebära att företagets eget miljöarbete inte sker lika aktivt. En 
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attitydsförändring måste därför ske där innovationer inom grön logistik premieras och 
vidareutvecklas från pilotprojektnivå. För att möjliggöra detta måste ett aktivt arbete ske hos alla 
aktörer i kedjan och att alla tar sitt ansvar för att miljövänliga investeringar görs. Att investera i 
miljövänliga lösningar innebär oftast att investera i energieffektiva lösningar som leder till 
långsiktiga ekonomiska besparingar. I dagsläget är det energi som är den största kostnadsmassan 
inom logistikbranschen och kommer i framtiden att öka. Priset på fossila energikällor kommer 
fortsätta öka, vilket innebär att det enda sättet för företagen att hålla priserna på jämn nivå och 
eventuellt sänka dessa, är att minska sin energianvändning (Aleklett et al. 2010). Transporterna 
måste få en högre status och vara med redan på beslutsnivå vid exempelvis outsourcing av 
produktion och centralisering av lager som inte skulle vara möjligt utan de billiga transporterna.  
 
Många logistikföretag idag äger i princip inga egna transportmedel, utan arbetar med ett globalt 
nätverk av underleverantörer. Ett aktivt miljöarbete blir då svårare att bedriva och kontrollera. I 
många fall kan ett uteblivet samarbete innebära att transporter till en viss destination uteblir. För 
att de globala klimatmålen ska kunna uppnås måste en stor satsning göras på att samarbeta 
mellan företag och med deras underleverantörer. De globala logistikföretagens kärnkompetens 
ligger inom logistikplanering och att göra denna så effektiv som möjligt. Underleverantörernas 
kärnkompetens ligger i att transportera godset så effektivt som möjligt och inom utsatt tid. För 
miljöarbetet innebär detta att personal ska utbildas och att tekniska förbättringar ska göras. För 
exempelvis ett åkeriföretag som endast äger några lastbilar är detta stora investeringar som ska 
göras och har kanske inte alltid högsta prioritet. Därför krävs det att logistikföretagen och 
underleverantörerna utvecklas tillsammans och att satsningar för miljön innebär fördelar för båda 
parter.  
 
För att möjliggöra ett aktivt globalt miljöarbete behöver gemensamma standarder för 
emissionsmätning införas och att fler företag ansluter sig till dessa. Initiativ har tagits av CEN, 
den europeiska standardiseringskommittén, som benämns ECOS. Detta är en paraplyorganisation 
för europeiska miljöorganisationer för att främja miljöskydd genom ekologiska standarder och 
specifikationer för produkter och tjänster inom EU (CEN 2009). Dessa initiativ måste främjas 
och arbetas med på global nivå, istället för endast på EU-nivå.  
 
I ett komplext, globalt logistiknätverk där flera aktörer medverkar och gods flyttas mellan flera 
transportsätt ökar kraven på en fungerande infrastruktur. Många företag använder sig av olika 
kommunikations- och IT-system där gränssnittet mellan dessa är svårt att förena. För att global 
handel och logistik ska kunna utvecklas ytterligare krävs effektiva system där information kan 
delas i realtid och att alla aktörer i kedjan har tillgång till den. Även här krävs stora investeringar 
på gemensamma system och problematik uppstår kring vem som ska stå för dessa.    
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7. Slutsats 
Ur denna studie kan det konstateras att ett aktivt miljöarbete förs på de globala logistikföretagen 
och att de är ytterst medvetna om sin miljöpåverkan. Det kan även konstateras att miljöarbetet 
skiljer sig mellan länder och att Sverige och Europa ligger väldigt långt fram. Generellt sett har 
globala logistikföretag gemensamma klimatmål för hela företaget och på grund av deras storlek 
krävs det att de tar ett aktivt samhällsansvar. De har en stor flexibilitet gällande val av 
transportsätt och energikällor samt större ekonomiska resurser till innovativa miljölösningar.  
Detta innebär att de måste agera förebilder inom miljöarbete för underleverantörer och mindre 
logistikföretag. Mindre, regionala logistikföretag har inte tillgång till samma resurser för att 
kunna bedriva miljöarbete, utan får anpassa sig till rådande lokala förutsättningar. En fördel för 
mindre logistikföretag är att de med befintlig utrustning enklare kan implementera och 
kontrollera miljöåtgärder som exempelvis sparsam körning. För att göra detta inom ett globalt 
logistikföretag krävs det ett omfattande arbete med beslut på flera nivåer och en stor svårighet att 
kontrollera processen eftersom många aktörer är inblandade. Eftersom förutsättningarna skiljer 
sig för logistikföretagen och ser olika ut även på regional nivå, går det inte att ställa samma 
miljökrav på alla företag.  
 
För att återkoppla till frågeställningarna: 

• Inom transportsektorn strävar man ständigt efter effektivitetsförbättringar och att förnya 
tekniken. Man bedriver ett miljöarbete med specifika mål om minskning av 
koldioxidutsläpp som utgår från de satta av EU. Arbetet med underleverantörer är 
väldigt viktigt, då de står för den största delen av utsläppen och en dialog förs med 
kunderna för de ska kunna fatta mer miljövänliga beslut.  

• Det mest miljövänliga sättet att transportera en ISO-container på 40 fot med 25 tons last 
från Beijing till Göteborg är med sjöfart. Detta är mycket energieffektivt och orsakar 
minst koldioxidutsläpp. Eftersom ledtiden och leveranssäkerheten oftast prioriteras före 
miljön av kunden är det viktigt att erbjuda alternativa transportsätt, exempelvis en 
kombination av sjöfart och flyg.  
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Bilaga A 
Intervjuguide till intervjun med miljöchef på Green Cargo 
Intervjun inleds med en kort beskrivning av syftet med intervjun och hur materialet kommer att 
användas i kandidatarbetet.  

 
Inledning 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? Vad har du för akademisk och professionell 
bakgrund? 

2. Men hur hamnade du då, som maskinare inom miljöområdet? 
3. Hur har utvecklingen sett ut inom grön logistik? 
4. Hur är uppfattningen om Green Cargo i Sverige? 
 

Miljöarbete 
5. Hur är din uppfattning av företag som köper tjänster av er? Hur ser deras krav på 

miljömässig hållbarhet ut? 
6. Det känns som om miljöfrågan inte är lika viktig längre, då den inte syns lika mycket i 

media. Känner du att företagen har gått tillbaka i utvecklingen? Görs miljöarbetet mest 
för att synas bra utåt? 

7. Hur påverkas er verksamhet av att ni är ett statligt ägt företag? 
8. Men som miljöchef, vad tycker du är nackdelen med att järnvägen inte ägs av staten, utan 

är uppdelad i flera olika bolag? 
9. Hur väljer ni samarbetspartners och vad ställer ni för krav på dem? 
10. Hur skiljer sig er verksamhet från era samarbetspartners i utlandet? Ställs det olika krav 

på miljövänlighet i olika länder? 
 
Tekniskt arbete 

11. Varför är tåg så fördelaktigt ur miljösynpunkt? 
12. Hur stor andel av er lokpark är dieseldrivet? 
13. Hur hanterar ni tåg som tas ur trafik och byts ut? 
14. Hur ser framtiden ut för grön logistik? Åt vilket håll går utvecklingen? 
15. Hur mycket kapacitet har ni för framtida volymtillökningar? 
16. Hur många vagnar kan ert ellok dra? 
17. Ni har ett högt mål på 95 procents leveranssäkerhet och det pratas ganska mycket om att 

järnvägar underhålls på ett dåligt sätt, till exempel nu i vintertid. Hur klarar ni det målet 
då? 

18. Vilka ser ni som era största konkurrenter här i Sverige och i Europa?  
 
Avslutning 

19. Hur ser du på globaliseringen och de ökade avstånden vid outsourcing? Hur ska man 
minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt? 

20. Hur ska man minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt om man transporterar till exempel 
från Kina till Sverige? Vad är det mest miljövänliga sättet enligt dig? 

21. Så tror du att tågtransporterna kommer öka globalt sett? 
22. Vad är nästa steg för er för att bli ännu miljövänligare? 
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Bilaga B 
Intervjuguide till intervjun med miljöchef på DHL Global 
Forwarding 
Intervjun inleds med en kort beskrivning av syftet med intervjun och hur materialet kommer att 
användas i kandidatarbetet.  

 
Inledning 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? Vad har du för akademisk och professionell  
2. bakgrund? 
3. Du har alltså ingen formell utbildning inom miljö? 
4. Skulle du kunna berätta om hur utvecklingen inom miljö har sett ut på DHL? 

 
Miljöarbete 

5. Vad skulle du då säga att DHL och Global Forwarding har tillfört inom miljöområdet? 
6. När vi utformar riktlinjer och policys för godstransporter, vad anser du är viktigast för 

miljön? 
7. När ni utformar riktlinjer och policys för godstransporter, vad anser ni är viktigast för 

miljön? 
8. Hur är din uppfattning av företag som köper tjänster av er? Hur ser deras krav på 

miljömässig hållbarhet ut? 
9. Inom vilka branscher skulle du säga att miljöfrågor finns mest på agendan? 
10. Det känns som om miljöfrågan inte är lika viktig längre, då den inte syns lika mycket i 

media. Känner du att företagen har gått tillbaka i utvecklingen? Görs miljöarbetet mest 
för att synas bra utåt? 

11. Skulle du säga att miljövänliga transporter får kosta mer? 
 
Globalt 

12. Eftersom ni arbetar på en global marknad, hur skiljer sig kraven på miljövänlighet mellan 
länder? 

13. Bedrivs DHL:s miljöarbete olika i olika länder?  
14. Hur väljer ni samarbetspartners och vad ställer ni för krav på dem? 
15. Skulle du kunna berätta om något miljöprojekt som du har bedrivit på DHL som du är 

särskilt stolt över? 
16. Om en helt vanlig ISO container på 40 fot med 25 tons last skulle behöva skeppas från 

Beijing till Göteborg, hur skulle ert företag sköta det? Vilka transportmedel skulle 
användas och vilken rutt skulle väljas? 
 
Avslutning 

17. Gällande framtiden inom grön logistik, på DHL var kommer de stora investeringarna att 
göras på DHL? 

18. Hur ser du på globaliseringen och de ökade avstånden vid outsourcing? Hur ska man 
minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt? 
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Bilaga C 
Intervjuguide till intervjun med miljöchef på Schenker AB 
Intervjun inleds med en kort beskrivning av syftet med intervjun och hur materialet kommer att 
användas i kandidatarbetet.  

 
Inledning 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? Om din akademiska och professionella  
bakgrund? 

2. Vad har varit din roll på företaget? Vad för projekt har du arbetat med? 
 
Miljöarbete 

3. Hur har utvecklingen med miljöarbetet har sett ut på Schenker?  
4. När började man arbeta med miljöfrågor aktivt? 
5. Vad har Schenker tillfört på området? Vad har det stora arbetet gjorts? 
6. Skiljer det sig hur man arbetar på Schenker i Sverige och globalt? 
7. Skulle du kunna beskriva hur era koldioxidutsläpp på väg ska minska med 50 procent till 

2020? 
8. Hur går det med koldioxidmålet, både lokalt och globalt?  
9. Vad skiljer er från konkurrenterna gällande hur ni arbetar med miljöfrågor? 
10. Hur är din uppfattning av företag som köper tjänster av er? Hur ser deras krav på 

miljömässig hållbarhet ut? 
11. Hur väljer ni samarbetspartners och vad ställer ni för krav på dem? 
12. Det känns som om miljöfrågan inte är lika viktig längre, då den inte syns lika mycket i 

media. Känner du att företagen har gått tillbaka i utvecklingen? Görs miljöarbetet mest 
för att synas bra utåt? 

13. Går det att ta extra betalt för miljötjänster? 
 
Globalt 

14. Eftersom ni arbetar på en global marknad, hur skiljer sig kraven på miljövänlighet mellan 
länder? 

15. Bedrivs Schenkers miljöarbete olika i olika länder?  
16. Skulle du kunna beskriva hur er ISO-14001 certifiering fungerar? 
17. Om du skulle berätta om något miljöprojekt som du har bedrivit eller arbete som du är 

särskilt stolt över på Schenker, vad skulle det vara? 
18. Om en helt vanlig ISO container på 40 fot med 25 tons last skulle behöva skeppas från 

Beijing till Göteborg, hur skulle ert företag sköta det? Vilka transportmedel skulle 
användas och vilken rutt skulle väljas? 
 
Avslutning 

19. Hur ser framtiden ut för grön logistik? Var kommer de stora investeringarna att göras på 
Schenker? 

20. Hur ser du på globaliseringen och de ökade avstånden vid outsourcing? Hur ska man 
minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt?  

 

 

 



EcoTransIT - Ecological Transport Information Tool

The Ecological Transport Information Tool (EcoTransIT) calculates and compares the
environmental impacts of goods transported by different modes. EcoTransIT compares the
energy consumption, greenhouse gas and exhaust emissions of freight transported by rail,
road, ship and aircraft.

Calculation parameter
Creation Date: 18.03.2013

Origin: [City district] [cn] Beijing

Destination: [City district] [se] Göteborg

Cargo weight: 25 ton

Input mode: Standard

Transport Chain Rail - 1.261,5 km

Origin: [City district] [cn] Beijing

Rail (electrified, Load factor:60.0%, ETF:50%, Ferry routing normal)

Destination: [City district] [se] Göteborg

Transport Chain Air - 7.480,7 km

Origin: [City district] [cn] Beijing

Air (null, Load factor:65.0%)

Destination: [City district] [se] Göteborg

Transport Chain Sea - 21.580,66 km

Origin: [City district] [cn] Beijing

Sea (null, Load factor:60.0%, Speed reduction:4.0%)

Destination: [City district] [se] Göteborg
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Primary energy consumption
Energy resource consumption

[Megajoule]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

1000000 

2000000 

[Megajoule]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 93.715 0 0

Truck 0 1.622 5.208

Airplane 0 1.934.286 0

Sea ship 0 0 39.357

Sum 93.715 1.935.908 44.565

Carbon dioxide
Greenhouse Gas, climate changes

[Tons]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

100 

200 

[Tons]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 5,2 0 0

Truck 0 0,1 0,3

Airplane 0 128,6 0

Sea ship 0 0 2,7

Sum 5,2 128,7 3,1

CO2-Equivalents
Climate changes

[Tons]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

100 

200 

[Tons]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 5,6 0 0

Truck 0 0,1 0,4

Airplane 0 131,5 0

Sea ship 0 0 2,8

Sum 5,6 131,6 3,1

Nitrogen oxides
Acidification, overfertilization, smog

[Ki logram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
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500 

600 

[Kilogram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 17,7 0 0

Truck 0 0,3 0,9

Airplane 0 565,4 0

Sea ship 0 0 64,5

Sum 17,7 565,7 65,4
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Nonmethane hydrocarbon
Smog, damage caused to so.'s health

[Ki logram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  
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60 
70 

[Kilogram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 1,89 0 0

Truck 0 0,05 0,15

Airplane 0 63,03 0

Sea ship 0 0 3,49

Sum 1,89 63,07 3,64

Sulfur dioxide
Acidification, damage caused to so.'s health

[Ki logram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

100 

200 

[Kilogram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 18,5 0 0

Truck 0 0,2 0,8

Airplane 0 189,2 0

Sea ship 0 0 38,9

Sum 18,5 189,4 39,6

Particulate matter
combustion related

[Ki logram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

10 

20 

[Kilogram]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 1,66 0 0

Truck 0 0,01 0,03

Airplane 0 15,01 0

Sea ship 0 0 5,64

Sum 1,66 15,02 5,67

Distances
Distances for each transport mode

[Ki lometer]

TC Train TC Airplane TC Sea ship
0  

10000 

20000 

30000 

[Kilometer]

TC Train TC Airplane TC Sea ship

Train 11.472 0 0

Truck 0 60 194

Airplane 0 7.421 0

Sea ship 0 0 21.387

Sum 11.472 7.481 21.581
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EcoTransIT - Ecological Transport Information Tool

The Ecological Transport Information Tool (EcoTransIT) calculates and compares the
environmental impacts of goods transported by different modes. EcoTransIT compares the
energy consumption, greenhouse gas and exhaust emissions of freight transported by rail,
road, ship and aircraft.

Calculation parameter
Creation Date: 02.04.2013

Origin: [City district] [cn] Beijing

Destination: [City district] [se] Göteborg

Cargo weight: 25 ton

Input mode: Extended

Transport Chain PEK-GÖT - 17.334,49 km

Origin: [cn] Beijing

Road (24-40 t, EURO-V, Load factor:60%, ETF:20%, Ferry routing avoid)

Via: [cn] Shanghai

Sea (Agregated, BV Suez trade (80-200k dwt), Speed reduction:4%, Load factor:49%)

Via: [ae] Dubai

Air (Hybrid long haul, Load factor:65%)

Destination: [City district] [se] Göteborg
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Primary energy consumption
Energy resource consumption

[Megajoule]

PEK-GÖT
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2000000 

[Megajoule]

PEK-GÖT

Truck 45.131

Airplane 1.329.202

Sea ship 19.306

Sum 1.393.638

Carbon dioxide
Greenhouse Gas, climate changes
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PEK-GÖT
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[Tons]

PEK-GÖT

Truck 3

Airplane 88

Sea ship 1

Sum 93

CO2-Equivalents
Climate changes

[Tons]

PEK-GÖT
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100 

[Tons]

PEK-GÖT

Truck 3

Airplane 90

Sea ship 1

Sum 95

Nitrogen oxides
Acidification, overfertilization, smog

[Ki logram]

PEK-GÖT
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[Kilogram]

PEK-GÖT

Truck 8

Airplane 384

Sea ship 32

Sum 424
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Nonmethane hydrocarbon
Smog, damage caused to so.'s health

[Ki logram]

PEK-GÖT
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10 

20 
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50 

[Kilogram]

PEK-GÖT

Truck 1

Airplane 44

Sea ship 2

Sum 47

Sulfur dioxide
Acidification, damage caused to so.'s health

[Ki logram]

PEK-GÖT
0 

100 

200 

[Kilogram]

PEK-GÖT

Truck 7

Airplane 130

Sea ship 19

Sum 156

Particulate matter
combustion related

[Ki logram]

PEK-GÖT
0 

10 

20 

[Kilogram]

PEK-GÖT

Truck 0,3

Airplane 10,3

Sea ship 2,8

Sum 13,3

Distances
Distances for each transport mode

[Ki lometer]

PEK-GÖT
0 

10000 

20000 

[Kilometer]

PEK-GÖT

Truck 1.650

Airplane 5.193

Sea ship 10.491

Sum 17.334
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EcoTransIT - Ecological Transport Information Tool

The Ecological Transport Information Tool (EcoTransIT) calculates and compares the
environmental impacts of goods transported by different modes. EcoTransIT compares the
energy consumption, greenhouse gas and exhaust emissions of freight transported by rail,
road, ship and aircraft.

Calculation parameter
Creation Date: 02.04.2013

Origin: [City district] [cn] Beijing

Destination: [City district] [se] Göteborg

Cargo weight: 25 ton

Input mode: Extended

Transport Chain PEK-GÖT - 1.261,5 km

Origin: [cn] Beijing

Rail (1000 t, electrified, Load factor:60%, ETF:50%, Ferry routing avoid)

Via: [ru] Moskva

Air (Hybrid short haul, Load factor:65%)

Destination: [City district] [se] Göteborg
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Primary energy consumption
Energy resource consumption

[Megajoule]

PEK-GÖT
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[Megajoule]

PEK-GÖT

Truck 1.705

Train 69.981

Airplane 769.226

Sum 840.912

Carbon dioxide
Greenhouse Gas, climate changes
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Truck 0,1

Train 3,8

Airplane 51,2

Sum 55,1

CO2-Equivalents
Climate changes

[Tons]

PEK-GÖT
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

[Tons]
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Truck 0,1

Train 4,2

Airplane 52,3

Sum 56,6

Nitrogen oxides
Acidification, overfertilization, smog

[Ki logram]

PEK-GÖT
0 

100 

200 

[Kilogram]

PEK-GÖT

Truck 0,3

Train 15,6

Airplane 139,4

Sum 155,4
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Nonmethane hydrocarbon
Smog, damage caused to so.'s health

[Ki logram]
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PEK-GÖT

Truck 0,05

Train 1,72

Airplane 30,29

Sum 32,06

Sulfur dioxide
Acidification, damage caused to so.'s health

[Ki logram]
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PEK-GÖT

Truck 0,2

Train 14,9

Airplane 75,2

Sum 90,3

Particulate matter
combustion related

[Ki logram]
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PEK-GÖT

Truck 0,01

Train 1,41

Airplane 5,91

Sum 7,33

Distances
Distances for each transport mode

[Ki lometer]

PEK-GÖT
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[Kilometer]

PEK-GÖT

Truck 63

Train 8.533

Airplane 1.650

Sum 10.246
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