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Abstract 

In the eastern part of Stockholm a major urban development project is taking place. It is called 
Stockholm Royal Seaport and until the year 2030 approximately 12,000 new homes, 35,000 
workplaces and 600,000 square meters of commercial areas will be added to the area. The project has 
been given a very ambitious environmental action program and as a part of that the City of Stockholm 
has established a logistics center in the area. The logistics center is supposed to coordinate all 
transports of building material and handle the waste during the construction phase. One objective 
with the logistics center is to reduce the amount of transports and thereby also the generated 
emissions and the use of energy. 

The aim of this thesis has been to develop a methodology for evaluating the potential environmental 
impacts related to the logistics center in the Stockholm Royal Seaport. The evaluation method is able 
to compare the effect, from a life cycle perspective, from construction transports in two different 
scenarios, scenario 1 where there is a logistics center and scenario 2 where there is not. The chosen 
parameters are CO2, NOx, SO2, particulate matter and energy usage. 

Two different tools for computing values for the chosen parameters have been compared and the 
selected one is developed by NTM, the Network for Transport Measures. After the selection an 
investigation of input data required to use the tool was performed. A number of interviews were 
conducted and a workshop was organized with various representatives, mainly people working with 
construction or transportation in the Stockholm Royal Seaport. The things discussed during the 
interviews and the workshop were, among other things, the availability of required data, the 
interviewees opinions about the logistics center and their suggestions for improvements that can be 
done, both at the center itself, but also for example in the procurement process. Another purpose for 
the interviews and the workshop was to anchor the methodology with the various representatives. 

A direct result from the interviews and the workshop has been some proposals for improvement, for 
example that requirements in the procurement process should be presented at an early stage to be 
able to be as effective as possible. Some of the interviewees pointed out that logistic issues are 
highlighted simply by the existence of the logistics center. 

There are a couple of different transport routes within the area, as some deliveries are allowed directly 
into the construction sites, whereas some have to pass the logistics center to unload the freight, all 
depending on the amount of freight to a specific site. Staff at the logistics center will then consolidate 
the deliveries to the construction sites into one vehicle. They also collect the generated waste, which 
they handle at the center before it is transported to an external retrieval plant. The logistics center also 
utilizes a vehicle used for inspections of the traffic and deliveries within the area.  

All of the above mentioned types of transportations are included in the thesis. An evaluation of the 
effects of the logistics center requires data about all types of transportation, within three different 
categories: the vehicle, the load and the actual route. Since all required data is not available today 
some assumptions have to be made, how many and which depends on the requested accuracy of the 
evaluation and when it is to be performed. If an evaluation is to be performed given the current 
conditions it is recommended that a number of manual measurements are carried out to collect data 
which was not available at the time being, however, if evaluations are to be done continuously it is 
suggested that the retrieval of data is as automated as possible. 

It is also recommended to do a sensitivity analysis of the data retrieved from the measurements to 
assess the impact from certain data on the chosen parameters. The amount of impact helps determine 
which data to refine in order to increase the accuracy of the evaluation. Depending on what the 
analysis shows the thesis gives suggestions for actions such as installing cameras at gates to the 
construction sites and/or the logistics center or to install computers in vehicles to obtain data on 
driving behavior. 

 

 

Key words: Construction consolidation center, city logistics, construction transports, evaluation, 
emissions, energy, Stockholm Royal Seaport. 
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Sammanfattning 

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt där det planerats för 
ungefär 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser och 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. För 
att koordinera alla transporter av byggmaterial in till området, samt hantera avfallstransporter ut ur 
området, har Stockholms stad etablerat ett bygglogistikcenter vars mål bland annat är att reducera 
antalet transporter.  

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en metod för utvärdering av potentiella 
miljöeffekter med bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden. Examensarbetet har tittat på 
byggtransportlogistik ur ett livscykelperspektiv för jämförelse mellan två olika scenarion, då ett 
bygglogistikcenter finns (scenario 1) respektive då ett sådant inte finns (scenario 2). De parametrar 
som ingått är partiklar och energianvändning samt CO2, NOx och SO2. 

Två olika beräkningsverktyg har jämförts och valet föll på ett verktyg från NTM, Nätverket för 
Transporter och Miljön. En genomgång av vilken information som erfordras för att göra beräkningar 
har gjorts och för att undersöka tillgången till dessa data har ett antal intervjuer samt en workshop 
genomförts med olika aktörer, både inom Norra Djurgårdsstaden men också utifrån. Andra saker som 
diskuterades var aktörernas syn på bygglogistikcentret, vad som kan förbättras med det samt hur 
själva utfallet av en utvärdering skulle kunna förbättras, exempelvis genom styrning i 
upphandlingsprocessen. Intervjuer och workshop har också varit viktiga i syfte att förankra den 
föreslagna utvärderingsmetoden hos aktörerna själva. 

Under intervjuer och workshop har det bland annat framkommit en del konstateranden och några 
förslag till förbättringar. Exempelvis sades att logistikfrågor lyfts upp enbart genom att 
bygglogistikcentret finns och att den största förbättringen med bygglogistikcentret anses vara att 
framkomligheten är mycket bättre än vad den annars hade varit. En annan sak som de flesta var eniga 
om var att krav i upphandling bör ställas så tidigt som möjligt för att de ska kunna få så stor effekt 
som möjligt. 

För att göra en utvärdering krävs data om alla olika transporter och för varje transporttyp behövs 
information inom tre olika kategorier: fordonet, lasten samt själva körvägen. Eftersom alla data inte 
finns tillgängliga idag kommer en del antaganden att behöva göras, hur många beror på när i tiden 
utvärderingen ska göras och hur noggrann den ska vara. Om en utvärdering ska göras snarast 
rekommenderas att ett antal manuella mätningar genomförs men för att utvärderingar ska kunna 
göras kontinuerligt föreslås att en del åtgärder vidtas för att automatisera insamlingen av data.  

Det rekommenderas också att en känslighetsanalys av erhållna mätvärden görs för bedömning av 
vilka data som är i störst behov av ökad noggrannhet för att utvärderingens tillförlitlighet ska öka. 
Beroende på vad en sådan analys visar ges förslag på några olika åtgärder som kan vidtas, såsom att 
montera kameror vid grindpassager för information om passerande fordon eller att installera datorer i 
vissa fordon för att få information om körbeteende.  

 

 

Nyckelord: Byggtransportlogistik, bygglogistikcenter, BLC, logistik, utvärdering, energianvändning, 
emissioner, Norra Djurgårdsstaden. 
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Slutligen vill jag säga tack till min Jonas och min familj som stöttat mig helhjärtat, under 
examensarbetet liksom alltid! 

 

 

Anna Fröjd 
Stockholm, november 2014. 

  



iv 
 

Förkortningar och förklaringar 

Här förklaras och definieras begrepp, termer och förkortningar såsom de har använts i rapporten. 

 

Avrop – En beställning som görs inom ett redan gällande ramavtal utan behov av ytterligare avtal.  

BEAst – Byggbranschens elektroniska affärsstandard, branschgemensamt nätverk för utveckling av 
branschens e-affärer. 

Behovsanpassad leverans – En leverans av det gods som lagrats på BLC till dess att det behövs på 
byggarbetsplatsen. 

BLC – Bygglogistikcentret. 

BTA – Bruttototalarea för en byggnad. 

BTA ljus – Bruttototalarea för en byggnad ovanför markytan. 

Byggarbetsplats – Det område som är anvisat en byggherre för ett visst byggprojekt, det vill säga 
området där själva byggnationen sker, inte allmän platsmark. 

Bygglogistik – Planering, organisering, genomförande, koordinering samt kontroll av materialflödet 
från råmaterial till dess att det har byggts in i projektet. Detta inkluderar även informationsflödet. 

Byggtransportlogistik – De transporter av material och avfall, till och från byggarbetsplatsen, som 
krävs för att ett byggprojekt ska kunna fortgå. I denna uppsats inkluderas inte de transporter som sker 
inne på byggarbetsplatsen. 

Byggplatsområde – Det område där byggnation pågår, till exempel ett inhägnat område som 
omfattar fler byggarbetsplatser. 

Delad transport – En transport som innehåller dels gods med slutdestination Norra 
Djurgårdsstaden och dels gods som ska någon annanstans.  

Direktleverans – Leverans som kommer direkt till byggarbetsplatsen utan att omlastas på BLC. 

e-Build Label – En standardiserad kollietikett för material inom byggbranschen, framtagen av 
BEAst. 

e-Build Supply – En standard för utväxling av information om material inom byggbranschen, 
framtagen av BEAst. 

Entreprenadform – Beskrivning av hur ett projekts olika aktörer är organiserade ansvarsmässigt. 

Entreprenör – Den som åtar sig att utföra ett beställt större arbete. 

Ersättningsform – Det sätt på vilket betalning utgår under ett projekt, exempelvis via fast pris eller 
löpande räkning. 

Exploateringsavtal – Ett avtal mellan en kommun och en byggherre om genomförande av en 
detaljplan. 

EUR-pall – Europapall, en standardiserad lastpall i trä med måtten 1 200 x 800 mm.  

Euroklass – Gemensam europeisk miljöklassning av fordon. 

Fyllnadsgrad – Procentangivelse för hur stor del av ett fordons lastförmåga som nyttjas, mäts 
antingen i vikt eller i volym. Här avses viktfyllnadsgrad om inget annat nämns. 

GPS – Global positioning system, system för geografisk positionsbestämning med hjälp av 
satellitsignaler. 

HSLC – Hammarby Sjöstads logistikcenter. 

Huvudentreprenör – En entreprenör som i sin tur upphandlat underentreprenörer och samordnar 
dessa.  

ID06 – System för ID- och närvaroredovisning i byggbranschen. 

”Just in time”-leverans – En leverans som kommer när den behövs, varken tidigare eller senare. 
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Komponent – En beståndsdel i en produkt. 

Leverantör – Den som levererar varor eller tjänster till en beställare. 

Lotsbil – Ett fordon, idag en biogasbil, som främst används för områdesinspektion men också för att 
lotsa fordon som är för höga och/eller för tunga för att åka på allmän väg. 

LOU – Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Markanvisningsavtal – Rätten för en intressent att under en viss tid, inom vissa villkor, ensam få 
förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan 
exploatering inom ett visst markområde i stadens ägo.  

NDS – Norra Djurgårdsstaden. 

Nm3 – Normalkubikmeter, här avses kubikmeter biogas vid 0º Celsius och atmosfärstryck. 

NTM – Nätverket för Transporter och Miljön. 

NTM-verktyget – Beräkningsverktyget NTMCalc Freight Advanced 3.0. 

Platschefskod – Platschefen för respektive bygge har en kod som gör att denne kan öppna grindarna 
in till byggplatsområdet vid behov. Koden är dock inte avsedd att användas för leveranser. 

Samdistribution – Transport som går från bygglogistikcentret med leveranser till flera olika 
byggarbetsplatser. 

Scenario 1 – Ett scenario där det finns ett bygglogistikcenter, som i Norra Djurgårdsstaden. 

Scenario 2 – Ett scenario med traditionellt byggande, utan bygglogistikcenter. 

Serviplan – Servistiks datasystem i vilket bland annat bokning av slot-tider görs.  

Servistik – Servistik AB, logistikföretag som ansvarar för bland annat lagerhållning och 
transportplanering på BLC. 

Sidoentreprenad – Sådana entreprenader som pågår vid sidan av varandra där respektive 
entreprenör har ett eget avtal med samma beställare.  

Slingbil – Bygglogistikcentrets fordon för transport av gods från BLC till respektive byggarbetsplats. 
Transporter görs i en slinga från BLC till de byggarbetsplatser som ska ha leveranser och tillbaka igen. 

Slot-tid – Det tidsfönster som en beställare får tilldelat sig vid bokning av leverans. Längden på slot-
tiden kan variera från en halvtimme till flera timmar, den kan också omfatta flera leveranser, 
exempelvis vid betonggjutning. För att komma in på området under det givna tidsfönstret används en 
kod som medföljer slot-tiden.  

SMC – Beräkningsverktyget SÅ MiljöCalc. 

Tailgating – När ett fordon åker efter ett annat genom en grind utan att ha en egen slot-tid. 

Totalvikt – Ett fordons tjänstevikt (fordonsvikt inklusive förare) plus maximal last. 

Trafiklots – Personal på BLC som tar emot anmälningar om transporter samt koordinerar dessa. 

Transportör – Den som har som huvudsysselsättning att transportera andras gods. 

TTW – ”Tank to wheel”, miljöpåverkan och energianvändning från förbränning vid fordonstransport. 

U.å. – Utan årtal, används när årtalet för en publikation är okänt. 

Underentreprenör – Den som anlitas för att utföra arbeten åt en huvudentreprenör. Avtal ingås 
direkt med huvudentreprenören och inte med byggherren. 

Wiklunds – Wiklunds Åkeri AB, ansvarar för bland annat fordon och avfallshantering på BLC. 

WTT – ”Well to tank”, miljöpåverkan och energianvändning från utvinning, produktion och 
distribution av fordonsbränsle. 

WTW – Well to wheel, miljöpåverkan och energianvändning för fordonsbränsle, hela vägen från 
utvinning, produktion och distribution till förbränning vid fordonstransport.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en översikt över bakgrund, syfte och delmål med detta examensarbete samt vilka 
parametrar som valts och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Urbaniseringstakten i världen ökar allt snabbare och till år 2030 förväntas 60 procent av världens 
befolkning bo i städer (Stockholms Stad, 2010, s.4). Det innebär rimligtvis att utveckling av bland 
annat nya bostadsområden är nödvändigt för att möta efterfrågan, det betyder i förlängningen att det 
finns mycket att vinna på att utveckla metoder för en hållbar stadsutveckling. Begreppet hållbar 
utveckling baseras på tre olika dimensioner, nämligen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och 
i detta examensarbete har ekologisk hållbarhet stått i fokus. Hållbarhet för en byggnad kan mätas dels 
under brukandeskedet men också under själva byggskedet som medför stor energi- och 
resursanvändning vilket påverkar klimat och miljö på ett negativt sätt. En rapport från Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier (2014) visar att ett flerfamiljshus i 
betong genererar lika stor klimatbelastning under byggprocessen som under 50 års drift.  

I Stockholm pågår för närvarande flera stora byggprojekt där Norra Djurgårdsstaden är det enskilt 
största stadsutvecklingsområdet med planering för cirka 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser 
och 600 000 kvadratmeter kommersiell yta (Stockholms Stad, 2014a). Där byggs en ny stadsdel med 
uttalad miljöprofil och visionen är en hållbar miljöstadsdel i världsklass (Stockholms Stad, 2010, s.4). 

När stadsdelen Hammarby Sjöstad byggdes lades stor vikt vid miljöfrågor och där utvecklades bland 
annat en kretsloppsmodell som visar hur energi-, avfalls- och vattenhanteringen integrerats. Modellen 
har därefter utvärderats och det pågår ett projekt för att vidareutveckla den baserat på erfarenheter 
från Hammarby Sjöstad. Avsikten är att den utvecklade modellen ska kunna bidra till Norra 
Djurgårdsstadens miljöprofilering (Ranhagen & Frostell, 2014). En del i den nya kretsloppsmodellen 
avser materialflöden varav byggmaterial utgör en stor andel, särskilt under byggnationstiden. För att 
effektivisera transport och lagring av bygg- och anläggningsmaterial under byggandet av Norra 
Djurgårdsstaden har ett bygglogistikcenter etablerats.  

Målet med bygglogistikcentret är bland annat att minska energianvändning och miljöpåverkan genom 
att reducera antalet transporter (Bygglogistikcenter, 2014a). Innan bygglogistikcentret driftsattes 
gjordes ett examensarbete där det, med hjälp av teoretiska antaganden, gjordes en prognos över hur 
mycket energianvändning och miljöpåverkan skulle kunna minskas genom samordning av 
byggmaterialtransporterna (Brunge, 2013). Eftersom bygglogistikcentret inte startats upp vid den 
tidpunkten användes tillgängliga följesedlar hos en av byggherrarna som underlag och informationen 
extrapolerades till att motsvara hela byggnationsområdet i Hjorthagen, en del av Norra 
Djurgårdsstaden. Det saknades dock följesedlar från samtliga underleverantörer varför beräkningar 
på den totala mängden byggtransporter i området inte kunde göras i det skedet. Examensarbetet 
visade att mängden fossil koldioxid och mängden partiklar skulle kunna minskas med dryga 40 
procent, mängden kväveoxider skulle kunna minskas med knappa 35 procent och även 
energianvändningen skulle kunna minskas med drygt 40 procent (Brunge, 2013). 

Sedan bygglogistikcentret sattes i drift, i maj 2013, har det emellertid inte gjorts någon utvärdering av 
energianvändning och/eller miljöpåverkande emissioner från transporter för att se om dessa de facto 
är mindre när ett bygglogistikcenter finns än vid traditionellt byggande utan samordning av 
byggtransportlogistiken. Det är av intresse att kunna följa upp om det stämmer, och i så fall 
kvantifiera hur stora skillnaderna är, samt om det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna minska 
energianvändning och/eller miljöpåverkande emissioner ännu mer. Då bygglogistikcentret bara varit i 
drift under drygt ett år är det fortfarande något tidigt att göra en utvärdering eftersom ingen 
byggherre hunnit gå igenom hela produktionscykeln under den tiden. I dagsläget finns heller ingen 
vedertagen metod för att göra en sådan utvärdering.  
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1.2 Syfte och mål  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man kan gå tillväga för att möjliggöra en 
utvärdering av potentiella miljöeffekter från bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden. En 
förhoppning har varit att resultatet av en framtida utvärdering kan bidra till att staden i kommande 
projekt kan styra mot en mer konkret kravställning vad gäller byggtransportlogistik redan i 
exploateringsavtalet. 

Målet har varit att föreslå en praktiskt genomförbar metod för jämförande av två olika scenarion med 
avseende på energianvändning och miljöpåverkande utsläpp från byggtransporter: 

1. Vid byggande då ett bygglogistikcenter finns, scenario 1. 
2. Vid traditionellt byggande då bygglogistikcenter saknas, scenario 2. 

Arbetet har delats in i tre delmål bestående av att: 

 Undersöka vilka data som behövs för beräkning av energianvändning och miljöpåverkande 
emissioner med valt beräkningsverktyg, 

 ge förslag på hur data som inte finns tillgängliga i dagsläget kan samlas in, 

 genom intervjuer, och möjlighet att delta i en workshop, stämma av med nyckelaktörer att 
föreslagen metod för datainsamling skulle kunna vara praktiskt genomförbar.  

 

1.3 Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts för att examensarbetet inte skulle bli för omfattande och för att det 
skulle rymmas inom tidsramen, dessa beskrivs nedan.  

 

1.3.1 Studerade parametrar 

Vid en genomgång av vad Naturvårdsverket säger om transportsektorns miljöpåverkan framgår ett 
antal parametrar som mer intressanta än andra då dessa i stor utsträckning påverkar miljön, samt 
människors hälsa, negativt (Naturvårdsverket, 2013). Dessa är: 

 Koldioxid (CO2). Ökade koldioxidutsläpp står för det enskilt största bidraget till den 
förstärkta växthuseffekten och kommer i första hand från förbränning av fossila bränslen som 
olja, kol och naturgas (Miljöportalen, 2007). 

 Kväveoxider (NOx). Kväveoxider bidrar till både försurning och övergödning och påverkar 
artsammansättningen både på land och i vatten (Naturvårdsverket, 2013). 

 Svaveldioxid (SO2). Bidrar framförallt till försurning av mark och vattendrag vilket kan 
komma att påverka vattenlevande djur och växter (Naturvårdsverket, 2013). 

 Partiklar. Partiklar från exempelvis vägslitage, däck och vägsand som hamnar i luften har 
visats bidra till hjärt- och kärlsjukdomar och försämra lungfunktionen hos människor 
(Naturvårdsverket, 2013). 

 Energianvändning. Den mängd energi som används är direkt relaterad till ovanstående 
parametrar, utom möjligen partiklar. Kan energiåtgången minskas kan också utsläppen 
minskas (Naturvårdsverket, 2013). 

Med undantag för SO2 har dessa parametrar också varit i fokus i tidigare examensarbeten som gjorts 
vilket gör dem intressanta att undersöka även ur jämförelsesynpunkt (Brunge, 2013; Ekerlund & 
Stuhrmann, 2003).  

 

1.3.2 Ej studerade parametrar 

Buller kan ses som negativ miljöpåverkan men kommer inte att ingå i detta examensarbete. Det antas 
att bullret från transporter spelar en relativt liten roll i förhållande till bullret från själva byggandet. I 
och med att transporterna på byggplatsområdet antas minska antas också risken för transportbuller 
minska. Ekonomiska och sociala aspekter kommer inte heller att studeras.  
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1.3.3 Geografisk avgränsning 

Examensarbetet omfattar endast emissioner och energianvändning från transporter inom Norra 
Djurgårdsstaden. Avgränsningen sammanfaller med Stockholms stads definition av området, se Figur 
1, vars gränser går längs med Husarviken i norr, korsar Fiskartorpsvägen i den västra delen av 
Hjorthagen och E20 något längre söderut för att sedan löpa parallellt med densamma. Därefter korsas 
Tegeluddsvägen innan gränsen löper längs med Lindarängsvägen i söder och svänger av ut mot 
vattnet strax innan Kaknäsvägen. Österut korsas Lidingöbron (Stockholms stad, 2014b).  

Transporter kan även tänkas komma vattenvägen via någon av hamnarna och avgränsningen har i 
dessa fall satts där transporten når land i hamnområdet. 

 

 

Figur 1. Karta som visar examensarbetets geografiska avgränsningsområde. Begränsningen utgörs av det svarta streck som 
märkts ut på kartan. Vattenburna transporter ingår i avgränsningsområdet från det att de kommer i land i hamnområdet (karta 
från Google Maps). 

 

Med begreppet transporter avses här både leveransfordon och hantverksfordon, med eller utan gods, 
som kommer till byggplatsområdet samt deras transport därifrån, från det att fordonet kommer in i 
avgränsningsområdet till dess att det har lämnat detsamma. Det innebär att examensarbetet bara 
tittar på de utsläpp som görs då fordonen befinner sig i avgränsningsområdet, se Figur 2.  

Transporter som sker inom Norra Djurgårdsstaden, såsom slingbilar och avfallshämtning, kommer 
också att inkluderas med undantag av transporter inom respektive byggarbetsplats, exempelvis från 
lossningsplatsen till rätt våning i byggnaden. 
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Figur 2. Förklaring av flödet av valda parametrar i det geografiska avgränsningsområdet. Till vänster scenario 1, byggande när 
det finns ett bygglogistikcenter. Till höger scenario 2, byggande utan bygglogistikcenter. 

 

1.3.4 Avgränsning mot andra system 

Detta examensarbete har bara inkluderat transporter, inom det geografiska avgränsningsområdet, 
som fraktar gods som ska till byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden eller avfall som ska därifrån 
samt de hantverksfordon som medför nödvändiga verktyg. Hänsyn har alltså inte tagits till 
transporter som passerar genom området utan något ärende relaterat till byggnationen i området. 
Exempel på sådana transporter är fordon som anländer till någon av hamnarna men som inte medför 
något gods som ska till Norra Djurgårdsstaden eller fordon som åker via avgränsningsområdet på väg 
till eller från Lidingö. 

Man skulle kunna välja att räkna ut emissioner och energianvändning från transporter vars hela 
godsmängd ska till Norra Djurgårdsstaden samt från den del av delade transporters gods som har 
slutdestination inom avgränsningsområdet. Det skulle innebära att de emissioner och den 
energianvändning som orsakas av annat gods i de delade transporter som passerar in i 
avgränsningsområdet räknas bort. Detta examensarbete har dock innefattat emissioner och 
energianvändning från fordonet tillsammans med den totala last som transporteras inom 
avgränsningsområdet, även då hela lastens slutdestination inte är Norra Djurgårdsstaden. 
Anledningen till det är att emissionerna hamnar inom avgränsningsområdet oavsett om hela godset 
ska dit eller inte. 

Skulle det externa godset i en delad transport räknas bort blir det också svårare att, i en utvärdering, 
se skillnad på om en entreprenör gör större beställningar, med färre antal transporter som följd, 
istället för flera mindre beställningar med fler transporter blandat gods. Detta eftersom 
transportörerna strävar efter att effektivisera sina transporter så mycket som möjligt och det 
rimligtvis finns annat gods i de delade transporterna som då allokeras en del av de emissioner och den 
energianvändning som ändå drabbar Norra Djurgårdsstaden. 

Endast mängden energianvändning respektive emissioner av valda parametrar inom valt geografiskt 
område har beaktats, däremot inte vilka, eller hur stora, effekter detta får på miljön inom eller utanför 
området. Vidare antas att de negativa effekterna minskar om mängden utsläpp minskar och vice 
versa. 

Hänsyn har inte tagits till utsläpp exempelvis vid tillverkning av fordon. Däremot har framställning 
och distribution av drivmedel beaktats för att få med livscykelperspektivet. Den hantering av jord- och 
bergmassor som pågår inom Norra Djurgårdsstaden, där bortsprängda bergmassor återanvänds i 
form av krossmaterial, har inte heller ingått i examensarbetet.  
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2. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs vilket tillvägagångssätt som använts för att uppfylla syfte och delmål. 
Utgångspunkten för framtagning av data för emissioner och energianvändning från transporter har 
varit ett livscykelperspektiv då påverkan från de studerade parametrarna även vid framställning och 
distribution av drivmedel inkluderats.  

Examensarbetet har delats upp i fem huvuddelar vilka presenteras nedan. Underlag för att bedöma 
vilken metod som är funktionell och praktiskt genomförbar har införskaffats genom litteraturstudier, 
intervjuer samt genomförande av en workshop. Informationen har sedan sammanställts och 
analyserats och utifrån detta har ett förslag på utvärderingsmetod tagits fram. Metoden möjliggör en 
jämförelse mellan de två scenariona inom de tidigare nämnda avgränsningarna. 

 

2.1 Litteraturstudie 

En del av litteraturstudien har syftat till att ge en översikt av ämnesområdet logistik med särskilt fokus 
på byggtransportlogistik. En genomsökning på internet har gjorts för att hitta information om ämnet, 
ett antal tidigare examensarbeten och en tidningsartikel har lästs samt delar av en bok respektive en 
avhandling.  

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden har, genom inläsning av broschyrer, information på 
internet och personliga samtal, studerats för att ta reda på hur organisationen just där är uppbyggd 
samt vilka aktörer som är involverade, särskilt kring bygglogistikcentret. En del av detta var att 
genomgå den utbildning om fyra timmar som är obligatorisk för alla som ska arbeta med 
byggnationerna inom Norra Djurgårdsstaden.  

Vidare har det undersökts vilka krav, relaterade till transporter och/eller emissioner, som har ställts i 
upphandlingar under projektet. En jämförelse av två verktyg för beräkning av mängden emissioner 
och energianvändning har gjorts och utifrån valt verktyg har en genomgång av miljöklassregler och 
drivmedel utförts. 

 

2.2 Intervjustudie och workshop 

I syfte att ta fram information om vilka väsentliga data som finns, och vilka av dessa som tas fram 
redan idag, har ett antal intervjuer genomförts, företrädesvis med personer som på ett eller annat sätt 
är aktörer i byggprocessen i Norra Djurgårdsstaden. För att få en heltäckande bild har aktörer i olika 
roller intervjuats, exempelvis byggherrar, entreprenörer och anställda på bygglogistikcentret. 

Detta avsnitt innefattar också att undersöka vilka data som idag inte finns tillgängliga men som skulle 
behövas samt hur dessa skulle kunna inhämtas. Som en del i det har ett även antal personer utan 
direkt koppling till bygglogistikcentret och Norra Djurgårdsstaden intervjuats i syfte att inhämta 
kunskap om möjliga metoder för utvärdering eller datainsamling.  

En workshop har genomförts dit intervjupersoner, och några andra intresserade och sakkunniga, har 
fått en inbjudan. Detta för att presentera för dem vad som framkommit under intervjuerna, men också 
för att öppna upp för diskussioner mellan de olika aktörerna i Norra Djurgårdsstaden angående 
byggtransportlogistik i området. 

 

2.3 Data för utvärdering av BLC 

Under examensarbetets tredje huvuddel har svaren från de genomförda intervjuerna samt 
workshopen analyserats i syfte att ta fram en utvärderingsmetod. Här redovisas vilka data som 
erfordras, vilka data som finns tillgängliga idag samt hur dessa samlas in. För de data som inte finns 
tillgängliga i dagsläget föreslås och motiveras antaganden som behöver göras för att genomföra en 
utvärdering. Det ges också förslag på hur data som idag är okänd skulle kunna samlas in, samt på hur 
noggrannheten kan förbättras. 
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2.4 Diskussion 

I den här delen har underlag och resultat från de tidigare delarna analyserats och diskuterats med 
betoning på det som kan förbättras, dels för att kunna göra säkrare utvärderingar i framtiden och dels 
för att kunna göra större energi- och miljöbesparingar med hjälp av bygglogistikcentret.  

 

2.5 Slutsats och rekommendationer 

Den sista huvuddelen presenterar de slutsatser som har dragits under examensarbetet samt de 
rekommendationer som ges utifrån dessa slutsatser.  
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3 Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden 

Redan i början av 2000-talet startade planeringen för det som ska komma att bli stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm. Området är ungefär lika stort som halva Södermalm och sträcker sig 
från Husarviken i norr, över Hjorthagen och hamnområdet, till Loudden i söder, se Figur 3 
(Stockholms stad, 2014b).  

 

 

Figur 3. Översiktsbild över stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Det visas också var området är lokaliserat i 
förhållande till andra stadsdelar i Stockholm (Stockholms stad, 2014b). 

 

År 2009 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslutet att Norra Djurgårdsstaden ska bli en 
stadsdel med miljöprofil, visionen är en miljöstadsdel i världsklass. De övergripande ekologiska målen 
är att stadsdelen ska vara klimatanpassad och fossilbränslefri år 2030 samt att koldioxidutsläppen ska 
understiga 1,5 ton per person och år till 2020 (Stockholms stad, 2014a). Ytterligare ett mål är att det 
ska finnas ett slutet kretsloppssystem för vatten, avfall och energi (Stockholms stad, 2014b).  

Exempel på rent praktiska åtgärder som ska hjälpa till att uppnå de miljörelaterade målen är att 
prioriteringsordningen i områdets trafikhierarki är gående, cyklande, kollektivtrafik och sist bilar, där 
det också finns möjlighet att ansluta sig till en bilpool. Andra åtgärder är att dagvatten samlas upp och 
magasineras för att användas till bevattning och att andelen material i kretsloppet ökats bland annat 
genom att avfallskvarnar installerats i lägenheternas kök så att matavfallet kan återanvändas till 
produktion av biogas (Stockholms stad, 2014c). 

En av orsakerna till beslutet om att Norra Djurgårdsstaden ska vara en miljöstadsdel är att Stockholm 
vill befästa sin position som ledande huvudstad inom klimatarbete och som föregångare i bygge av 
hållbara städer. De erfarenheter som gjorts i samband med byggandet av Hammarby Sjöstad, som 
också miljöprofilerats, är bland annat att det skapas efterfrågan på forskning och utveckling av teknik. 
I vissa fall har tekniken exporterats vilket också är en viktig anledning till att man från stadens sida 
vill fortsätta utveckla miljöprofileringen då det bidrar till att även andra länder förknippar Stockholm 
med miljöteknik1. 

                                                             
1 Maria Lennartsson, miljösakkunnig, stora projekt, Stockholms stads exploateringskontor, workshop 
den 26 augusti 2014. 
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3.1 Delområden och tidsplan 

Hela projektet Norra Djurgårdsstaden beräknas vara färdigbyggt omkring år 2030. Det är tre 
delprojektområden som är identifierade och det är Hjorthagen, Värtahamnen samt 
Frihamnen/Loudden vars geografi och tidsplaner presenteras närmare nedan. 

 

3.1.1 Hjorthagen 

Delar av Hjorthagen är ett gammalt industriområde där det tidigare Värtagasverket hade sin 
verksamhet från 1853 till dess att det avvecklades 2011 (Svenska industriminnesföreningen, 2014). I 
området ligger också Fortums anläggning som producerat och distribuerat el på olika sätt sedan 1903 
(Svenska Kraftnät, 2005).  

Innan 2011 fanns det enligt Stockholmshem (2014) ungefär 1 500 lägenheter i Hjorthagen och 
år 2020, när utvecklingen enligt planen för Hjorthagen ska vara klar, kommer den siffran ha utökats 
med drygt 5 000 lägenheter. Dessutom ska cirka 50 000 kvadratmeter lokalyta byggas. Projektet är 
fördelat på tio etapper, se Figur 4. Byggnationen kommer att pågå under lång tid eftersom 
byggstarterna för dessa etapper är utspridda över ett antal år, se Tabell 1 (Stockholms stad, 2014d). 
Några av detaljplanerna har vunnit laga kraft och är därmed redan gällande medan andra är under 
pågående process och ytterligare några har ännu inte påbörjats. 

 

 

Figur 4. Översikt av detaljplaneområden för delområde Hjorthagen (Stockholms stad, 2014d). 
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Tabell 1. Etapperna i Hjorthagen redovisas med namn och planerade byggstarter (Stockholms stad, 2014d). 

Område Namn Byggstart

1 Norra 1 2011

2 Västra 2012

4 Norra 2 2014

3 Gasverket 2014

5 Ängsbotten 2014

6 Gasklocka 3 och 4 2015

7 Brofästet 2016

8 Kolkajen 2017

9 Tjärkajen Tidigast 2017

10 Ropsten Tidigast 2017

Gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner

Ej påbörjat detaljplanearbete

 

 

3.1.2 Värtahamnen 

Värtahamnen har funnits i över 100 år och utgör idag ett av Stockholms största hamnområden där 
ungefär fyra miljoner passagerare och 1,7 miljoner ton gods passerar årligen. Piren kommer att flyttas 
längre ut i vattnet och stå på 85 000 kvadratmeter nybyggd yta vilket innebär att en del av den 
befintliga piren kan frigöras för byggnation av bostäder och lokaler för kontor och handel, se Figur 5. 
Byggnationen av den nya Värtapiren beräknas pågå mellan år 2013-2016 (Stockholms Hamnar, u.å.). 

För hamnverksamheten innebär den nya piren en stor förbättring, bland annat genom att fartygen 
kommer att kunna koppla upp sig mot landström istället för att ha hjälpmotorerna igång för att 
producera el när de ligger vid kaj. Det kommer också gå fortare att lossa lasten då anslutning till 
vägnätet kommer att finnas direkt via Norra Länken som kommer att ha tagits i bruk när 
hamnområdet är klart, se avsnitt 3.2. Att trafiken leds via en direktpåfart ned i Norra Länken antas 
dessutom minska belastningen på vägnätet i närområdet (Stockholms Hamnar, u.å.). 

De första kvarteren inom området Valparaiso kan vara färdigbyggda under 2016, främst kommer 
området att omfatta mellan 60 000 och 80 000 kvadratmeter handel och kontor. För Södra Värtan 
kommer byggstart att kunna ske som tidigast under 2016. När allt står klart kommer området att ha 
fått ungefär 1 500 nya bostäder och cirka 160 000 kvadratmeter för kommersiella lokaler (Stockholms 
stad, 2014e). 

 

3.1.3 Frihamnen och Loudden 

Frihamnen var landets första frihamn och öppnades provisoriskt år 1919 för att stå helt klar till 1926. 
Idag finns en modern kryssningsterminal och dit anlöper ungefär hälften av alla kryssningsfartyg som 
kommer till Stockholm varje år. I Frihamnen finns också Stockholms containerterminal som omfattar 

ungefär 80 000 kvadratmeter (Stockholms Hamnar, 2013). 

I Loudden finns sedan 1932 en oljehamn med tillhörande underjordiska berglager för oljor. Än idag är 
den en viktig hamn för transporter av bensin och brännoljor till Stockholmsområdet, under 2009 
transporterades nästan 800 000 ton olja via Loudden (Stockholms Hamnar, 2013). 

När Norra Djurgårdsstaden står klar ska både container- och oljehanteringen som förekommer idag 
ha flyttats därifrån (Stockholms stad, 2014a). I Loudden kommer ungefär 5 000 bostäder att stå klara 
under år 2025 medan Frihamnen främst kommer att användas till lokaler för kontor och service, se 
Figur 6. Dessutom planeras det för ett fartyg med ungefär 600 studentlägenheter samt ett mindre 
vandrarhem (Stockholms stad 2014f). 
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Figur 5. Översikt över hur området Värtahamnen kommer att se ut när det är färdigbyggt (Stockholms stad, 2014e). 

 

 

Figur 6. Översikt av området vid Frihamnen (1) och Loudden (4). Dessutom visas studentfartyget (2) och den befintliga 
containerhamnen (3) som ska byggas om till arbetsplatser (Stockholms stad, 2014f). 
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3.2 Infrastruktur 

För att hantera transporter av alla de människor, och det gods och avfall, som kommer att röra sig till 
och från samt inom Norra Djurgårdsstaden krävs en utveckling av infrastrukturen. I direkt anslutning 
till Värtan byggs Norra länken, en vägtunnel som ska sträcka sig till Tomteboda med anslutningar till 
Roslagsvägen vid Frescati. Norra länken är i dagsläget norra Europas största tunnelprojekt 
(Trafikverket, 2014a). 

Det kan också komma att bli en komplettering till ringleden, det vägnät som går runt staden. I så fall 
är det den östliga förbindelsen som blir aktuell med en anslutning till Frihamnsområdet (Stockholms 
stad, 2010). 

För att garantera framkomligheten för kollektivtrafiken är målet att de kollektiva trafikslagen ska 
tilldelas ett eget körfält. Spårväg city kommer att byggas ut och få en sträckning från Djurgårdsbron, 
via Frihamns- och Värtahamnsområdet, till Ropsten i Hjorthagen. Sträckan ska också bindas ihop 
med Lidingöbanan så att resenärer kan åka hela vägen från Lidingö till T-Centralen utan byten. Hela 
systemet planeras vara färdigbyggt till år 2020 (Stockholms läns landsting, 2014). Det planeras också 
för biogasbussar och båtbussar som en del av det kollektiva trafiknätet (Stockholms stad, 2014b). 

Infrastruktur är mer än transporter och i Norra Djurgårdsstaden planeras bland annat också för 
smarta energinät och höghastighetsbredband. Det ska också anläggas nya parker, torg, tunnlar och 
broar (Stockholms stad, 2014b). 

 

3.3 Status i dagsläget 

Norra Djurgårdsstaden är ett omfattande projekt eftersom en hel stadsdel utvecklas och omvandlas, 
det kommer att ta tid innan det är helt färdigt men delar av projektet påbörjas och blir klara allt 
eftersom. Nedan redovisas vad som hänt innan och under tiden för examensarbetet. 

Den första inflyttningen till ett nytt område i Norra Djurgårdsstaden skedde under 2010 då de första 
hyresgästerna flyttade in i kontorsbyggnaderna i kvarteret Riga i Värtahamnen. I maj 2011 började de 
första 670 bostäderna att byggas i Hjorthagen, etapp Norra 1, och i oktober 2012 flyttade de första 
familjerna in. Norra 1 är nu färdigbyggt vad gäller bostäder och bro- och bryggarbeten beräknas vara 
klara i slutet av 2014. I Hjorthagens etapp Västra byggs det för fullt i skrivande stund, både bostäder, 
gator, ledningar samt en större pumpstation för avloppsvatten. I etapp Norra 2 har markarbeten och 
pålning genomförts inför byggnationerna som ska starta i början av 2015 och för etapp Gasverket har 
arbetet med att sanera marken från föroreningar påbörjats. I övrigt pågår planering och 
markanvisning löpande för kommande etapper och projekt. Totalt har mark för cirka 4 000 bostäder 
anvisats till 30 byggherrar (Stockholms stad, 2014b). 

Norra länken är i slutfasen för sträckan från Norrtull respektive Frescati till Värtan, enligt planeringen 
ska sträckan invigas den 30 november 2014. Därefter kommer ytterligare delar av Norra länken att 
öppnas i etapper fram till dess att den är helt färdig vilket beräknas inträffa under 2019 när 
Värtabanans tunnel öppnar (Trafikverket, 2014a). 

Arbetet med den nya passagerarterminalen på Värtapiren fortgår och den ska invigas 2015. Piren i sin 
helhet beräknas stå helt klar 2016 (Stockholms stad, 2014a). 
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4. Litteraturstudien 

Här beskrivs de teoretiska delarna av examensarbetet bestående av logistik, vilka aktörer som finns i 
stora byggprojekt, upphandling samt beräkning av påverkan från fordonstransporter. En presentation 
av bygglogistikcentret finns också i detta kapitel. 

 

4.1 Logistik 

Detta avsnitt ger en beskrivning av logistik för att därefter sätta fokus på bygglogistik, särskilt 
byggtransportlogistik.  

 

4.1.1 Logistik i allmänhet 

Läran om effektiva materialflöden benämns logistik och det är ett samlingsnamn på de verksamheter 
som ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. Även flödet av information är en 
förutsättning för ett effektivt materialflöde och ingår följaktligen i begreppet logistik. Det kan handla 
om information om leverantörers leveransförmåga, efterfrågan från kunder eller internt lagersaldo.  

Logistik beskrivs ofta som ett system uppbyggt av olika delsystem som i sin tur omfattar olika 
komponenter. Ett logistiksystem är alltid öppet och har alltså ett utbyte med sin omgivning. Var 
systemgränsen går kan däremot variera från fall till fall, liksom vilka delsystem och komponenter som 
inkluderas. Som exempel kan nämnas att om gränsen för logistiksystemet sätts till ett enskilt företag 
är det vanligt att delsystemen materialförsörjning, produktion och distribution räknas med. Genom 
att kombinera och samordna flera delsystem och komponenter kan synergieffekter erhållas vilka 
kanske inte hade varit möjliga för delsystemen var för sig. Ett exempel på det är en högre total 
systemverkan vilket kan bli effekten trots att något eller några av delsystemen enskilt har en mindre 
verkan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Om utgångspunkten är ett företagsekonomiskt perspektiv är målet att skapa en bättre lönsamhet för 
företaget genom exempelvis lägre kostnader eller högre intäkter. En mer effektiv logistik syftar ofta till 
att identifiera aktiviteter som inte tillför något värde till den slutprodukt eller tjänst som tillhandahålls 
slutkunden, såsom väntetid, lagringstid och liknande. Sådana aktiviteter elimineras med fördel om det 
är genomförbart, men om inte det fungerar är det lämpligt att istället undersöka möjligheten att 
omorganisera aktiviteterna, förslagsvis så att de sker parallellt istället för i ordningsföljd (Hyll, 2005). 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer en faktor som miljöpåverkan in i bilden och de flesta 
delar i ett logistiksystem påverkar miljön på något sätt. Det kan röra sig om bland annat emissioner, 
energianvändning eller bristfällig återvinning. Några exempel på logistikrelaterade åtgärder som 
syftar till att minska miljöpåverkan är anpassning av transportsystem, att planera effektiva 
returflöden eller att tillverka produkter av återvinningsbara material. Det kan också vara en övergång 
till att samlasta gods och därigenom öka fyllnadsgraden för att minska antalet transporter. Inte sällan 
förekommer det målkonflikter mellan miljömål och företagsekonomiska mål varför de åtgärder som 
nämnts ofta kommer till stånd på grund av att samhället har ställt krav genom exempelvis lagar och 
regler för miljöpåverkan. Det kan också vara politiska åtgärder som påverkar utformningen av ett 
logistiksystem, exempelvis reducerad bolagsskatt vid miljöeffektivare hantering (Jonsson & Mattsson, 
2011). 

Tillverkningsindustrin har länge använt logistik som ett verktyg för att öka sin produktivitet och de 
har gjort det framgångsrikt. Byggbranschen har däremot inte kommit lika långt ännu vilket till viss del 
kan bero på att ett företag inom tillverkningsindustrin riskerar att bli utkonkurrerat av internationella 
bolag vid ineffektiva strukturer och låg lönsamhet. Det hotet har inte funnits i byggbranschen och 
byggföretag har följaktligen inte tvingats rationalisera sin logistikhantering, åtminstone inte av det 
skälet (Hyll, 2005).  
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4.1.2 Citylogistik 

Om logistik studeras i ett större sammanhang än företagets kan begreppet citylogistik vara en 
utgångspunkt. Enligt Crainic, Ricciardi och Storchi (2009) syftar det till att optimera de 
transportsystem som redan existerar i ett område, exempelvis en stad, genom att minska negativ 
påverkan från transporter utan att det ska medföra ogynnsamma konsekvenser för stadens sociala och 
ekonomiska aktiviteter. Med negativ påverkan avses här saker som trängsel, mobilitet, utsläpp och 
föroreningar. Mer specificerat innebär citylogistik att minska och kontrollera antal och dimensioner 
på alla transportfordon som verkar inom staden, förbättra effektiviteten av de kvarvarande 
transporterna samt minska antalet tomma fordonskilometer. Två nyckelord för citylogistik är 
konsolidering och koordinering och detta sker ofta genom en eller flera större terminaler utanför 
staden och ett flertal så kallade satellitterminaler i direkt anslutning till eller innanför stadsgränsen. 

Citylogistik inkluderar alla typer av transportsystem och är intressant också ur ett 
byggnationsperspektiv eftersom begreppet fokuserar på ett större område, som en stad. Där ingår 
även transporter av byggmaterial och byggavfall som en del av den större helheten.  

 

4.1.3 Bygglogistik och byggtransportlogistik 

Logistik inom byggbranschen benämns bygglogistik och enligt Martin Rudberg (u.å.), professor i 
bygglogistik vid Linköpings tekniska universitet, omfattar det planering, organisering, genomförande, 
koordinering samt kontroll av materialflödet. Detta med start från råmaterialet ända till dess att det 
byggts in i den färdiga konstruktionen. En betydande avvikelse mot exempelvis tillverkningsindustrin 
är att försörjningskedjorna inom bygglogistik oftast är av tillfällig karaktär med unika förutsättningar 
för varje byggprojekt. Dessutom finns det skillnader inom avtal, avisering och krav på transporter 
(Rudberg, u.å.). 

Det går ofta att applicera logistiklösningar från andra branscher för att få byggmaterialet till 
byggnationsplatsen men väl där blir skillnaderna större. På grund av de unika förutsättningarna 
behövs anpassade lösningar för lossning, ankomstkontroll samt lagring av material som är utformade 
efter det geografiska läget och platsens utseende. Det behövs också fungerande logistik kring resurser 
som underentreprenörers maskiner och byggnadsställningar samt returflöden av avfall och överblivet 
byggmaterial (Rudberg, u.å.). 

Dålig logistik kostar pengar på fler än ett sätt berättar Hammarlund & Olsson2, dels för att ett projekt 
kan bli stillastående om material saknas och dels på grund av att material som inte väderskyddas kan 
bli skadat och komma att kasseras. Även tiden som läggs på att flytta runt material som lagras direkt 
på byggarbetsplatsen kostar pengar eftersom den tid som byggarbetaren kan lägga på värdeskapande 
aktiviteter minskar. Ett exempel på detta är att hela 23 procent av deltagarna på bygglogistikcentrets 
utbildning har svarat att de lägger mer än tio timmar per vecka på att hämta, leta och vänta på 
material, 35 procent anger mellan fem och tio timmar (Bygglogistikcenter, 2014b). Varje flytt av 
materialet ökar risken för att det skadas. Ytterligare ett problem är det svinn som förekommer på 
byggarbetsplatser där mycket material lagras.  

För husproduktion, såsom bostäder och kontor, finns det generellt sett skillnader i de logistiska 
förutsättningarna jämfört med anläggningsbyggnation. Vid byggnation av någon form av anläggning 
är det oftare stora mängder av samma typ av material som ska på plats på samma ställe medan det för 
ett husbygge är ett flertal beståndsdelar som visserligen är lika men som ska fördelas mellan många 
lägenheter. Materialet till en anläggning är oftast inte heller lika stöldbegärligt eller väderkänsligt som 
för ett husbygge, jämför till exempel betongrör med gipsskivor. 

Enligt nämnde Rudberg (u.å.) lider merparten av byggprojekten i Sverige idag av undermålig logistik 
vilket ger negativa effekter. Exempel på detta är att leverantörsstrukturen är fragmenterad med 
onödigt många anlöp till byggarbetsplatsen, att dess utformning försvårar materialhanteringen och att 
leveransprecisionen ofta ligger under 50 procent, det vill säga att över hälften av leveranserna inte 
anländer till byggarbetsplatsen som planerat. 

                                                             
2 Carina Hammarlund, Wiklunds Åkeri AB & Veronica Olsson, Prolog Bygglogistik AB, utbildning på 
bygglogistikcentret den 29 april 2014. 
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En viktig del av bygglogistiken utgörs av transporter, därför kallat byggtransportlogistik, vilket är vad 
denna rapport har fokuserat på. Begreppet byggtransportlogistik innefattar samtliga transporter till, 
från och inom byggarbetsplatsen såsom leveranser, returer, avfall och lokal förflyttning av material.  

 

4.2 Aktörer i ett byggprojekt 

Organisationen inom ett byggprojekt varierar beroende på bland annat storleken på projektet, vem 
som beställt bygget och vad det är som ska byggas. De aktörer som är av intresse för den här 
rapporten är naturligtvis bygglogistikcentret och dess anställda, men också Stockholms stad i 
egenskap av markägare och initiativtagare till bygglogistikcentret samt byggprojektledare, 
entreprenörer, leverantörer och i viss mån även byggherrar och transportörer. Alla dessa aktörer 
påverkar på ett eller annat sätt utfallet av arbetet med bygglogistikcentret vad gäller miljöpåverkande 
emissioner och energianvändning.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika aktörer som förekommer i ett projekt som Norra 
Djurgårdsstaden, definitioner enligt Söderberg (2011) om inget annat står. 

 

Markägare: är den som äger den mark som ska exploateras genom bebyggelse. Markägaren har 
möjlighet att ställa krav på byggherrarna genom det exploateringsavtal som tecknas mellan parterna. 

Byggherre: är enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ”den som för egen räkning utför eller låter 
utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Byggherren är alltså beställaren av 
hela projektet, den som ansöker om bygglov och därmed också ansvarar för att lagstiftningen följs. 
Det kan vara en privatperson eller en juridisk person såsom ett företag, en organisation eller offentlig 
förvaltning.  

Projektör: är den som upprättar förfrågningsunderlag och produktionshandlingar och kan vara en 
arkitekt, byggnadskonstruktör eller installationsprojektör för värme, sanitet, avlopp eller elektricitet.  

Byggprojektledare: finns oftast i stora projekt och är den som ansvarar för bland annat 
samordning av projekteringen, kostnadsstyrning, upphandling av entreprenader samt samordning 
och uppföljning under byggnadstiden.  

Kontrollansvarig: är sedan maj 2011 ett nytt begrepp i Plan- och bygglagen (2010:900). Denne ska 
upprätta en kontrollplan som byggherren utgår från när själva kontrollerna görs. Den 
kontrollansvarige ska ha en självständig ställning både gentemot den som bygger och den som beställt 
bygget.  

Entreprenör: anlitas av byggherren i de fall uppförandet av byggnaden inte sker i egen regi. Det kan 
vara olika typer av entreprenörer exempelvis byggnadsentreprenör, markentreprenör, 
ventilationsentreprenör, elentreprenör eller specialentreprenörer som arbetar med specifika saker 
såsom golvbeläggning, målning, prefabricerade betongstommar eller hissar.  

Leverantör: den som förser ett bygge med någon typ av material. Oftast förekommer en mängd olika 
leverantörer vid ett bygge. 

Kollektivanställda: de som genom arbetsinsatser deltar i själva uppförandet av byggnaden. De har 
egna avtal med sina respektive arbetsgivare, entreprenörerna.  

Övriga aktörer: det förekommer också andra aktörer inom ett byggprojekt såsom bland annat 
transportföretag, städbolag och vaktbolag. För Norra Djurgårdsstaden finns ytterligare en aktör som 
faller inom dessa ramar och det är bygglogistikcentret med dess anställda.  

 

4.3 Upphandling 

Ett byggprojekt har vanligen många olika intressenter vilket ökar risken för missförstånd och 
eventuella påföljande tvistigheter. Vikten av att alla inblandade vet vad som gäller ska därför inte 
underskattas och en del av detta kan regleras redan i upphandlingen av projektet (Söderberg, 2011).  

I ett projekt som Norra Djurgårdsstaden inleds det hela med att Stockholms stad tecknar ett 
markanvisningsavtal med en byggherre och överenskommelsen fastställs sedan genom ett 
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exploateringsavtal. Byggherren sammanställer vilka krav och önskemål som specificerats och väljer 
därefter, beroende på olika omständigheter, vilken upphandlingsform som är lämplig. Med 
upphandlingsform avses det sätt på vilket anbudsförfarandet ska gå till, vilken entreprenadform som 
väljs och vilken ersättningsform som ska gälla (Söderberg, 2011). 

När byggherren själv, eller externa projektörer, har tagit fram ett förfrågningsunderlag startar 
anbudsförfarandet som kan gå till på olika sätt, beskrivna nedan. Utifrån de inkomna anbuden utser 
byggherren en eller flera entreprenörer som denne ingår avtal med. Därefter kommer entreprenören 
eller entreprenörerna i sin tur att skriva avtal med olika leverantörer och underentreprenörer. 
Byggherrens roll under entreprenadtiden innebär främst byggledning och kontroll (Söderberg, 2011). 
Efter själva byggnationsskedet följer slutbesiktning och garantibesiktning vilket faller utanför 
examensarbetets ram, däremot kan det vara av vikt för uppföljningen av en utvärdering av 
energianvändning och miljöpåverkande emissioner från transporter under byggskedet. 

Vilka aktörer som har rådighet över vad i ett byggprojekt är till viss del beroende av hur 
upphandlingen är gjord. En aktör kan givetvis alltid påverka sin egen verksamhet, men denne kan 
också vara beroende av vad som står i upphandlingsavtalen. Byggherren har exempelvis stora 
möjligheter att påverka projektets utformning och tillvägagångssätt i upphandlingen av 
entreprenaden och det påverkar följaktligen entreprenörens verksamhet. En entreprenör kan i sin tur 
påverka sina eventuella underentreprenörer genom avtalet dem emellan. 

 

4.3.1 Anbudsförfarande och LOU 

Hur anbudsförfarandet går till beror på om byggherren omfattas av lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling, LOU, eller inte. Om så inte är fallet sker selektiv anbudsinfordran vilket innebär att 
byggherren vänder sig till ett begränsat antal entreprenörer för att ta in anbud. Byggherren har då 
godkänt dessa entreprenörers tekniska och ekonomiska kompetens och har därför svårt att inte anta 
den entreprenör som har det förmånligaste anbudet (Söderberg, 2011). I övrigt gäller inga särskilda 
begränsningar för vilka krav en byggherre kan ställa om denne inte lyder under LOU. Däremot vill 
man oftast inte göra ramarna för snäva då det minskar antalet potentiella anbudsgivare. 

Om byggherren däremot omfattas av LOU sker offentlig anbudsinfordran vilket innebär att 
byggherren, förutom vid vissa särskilda undantag, måste inbjuda entreprenörer via annonsering och 
att det står varje intresserad entreprenör fritt att inkomma med anbud (SFS 2007:1091). Vid offentlig 
upphandling kan byggherren också avvisa ett förmånligt anbud i det fall denne finner att 
entreprenören saknar tillräcklig ekonomisk eller teknisk kompetens (Söderberg, 2011). 

Med begreppet offentlig upphandling avses upphandlingar som görs av kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och vissa offentligt styrda organ såsom de flesta kommunala och en del statliga bolag. 
Även kommunala och statliga aktiebolag omfattas och bland dessa bolag inkluderas de allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolagen som exempelvis Svenska Bostäder och Stockholmshem 
(Konkurrensverket, 2014a).  

Syftet med LOU är att de upphandlande myndigheterna, som det kallas, ska använda de offentliga 
medlen på bästa sätt genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. 
Lagen baseras på ett EU-direktiv om offentlig upphandling och det finns ett antal grundläggande 
principer som anges i 1 kap. 9 § LOU: 

 Principen om icke-diskriminering 

 Principen om likabehandling 

 Principen om transparens 

 Proportionalitetsprincipen 

 Principen om ömsesidigt erkännande 

Relaterat till energianvändning och miljöpåverkande utsläpp från byggtransporter, som är fokus för 
detta examensarbete, står det enligt Konkurrensverket (2014b) att läsa att en upphandlande 
myndighet kan beakta miljökriterier under förutsättning att dessa:  

 Har ett samband med kontraktets föremål, 

 är uttryckligen angivna, 

 är förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principerna, särskilt icke-
diskrimineringsprincipen, 
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 inte ger myndigheten en obegränsad valfrihet, kriterierna ska alltså vara objektiva och 
mätbara. 

Det är däremot inte tillåtet att ställa krav på korta transportavstånd eller att en produkt ska vara 
”lokalproducerad” eftersom det anses vara diskriminerande och därför inte i enlighet med de 
EU-rättsliga principerna. Det kan också finnas andra faktorer som har större miljöpåverkan vilket gör 
att det är fel prioritering att ställa krav på avstånd i upphandlingen. Det är däremot tillåtet att välja att 
skriva avtal med lokala företag som i övrigt uppfyller de krav som har ställts i förfrågningsunderlaget 
och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Konkurrensverket, 2014b). 

 

4.3.2 Entreprenadformer 

Det finns flera olika typer av entreprenadformer som naturligtvis har olika för- respektive nackdelar. 
De vanligaste formerna beskrivs nedan med definitioner enligt Söderberg (2011). Det bör nämnas att 
för samtliga nämnda entreprenadformer, utom för totalentreprenaden, har byggherren eller en extern 
part redan tagit fram ett projekteringsunderlag som ligger till grund för anbudet. I en 
totalentreprenad ingår istället projekteringen som en del av upphandlingen. 

 

Mycket delad entreprenad: Alla olika former av entreprenader såsom mark-, grund-, stom-, el-, 
ventilations- och sanitetsentreprenad upphandlas var för sig. Byggherren får möjlighet att välja det 
bästa anbudet för varje delentreprenad men det ställer stora krav på byggherren som står för 
administration och samordning mellan entreprenaderna. 

Delad entreprenad: En större del av arbetet, vanligtvis byggmästararbeten, är samlade i en 
huvudentreprenad medan olika typer av installationer utförs som sidoentreprenader. Byggherren kan 
själv ta samordningsansvaret eller inkludera det i huvudentreprenaden. 

Generalentreprenad: Byggherren har i detta fall endast ett avtal, med generalentreprenören. Alla 
övriga entreprenader blir underentreprenader till generalentreprenören. Denne står också för all 
samordning av underentreprenaderna.  

Samordnad generalentreprenad: Vid samordnad generalentreprenad tar byggherren in anbud 
såsom för delad entreprenad för att vid upphandling av byggnadsentreprenaden låta 
byggnadsentreprenören överta de övriga entreprenaderna, inklusive byggherrens rättigheter och 
skyldigheter. Dessa blir då underentreprenader till byggnadsentreprenaden.  

Totalentreprenad: Vid en totalentreprenad har byggherren ett enda avtal som omfattar både 
projektering och uppförande av byggnaden. Ansvaret för att byggnaden uppförs enligt gällande 
normer och enligt de funktionskrav som byggherren ställt i förfrågningsunderlaget ligger på 
totalentreprenören.  

Tidig upphandling – förhandlingsentreprenad: Det finns inte någon tydlig definition på vad 
tidig upphandling innebär, men grundtanken är att en entreprenör kommer in så pass tidigt i 
projektet att denne genom sin kunskap om produktionsmetoder och kostnader kan vara med och 
påverka utformningen. Ett särskilt fall av detta är förhandlingsentreprenad där byggherren bara 
vänder sig till en entreprenör och vartefter projektet tar form fastställs avtalet och de ekonomiska 
ramarna. Detta förutsätter ett mycket stort förtroende mellan parterna.  

Funktionsentreprenad: Vid denna typ av entreprenad fokuseras inte bara på den lägsta kostnaden 
för investering utan också på den bästa funktionen. Detta är ännu inte särskilt vanligt i Sverige 
eftersom det ofta är det svårt att avgöra hur en garanti för funktionen ska vara utformad då det kan 
röra sig om exempelvis drifts- och underhållskostnader för en lång tid framöver. I dessa fall kan det 
diskuteras var gränsen mellan byggherrens och entreprenörens ansvar går.  

Partnering: Till formen påminner det mycket om förhandlingsentreprenad men går ännu längre i 
att skapa ett samarbete mellan de olika aktörerna. Konkurrensupphandling används inte för 
huvudparterna utan det handlar istället om att samarbeta från ett mycket tidigt skede i processen. 
Parterna kan använda sig av en öppen bokföring och samtliga aktörer måste utgå från att beslut i 
första hand ska gynna projektet och inte den egna ekonomin. Denna entreprenadform är inte heller 
vanlig i Sverige i dagsläget.  
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4.3.3 Ersättningsformer 

Det finns flera typer av ersättningsformer i ett byggprojekt och dessa fungerar naturligtvis olika och 
ger olika incitament för entreprenörerna att minska kostnaderna i ett projekt. De vanligaste 
ersättningsformerna presenteras nedan, definitioner enligt Söderberg (2011). 

Fast pris: Ett fast pris har fördelen att byggherren vet redan från början vad projektet kommer att 
kosta, givet att projektering och avtal gjorts grundligt så att inga extra kostnader tillkommer. För 
denna kostnadstyp är entreprenören ansvarig för att hålla kostnaderna inom ramen för avtalet. Om 
detta misslyckas minskar entreprenörens egen vinst vilket inte påverkar byggherren. Däremot 
kommer en del av det fasta priset sannolikt bestå av ett riskpåslag från entreprenörens sida.  

Löpande räkning: Väljs istället löpande räkning, där entreprenören får betalt för sina faktiska 
kostnader, finns inget incitament för denne att minska dessa. Det är byggherren som tar risken utan 
att det finns någon stimulans för entreprenören för att bygga billigt.  

Löpande räkning med kostnadstak och incitamentsavtal: För att slippa de största 
nackdelarna med löpande räkning kan byggherren i anbudsförfarandet begära in anbud med ett 
maximalt pris för entreprenaden, ett så kallat kostnadstak. Det innebär att entreprenören själv får stå 
de kostnader som hamnar ovanför taket. Detta kombineras ofta med ett incitamentsavtal som innebär 
att byggherren och entreprenören, i förutbestämda andelar, delar på ett eventuellt underskridande av 
kostnadstaket.  

 

4.3.4 Miljökrav vid upphandling i Norra Djurgårdsstaden 

Ett exploateringsavtal mellan staden och en byggherre är ofta förenat med vissa krav, det är därefter 
upp till byggherren att ställa dessa krav vidare vid upphandling av entreprenaden. Samma sak gäller 
när en huvudentreprenör ska upphandla underentreprenörer.  

För Norra Djurgårdsstaden ingår vissa miljö- och hållbarhetskrav som villkor i exploateringsavtalet 
och byggherren ska utefter dessa ta fram en miljö- och hållbarhetsplan som talar om hur dessa krav 
kommer att uppfyllas. Byggherren är också skyldig att ha en miljöansvarig person som ansvarar för 
genomförandet av projektets miljöprofilering. Ansvar för insamling av data och för att redovisa 
beräkningar och dokument som behövs för uppföljning ligger också det på byggherren (Stockholms 
stad, 2010).  

Ett exempel är ett krav på mängden avfall som inte får överstiga 20 kilo per kvadratmeter ljus BTA, 
bruttotoalarea ovan mark, och det kravet har funnits med ända sedan de första etapperna. Hållbara 
transporter är en egen punkt och från och med etapp Norra 2 krävs, enligt exploateringsavtalet, att 
BLC:s tjänster nyttjas. För att verifiera detta kontrolleras huruvida anslutning till BLC har skett eller 
inte (Stockholms stad, 2012).  

Den andra delen gällande hållbara transporter i kravställningen från Stockholms stad (2012) hänvisar 
till ”Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader” som är överenskomna mellan 
Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket sedan 2011. Där finns begränsningar 
gällande bland annat drivmedel, arbetsmaskiner och kemiska produkter. Det står att lätta fordon 
(totalvikt under 3,5 ton) äldre än åtta år inte får användas samt att det i upphandlingar från 2014 ska 
ställas krav på att tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) ska uppfylla Euroklass 4 eller senare. För 
känsliga områden är kraven hårdare då Euroklass 5 eller senare erfordras. För upphandlingar gjorda 
innan 2014 gäller Euroklass 3 generellt sett men Euroklass 4 för känsliga områden. Som känsliga 
områden klassas bland annat alla de tre nämnda städerna varför de hårdare kraven tillämpas inom 
Norra Djurgårdsstaden (Trafikverket, 2014b). 

I övrigt har, enligt Fredrik Bergman3, inga särskilda miljökrav ställts kring byggtransporter vid 
markanvisningarna i Norra Djurgårdsstaden. 

 

                                                             
3 Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef BLC, Stockholms stads exploateringskontor, samtal den 
16 juni 2014. 
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4.4 Beräkning av påverkan från fordonstransporter 

Det är flera saker som är av betydelse för en beräkning av påverkan från fordonstransporter, 
exempelvis fordonsklasser och drivmedel, vilket beskrivs i detta avsnitt. Vilket beräkningsverktyg som 
väljs för att få fram värden på de studerade parametrarna inverkar också.  

 

4.4.1 Beräkningsverktyg 

I detta examensarbete har två olika beräkningsverktyg undersökts, dessa beskrivs nedan. 

 

NTMCalc 

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, är en ideell förening som bildades 1993 med syfte att 
främja och utveckla transportsektorns miljöarbete. De har bland annat en arbetsgrupp som utgör ett 
forum där transportupphandlare kan utbyta erfarenheter om hur de ska ställa miljökrav. De har också 
utvecklat flera beräkningsverktyg som används för olika ändamål såsom att räkna ut gods- och 
persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Verktyget 
innehåller en databas med värden som kompletteras med indata som användaren fyller i (NTM, u.å.). 

NTMCalc Freight Advanced 3.0 är ett av verktygen och benämns hädanefter NTM-verktyget. Det 
används för beräkningar av godstransporters miljöpåverkan vilket gör det aktuellt för att användas i 
en utvärdering av Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter. NTM-verktygets beräkning av 
energianvändning och emissioner görs enligt ett livscykelperspektiv och tar då hänsyn till både ”well 
to tank”, WTT, och ”tank to wheel”, TTW. I begreppet WTT inkluderas utvinning, produktion och 
distribution av själva bränslet medan TTW innefattar själva användningen av bränslet vid 
fordonstransport. Därigenom inkluderas hela kedjan well to wheel, WTW (NTM, u.å.). 

Det går att räkna på trafik till havs, över järnväg, med flyg eller på väg och det är det sistnämnda som 
är av intresse i detta examensarbete. Med NTM-verktyget kan beräkningar göras på olika sätt 
beroende på vilken information som efterfrågas och till viss del också beroende på vilken indata som 
finns. En annan fördel är att det går att göra en fördelad beräkning på en delad transport och det visas 
då hur stor andel av fordonets totala energianvändning och emissioner som ska allokeras till en viss 
del av lasten (NTM, u.å.). 

En nackdel med verktyget är att det i dagsläget inte går att välja andra typer av drivmedel än bensin 
och diesel. Det pågår ett arbete med grunddata för biogasbilar men branschen är inte överens om vad 
som gäller för utsläpp av kväveoxider och svaveloxider, däremot är man överens om ungefär hur 
emissionerna av koldioxid ser ut4.  

För personbilar går det dock inte att använda det ovan beskrivna NTM-verktyget, istället finns 
NTMCalc Travel Advanced 3.0 som fungerar snarlikt som NTM-verktyget med den skillnaden att det 
har några andra parametrar. Här finns andra fordon att välja mellan, det går att räkna med eller utan 
kallstart för motorn och istället för godsmängd väljs antal passagerare. Det går att ta fram hur mycket 
energi som går åt för att driva själva fordonet och hur mycket emissioner detta genererar vilket gör det 
aktuellt för beräkningar för lotsbilen i Norra Djurgårdsstaden. 

 

SÅ MiljöCalc 

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram SÅ MiljöCalc, SMC, som är ett Excelbaserat hjälpmedel för att 
räkna ut miljöpåverkan från transporter. Uppgifter som Euroklass, årsmodell och fabrikat fylls i om 
varje enhet, en enhet är ett fordon eller en maskin, varefter alla uppgifter samlas i en databas. I en 
annan databas, där användaren själv inte kan göra några ändringar, finns information om olika typer 
av drivmedel. Vidare registreras mätdata såsom körd sträcka, lastmängd och drivmedel för respektive 
transport. När det är klart skapas en rapport som visar miljöpåverkan från den aktuella transporten 
genom energianvändning respektive emissioner av fossil koldioxid (Sveriges Åkeriföretag, u.å.). 

                                                             
4 Magnus Swahn, verksamhetsansvarig, NTM, telefonsamtal den 17 september 2014. 
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Enligt Joakim Larsson5 på Sveriges Åkeriföretag är efterfrågan från deras kunder främst relaterad till 
klimatpåverkan och de har därför valt att fokusera på att presentera just energianvändning och fossil 
koldioxid i SMC. 

 

Valt verktyg 

Vid en jämförelse av de båda verktygen, SMC och NTMCalc, ses att SMC inte kan tillgodose behovet av 
mätvärden för samtliga parametrar av intresse för examensarbetet och med anledning av detta har 
NTMCalc valts. En annan faktor som gör att just NTMCalc lämpar sig bättre är det faktum att SMC 
behöver ha ifyllda mätvärden om varje fordon och transport medan NTMCalc baseras mer på generell 
information. Det går att fylla i exakta data även i NTMCalc om sådana finns, men för Norra 
Djurgårdsstaden rör det sig om många olika transportörer varför så detaljerad information om varje 
fordon och transport antagligen inte kommer att finnas.  

 

4.4.2 Fordonsklasser 

Det finns mängder av olika fordon som alla skiljer sig åt med sina respektive för- och nackdelar, inte 
bara rent funktionellt utan också ur miljösynpunkt. Fordonen släpper ut olika kvantiteter av olika 
ämnen, de använder olika mycket energi för att utföra en viss mängd arbete och de drivs av olika typer 
av bränsle. För att fordon ska kunna jämföras med varandra ur miljösynpunkt finns miljöklassregler 
men dessa ser olika ut i olika delar av världen, ett arbete pågår dock för att samordna både 
klassningssystem och testmetoder (Miljöfordon, 2014a).  

 

Euroklass 

Inom EU finns sedan tidigt 90-tal klassningssystemet Euroklass vilket också används i Sverige sedan 
mitten av 2000-talet (Miljöfordon, 2014a). Klassningssystemet innebär att ett fordon till nyförsäljning 
inte får släppa ut mer än ett bestämt gränsvärde av vissa specificerade ämnen. De ämnen som styr 
klassningen är kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) samt partiklar 
(Transportstyrelsen, 2009). Noterbart är att koldioxid (CO2) alltså inte är ett av dessa.  

Något förenklat kan sägas att det finns separata miljöklasser för personbilar, lätta transportfordon och 
tunga fordon. Det innebär att gränsvärdet för exempelvis kolmonoxid för Euroklass 4 inte är 
detsamma för en personbil som för ett tungt fordon. Inom en och samma miljöklass ställs också olika 
krav beroende på om det är en bensin- eller dieselmotor (Miljöfordon, 2014a). 

När Euroklass 4 infördes år 2005 skärptes kraven på partikelutsläpp kraftigt vilket innebar att 
direktivet tvingade fram användning av efterbehandlingsutrustning (Schenker, u.å.). Kraven på lägre 
emissioner ökar ständigt över tid genom att de godkända gränsvärdena sänks vartefter tekniken 
utvecklas och med teknikens utveckling tillkommer i sin tur nya klasser. Se Tabell 2 för ett exempel på 
hur gränsvärdena har förändrats över tid, tabellen avser tunga fordon.  

 

EU-steg 

För dieselfordon med annat syfte än att färdas på vägarna gäller en annan klassning, EU-steg. 
Jordbruksmaskiner, gaffeltruckar, grävskopor, och mobilkranar är exempel på fordon som omfattas 
av detta, även den hjullastare som används i Norra Djurgårdsstaden kategoriseras som arbetsfordon 
och klassas därför med EU-steg. Den första regleringen implementerades 1999 och därefter har flera 
steg tillkommit, gränsvärdena inom samma steg varierar beroende på fordonets motoreffekt. 
Bygglogistikcentrets hjullastare har en effekt om 54kW och därför visas i Tabell 3 gränsvärdet för 
motsvarande effekt genom de olika stegen. För steg III har ytterligare indelning gjorts till steg III A 
och steg III B och gränsvärdena för kväveoxider och kolväten har slagits ihop till ett enda. Arbetet med 
steg IV är påbörjat men är ännu inte färdigt för fordon i ett effektintervall där 54kW ingår (Dieselnet, 
2012b). 

 

                                                             
5 Joakim Larsson, Sveriges Åkeriföretag, telefonsamtal den 16 juni 2014. 
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Tabell 2. Gränsvärden för Euroklasser för tunga fordon. Fritt efter Emission Standards European Union (Dieselnet, 2012a). 

Euroklass
Kolmonoxid (CO)

(g/kWh)

Kolväten (HC)

(g/kWh)

Kväveoxider (NOx)

(g/kWh)

Partiklar

(g/kWh)
Infört

Euro 1 4,5 1,1 8 0,36 1993-10-01

Euro 2 4 1,1 7 0,15 1996-10-01

Euro 3 2,1 0,66 5 0,1 2001-10-01

Euro 4 1,5 0,46 3,5 0,02 2006-10-01

Euro 5 1,5 0,46 2 0,02 2009-10-01

Euro 6 1,5 0,13 0,4 0,01 2014-01-01  

 

Tabell 3. Gränsvärden för EU-steg för arbetsfordon. Fritt efter Emission Standards European Union (Dieselnet, 2012b). 

EU-steg
Nettoeffekt (P)

(kW)

Kolmonoxid (CO)

(g/kWh)

Kolväten (HC)

(g/kWh)

Kväveoxider (NOx)

(g/kWh)

Partiklar

(g/kWh)
Infört

Steg I 37 ≤ P < 75 6,5 1,3 9,2 0,85 1999.04

Steg II 37 ≤ P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4 2004.01

Steg III A 37 ≤ P < 75 5,0 0,4 2008.01

Steg III B 37 ≤ P < 56 5,0 0,025 2013.01

Kolväten (HC) + kväveoxider (NOx)

(g/kWh)

4,7

4,7  

 

4.4.3 Drivmedel 

Tidigare har det i stort sett bara funnits bensin och diesel att välja mellan vid tankning, men på senare 
år har ett antal nya drivmedel tillkommit. I dagsläget är det endast ungefär 6,5 procent av den totala 
mängden drivmedel som kommer från förnybar råvara och därför kallas biodrivmedel (Trafikverket, 
2014c). Övriga drivmedel är fossila och härstammar från råvaror som inte förnyas i den takt de 
utvinns. Här nedan listas några av de vanligaste drivmedlen som också kan vara aktuella för 
jämförelserna i Norra Djurgårdsstaden. Tabell 4 visar därefter, väldigt förenklat, skillnader i 
miljöpåverkan mellan några av biodrivmedlen jämfört med ett i övrigt likvärdigt bensindrivet fordon. 

 

Bensin: Fossilt drivmedel som blandas upp med som mest cirka tio procent etanol. 

Diesel: Även det är ett fossilt drivmedel som innehåller viss förnybar råvara. Vanligast är att dieseln 
blandas med upp till sju procent rapsoljemetylester (RME). Om det är exempelvis fem procent RME 
inblandat kallas det diesel B5. Ibland används tallolja istället för RME. 

Biodiesel: Växtolja som modifierats för att dess kemiska egenskaper ska likna dieseloljans. Den 
biodiesel som är vanligast idag är RME, som framställs av raps och det uppskattas att den, jämfört 
med vanlig diesel, ger 60-80 procent lägre utsläpp av koldioxid (Harnesk, 2012). 

Etanolbränsle, ED95: Ett förnybart drivmedel, en alkohol som framställs genom jäsning av socker- 
eller stärkelserika grödor. Bränslet består av 95 procent etanol och en tillsats av tändförbättrare, 
smörjmedel och korrosionsskydd. Det bedrivs forskning för att utvinna etanol ur restprodukter från 
jord- och skogsbruk för att slippa konkurrensen med livsmedelsbranschen. Genom att byta ut diesel 
mot ED95 kan ett fordons koldioxidemissioner minskas med upp till 70 procent (Harnesk, 2012). 

Höginblandning (E85): Det är 85 procent etanol som är blandat med 15 procent bensin, vintertid 
används dock en högre inblandning av bensin. (Miljöfordon, 2014b). 

Naturgas: Fossilt bränsle som utvinns ur jordskorpan, består huvudsakligen av metan. Kan 
användas som ett komplement när produktionen av biogas inte räcker till (Miljöfordon, 2014b). 
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Biogas: Består huvudsakligen av metan, precis som naturgas. Skillnaden är att biogas är förnybart då 
det utvinns ur organiskt material genom rötning av till exempel gödsel, avloppsslam samt mat- och 
slakteriavfall (Miljöfordon, 2014b). 

El: Här finns skillnader även inom drivmedelskategorin eftersom den typ av produktion som elen 
kommer från är avgörande för om den kan räknas som biodrivmedel eller inte. Skillnaderna är stora 
mellan el från förnybara källor, som vind- och vattenkraft jämfört med fossila källor som kolkraft. El 
har ännu inte etablerat sig som fordonsdrivmedel vilket kan bero på att batteriernas förmåga att lagra 
stora mängder energi är begränsad trots att de är relativt dyra (Trafikverket, 2014c). Det bör dock 
nämnas att det finns företag som driver på utvecklingen mot mer effektiva och billigare batterier. 

Elhybrid: Just elhybrid är inget drivmedel men namnet skvallrar om att ett sådant fordon har två 
motorer, den ena är en vanlig förbränningsmotor och den andra är en elmotor. Elmotorns batteri 
använder förbränningsmotorn för laddning, också tomgångskörning och inbromsningar kan användas 
för att ladda batteriet. Det innebär att elhybriden blir mer energieffektiv än ett vanligt 
förbränningsfordon eftersom bränsleåtgången reduceras (Miljöfordon, 2014b). 

 

Tabell 4. En väldigt förenklad bild av miljöpåverkan från några olika typer av fordon och drivmedel jämfört med ett i övrigt 

likvärdigt bensindrivet fordon (Miljöfordon, 2014c). 

Typ av fordon/bränsle Lokal miljöpåverkan Påverkan på klimatet

El Inga avgaser från bilen.

Väldigt låg vid förnybar el, 

ungefär som en motsvarande 

bensinbil om elen kommer från 

kolkraftverk.

Elhybriddrift
Lägre kolväte- och 

kväveoxidutsläpp.
Minskning med 20-30%.

Biogas

Oftast lägre utsläpp av 

partiklar, kväveoxider och 

reaktiva kolväten.

Minskning med ca 50-80%.

Naturgas Se biogas. Minskning med ca 20%.

Etanol E85 Lägre kväveoxidutsläpp. Minskning med ca 40%.
 

 

4.5 Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter, kallat BLC, är initierat av Stockholms stad som både äger 
anläggningen och är kund till BLC6. Själva verksamheten drivs av Servistik AB som vann 
upphandlingen och de har i sin tur ett samarbete med Wiklunds Åkeri AB (Bygglogistikcenter, 2014a). 
Det är dock Stockholms stads exploateringskontor som har slutgiltigt mandat för att fatta beslut vad 
gäller BLC7. 

 

4.5.1 Placering 

Verksamheten är idag lokaliserad på en 8 000 kvadratmeter stor tomtyta intill Ropstens 
tunnelbanestation, se Figur 7. Där finns ett platskontor och ett lagertält som är ungefär 2 200 
kvadratmeter stort, se Figur 8 (Bengtsson, 2013). Tomtytan utgör en del av utvecklingsområdet i 
Hjorthagen och när den ska bebyggas kommer BLC att flytta till en annan, ännu inte fastställd, plats 
för att fortsätta verksamheten under byggnationen av Värtahamnen samt Frihamnen och Loudden.  

 

                                                             
6 Maria Lennartsson, miljösakkunnig, stora projekt, Stockholms stads exploateringskontor, möte den 
22 april 2014. 
7 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014. 
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Figur 7. Karta över BLC:s nuvarande placering i Hjorthagen (karta från eniro.se). 

 

 

Figur 8. BLC:s lagertält med tillhörande lossningsplats under tak. Framför tältet står containrar som används till 
avfallshantering (Bygglogistikcenter, 2014c). Copyright Stockholms stad.  

 

4.5.2 Organisation 

Servistik, som opererar BLC, är ett företag specialiserat inom logistik och de ansvarar för 
lagerhållning, lagerpersonal och trafiklotsar inom Norra Djurgårdsstaden. De är också 
projektsamordnare och de som kommunicerar med platsledningen för respektive byggarbetsplats. 
Servistik har ett långtidslager i Sätra, söder om Stockholm, som entreprenörerna kan använda till en 
viss kostnad. 
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Wiklunds ansvarar för alla transporter ut från och inom BLC samt för avfallshanteringen. De har 
också hand om ett långtidslager i Bro, nordväst om Stockholm, där entreprenörerna mot en avgift kan 
lagra tyngre material under längre perioder om de behöver. Wiklunds sköter också den lokala 
masshantering som har etablerats i anslutning till BLC. Det innebär att det jord- och bergmaterial 
som bryts för att göra plats för byggnationer stannar kvar inom området, krossas till önskade 
fraktioner och återanvänds i byggnationerna. På så sätt undviks en hel del tunga transporter8. 

Stockholms stad samarbetar med ett företag som heter Prolog Bygglogistik AB som hade en stor del i 
implementeringen av BLC och under driftskedet ansvarar de för att vidareutveckla BLC. De arbetar 
också med att sammanställa statistik som BLC tillhandahåller samt deltar i forsknings- och 
utvecklingsprojekt8 . 

Affärsmodellen bygger på att samtliga aktörer har incitament för att effektivisera 
byggtransportlogistiken, se Figur 9. Byggherren betalar en fast anslutningsavgift till Stockholms stad, 
summan beror på antal kvadratmeter ljus BTA. Entreprenören alternativt byggherren får därefter 
betala för varje inpassering som görs för direkttransporter in till byggarbetsplatsen. Det innebär att 
den totala kostnaden för inpassering minskar om antalet transporter blir färre och vice versa. Utöver 
dessa intäkter till BLC finns också en fast prislista för de tjänster som BLC tillhandahåller varav några 
är obligatoriska och andra är tilläggstjänster (Stockholms stad, 2014g).  

Alla entreprenörer och underentreprenörer måste bli kunder hos BLC för att få tillträde till 
arbetsplatsområdet, för dem är det kostnadsfritt. När kundkontraktet är tecknat ska all personal som 
kommer att arbeta i området gå en utbildning som BLC håller i, detta för att få ökad kunskap inom 
bygglogistik och få förståelse för hur BLC fungerar. Efter utbildningen erhålls behörighet via ett 
ID06-kort som är det passerkort som ger tillträde till det arbetsplatsområde inom vilket personen 
kommer att utföra arbete (Bygglogistikcenter, 2014a). 

 

 

Figur 9. BLC:s affärsmodell (Bygglogistikcenter, 2014d). 

 

                                                             
8 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014. 
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4.5.3 Verksamhet 

BLC har framförallt tre huvudsakliga uppgifter (Bygglogistikcenter, 2014a). Dessa är att: 

 Planera och samordna alla transportflöden till, inom och från byggarbetsplatserna i Norra 
Djurgårdsstaden, 

 lossa, lagra, lasta om och köra ut samlastat gods till byggarbetsplatserna, 

 sköta avfallshanteringen vilket innebär att de hämtar avfall från byggarbetsplatserna, 
komprimerar det och lastar det i större containrar som körs iväg till en extern 
återvinningsanläggning. 

Utöver de ovan nämnda huvuduppgifterna ansvarar BLC även för bland annat sommar- och 
vinterväghållning, returtransporter och utbildning av personal som ska arbeta på byggarbetsplatserna 
inom Norra Djurgårdsstaden. Dessutom tillhandahåller BLC ett antal tilläggstjänster mot en extra 
kostnad (Bygglogistikcenter, 2014a). Exempel på tilläggstjänster är: 

 Intransport av byggmaterial så att det är på plats när hantverkarna kommer, 

 leverans av kompletta lägenhetskit till rätt plats i byggnaden, så kallad kitning, 

 uthyrning av fordon för lossning, lastning och lyftuppdrag, 

 extern långtidslagring, på lagret i Sätra alternativt Bro. 

Det finns tre sorters leveranser av material och maskiner till byggarbetsplatsen: direkttransport, 
samdistribution eller behovsanpassad leverans. Vilket sätt som passar bäst beror på godsets vikt eller 
volym, och i viss mån på entreprenörens önskemål (Stockholms stad, 2014g). 

 Direkttransport: Om godsmängden är minst fem EUR-pallar eller fem kubikmeter får 
transporten levereras direkt till arbetsplatsområdet. Mer än hälften av leveranserna är sådana 
och exempel på gods som direktlevereras är grund- och stommaterial. 

 Samdistribution: När godsmängden är liten, alltså mindre än fem EUR-pallar eller fem 
kubikmeter, ska leveransen gå till BLC där den omlastas och samdistribueras med den dagliga 
slingbilen. 

 Behovsanpassad leverans: Entreprenören har möjlighet att utan kostnad korttidslagra 
material på BLC under 14 dagar, därefter tas en avgift ut. När de sedan önskar att materialet 
levereras avropar de och materialet körs ut med slingbilen enligt önskemål. Detta kan vara de 
allra flesta sorters gods. 

Det finns en lista som ligger till grund för vilket material som får levereras direkt och vilket material 
som ska gå via BLC. Det finns ett fåtal material där beställaren väljer mellan direkttransport och 
leverans via BLC, men det är i princip alltid antalet EUR-pall som styr om leveransen får gå direkt9.  

Servistik har ett IT-system, Serviplan, som de använder för att bland annat planera transporter i 
området och hålla koll på lagersaldon. Byggledningen på byggarbetsplatserna använder samma 
system för att boka slot-tider för direkttransporter, se lagersaldo och beställa material från BLC.  

När en leverans ska komma till byggarbetsplatsen gör exempelvis byggledaren en beställning av 
slot-tid i Serviplan. Information om storlek och typ av material fylls i tillsammans med önskemål om 
leveranstid, lossningsplats samt grind för in- och utpassering. Trafiklotsen tar emot beställningen och 
om det är mer än fem EUR-pallar eller fem kubikmeter får beställaren en slot-tid för direkttransport. 
Slot-tiden gör att transportören kan komma in på området genom korrekt grind under det aktuella 
tidsfönstret. Då är också lossningsplatsen bokad vilket minimerar väntetiden för transportören. Om 
leveransen är mindre än gränsen ska transportören istället åka till BLC för att lossa. Materialet kan 
därefter antingen lagras på BLC för senare distribution eller åka ut med slingbilen samma dag 
(Stockholms stad, 2014g). 

I dagsläget behövs ingen slot-tid för inpassering till BLC men det kan komma att krävas i framtiden 
när det är fler byggprojekt igång samtidigt, eventuellt redan från etapp Norra 2. Detta för att BLC 
behöver veta hur många transporter som kommer och så att de kan planera sin verksamhet på ett bra 
sätt10.  

BLC ansvarar också för hanteringen av byggavfall i Norra Djurgårdsstaden vilket innebär att de ställer 
ut tomma kärl vid byggarbetsplatserna och hämtar tillbaka dessa till BLC när de får information från 

                                                             
9 Tomas Petersson, platsansvarig BLC för Servistik AB, e-post den 18 september 2014. 
10 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014. 
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byggarbetsplatsen, eller själva ser, att det behövs. På BLC komprimeras avfallet och samlastas i större 
containrar om 30 kubikmeter innan det körs iväg, i första hand för återvinning. Detta gör att det går 
att ha mindre kärl på byggarbetsplatsen men ändå fylla en hel container innan avfallet transporteras 
bort11.  

 

4.5.4 BLC:s fordon 

De fordon som används på BLC är dels transportfordon och dels maskiner. För utkörning av 
slingleveranser finns två elhybridlastbilar varav den ena har ett öppet flak med kran och den andra 
har ett stängt lastutrymme. Det finns också en hjullastare som används för avfallstransporter. 
Exempel på maskiner är truckar, lastmaskiner och teleskoplastare men dessa har inte ingått i 
examensarbetet. Vid behov tas extra fordon in från Wiklunds övriga fordonspark och även då 
prioriteras elhybrider. För att köra iväg avfallet från BLC till en extern återvinningsstation används 
lastväxlare med släp från Wiklunds, dessa kan hantera tre containrar om 30 m3 vardera som därmed 
kan köras samtidigt. 

På BLC finns även ett lotsfordon, som Servistik ansvarar för. Det är en personbil, som drivs på biogas 
och den används främst till områdesinspektioner men också när en direkttransport behöver lots till 
lossningsstället. Anledningen till de flesta lotsningar är att en väg in till byggplatsområdet har 
gasledningar över sig vilket innebär att höga fordon behöver åka en alternativ väg för att komma till 
sin lossningsplats12.  

 

4.6 Tidigare studier 

Under litteraturstudien har det undersökts hur tidigare utvärderingar har genomförts och ett flertal 
citylogistikprojekt runtom i världen har hittats, men nästan inget av dessa har utvärderats med fokus 
på miljöeffekterna av just byggtransportlogistik. Det mest snarlika fallet att är utvärderingen av det 
bygglogistikcenter som etablerades i Hammarby Sjöstad under våren 2001. I ett examensarbete av 
Ekerlund & Stuhrmann (2003) gjordes en utvärdering, inriktad på miljörelaterade indikatorer, där 
man granskade orderstatistik, intervjuade personal på Hammarby Sjöstads Logistikcenter, HSLC, 
samt under två arbetsveckor gjorde fältmätningar av transporter via HSLC. Under en arbetsdag 
kontrollerades också trafikflödet i en viss punkt där antalet passerande fordon av olika typer 
noterades. För att räkna ut värden för indikatorerna användes schablonvärden från NTM. 
Utvärderingen är dock baserad på mätningar under en kort period och inget som pågår löpande. 

Under 2009 gjordes en utvärdering av Hammarby Sjöstads hela miljöprofilering där det 
konstaterades att ”… stadens styrning varit otydlig i markanvisningarna, då inget krav ställdes på att 
uppfylla målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. I nya stadsutvecklingsprojekt bör staden tydligt 
markera i avtal och kontrakt, att miljöprogrammet ska följas. Vidare bör krav för datainsamling, 
kopplat till uppföljningsarbetet av målen, tydligt framgå.” (Pandis & Brandt, 2009, s. 3). Detta gäller 
inte bara HSLC men antas ha påverkat logistikcentrets effektivitet samt möjligheten att utvärdera det. 
Som ett resultat av detta finns miljökrav med redan i exploateringsavtalen i Norra Djurgårdsstaden.   

                                                             
11 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014 
12 Tomas Petersson, platsansvarig BLC för Servistik AB, telefonsamtal den 2 juli 2014. 



26 
 

5. Intervjuer och workshop 

Den empiriska delen av examensarbetet består av ett antal intervjuer samt en workshop och detta 
kapitel berättar hur urvalet av de personer som har intervjuats och/eller deltagit i workshopen har 
gjorts samt ämnar beskriva vilka typer av frågeställningar som varit aktuella och vad detta har mynnat 
ut i för svar.  

 

5.1 Deltagare 

Av de som intervjuats arbetar de flesta i eller med Norra Djurgårdsstaden, antingen på BLC, i något av 
byggprojekten eller för Stockholms stad. Det är personer i olika befattningar och aktörsroller från 
olika företag för att så många perspektiv som möjligt ska representeras. De flesta som har roller inom 
planering och/eller produktion arbetar med olika projekt men några arbetar med samma projekt. Det 
är några av intervjupersonerna som inte haft någon roll inom, eller direkt kännedom om, Norra 
Djurgårdsstaden, de har istället funnits vara intressanta på grund av sina kunskaper inom något av de 
behandlade ämnesområdena. En förteckning över intervjupersonerna presenteras i Bilaga I.  

I princip samtliga intervjuade fick en inbjudan till den workshop som hölls i bygglogistikcentrets 
lokaler under eftermiddagen den 26 augusti 2014. I Bilaga II följer en förteckning över de personer 
som var närvarande, noterbart är att ingen av de inbjudna byggherrarna eller entreprenörerna hade 
möjlighet att delta. 

 

5.2 Frågor 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte där intervjuaren, genom att ställa 
genomtänkta frågor, skaffar sig redan beprövade kunskaper om intervjuämnet. Till en intervjustudie 
kan man välja dels kvantitativa intervjuer som fokuserar på att definiera något genom att sätta siffror 
på det, och dels kvalitativa intervjuer som istället syftar till att förstå frågan med utgångspunkt från 
undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta examensarbete har enbart 
kvalitativa intervjuer gjorts då syftet varit att de olika aktörerna skulle få ge sin syn på de utvalda 
huvudfrågorna. Aktörerna har intervjuats med utgångspunkt från vilken roll de haft inom Norra 
Djurgårdsstaden alternativt vilket ämnesområde de varit kunniga inom.  

De frågor som ställts har varit öppna och anpassade efter intervjupersonens aktörsroll. Samtalen har 
också utvecklats åt olika håll beroende på vilka svar som framkommit och vad personen i fråga har 
velat framföra och diskutera. Under både intervjuerna och workshopen har det främsta målet varit att 
erhålla information om aktörernas syn på de tre huvudfrågor som visas i Figur 10.  

 

 

Figur 10. De tre huvuddelarna i frågeställningen till intervjupersonerna och under workshopen. 
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Såväl intervjuer som workshop har utgått från dessa tre huvudfrågor som sedan brutits ned i 
delfrågor, några exempel återges nedan. 

 

Nytta och förbättringspotential med BLC 

 Vilken nytta har du upplevt med BLC? 

 Har du upplevt några problem med BLC och i så fall vilka? 

 Vad kan BLC och/eller Stockholms stad bli bättre på eller bistå med? 

 

Data och antaganden 

 Vilka data kopplade till transporter inom Norra Djurgårdsstaden samlas in idag? 

 Hur skulle man som aktör kunna hjälpa till att samla in data? 

 Vilka förbättringar av datainsamling är tänkbara för framtiden? 

 

Kravställning i upphandling 

 Kan byggherrar och entreprenörer ställa önskade krav på leverantörer att nyttja BLC? 

 Hur skulle möjligheten att ställa krav kunna förbättras? 

 

Eftersom aktörerna haft varierande kännedom om, och relation till, BLC har olika vikt lagts vid de 
olika frågeställningarna beroende på aktör. Under workshopen diskuterades möjligheten att samla in 
data idag respektive inom en snar framtid och det resonerades om fördelar och nackdelar med BLC 
samt vad som skulle kunna förbättras. Även möjligheten för de olika aktörerna, främst för 
byggherrarna, att ställa önskade krav på nyttjande av BLC diskuterades i gruppen. 

 

5.3 Resultat från intervjuer och workshop 

I detta avsnitt redovisas vad som framkommit under de intervjuer som gjorts samt under 
diskussionerna under workshopen.  

 

5.3.1 Upplevda nyttor med BLC 

Under intervjuerna har en fråga varit vilka nyttor som upplevs med BLC, de svar som rör detta 
redovisas i detta avsnitt. 

 

Bättre framkomlighet 

Den upplevda nytta som har nämnts absolut flest gånger under intervjuerna är att det är bättre 
framkomlighet, mindre trafik och färre fordon som står i vägen inne på byggplatsområdet än vad det 
skulle ha varit utan BLC. Samtliga intervjuade entreprenörer pratade om just det och ett konkret 
exempel som gavs var leveranser från Ahlsell där det ibland kommer två bilar om dagen in på 
området, nu samordnas dessa istället på BLC och levereras tillsammans med annat material i samma 
transport. En av byggherrarna relaterade också fördelen med mindre trafik och trängsel till 
möjligheten att spara pengar tack vare ökad framkomlighet och minskad väntetid. 

Aspekten med förbättrad arbetsmiljö vid mindre trafik i området samt minskad tomgångskörning 
nämndes också som fördelar. 

 

Utpulsning av material 

Några intervjupersoner sade att de ser fördelar med möjligheten att göra större beställningar och 
nyttja BLC för utpulsning av materialet efter behov. Därigenom kan andelen leveranser som kommer 
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”just in time” ökas, det är ett begrepp som används frekvent i byggbranschen. Många av 
entreprenörernas samarbetspartners är småentreprenörer och de gör ibland mängdköp för att få 
bättre priser vilket leder till att de låter materialet stå på byggarbetsplatsen i väntan på att användas. 
Med BLC finns istället möjlighet till mellanlagring vid stora beställningar och mindre mängder 
material kan pulsas ut efter behov.  

Även beställningar med dyr frakt gynnas av BLC eftersom det går att undvika fraktkostnader för flera 
mindre leveranser genom att göra en stor beställning och ändå få materialet ”just in time” tack vare 
BLC. Ett exempel som nämndes var vid beställning av fönster från utlandet. 

Entreprenörerna arbetar själva med att få leveranserna ”just in time” men det uppskattas att BLC 
finns som en buffert när de, eller någon av deras leverantörer, misslyckas med det.  

 

Lossning 

En annan fördel, främst för transportörerna, är att det på BLC alltid finns någon som tar emot en 
leverans. I andra byggprojekt kan det ibland vara svårt att få kontakt med rätt person hos kunden 
vilket leder till att det kanske inte går att lossa utan transportören får åka därifrån och återvända 
senare. Det innebär onödigt transportarbete som kostar pengar och medför mer emissioner och 
energianvändning. 

För de transportörer som har leveranser till flera olika entreprenörer i området innebär BLC att de 
bara behöver göra en lossning där istället för att åka runt till två eller fler lossningsplatser inne på 
byggplatsområdet.  

 

Bättre planering 

En nytta som poängterats är att frågor kring byggtransportlogistik och planering lyfts upp enbart 
genom att BLC existerar. Därigenom tvingas aktörerna i branschen att tänka till kring både logistik 
och framförhållning. Det skulle rentav kunna vara så att den förbättrade planeringen bidrar till en 
positiv miljöeffekt.  

 

Tjänster 

Att byggplatsområdet är omgärdat av en gemensam inhägnad med samordnad vakthållning upplevs 
som positivt då det minskar risken för stöld samt för att obehöriga ska befinna sig i området. Att 
samma system för ID06 används på hela området har också framhållits. 

Avfallshanteringen fungerar bra eftersom BLC kommer och tömmer vid behov. 

Att BLC tillhandahåller en liten maskinpark är också bra då har det ger tillgång till ett flertal 
arbetsfordon med relativt kort varsel.  

 

5.3.2 Upplevda problem med BLC 

Det är sedan tidigare känt att de som samarbetar med BLC har upplevt, och fortfarande upplever, att 
det är saker som inte fungerar optimalt. En fråga har därför varit vilka dessa saker är, frågan har 
ställts i syfte att ta reda på vad det finns för förbättringspotential. De kommentarer som uppkommit 
redovisas nedan. 

 

Ekonomi 

Vid flera intervjuer har diskussioner kring kostnader uppkommit. Några aktörer upplever att det är 
svårt att på förhand veta vad det totalt sett kommer att kosta att nyttja BLC och att det därför blir en 
stor risk för projektet. Det är också svårt att få fram exakta siffror på vad det kostat i tidigare projekt. 
Dessutom blir det en extra post i kalkylen eftersom det inte finns någon logistikpost i en ”vanlig” 
kalkyl och följaktligen inte heller någon sådan post att ersätta eller jämföra emot. 
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Att lagra gods på BLC upplevs som dyrt när det inte räcker med de gratis 14 dagarna, även på de 
externa lagren. Det nämndes att några underentreprenörer hade räknat på just lagring och kommit 
fram till att det inte lönar sig vilket i förlängningen leder till fler mindre leveranser. 

Frågan om fakturor uppkom och där upplevde en av byggherrarna att dessa i början var svårtolkade 
och att det var svårt att veta vad det var de betalade för. Tydligheten vad gäller fakturering underlättas 
inte heller av att de två företagen på BLC, Servistik och Wiklunds, ibland fakturerar tillsammans och 
ibland var för sig. 

En av aktörerna sade att de gärna vill undvika omlastningar på grund av att ju mer en produkt 
hanteras från tillverkning till slutplats desto större är risken för skador på materialet vilket kostar 
onödiga pengar. Med BLC ökar antalet omlastningar vilket alltså inte ses som en fördel av alla. 

 

Ifrågasatt effekt 

Det finns fler entreprenörer som har samma leverantörer till vissa typer av material och flera av dem 
menar att det vid sådana transporter är onödigt att materialet måste gå förbi BLC. Den totala 
mängden gods kan överstiga gränsen om fem kubikmeter även om inte respektive entreprenörs 
leverans gör det. Transportören har i de fallen redan lastat en delad transport hos sig innan utkörning 
vilket motsvarar det arbete som skulle ha gjorts på BLC. Därför misstänker några av aktörerna att det 
istället blir mer trafik. 

Det finns entreprenörer som ställer vissa miljökrav på sina leverantörer, exempelvis vad gäller 
miljöklass på fordonen, vilket innebär att det inte bara är BLC:s fordon som är miljövänliga. 

Några stora entreprenörer har egna anläggningar som fungerar som logistikcenter. Ett exempel är att 
alla badrumsvaror som ska till ett projekt beställs till företagets eget logistikcenter där de packas om 
lägenhetsvis och därefter körs ut till byggarbetsplatsen. I och med att entreprenörerna själva, 
åtminstone delvis, utför samma uppgifter minskar effekten av BLC. 

Några av intervjupersonerna sade att de ibland upplever BLC som lite påtvingat. Stora entreprenörer 
är ofta styrda av centrala avtal vilket försvårar användandet av BLC. För att kunna nyttja BLC fullt ut 
skulle kanske hela företagets system behöva omformas, men de är oftast engagerade i fler byggprojekt 
samtidigt varför det är inte är rimligt att göra det i dagsläget.  

Tanken med BLC är att det ska komma så få transporter som möjligt, men några aktörer menar att 
antalet transporter ändå är detsamma med skillnaden att vissa transporter går via BLC istället för 
direkt till byggarbetsplatsen. Man menar att ur ett mikroperspektiv kanske det blir färre transporter 
men i ett makroperspektiv blir det istället längre transporter när leveranserna går via BLC, åtminstone 
för projekt som ligger betydligt närmare infarten via Fiskartorpsvägen, se Figur 7. Någon sade att 
förhoppningen är att effekten är positiv vad gäller miljöaspekten men att det är svårt att se att det 
totala antalet transporter minskar med BLC. 

Idag är det problem att veta om alla leveranser som går direkt till byggarbetsplatsen verkligen är 
större än gränsen om fem kubikmeter alternativt fem EUR-pall. Personalen på BLC har noterat att det 
finns enstaka byggare som missbrukar systemet och själva öppnar grindarna med platschefskoder för 
att släppa in leveranser. Det förekommer också så kallad ”tailgating” vilket innebär att ett fordon åker 
in i direkt anslutning till någon annan som öppnat grinden med slot-tidskod, det är en form av 
otillåten inpassering. För båda dessa förseelser har BLC dock mandat att utdöma vite13.  

Placeringen av BLC ifrågasattes också med motiveringen att den kanske ligger för nära 
byggplatsområdet för att ge önskad effekt. Alla leveranser söderifrån måste åka igenom Stockholm på 
väg till BLC vilket inte är gynnsamt då det är stora fordon mellan 18-24 meter som vill undvikas inne 
på byggplatsområdet. Det konstaterades dessutom att vid returer blir det ytterligare en transport 
genom staden och returer är generellt sett vanligt förekommande då det ofta görs överbeställningar.  

 

Fördröjning av leveranser 

Flera intervjupersoner har sagt att de tycker att det tar extra tid när deras leveranser ska passera BLC, 
det gäller särskilt de som arbetar på företag som jobbar med egna ”just in time”-leveranser. 
Tidsfördröjning upplevs i synnerhet vid expressbeställningar för att det är bråttom och när leveransen 
måste förbi BLC för omlastning tar det extra tid.  
                                                             
13 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014. 
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Även här nämns de tillfällen då en leverantör har leveranser till fler byggarbetsplatser men ändå 
måste passera BLC för omlastning. Det innebär en fördröjning för entreprenören som väntar på 
materialet. 

 

Inte alltid branschanpassat 

Några av de intervjuade menade att det är en nackdel att BLC inte är helt anpassat efter 
byggbranschen och att det ibland fungerar som om BLC jobbar mot en industri och inte en 
byggarbetsplats. Det påtalades att det till stor del är yttre händelser som inte alltid kan kontrolleras 
som påverkar verksamheten, det kan till exempel röra sig om en leverans som inte kommer när den 
ska eller leveranser som det verkligen är bråttom med och det kan inte alltid styras menar man. 
Upplevelsen är att BLC inte alltid visar förståelse för det. 

Det kommenterades också att BLC inte alltid är så flexibelt som några av aktörerna skulle önska, 
främst när det gäller vilka leveranser som får gå direkt till byggarbetsplatsen och vilka som inte får 
det. Det har uttryckts att det finns leveranser som inte når upp till gränsen på fem EUR-pall eller fem 
kubikmeter men som man ändå vill ha till byggarbetsplatsen med direkttransport, och där blir BLC 
istället en begränsning. 

 

Tjänster 

Det har funnits problem med lagring då lagerhållningen på BLC har varit på kollinivå och det inte 
registrerats vad respektive kolli innehållit. I det fall entreprenören själv sköter lagret har de mer 
detaljerad kontroll. Det finns en tilläggstjänst för detta på BLC men det kostar extra pengar.  

Tidigare har det förekommit en del kritik kring att inhägnaden har varit dålig och att det har varit 
svårt att komma i kontakt med personalen på BLC vid sådana problem, men det är bättre nu. 

Vad gäller avfallshanteringen kommenterades det att avfallskärlen är mindre än vad som är vanligt 
vid andra projekt vilket betyder att avfallet oftare måste brytas sönder för att det ska få plats.  

 

Generellt 

Det är många som nämner att det rent generellt fungerade relativt dåligt i början men de säger också 
allihop att det fungerar mycket bättre nu än vad det gjorde när BLC var nystartat.  

 

5.3.3 Data som samlas in idag 

En fråga av vikt för examensarbetet är vilka transportdata som samlas in idag. Det finns också data 
som är tillgängliga idag utan att samlas in men som behövs för att genomföra en utvärdering. I teorin 
kan man utgå från följesedlar, såsom Brunge (2013) föreslagit, dock är det inte genomförbart i 
praktiken på grund av att det ofta saknas följesedlar och att det är svårt att samla in dem14. Det är 
också ett tidskrävande arbete att gå igenom följesedlar för att samla in data. Därför har detta 
examensarbete fokuserat på hur data skulle kunna samlas in på ett smidigare sätt. De svar som 
erhållits vid intervjuer och workshop angående datainsamling i dagsläget redovisas i detta avsnitt. 

 

Transportörer 

De som har mest data om transporterna och bäst kännedom om fordonen är transportörerna. En 
frekvent förekommande leverantör till byggena i Norra Djurgårdsstaden är Ahlsell, vars transportör 
Olab AB har elektronisk information om varje leverans. Alla kollin har en streckkod som scannas in 
när varorna kommer från Ahlsell och slutkunden kvitterar sedan leveransen i en handdator. Den 
information som finns är bland annat antal kolli och vikt, däremot kan data inte sorteras ut per 
område eller gata i dagsläget, men det är troligtvis möjligt på sikt genom systemutveckling. Sannolikt 
arbetar de flesta stora transportörbolagen med samma typ av system. 

                                                             
14 Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef BLC, Stockholms stads exploateringskontor, samtal 
den 16 juni 2014. 
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En transportör har vanligtvis kopior på alla fraktsedlar som de sparar en period för eget intresse, 
däremot verkar det ovanligt att den informationen finns elektroniskt. Transportörerna har också 
loggar som visar vilket fordon som har gjort vilken körning samt all information om fordonet. 

 

Wiklunds 

Sedan upphandlingen av BLC har Wiklunds krav på sig från Stockholms stad att redovisa mätdata för 
sina fordon, de har därför data om transporter med slingbilen samt om avfallstransporterna. För 
slingbilarna mäts distans i kilometer per vecka, samt mängden drivmedel som använts under den 
perioden. Antal slingbilstransporter per månad loggas också, vad eller hur mycket som transporteras 
mäter däremot inte Wiklunds.  

För hjullastaren mäts arbetstimmar, i gångtimmar per månad, samt bränsleåtgång. Antal transporter 
är känt då arbetsmomentet avfallshämtning loggas med en viss kod i affärssystemet. Även avfallsvikt 
finns registrerad då detta sedan faktureras byggherren eller entreprenören. 

Vad gäller lastväxlare som används för att köra iväg containrar med avfall till slutdestination finns 
data för avfallets vikt och för vilken slutdestinationen är. Exakt vilket fordon som har kört vilken 
transport registreras också och därmed finns alla fordonsegenskaper tillgängliga. 

Ibland när de ordinarie fordonen är överbelastade behöver Wiklunds ta in externa fordon och för dem 
finns inte samma detaljerade mätdata. Men för de fordon som används till bastjänster, vilket är det 
som ingår i examensarbetet, har Wiklunds underlag för att kunna redovisa mätdata till Stockholms 
stad enligt upphandlingen. Extra fordon tas dock enbart in i undantagsfall. 

 

Servistik 

Eftersom det är Servistik som samordnar alla direkttransporter har de en hel del information i sitt 
logistiksystem Serviplan. Antal fordonspassager loggas och redovisas per månad och etapp, såväl 
direkttransporter som transporter till BLC och därifrån med slingbilen. För direkttransporterna 
loggas alla bokade slot-tider i Serviplan och vid tidsbokning fyller kunden också i data om 
transporten, bland annat godsmängd, fordonslängd och önskad lossningsplats. Dock finns ett 
mörkertal i form av tailgating, ett fordon som åker in bakom ett annat när grinden är öppen. 

BLC:s kunder faktureras för varje grindpassage vilket betyder att det går att, på fakturanivå, utläsa 
exempelvis antal transporter per projekt, inklusive öppningar med platschefskod. På fakturanivå går 
det även se skillnad på om en leverans har gått till ett bostadsprojekt eller ett infrastrukturprojekt om 
det skulle finnas intresse av en sådan uppdelning. 

Servistik ansvarar för lagerhållningen på BLC och är därmed de som har data om vilka mängder som 
fraktas i slingbilen. Den informationen behöver sedan kombineras med data från Wiklunds om vilka 
transporter som har gjorts för att räkna ut energianvändning och emissioner enligt önskemål.  

Vad gäller lotsbilen loggas information om bränsleanvändning genom registrering av mätarställning 
vid varje tankning för att se hur långt bilen har gått och hur mycket bränsle som har använts. Detta 
har hittills använts för internt bruk och inte ur miljösynpunkt men den finns och går att ta fram. 

De fordonskombinationer som är längre än tolv meter eller tyngre än 51,4 ton är tillståndspliktiga. 
Tillstånd för att införa ett sådant fordon söks sedan 2013-04-02 via BLC varför data om dessa fordon 
bör finnas registrerade.  

 

Entreprenör 

Information om antal leveranser till en entreprenör finns även hos entreprenören då det syns på 
fakturan. Om beställningen är på tio leveranser görs inte tolv leveranser utan att det faktureras. Som 
produktionschef bör man också reagera om det kommer åtta leveranser men man faktureras för tio. 
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5.3.4 Möjliga sätt att samla in data i framtiden 

I detta avsnitt presenteras de förslag som uppkommit under intervjuer och workshop angående hur 
insamlingen av transportdata skulle kunna förbättras framöver. Det gäller både insamling av data som 
saknas idag samt hur noggrannhet på data kan förbättras. 

 

Datorisering 

De flesta stora transportbolag har ofta ganska detaljerad information som till exempel 
koldioxidemission per tonkilometer. Om det kombineras med mängden gods som har körts till en viss 
kund alternativt med en viss produkt skulle emissioner och energianvändning för just den kunden 
respektive produkten kunna allokeras relativt enkelt. Idag kan det dock vara svårt att få detta att 
fungera i praktiken på grund av att det ibland ofta sekretess. De olika transportbolagens system skiljer 
sig också åt i funktion vilket gör att det blir en komplicerad process att sammanställa data från alla 
olika leverantörer. Det kan antagligen lösas med en exporteringsmodul vilket är en kostnadsfråga. 

Som exempel kan nämnas att Bring Express AB håller på att implementera ett Fleet Management 
System vilket är ett GPS-baserat system som registrerar bland annat körväg och vilket drivmedel som 
används. Det mäter också inbromsningar, tomgångskörning och accelerationer samt har en apparat 
som mäter den faktiska bränsleanvändningen vilken kan användas vid behov. Det här systemet 
kommer hjälpa Bring att göra mätningar i sin flotta ända ned på fordonsnivå. 

Ett förslag som har kommit upp är möjligheten att installera en liknande dator i ett begränsat antal 
fordon som regelbundet levererar gods till Norra Djurgårdsstaden, gärna fordon av olika typer. Om 
det görs under en period samtidigt som fordonets last loggas kan det vara till hjälp för beräkningar av 
energianvändning och emissioner. De data som fås fram kommer inte att vara representativa för 
samtliga transporter men de skulle kunna fungera som ett verklighetsbaserat underlag som kan 
användas som grund för vidare antaganden.  

 

Kameror 

Ett alternativ är att använda sig av kameror vid grindarna för att klassa de fordon som passerar vilket 
är en möjlighet som Stockholms stad undersöker. Det går att göra olika detaljerade klassificeringar, ju 
fler indelningar av fordonstyper desto högre blir kostnaden för ett sådant system. För att kamerorna 
ska fylla sin funktion bör de, enligt Fredrik Bergman15, kunna skilja på åtminstone fordon som är 
mindre än åtta meter långa, 8-12 meter, 12-18 meter, 18-24 meter samt längre än 24 meter. Det som 
loggas av kamerorna skulle sedan kunna ”paras ihop” med den information som finns i Serviplan med 
hjälp av slot-tidskoden, alternativt ID06-korten.  

 

Kollietiketter 

En annan potentiell åtgärd som nämnts och som ligger inom en relativt snar framtid är användningen 
av e-Build Label och e-Build Supply. Det är två av de standarder som har tagits fram av BEAst, 
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard. De fyller olika funktioner då e-Build Supply är en 
standard för utbyte av information och e-Build Label är en standardiserad kollietikett som 
kompletterar e-Build Supply16. Under 2014 påbörjades del två i BEAst:s projekt ”Effektivare 
varuhantering”, där e-Build Label och e-Build Supply ingår, vilket bland annat innebär att arbeta 
vidare med fler pilotprojekt (BEAst, 2014). Kanske skulle BLC kunna vara en del i detta och 
därigenom dra nytta av de fördelar det innebär för insamling av transportdata som kan användas för 
att göra en utvärdering.  

Erik Alestig17 berättade att man från BLC:s sida har inlett en diskussion med BEAst för att undersöka 
om dessa standarder kan vara av intresse för BLC. Då BLC har som mål att vara en spjutspets inom 
bygglogistik vill man gärna vara med och implementera nyheter som är intressanta för branschen. 
Tanken är att allt material som kommer till BLC ska märkas upp med e-Build Label innan det 

                                                             
15 Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef BLC, Stockholms stads exploateringskontor, samtal 
den 16 juni 2014. 
16 Jonas Thörnqvist, projektledare och bygglogistiker, WSP Sverige AB, samtal den 18 juni 2014. 
17 Erik Alestig, expert på logistikanalyser, Prolog Bygglogistik AB, telefonsamtal den 2 juli 2014. 
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transporteras ut, detta för att kunna kopplas ihop med Serviplan. Om man skulle finna det intressant 
för BLC ligger en implementering av detta, enligt Erik Alestig, minst ett år fram i tiden. 

Förhoppningen från BEAst är att detta ska implementeras i hela branschen och om så sker kommer 
det förmodligen vara till stor nytta även för BLC. Om branschens leverantörer sätter på en kollietikett 
redan hos sig är det möjligt att följa godset därifrån hela vägen till godsets slutdestination och data om 
hela transporten kommer att finnas i informationssystemet e-Build Supply. 

 

Vägning 

En möjlighet för att ta reda på den totala lastvikten är att installera en våg utanför grindarna in till 
byggplatsområdet respektive BLC och väga fordonen både innan inpassering och efter utpassering. 
Det skulle dels ge information om vikt både för in- och uttransport, men det skulle också göra att 
vikten på den last som ska till Norra Djurgårdsstaden kan urskiljas från annan last. Genom vägning 
erhålls troligtvis säkrare data än vid avläsning av information från slot-tidsbokning.  

 

Slot-tider 

Idag behövs ingen slot-tid för att komma in till BLC och lossa godset, det kan däremot komma att 
behövas i framtiden. Ett sådant krav kan ge bättre data om exempelvis fordonstyp för de leveranser 
som inte går direkt till byggarbetsplatsen. 

 

Upphandling 

Om det är byggherren och/eller entreprenören som ska ta fram data och/eller underlag om 
transporter behöver krav på hur det ska ske ställas tidigt i upphandlingen. Det behöver också vara 
klargjort vem som ska stå kostnaderna för att detta blir gjort då det medför en del administration. 

 

5.3.5 Upphandlingskrav kring miljö och energi som ställs idag 

Idag ställer Stockholms stad inga specifika miljökrav på byggherrarna angående transporter med 
undantag för att BLC:s bastjänster måste användas från och med etapp Norra 2. Alla pågående projekt 
i Norra Djurgårdsstaden har dock anslutit sig till BLC trots att det för dem inte var något krav från 
Stockholms stads sida. Detta har, åtminstone oftast, skett i samförstånd mellan byggherrar och 
entreprenörer. 

Byggherrarna är överens om att de har stora möjligheter att ställa krav genom upphandling och att det 
för dem är lättast att påverka den eller dem som man har direkta affärer med. Men eftersom 
entreprenören i sin tur bör skriva transparenta avtal bör man som byggherre kunna påverka även 
längre ned i kedjan med ett välformulerat avtal. Däremot konstaterar de att det inte heller går att 
ställa alltför detaljerade krav då det försvårar uppföljning och kontroll. Det går utmärkt att ha 
synpunkter på till exempel energieffektivitet eller avfallsmängder, men det är olämpligt att en 
byggherre styr hur målen ska uppnås. 

Det finns entreprenörer som ställer krav på sina leverantörer gällande exempelvis hur material ska 
fraktas och lämnas över samt vilket underlag som ska finnas för leveransen. Även krav på 
miljöklassade fordon förekommer. 

 

5.3.6 Tankar om utökade upphandlingskrav för framtiden 

Ett sätt att minska energianvändning och emissioner från transporter är genom att styrningen i 
kommande upphandlingar förbättras jämfört med de upphandlingar som redan har genomförts. Detta 
har diskuterats under både intervjuer och workshop och de svar som framkommit redovisas nedan. 
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Tidsaspekten 

De flesta, både under intervjuer och under workshopen, verkar vara rörande överens om att 
tidsaspekten är oerhört viktig. Ju tidigare ett krav kommer i en upphandlingsprocess desto bättre är 
det. Det är lättare att arbeta mot målet och lättare för byggherren att ställa kravet vidare från ett 
exploateringsavtal till upphandlingen av entreprenörer.  

En sak som nämnts är att om upphandlingen mellan byggherren och entreprenören sker i ett väldigt 
tidigt skede, kanske innan ritningen är helt klar, kan ett närmare samarbete med entreprenören 
väljas. Det kan vara partnering eller möjligtvis förhandlingsentreprenad och byggherren kan då ta 
hjälp av entreprenörens erfarenheter för att resonera kring hur parterna tillsammans kan dra full 
nytta av BLC. Det underlättar för byggherren som kanske inte alltid har lätt att se hela kedjan vilket 
gör att det kan vara svårt att ställa rätt krav i upphandlingen. 

 

Incitament 

Det är viktigt att uppdragsavtalet är utformat på ett sätt som gör att det finns en vilja hos alla parter 
att bidra, om incitament saknas är det risk för suboptimeringar i något led. Ett möjligt sätt är att hitta 
incitament för entreprenören att sköta materialflödet mer transporteffektivt, det kan till exempel vara 
att entreprenören själv står kostnaden för alla transporter istället för att byggherren gör det. För att 
detta ska lyckas behöver den totala kostnaden för BLC bli lättare att uppskatta, annars kan det vara 
svårt att undvika påslag från exempelvis underentreprenörer som tar höjd för osäkerheten.  

En annan tanke kring incitament är någon slags bonus. De två företag som driver BLC, Servistik och 
Wiklunds, har enligt Fredrik Bergman18 en bonus som är beroende av hur mycket avfallet minskar 
utifrån den av Stockholms stad satta gränsen om 20 kg avfall per kvadratmeter BTA. Detta kanske 
skulle gå att applicera även på byggherrar och entreprenörer i en upphandling, att de får bonus enligt 
en överenskommen storlek om fastställda miljömål är uppfyllda.  

 

Information 

Det finns idag krav på att alla som är aktiva inom Norra Djurgårdsstaden går en utbildning hos BLC, 
det finns dock inget krav på när i tiden detta ska ske. Det är viktigt att informationen om BLC:s 
verksamhet och funktion når underentreprenörer och kanske också leverantörer tidigt i processen så 
att även de kan planera sina verksamheter. Ett exempel på när detta inte fungerat bra framkom under 
en av BLC:s utbildningar när en underentreprenör var närvarande. Han skulle leverera och sätta upp 
balkongräcken åt en entreprenör i området och hade förberett detta ett flertal månader. Han gick 
utbildningen vid just det tillfället eftersom leveransen skulle ske kommande vecka och när han fick 
kännedom om att han kunde få möjlighet att mellanlagra en stor leverans på BLC berättade han att 
han inte fått någon sådan information från sin uppdragsgivare. Enligt honom hade det underlättat 
enormt om han fått veta detta tidigare och kunnat planera utefter det.  

I Nacka kommun har man organiserat samordnad logistik för alla leveranser som ska till någon av 
deras verksamheter. För att kunna göra detta utan att strida mot LOU tar man in offerter där pris med 
respektive utan leverans framgår. Sedan väljer kommunen någon av offerterna utan leverans19. Det är 
ett sätt att tydliggöra kostnaden för transporter redan i upphandlingen och kanske något som skulle 
kunna appliceras även inom byggbranschen. 

 

Ansvar 

Upphandlingskrav om transporter skulle kunna läggas på miljösamordnaren för projektet. Det skulle 
till exempel kunna vara miljösamordnaren som sköter byggherrens egenkontroll av att de krav som 
finns i Stockholms stads riktlinjer för transporter efterföljs, likaså andra krav som kan komma att 
finnas med i upphandlingen.  

 

                                                             
18 Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef BLC, Stockholms stads exploateringskontor, samtal 
den 16 juni 2014. 
19 Eva Scharin, miljöutvecklare, Nacka kommun, telefonsamtal den 25 juni 2014. 
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5.3.7 Övriga kommentarer 

Båda de transportörer som har intervjuats nämnde att hantverkare generellt sett har väldigt dålig 
framförhållning på sina beställningar. Det är inte ovanligt att det görs en beställning på eftermiddagen 
med förväntad leverans på morgonen dagen efter. En förbättring av framförhållningen skulle innebära 
att det blir lättare för transportörerna att planera sina transporter.  

Enligt Jimmy Glarén20 levererar Ahlsell uppskattningsvis i genomsnitt cirka fyra pall per dag till 
Norra Djurgårdsstaden, även om det naturligtvis varierar. Godset levereras med en lastbil som tar 
cirka 18 pall och det är ofta flera mottagare i Norra Djurgårdsstaden. En del av godset körs till BLC 
och en del körs direkt till byggarbetsplatsen vilket beror på att Ahlsells kund inte vill ta det via BLC 
trots att det inte överstiger gränsvärdet om fem pall eller fem kubikmeter. 

Vad gäller insamling av data kommenterade en av byggherrarna att någon måste göra jobbet och att 
det sannolikt faller på entreprenören som är närmast verksamheten. De kommer då att ta betalt för 
datainsamlingen vilket troligtvis innebär att vinningen för byggherren av att samla in data kommer att 
ifrågasättas. 

I det tidigare examensarbetet av Brunge (2013) föreslogs att BLC bör tillhandahålla en mindre 
järnhandel som lagerför exempelvis verktyg, arbetskläder och kontorsmateriel. Syftet med detta skulle 
vara att undvika leveranser av enstaka sådana varor alternativt att hantverkarna själva åker iväg i egen 
bil för att göra dessa inköp. Under intervjuer och workshop har detta diskuterats och aktörerna själva 
verkar inte tycka att det finns en särskilt stor potential. De menar dels att det är ganska ovanligt att de 
själva åker iväg och dels att de har så många olika specialkomponenter att utbudet i en sådan butik 
skulle behöva vara väldigt omfattande för att fylla sin funktion.  

                                                             
20 Jimmy Glarén, transportchef, Olab AB, telefonsamtal den 10 juli 2014. 
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6. Data för utvärdering av BLC 

I detta kapitel beskrivs vilka data som behövs för en jämförelse av de båda scenariona med hjälp av 
NTM-verktyget. Det visas också vilka transporter som faller inom avgränsningen för respektive 
scenario, samt hur nödvändiga data om de olika transporterna kan erhållas. 

 

6.1 Erfordrad data 

För samtliga typer av beräkningar i NTM-verktyget behövs information om ett antal saker: 

 Fordonstyp: om det är exempelvis en pick-up, mindre lastbil eller långtradare. 

 Bränsle: om det är bensin eller diesel, om det är etanol respektive biodiesel inblandat och i 
så fall vilken mängd, eller om det är ett hybrid-, el- eller biodieselfordon. 

 Trafiktyp: i vilken typ av trafik fordonet mestadels framförs, här finns alternativen 
stadstrafik, motorväg, landsväg eller blandad trafik. 

 Euroklass: vilken miljöklass fordonet har. 

 Distans: det avstånd som tillryggalagts inom avgränsningsområdet. 

 Vägens gradient: vilken medellutning transportsträckan har.  

Därefter väljs typ av uträkning där alternativen är en fördelad beräkning, då energianvändning och 
emissioner kan allokeras till en viss del av lasten, eller en beräkning med hela fordonets last. I detta 
examensarbete är det hela lastens vikt som är av intresse. 

I NTM-verktyget finns defaultvärden för viktfyllnadsgrad som kan användas om verklig fyllnadsgrad 
är okänd. Värdet varierar mellan olika fordonstyper och är en riksgenomsnittlig viktfyllnadsgrad för 
den aktuella fordonstypen baserat på total körsträcka från produktionsstället till ett eller flera 
lossningsställen och tillbaka igen. Det gör att defaultvärdet kan bli missvisande eftersom beräkningen 
för bygglogistikcentret enbart görs på en mindre del av fordonets totala körsträcka.  

När all data är ifylld i verktyget räknas den genomsnittliga bränsleåtgången för transporten ut. I det 
fall man har kännedom om hur mycket bränsle som faktiskt har gått åt kan det skrivas in i verktyget 
istället för det uppskattade värdet. Därefter räknar verktyget ut mängden energi som gått åt och hur 
mycket emissioner som har genererats av transporten. För att få en totalsumma för samtliga 
transporter måste detta naturligtvis multipliceras med antal fordon för just den aktuella fordonstypen. 
Det kan vara exempelvis per månad, per byggherre, per etapp eller annat beroende på vilken 
funktionell enhet som är av intresse. 

 

6.2 Transporter som ingår 

I denna del förklaras vilka transporter som ingår i avgränsningen för respektive scenario samt vilken 
typ av beräkning som valts för respektive transport. Det redovisas också vilka data som behövs för 
respektive transport som förekommer i de två olika scenariona. 

 

6.2.1 Scenario 1 med BLC 

De transporter som förekommer i scenario 1, med ett bygglogistikcenter, visualiseras i Figur 11.  

Det kommer direkttransporter in till respektive byggarbetsplats och när godset har lossats åker 
fordonen ut ur det geografiska avgränsningsområdet. Till BLC kommer ett antal transporter utifrån, 
dessa fordon ska efter lossning färdas från BLC och ut ur området. Från BLC utgår också slingbilen 
med leveranser, denna går till byggarbetsplatserna och lossar material och därefter tillbaka till BLC. 
Samma väg kör även hjullastaren som hämtar upp avfall från byggarbetsplatserna. När avfallet 
komprimerats och lagts i containrar hämtas dessa från BLC och körs till en återvinningsanläggning, 
fordonet passerar då den geografiska avgränsningen på väg in och ut. Tillkommer gör också lotsbilen 
som används för att lotsa direkttransporter som är för höga och/eller för tunga för den vanliga vägen. 
Även lotsbilens områdesinspektioner inkluderas i scenario 1 eftersom de ingår i BLC:s verksamhet. 
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Figur 11. En totalbild över alla typer av transporter som förekommer i scenario 1, då ett bygglogistikcenter finns. 

 

6.2.2 Scenario 2 utan BLC 

För scenario 2, där inget bygglogistikcenter finns, förekommer de transporter som ses i Figur 12. 
Samtliga transporter med leveranser kommer utifrån och kör direkt till respektive byggarbetsplats för 
att därefter lämna avgränsningsområdet. Utöver detta tillkommer entreprenörernas transporter av 
avfall ut ur avgränsningsområdet vilket antas ske samordnat även om inte BLC står för detta, se 
avsnitt 6.3.3.  

 

 

Figur 12. Översikt av de transporter som förekommer i scenario 2, där inget bygglogistikcenter finns. 
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6.3 Antaganden 

I detta avsnitt redovisas de antaganden som gjorts i detta examensarbete. 

 

6.3.1 Allmänt 

Några antaganden gäller för både scenario 1 och scenario 2, dessa redovisas nedan. För antaganden 
kring bränsle, gradient och trafiktyp har Magnus Swahn21 hjälpt till. 

 

Bränsle 

Vad gäller bränsle är det svårt att veta vad varje enskilt fordon drivs av. Enligt Swahn kan det antas att 
i princip alla transportfordon, även mindre, idag drivs av diesel eftersom det är mest ekonomiskt för 
transportbolagen. När bränsle matas in i NTM-verktyget väljs lämpligtvis diesel B5-Swe. Lastfordon 
som drivs med bland annat hybridmotorer, etanol, biogas eller biodiesel förekommer men det är inte 
särskilt vanligt i dagsläget enligt Swahn och antas därför vara försumbart för transporter utifrån.  

Elhybrider, som slingbilarna, har inte någon egen beräkningsmodell i NTM-verktyget, däremot har de 
lägre bränsleåtgång än motsvarande dieselbilar eftersom de använder sig av lagrad elenergi som 
komplement. För att få en korrekt bild av emissioner och energianvändning bör den av 
NTM-verktyget uträknade bränsleåtgången därför korrigeras till den faktiska som rimligen är mindre. 

Inte heller för lotsbilen, eller eventuella andra biogasdrivna fordon, finns någon beräkningsmodell i 
NTM-verktyget och en förenkling är därför nödvändig. Emissioner av koldioxid är markant lägre för 
biogasfordon än för diesel- och bensindrivna fordon, koldioxiden är inte heller fossil utan förnybar 
(Biogas Syd, u.å.; Biogasportalen, u.å.; Gasbilen, u.å.; Gröna bilister, u.å.). Som tidigare nämnts är det 
inte fastställt i branschen vad skillnaden blir för exempelvis partiklar, kväveoxider och svaveloxider 
men man är överens om att halterna blir lägre med biogas kontra bensin och diesel (Biogas Syd, u.å.; 
Biogasportalen, u.å.; Gasbilen, u.å.; Gröna bilister, u.å.). Enligt Biogas Syd (u.å.) kan det för tunga 
dieseldrivna fordon röra sig om minskningar med upp till cirka 80 procent partiklar och ungefär 
70 procent kväveoxider.  

För att det i dagsläget ska vara möjligt att få fram värden görs, trots ovanstående, antagandet att 
mängden energianvändning och emissioner, med undantag för koldioxid, ligger i paritet med 
likvärdiga bensin- och dieseldrivna fordon. 

 

Fordonstyp 

I NTM-verktyget finns tretton olika typer av fordon att välja mellan, det är pick-up och van bland de 
mindre fordonen, därefter kommer fem typer av lastbilar och sex olika typer av långtradare vilka är 
uppdelade efter bruttovikt. För att det inte ska bli för många fordonskategorier att hålla reda på kan 
en förenkling göras med en indelning i färre typer. Hur detta görs beror på hur specifika data som 
efterfrågas. 

 

Euroklass 

Fordon med Euroklass 3 måste vara registrerade efter 2006 för att fortfarande vara behöriga att köra i 
Stockholms stad. Sista godkända registreringsår för fordon med Euroklass 3 var 2007, vilket innebär 
att det endast är fordon registrerade under dessa två år som fortfarande får köra med Euroklass 3. 
Enligt de krav som nämndes i avsnitt 4.3.4, Miljökrav vid upphandling i Norra Djurgårdsstaden, ska 
tunga fordon ha Euroklass 4 eller senare och i upphandlingar från 2014 Euroklass 5 eller senare. Då 
de flesta byggnationer som pågår i dagsläget upphandlats innan 2014 antas den större delen av de 
fordon som trafikerar Norra Djurgårdsstaden ha Euroklass 4, eller senare.  

 

                                                             
21 Magnus Swahn, verksamhetsansvarig, NTM, telefonsamtal den 28 maj respektive den 17 september 
2014. 
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Viktfyllnadsgrad 

NTM-verktyget har, som tidigare nämnts, ett defaultvärde baserat på fordonstyp vilket är användbart 
när det är svårt att mäta fyllnadsgraden. Det föreslås att defaultvärdet används till dess att det finns 
ett annat sätt att ta fram viktfyllnadsgraden.  

 

Distans 

Generellt sett antas att ett fordon åker ut ur avgränsningsområdet samma väg som det kom in. 
Antaganden har också gjorts om vilken väg respektive transport kan tänkas åka inom 
avgränsningsområdet, dessa antaganden redovisas i Bilaga III med kartbilder och beskrivande text.  

 

Gradient 

Enligt Swahn kan det antas att gradienten, den genomsnittliga lutningen på vägen, i området är ±2 
procent. Detta antas vara samma för alla transporter. 

 

Trafiktyp 

Trafik- och vägtyp inom avgränsningsområdet kan antas vara motsvarande stadstrafik enligt Swahn. 
Alternativen är motorväg, landsväg samt en blandning av de tre, men inget av dessa är representativt 
för området. Också trafiktyp antas vara lika för samtliga transporter.  

 

Förare 

Ingen information finns i dagsläget och en förenkling krävs. Då det är många olika förare antas deras 
olika körbeteenden ta ut varandra och resultera i noll. 

 

6.3.2 Antaganden scenario 1 

Trots att NTM-verktyget är baserat på Euroklass och inte EU-steg, och därmed inte blir korrekt för 
hjullastaren, har antagits att värden för CO2, SO2 och energianvändning kan tas fram med hjälp av 
NTM-verktyget. Detta eftersom värdena för dessa parametrar är direkt proportionerliga mot mängden 
bränsle som används. För att få så ekvivalenta värden som möjligt behöver man dock anta en 
Euroklass som motsvarar hjullastarens klassning, EU-steg III B, se Tabell 2 samt Tabell 3. En 
jämförelse mellan EU- steg III B och Euroklasserna visar störst likhet med Euroklass 3 och 4 vad 
gäller gränsvärdet för partiklar, samma sak gäller gränsvärdet för kväveoxider, även om det är svårare 
att avgöra då det slagits ihop med värdet för kolväten. Vid jämförelse av kolmonoxid blir likheten 
däremot större med lägre Euroklasser varför Euroklass 3 valts som motsvarighet till EU-steg III B. 

För de övriga två valda parametrarna, NOx och partiklar, används emissionsfaktorer som erhållits 
genom en analysmodell för arbetsmaskiner som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit 
fram22. Modellen baseras på en riksgenomsnittlig fyllnadsgrad för hjullastare vilken enligt dem är 
22 procent. Faktorerna är för kväveoxider 11,27 g per liter bränsle och för partiklar 1,24 g per liter 
bränsle. 

Vad gäller lotsbilen görs antagandet, enligt Magnus Swahns rekommendation, se 6.3.1, att det är 
koldioxidemissionerna som skiljer jämfört med en vanlig bensinbil. Detta trots att Tabell 4 säger att 
biogas ofta också ger lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider.  

 

6.3.3 Antaganden scenario 2 

Då inga data finns för scenario 2 antas det totala antalet direkttransporter som minst motsvara antalet 
direkttransporter i scenario 1 adderat med antalet transporter till BLC. I det fall entreprenörerna i 

                                                             
22 Magnus Swahn, verksamhetsansvarig, NTM, telefonsamtal den 16 oktober 2014. 
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Norra Djurgårdsstaden i scenario 1 använder sig av BLC även för mellanlagring och utpulsning kan 
antalet direkttransporter i scenario 2 till och med blir något högre eftersom ”just in time”-principen 
fortfarande kommer att eftersträvas. Hur stor skillnaden skulle kunna vara är svårt att sia om men en 
vägledning skulle kunna vara att undersöka nyttjandegraden av mellanlagring och utpulsning genom 
att kontrollera lagringsfrekvensen hos BLC.  

Det skulle kunna antas att ett ökat antal direkttransporter till byggplatsområdet skulle påverka 
fyllnadsgraden i dessa bilar, det vill säga att den blir lägre då det blir fler transporter för samma 
mängd material. Dock antas transportörerna sträva efter att hålla samma totala fyllnadsgrad i sina 
fordon, även om andelen gods som ska till Norra Djurgårdsstaden är mindre i de transporter som i 
scenario 1 skulle ha gått till BLC, varför fyllnadsgraden antas vara samma som i scenario 1. 

Inga transporter med slingbil eller lotsbil förekommer i scenario 2, inte heller skulle BLC:s 
avfallstransporter med hjullastare eller lastväxlare finnas. Istället skulle entreprenörerna själva 
ansvara för att forsla bort avfall från respektive byggarbetsplats. Eftersom det är trångt inne på 
byggplatsområdet är det rimligt att anta att de skulle samordna avfallshanteringen och dela på 
kostnaderna. Det skulle staden troligtvis ge tillstånd till då det annars skulle bli ohållbart mycket 
trafik. Antagandet att det skulle finnas gemensamma containrar om 20 m3, en per fraktion, som 
hämtas av lastväxlare är avstämt med Carina Hammarlund23. Antalet hämtningar antas vara fyra till 
fem gånger så många som antalet transporter med lastväxlare i scenario 1. Anledningen till att det 
skiljer så mycket är att i scenario 1 körs tre stycken 30 m3-containrar per transport men i scenario 2 
skulle det vara så pass trångt att riktigt stora fordon inte skulle komma in på området och de antas 
kunna hämta en container i taget. Avfallet i scenario 1 är också komprimerat till skillnad från i 
scenario 2. 

Den distans som körs i avgränsningsområdet antas för både direkttransporter och avfallstransporter i 
scenario 2 vara samma som för direkttransporter i scenario 1. 

 

6.3.4 Tomgångskörning 

Vad gäller tomgångskörning beror konsekvenserna till viss del på vilket fordon som diskuteras. För 
elhybridfordon kan i princip sägas att det inte förekommer några emissioner vid tomgångskörning då 
fordonet går på el vid stillastående24. Det är alltså bättre att BLC:s slingbil går på tomgång inne på 
byggarbetsplatsområdet jämfört med att de dieselfordon som kör direkttransporter gör det. 

Det är mycket svårt att hitta information om omfattningen av tomgångskörning bland 
byggtransportfordon vilket beror på att det inte görs sådana mätningar25. Att uppskatta en procentsats 
på minskad tomgångskörning är därför komplicerat men av flera anledningar antas att den minskar i 
ett scenario där BLC finns. Dels är det betydligt fler transporter som skulle behöva köra ända till 
byggplatsområdet i scenario 2 och dels blir de transporter som kommer i scenario 1 utspridda tack 
vare slot-tiderna. Dessa två faktorer bör leda till mindre trängsel och kortare väntetider i scenario 1 
vilket i sin tur genererar minskad tomgångskörning och därför mindre emissioner och 
energianvändning. Dessutom är tillgången till byggplatsområdet begränsad i scenario 1 vilket kan 
innebära att mängden privatfordon minskar i området. 

 

6.4 Databehov och datatillgång för jämförelse av scenariona 

I detta avsnitt redovisas databehov och datatillgång för respektive transport i de två olika scenariona. 
Det visas också hur data är tillgängliga eller om antaganden enligt ovan behöver göras för att kunna 
utföra en beräkning. I vissa fall ges förslag på hur noggrannheten kan förbättras. 

 

                                                             
23 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, telefonsamtal den 15 oktober 2014. 
24 Jimmy Glarén, transportchef, Olab AB, telefonsamtal den 10 juli 2014. 
25 Håkan Johansson, Trafikverket, telefonsamtal den 20 oktober 2014. 
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6.4.1 Databehov och datatillgång scenario 1 

Behovet av data ser lite olika ut för de olika transporterna och finns redovisat nedan, uppdelat per 
transporttyp. 

 

Direkttransporter scenario 1 

De idag vanligast förekommande transporterna är direkttransporter in till byggarbetsplatsen vilka 
oftast sker med tunga fordon, undantaget är eventuella privatbilar samt hantverksfordon som behövs 
för att frakta exempelvis verktyg som hantverkare behöver. Båda de senare är mindre fordon. 

För en direkttransport ut bör i stort sett samma data som för direkttransport in kunna användas då 
det enda som skiljer dem åt är lastvikten, och därmed fyllnadsgraden, eftersom hela eller delar av 
godset har lossats. Se Figur 13 för en översikt av intressanta mätpunkter och förslag till datainsamling 
för direkttransporter. 

 

Transporter till och från BLC 

För transporter utifrån till och från BLC är informationen snarlik den för direkttransporterna. I 
dagsläget behövs dock inte någon slot-tid vilket innebär att inga data om transporterna finns loggade i 
Serviplan. Personalen på BLC skulle kunna tänkas vara behjälpliga med att samla in data om antal 
transporter per fordonstyp. 

Även för transporter ut från BLC bör samma data som för transporterna in till BLC kunna användas 
då det som skiljer är lastvikt och viktfyllnadsgrad, eftersom det är gods som har lossats. Se Figur 14 för 
mätpunkter samt förslag på datainsamling för transporter till och från BLC.  

 

Slingbilstransporter 

För slingbilstransporterna finns detaljerad fordonsdata då det bara är två fordon som körs. Wiklunds 
har data om körsträcka och faktisk bränsleåtgång som de använder för att själva räkna ut 
koldioxidemissioner. Det behövs dock kompletterande data för att räkna ut övriga valda parametrar 
och det är lämpligt att räkna ut även koldioxidemissioner med NTM-verktyget. Detta för att det ska 
vara jämförbart med värdena för övriga transporter. Det är viktigt att komma ihåg att justera 
bränsleåtgången i NTM-verktyget till den faktiska eftersom en del av driften sköts av elmotorn. Se 
Figur 15 som visar datatillgång och förslag på datainsamling för slingbilstransporter.  

 

Hämtning av avfall scenario 1 

Hämtning av avfall till BLC samt distribution av tomma avfallsbehållare till byggarbetsplatserna görs 
under samma körning från BLC varför det räknas som en transport. Den körningen görs av en 
hjullastare för vilken Wiklunds mäter körtid samt faktisk bränsleåtgång som de använder för att räkna 
ut fordonets koldioxidemissioner. Då det inte går att använda NTM-verktyget på samma sätt som för 
andra transporter, på grund av att hjullastaren är ett arbetsfordon som klassas enligt EU-steg, behövs 
information om fordonet, körvägen samt den faktiska bränsleåtgången för att göra en beräkning. Om 
det går att få fram mer verkliga emissionsfaktorer, med hjälp av den analysmodell som IVL och 
Trafikverket har tagit fram, när den faktiska fyllnadsgraden är känd är det önskvärt att också data för 
lastkapacitet och lastvikt finns att tillgå. Se Figur 16 för datainsamling för hjullastaren. 

Transport av avfall från BLC sker vanligtvis med en lastväxlare från Wiklunds övriga fordonspark. Det 
innebär att fordonet varierar men det registreras tillsammans med data om transporten. Figur 17 visar 
vilka data som behövs för lastväxlarna, vilka som finns och hur data som inte är tillgängliga idag 
skulle kunna samlas in. 
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Figur 13. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för direkttransporter in och ut i scenario 1. 



43 
 

 

Figur 14. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för transporter till och från BLC i scenario 1. 
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Figur 15. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för slingbilstransporter i scenario 1. 



45 
 

 

Figur 16. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för transporter av avfall med hjullastaren i scenario 1. 
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Figur 17. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för transporter av avfall med lastväxlaren i scenario 1. 



47 
 

Lotsbil 

Den sista transporten som ingår i scenario 1 är lotsfunktionen som sköts av Servistik. Lotsbilen kör 
ingen last varför det som är intressant är hur mycket energi som går åt att driva själva fordonet och 
hur mycket emissioner det generar. Eftersom lotsbilen är en personbil och inte ett godsfordon behöver 
NTMCalc Travel Advanced 3.0 användas istället för NTM-verktyget för godsfordon. Den efterfrågade 
informationen om fordon och körväg är densamma med skillnaden att fordonets motorstorlek 
behöver fyllas i. 

När lotsbilen körts på bensin fås värden på alla valda parametrar, men när den har körts på biogas 
behöver värdet för koldioxid korrigeras. Det görs genom att värdet för energiåtgång multipliceras med 
den mängd koldioxid som biogas genererar vilket är 3,18 g CO2 per MJ energi26. Det går också att utgå 
från den mängd biogas som faktiskt använts, åtminstone för att kontrollräkna och då använda sig av 
värdet 114,48 g CO2 per Nm3 gas26. Se Figur 18 för en genomgång av databehov för lotsbilen. 

 

 

Figur 18. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för transporter med lotsbilen i scenario 1. 

                                                             
26 Magnus Swahn, verksamhetsansvarig, NTM, telefonsamtal den 16 oktober 2014. 
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6.4.2 Databehov och datatillgång scenario 2 

Eftersom scenario 2 är fiktivt för Norra Djurgårdsstaden kommer, som nämndes tidigare, de data som 
finns eller kommer att finnas för scenario 1 att behöva användas för att göra en uppskattning. Det är 
endast två sorters transporter som förekommer i scenario 2, direkttransporter och avfallstransporter.  

Data för direkttransporter i scenario 2 motsvaras av data för transporter till BLC plus data för 
direkttransporter i scenario 1. Beroende på om lagringsfrekvensen är hög kanske den siffran behöver 
justeras uppåt en aning. Även här är skillnaden mellan transporter in respektive ut endast vikten av 
det gods som lossats, och därmed fyllnadsgraden. Figur 19 visar vilka mätpunkter som behöver 
undersökas och hur datatillgången för dessa ser ut.  

Även data för avfallshanteringen har baserats på en del värden från scenario 1 i kombination med ett 
antal antaganden, se Figur 20. 
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Figur 19. En sammanställning av mätpunkter och datatillgång för direkttransporter i scenario 2. 
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Figur 20. Sammanställning av mätpunkter och datatillgång för entreprenörernas bortforsling av avfall i scenario 2. 
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6.5 Sammanfattning datatillgång 

Som visats i avsnitt 6.4 finns det tillgängliga data som i dagsläget inte samlas in och sammanställs på 
ett sätt som kan ligga till grund för en utvärdering med NTM-verktyget. Det finns också ett flertal 
saker kan göras för att förbättra noggrannheten både på data och på antaganden. 

För de transporter som kommer utifrån, såsom direkttransporter och transporter till BLC, finns i 
första hand data om antal. Osäkra data gäller framförallt fordonstyp och fyllnadsgrad. För vissa 
direkttransporter kan fordonstypen visserligen finnas ifylld i Serviplan men ofta vet inte den som gör 
bokningen vilket fordon som kommer med leveransen, det ger hög grad av osäkerhet.  

De data som är svårast att få fram bedöms vara information om total lastvikt, åtminstone i delade 
transporter, samt information om körsättet hos föraren.  

 

6.5.1 Förslag för förbättrad data 

För att förbättra både insamling av data och dess noggrannhet finns ett antal saker som skulle kunna 
göras, några är relativt enkla och går att göra på kort sikt medan andra är mer långsiktiga. För 
utvärderingar både på kort och på lång sikt gäller att någon behöver ansvara för att data samlas in och 
sammanställs för att därefter matas in i NTM-verktyget. 

 

Kort sikt 

För att kunna göra en utvärdering inom kort, med verklighetsbaserade underlag, skulle mätningar på 
direkttransporter kunna genomföras under en bestämd tidsperiod. Data som kan fås fram på det 
sättet är exempelvis information om fordonen och deras totala lastvikt. För transporter till BLC är det 
tänkbart att personalen som tar emot leveransen registrerar denna information. 

Mätningar för att säkerställa data om körväg bör gå relativt snabbt och behöver bara göras en gång 
per sträcka. Den parameter som troligtvis är svårast att få information om är förarens körbeteende.  

För slingbilarna finns många data men dessa behöver kompletteras med fyllnadsgraden. Om mer 
korrekta data än NTM-verktygets defaultvärde önskas kan den godsvikt som finns registrerad i 
Serviplan användas för att räkna ut fyllnadsgraden. 

Det enda som saknas vad gäller lotsbilen är totalt antal transporter, vilket inte torde vara något 
problem för Servistik att registrera. Annars finns alla data tillgängliga för att räkna ut emissioner och 
energianvändning för lotsbilen. 

 

Längre sikt 

För lite längre sikt och för att hitta ett mer automatiserat sätt att samla in data är ett förslag att 
montera kameror vid grindarna till byggplatsområdena. Kamerorna kan registrera fordonstyp och 
informationen bör därefter kopplas samman med den aktuella transporten genom slot-tidskoden. 
Därigenom fås också antal transporter per fordonstyp, dessutom används den information som finns 
om transporten i Serviplan. En kamera skulle även fånga upp de fordon som idag passerar genom 
tailgating. 

För att få fram fyllnadsgraden för varje fordon behövs information dels om fordonets lastkapacitet och 
dels om vikten på den totala lasten i fordonet. Antagande om lastkapaciteten kan göras beroende på 
fordonstyp och för att få korrekt lastvikt kan en våg installeras, fordonen vägs då vid passage in 
respektive ut ur byggplatsområdet. Informationen kan sedan kopplas samman med den aktuella 
transporten genom slot-tidskoden, liksom i fallet med kamerorna. För att slippa väga fordonet två 
gånger kan vägning istället ske enbart vid infart och kombineras med informationen om vikten för 
lossat gods från Serviplan. 

För transporter till BLC kan krav på slot-tid införas vilket skulle ge mer information om transporterna 
dit. Det har redan varit uppe till diskussion i syfte att undvika trängsel på BLC när det framöver blir 
fler etapper som är igång samtidigt. Även kamera och våg skulle kunna vara aktuellt vid passagen in 
till BLC. 
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Sannolikt kommer allt fler transportbolag framöver att installera datorer som registrerar förarens 
körbeteende. Det är ingenting som kan användas i NTM-verktyget men om olika beteenden innebär 
stora skillnader på exempelvis energiåtgång skulle uträknade värden kunna justeras uppåt eller nedåt. 
Risken finns dock att information om körbeteende anses vara en företagshemlighet. 

För samtliga godstransporter, alltså direkttransporter, transporter till BLC samt slingbilstransporter 
skulle noggrannheten på data troligtvis bli högre om arbetet med branschgemensamma kollietiketter, 
se 5.3.4, får genomslagskraft. Det gäller på kort sikt slingbilstransporterna då BLC råder över beslut 
om implementering, men även övriga transporter ifall branschen anammar en gemensam standard. 

 

6.6 Känslighetsanalys 

För att avgöra hur olika indata påverkar värdet för varje parameter bör en känslighetsanalys 
genomföras. Det är av intresse främst vid dålig kännedom om transporten eftersom antaganden då 
behöver göras, en känslighetsanalys kan då hjälpa till att tydliggöra vilka data som är i störst behov av 
ökad noggrannhet. Även vid god kännedom om transporten är en känslighetsanalys intressant 
eftersom en sådan visar hur värdet på parametrarna påverkas av de olika mätpunkterna vilket bidrar 
till att visa var insatser bör göras för att emissioner och energianvändning ska minska. 

Då det ännu inte finns några mätvärden har en enkel känslighetsanalys gjorts med beräkningar i 
NTM-verktyget för att ge en uppfattning om hur skillnader i indata påverkar utfallet. En fordonstyp 
med antagna och påhittade värden har valts som referensfall och därefter har värdet på data från olika 
mätpunkter varierats i omgångar, se Bilaga IV för redovisning av siffror. För att den här typen av 
känslighetsanalys ska vara giltig måste variablerna vara oberoende av varandra så att en förändring av 
data från en mätpunkt inte påverkar någon annan mätpunkt. 

 

Bränsle: Om bränslet varieras från diesel B5 till diesel B0 eller B7 verkar ha marginell betydelse för 
parametrarnas värde. Störst inverkan blir det på svaveldioxid där det blir drygt 15 procent mindre vid 
B0 istället för B5 och sex procent mer om B7 används istället för B5. I övrigt är skillnaderna mycket 
små. 

Trafiktyp: Känslighetsanalysen visar att mängden partiklar påverkas en hel del om man istället för 
stadstrafik antar att det är en blandning av motorväg, landsväg och stadstrafik. Halterna av partiklar 
sjunker till ungefär 60 procent och mängden kväveoxider blir bara drygt 70 procent jämfört med 
referensfallet. Övriga parametrar minskar till cirka 80 procent. 

Euroklass: Mängden partiklar påverkas väldigt mycket om fordonet är klassat som Euroklass 3 
istället för Euroklass 4. Det blir ungefär 3,5 gånger mer partiklar för det förstnämnda och mängden 
kväveoxider påverkas i storleksordningen 1,5. Övriga parametrar är beroende av bränsleåtgången 
vilken inte skiljer nämnvärt mellan klasserna, följaktligen är det nästan inte någon förändring i värdet 
på parametrarna. Antas istället Euroklass 5 påverkas i princip bara kväveoxiderna som minskar till 
knappa 70 procent jämfört med Euroklass 4. 

Gradient: Vid förändrad gradient blir påverkan störst för koldioxidmängd, svaveldioxid och energi 
vilka är direkt beroende av bränsleåtgången. Jämfört med referensfallet, där gradienten satts till 
±2 procent, blir dessa parametrar cirka 90 procent vid ±0 och nästan 130 procent vid en lutning på 
±4 procent. Noterbart är att emissionerna av kväveoxider ökar något även då gradienten minskar. 

Transportarbete: Transportarbete mäts i tonkilometer och beror på lastvikt och körd distans. 
Påverkan på utsläpp och energianvändning är helt proportionell, givet att alla andra parametrar är 
lika, om sträckan halveras blir också värdet för samtliga parametrar halverat och vice versa. 

Fyllnadsgrad: Viktfyllnadsgraden har relativt stor inverkan på samtliga parametrar. I referensfallet 
antas en fyllnadsgrad om 50 procent. Om den justeras till 25 procent ökar emissioner av koldioxid och 
svaveldioxid med över 60 procent, detsamma gäller energianvändningen. För kväveoxider och 
partiklar är påverkan ännu större då värdena ökar med 86 respektive 73 procent. Om fyllnadsgraden 
istället ökas till 75 procent minskar värdena för samtliga parametrar med mellan 20-26 procent. 

Fordonstyp: I det fall den verkliga fordonstypen inte används påverkas parametrarna i den mån att 
värdena blir mindre vid antagande om ett mindre fordon och större vid antagande om ett större 
fordon, givet att allt annat är lika. Skillnaderna varierar dock beroende på vilka fordon som 
analyseras. I analysen finns ett exempel där ett större och ett mindre fordon än referensfordonet valts.   
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7. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att föreslå en metod för att utvärdera energianvändning och 
miljöpåverkande emissioner från byggtransporter vid två olika scenarion. Två av delmålen har varit 
att undersöka tillgängligheten av data samt att ge förslag på hur de data som i dagsläget inte är kända 
ska kunna samlas in. En förankringsprocess genom intervjuer och en workshop var också ett uttalat 
delmål. I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit med särskild tonvikt på det som kan 
förbättras både för att kunna göra större energi- och miljöbesparingar med bygglogistikcentret och för 
att kunna göra mer tillförlitliga utvärderingar av desamma i framtiden. 

Att göra en utvärdering är viktigt eftersom det ger kännedom om ifall vidtagna åtgärder ger önskat 
resultat eller inte. Ifall de inte gör det behövs en korrigering och en ny utvärdering för att se om 
ändringarna gett effekt. I detta fall är en svårighet att det inte finns något verkligt referensfall att 
jämföra mot. Extra svårt blir det då det är påverkan från just byggtransporter som mäts eftersom 
förutsättningarna ständigt förändras när projekten ser olika ut och pågår i olika faser.  

 

7.1 Avgränsningar och antaganden 

I detta avsnitt diskuteras de avgränsningar och antaganden som gjorts och vilka konsekvenser dessa 
kan få för utfallet av en utvärdering.  

 

7.1.1 Avgränsningar 

Den geografiska avgränsningen för detta examensarbete hade kunnat utgöras enbart av Hjorthagen 
eftersom det är där den mesta byggnationen, åtminstone av hus, pågår för tillfället och det är där BLC 
är lokaliserat. Istället valdes hela Norra Djurgårdsstaden då byggnationerna kommer att pågå många 
år framöver och det redan är känt att BLC kommer att byta placering framöver när projektet 
fortskrider. Förhoppningen är också att det ska gå att se skillnad över tid.  

För de transporter som sker i dagsläget hade ett förändrat avgränsningsområde troligtvis inte 
inneburit några större skillnader för distansen utom möjligen att den yttre gränsen vid 
E20/Lidingövägen hade kunnat ligga lite närmare BLC. Det skulle kunna påverka utfallet av en 
utvärdering genom att de sträckor som körs inom Hjorthagen får något större betydelse än 
direkttransporterna jämfört med hur det är idag. 

Om hänsyn hade tagits endast till den energianvändning och de emissioner som genereras av gods 
med slutdestination i Norra Djurgårdsstaden, istället för från den totala lasten, skulle skillnaden 
mellan scenariona rimligtvis bli ansenligt mindre. Det hade också varit betydligt svårare att se ett 
samband mellan ökad samlastningsgrad av gods till Norra Djurgårdsstaden och minskad 
utsläppsmängd och energianvändning då transportörerna strävar efter en så hög total 
viktfyllnadsgrad som möjligt. Räknas hela lasten inkluderas också alla emissioner som hamnar inom 
avgränsningsområdet, undantaget de delar som härstammar från WTT. 

 

7.1.2 Antaganden 

För att det ska vara praktiskt genomförbart att göra en utvärdering, med hänsyn till den totala lastens 
vikt, bör NTM-verktygets defaultvärde för viktfyllnadsgrad för de olika fordonstyperna användas till 
en början. Man behöver dock vara medveten om risken för felaktigheter då defaultvärdet baseras på 
ett riksgenomsnitt av fordonstypens hela körsträcka med medellast, medan det i utvärderingen bara 
är en liten del av sträckan som räknas med. Troligtvis är lastvikten avvikande från medelvärdet åt det 
ena eller andra hållet. Därför bör en känslighetsanalys göras i samband med utvärderingen för att se 
hur mycket detta påverkar det slutliga resultatet.  

Skillnader i antagen distans och faktiskt uppmätt distans bör inte vara så stor att det påverkar 
utvärderingens resultat nämnvärt. Däremot kan en skillnad i gradienten vara av betydelse då ett 
fordons emissioner varierar beroende på gradienten.  
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Att enstaka fordon kan ta andra vägar ut än in har inte heller bedömts utgöra någon större påverkan. 
Däremot kan det vara fordon som tar andra vägar in och ut än vad som antagits, exempelvis om 
tyngre fordon kommer via Fiskartorpsvägen istället för via E20/Lidingövägen. Det skulle kunna 
inverka desto mer på resultatet om det sker i stor omfattning då skillnaden i körsträcka är betydande.  

Antagandet att fordon med okänd miljöklass antas vara Euroklass 4 kan givetvis vara felaktigt. 
Fördelningen mellan olika Euroklasser kommer troligen att förändras över tid. Samma sak gäller 
antagandet om bränsletyp vilket kan behöva justeras vartefter fordonsparken uppdateras. Detta gäller 
för BLC, men kanske framförallt för övriga transporter eftersom de står för en så pass stor andel 
transporter. Även här kan det vara intressant med en känslighetsanalys i samband med 
utvärderingen. 

För emissioner och energianvändning från elhybrider är gjorda antaganden rimliga enligt nuvarande 
kunskap. För biogasfordon är antagandet troligtvis inte helt korrekt, exempelvis avseende mängden 
partiklar, men påverkan på det totala utvärderingsresultatet antas vara försumbart eftersom andelen 
biogasfordon idag är väldigt liten. Vartefter tekniken utvecklas och NTM-verktyget förbättras kan 
förhoppningsvis även en utvärdering förfinas. 

Indelning av fordonstyper i färre kategorier än vad som finns i NTM-verktyget kan påverka resultatet 
av en utvärdering, dock kommer sannolikt både större och mindre fordon att ha placerats i en 
genomsnittlig kategori varför påverkan rimligtvis inte bör vara särskilt stor. Själva indelningen bör 
göras i samförstånd med beställaren av utvärderingen då detaljeringsgraden beror av utvärderingens 
ambitionsnivå.  

Antagandet i scenario 2 om en entreprenadgemensam avfallshantering bygger på att det är trångt inne 
på byggplatsområdet och att det bara får plats mindre avfallskärl inne på byggarbetsplatserna. Att 
transportera de mindre kärlen direkt från byggarbetsplatsen till återvinningsanläggningen skulle inte 
vara hållbart, varken miljömässigt eller ekonomiskt. Antagandet att enbart en 20m3 stor container 
hämtas åt gången bygger på att det skulle vara för trångt för lastväxlare med släp. Beroende på hur 
utrymmet förändras över tid i olika etapper kan detta antagande behöva korrigeras. Även här är det 
intressant med en känslighetsanalys för att se hur antagandet påverkar utvärderingsresultatet. 

Sådan hantering av avfallet som antagits i scenario 2 innebär fler tunga fordon inne på 
byggplatsområdet. Det blir också längre till avfallscontainern vilket leder till att byggarbetarnas 
hantering av avfallet tar längre tid, vilket kostar pengar och sannolikt ökar nedskräpningen. Dessutom 
kommer det att gå åt organisatoriska resurser för samordning mellan entreprenörerna. 

Antagandet om förarnas körbeteenden kan diskuteras då det å ena sidan rör sig om yrkeschaufförer 
som ofta har utbildats för att köra med så lite miljöpåverkan som möjligt, å andra sidan finns det inte 
något ekonomiskt incitament för dem att köra bränslesnålt. 

 

7.2 Osäkerheter och felkällor 

Det finns ett antal faktorer utöver antagandenas validitet, vilket redogjorts för ovan, som kan påverka 
resultatet av en utvärdering. Osäkerheter och felkällor är sådana faktorer och diskuteras nedan. 

 

7.2.1 Osäkerheter 

Som det ser ut idag bör den information som skrivs in i Serviplan vid bokning av slot-tid anses vara 
osäker då bokning sker flera dagar innan leverans. Det är ett flertal personer som kan göra en sådan 
bokning och deras kännedom om vilket fordon som kommer att leverera samt hur mycket leveransen 
väger får i många fall anses vara ofullständig. Information om fordonets lastvikt är troligtvis den 
största osäkerhetsfaktorn eftersom det är svårt att få kännedom om den del av godset som inte ska 
levereras till Norra Djurgårdsstaden. Det vore därför lämpligt med en känslighetsanalys för att avgöra 
hur stor inverkan det har på resultatet. Förhoppningsvis kan metoder för datainsamling förbättras 
över tid. 

Transportbranschen är idag oenig om hur ett fordons emissioner påverkas vid biogasdrift jämfört med 
bensin eller diesel. Den uträkning som föreslagits för biogasfordonet är en förenkling av verkligheten 
då man inte med säkerhet vet hur verkningsgrad och förbränning påverkar fordonets prestanda och 
emissioner i realiteten. Det finns exempelvis risk för så kallat metansläpp vilket innebär att oförbränd 
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metan passerar igenom motorn och släpps ut med avgaserna och metan har, enligt Biogasportalen 
(u.å.), drygt 20 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Det ska dock påpekas att detta ändå inte är 
ett tillskott till växthuseffekten eftersom kolet inte kommer från en fossil källa, kolväten ingår heller 
inte i examensarbetet. I dagsläget står biogasfordon för en väldigt liten del av den totala mängden 
transporter vilket innebär att påverkan av eventuella felaktigheter blir i det närmaste omärkbar. Då 
biogas, enligt Biogasportalen (u.å.), är det mest miljövänliga fordonsbränslet på marknaden är det 
tänkbart att andelen ökar med tiden och det är därför viktigt att beräkningsvärden och antaganden 
revideras kontinuerligt. Förhoppningsvis kommer också NTM-verktyget att uppdateras till att 
inkludera även biogasfordon. 

Eventuella mätningar som görs under en period kan vara missvisande för helheten eftersom 
exempelvis fordonstyper, fyllnadsgrad och antal transporter är beroende av vilken fas byggnationerna 
är i vid mätningstillfället.  

Det är rimligt att anta att minskad tomgångskörning medför minskad mängd emissioner och 
energianvändning, att kännedom om omfattningen av tomgångskörning saknas är en dock stor 
osäkerhet. Eventuellt kan emissioner från fordon som går på tomgång få större proportionell 
påverkan eftersom det rör sig om förhållandevis korta transportavstånd inom avgränsningsområdet.  

Kanske kan några av de extratjänster som BLC tillhandahåller, exempelvis lyft, medföra färre 
transporter in till Norra Djurgårdsstaden eftersom entreprenören inte behöver ta in egna maskiner i 
området för detta. Även möjligheten att hyra maskiner från BLC bör minska transporterna utifrån och 
in i avgränsningsområdet. Detta har inte tagits hänsyn till och det antas heller inte utgöra någon 
större andel av de totala emissionerna eller energianvändningen.  

 

7.2.2 Felkällor 

Att referensfallet, scenario 2, är konstruerat kan påverka utfallet av en utvärdering eftersom man 
utgår från scenario 1 för att anta hur det skulle ha sett ut i scenario 2. Eventuella fel i antaganden 
och/eller mätningar i scenario 1 överförs därmed till scenario 2, å andra sidan kanske det inte är 
någon nackdel eftersom de båda scenariona jämförs. Att göra på något annat sätt är svårt när det inte 
finns något referensfall att mäta på.  

För att jämförelsen av avfallstransporter ska vara likvärdig bör möjligen emissioner och 
energianvändning från den maskin som i scenario 1 komprimerar avfallet inkluderas. Detta eftersom 
den bidrar till att det får plats mer avfall per transport vilket i förlängningen innebär färre antal 
transporter och därmed mindre energianvändning och emissioner i scenario 1. Det har dock inte 
inkluderats i detta examensarbete. 

De passager som görs genom tailgating är ett mörkertal idag. Förhoppningsvis rör det sig endast om 
ett litet antal transporter vilket inte skulle utgöra någon större påverkan på en utvärdering. 

Det finns gods där det är volymen och inte vikten som är den begränsande faktorn vilket innebär att 
viktfyllnadsgraden är lägre än 100 procent men det ändå inte går att lasta mer i fordonet och inga 
samlastningsvinster finns att göra. Eftersom utgångspunkten i beräkningarna baseras på 
viktfyllnadsgrad och inte volymfyllnadsgrad skulle det kunna påverka utfallet. 

Att värden för emissioner och energianvändning från hjullastaren räknas ut på annat sätt än för övriga 
fordon bör anses vara en felkälla. 

Byggrelaterade privatbilar som kommer in i avgränsningsområdet, men inte registreras då de inte 
passerar någon av grindarna, faller utanför utvärderingen vilket inte tros påverka resultatet nämnvärt. 

 

7.3 Aktörernas roller och åsikter 

Det kan naturligtvis diskuteras om andra aktörer än de som intervjuats hade givit andra svar och 
synpunkter än vad som nu framkommit. Intervjuer och workshop ger en bild av att åsikterna om BLC 
är ganska blandade. Det finns flera aktörer som är mycket intresserade av hur de kan maximera de 
positiva effekterna av BLC, både miljömässigt och ekonomiskt, men det finns också enstaka aktörer 
som till och med fuskar för att i möjligaste mån undvika att nyttja BLC. Känslan av att BLC är något 
påtvingat bör vara övergående då majoriteten av de intervjuade aktörerna arbetar i de etapper där 
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BLC inte funnits med som krav redan från början. Det aktörerna generellt är överens om är att BLC 
har förbättras mycket sedan starten men att det fortfarande finns saker som kan bli bättre.  

För att nå bästa möjliga effekt av BLC, ur energi- och miljösynpunkt, behöver många aktörer vara med 
och sträva åt samma håll. Det gäller alla från stadens förvaltningar till transportörerna, kanske bör till 
och med leverantörerna vara inblandade. Det är viktigt att komma ihåg att ett logistiksystem inte är 
slutet eftersom utbyte sker hela tiden. För att optimera systemet måste kommunikation ske över dessa 
systemgränser, även mellan olika företag och aktörer, för att undvika att någon del i kedjan gör 
optimeringar som genererar suboptimeringar för helheten. Här finns ett problem i att den 
logistiskmässiga mogenheten hos aktörerna varierar kraftigt. 

Kommunikation är viktigt rent allmänt och här ligger redan ett stort ansvar på BLC genom att de 
informerar om sin verksamhet i de obligatoriska utbildningarna. Som komplement till detta är det 
viktigt att också byggherrar och entreprenörer förklarar för exempelvis underleverantörer hur BLC 
fungerar och vad de kan göra för att själva få ut så mycket som möjligt av att nyttja BLC. Det är något 
som inte verkar fungera till fullo idag, som exempel nämndes leverantören av balkongräcken som inte 
fått någon annan information om BLC än att han behövde gå en utbildning. 

Att flera av aktörerna ifrågasätter den miljömässiga nyttan med BLC är en indikation på att en 
utvärdering är välbehövlig. Kan man visa för aktörerna vilken miljöeffekt BLC har legitimeras 
verksamheten vilket förhoppningsvis leder till ökad samarbetsvilja. Å andra sidan tyder intervjuer och 
workshop på att det fortfarande är de ekonomiska incitamenten som i första hand styr varför det 
behöver visas tydligt att det finns även sådana fördelar med BLC. 

En intressant skillnad i tankesätt uppdagades mellan några av entreprenörerna och en av 
transportörerna gällande delade transporter med leverans till flera byggarbetsplatser i Norra 
Djurgårdsstaden. Medan entreprenören sa att det är synd att godset måste gå via BLC även om den 
totala mängden gods som ska till Norra Djurgårdsstaden överskrider fem EUR-pall, såg transportören 
fördelar med det eftersom chauffören bara behöver lossa en gång.  

Vad gäller förankringsprocessen upplevs att de aktörer som kontaktats tagit sig tid att diskutera de 
frågor som ställts, vissa mer entusiastiskt än andra. Några av de förslag som presenterats i rapporten 
kommer också direkt från aktörerna själva. Tyvärr var det inte någon av de inbjudna byggherrarna 
eller entreprenörerna som hade möjlighet att närvara på den workshop som hölls i augusti. 

 

7.4 Förbättringspotential 

Att BLC ger en överblick över samtliga transporter bidrar till att större gemensamma 
förbättringsinsatser kan göras istället för att varje transportör ska göra en egen satsning. 
Förhoppningsvis leder också BLC:s närvaro till att frågor om byggtransportlogistik lyfts upp och 
därigenom kanske väcker intresse hos aktörerna att också förbättra sin egen process. De vägar till 
förbättring som föreslagits, både för själva verksamheten och för datainsamling, diskuteras nedan. 

 

7.4.1 Upphandling 

Som tidigare sagts är det ofta en förutsättning för effektiv logistik att det inkluderas i planeringen 
redan från projektstart och inte först vid byggstart, därför är det bra att kravet på att använda BLC 
finns med redan i exploateringsavtalet. Syftet och funktionen med BLC bör också finnas tydligt 
beskriven i upphandlingsavtal mellan byggherre och entreprenör och vidare till underentreprenörer. 

Noterbart är att intervjupersonerna varit relativt eniga i att det är svårt att kontrollera att krav ställda 
i en upphandling verkligen efterlevs, särskilt flera led bort hos en underentreprenör. Det är därför 
viktigt att de krav som ställs är mätbara och går att följa upp. En fråga som bör ställas är om 
ytterligare kravställning medför att entreprenörer och underentreprenörer blir mer villiga att 
samarbeta eller om det riskerar att leda till få, eller i värsta fall inga, anbud. På grund av detta kan det 
vara mer framgångsrikt att arbeta med incitament istället för krav. Ett exempel kan vara att 
entreprenören står kostnaderna för BLC vilket kan sporra dem att effektivisera sina leveranser. Det 
kan också innebära att byggherren och entreprenören, i förutbestämda proportioner, delar på de 
kostnadsbesparingar som görs genom nyttjande av BLC vilket gör att båda parter drar nytta av det. 
Kanske skulle BLC kunna hjälpa till med utformningen av ett sådant avtal. 
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Intressant är att byggherrarna resonerar olika kring incitamenten, en var positiv till att låta 
entreprenören stå kostnaderna medan en annan byggherre själv ville ta alla kostnader på grund av oro 
för påslag från entreprenören. 

Det är några intervjupersoner som framfört att de tycker att det är dyrt med BLC, en intervjuperson 
kommenterade att kostnaderna för BLC blir en extra post i kalkylen då det sällan finns någon post för 
logistik i en traditionell kalkyl. Genom BLC blir det synliggjort vad logistiken faktiskt kostar. Om 
byggherrar och entreprenörer får konkreta siffror på att en förbättrad logistik kan bidra till ett mer 
ekonomiskt projekt kan det fungera som incitament för dem att utveckla logistiken. Rimligtvis leder 
det också till att både energianvändning och negativ miljöpåverkan minskar. Att göra som Nacka 
kommun och ta in offerter med respektive utan kostnad för transport är ett annat sätt att tydliggöra 
logistikkostnaden och det skulle kunna bidra till att kostnaden för BLC inte upplevs som just en extra 
kostnadspost. 

I ett lite längre perspektiv skulle ett resultat från en miljömässig utvärdering av BLC kunna leda till 
incitament baserade på emissioner, liknande de som idag finns för avfall, men där en byggherre som 
håller nere emissionerna får någon form av bonus för detta. För att byggherren ska kunna påverka det 
behöver det styras i upphandlingen av entreprenören och kanske kan även entreprenören i sin tur få 
bonus eller ersättning av byggherren om målen uppfylls. Om sådana incitament skapas skulle det 
kunna leda till att entreprenörerna i sin tur ställer krav på leverantörer och transportörer att använda 
miljöfordon, detta görs idag men inte i någon stor utsträckning. När transportbranschen har kommit 
längre med utvecklingen av GPS-baserade datasystem och elektronisk informationsöverföring skulle 
det i framtida upphandlingar kanske kunna ställas krav på transportörerna att dessa data görs 
tillgängliga. 

 

7.4.2 Datainsamling 

Att genomföra mätningar under en period är en ganska tidskrävande aktivitet, men betydligt billigare 
än att installera kameror, och kan vara ett tillvägagångssätt för att få en första utvärdering. Eftersom 
BLC kommer att finnas kvar under en lång period kan det ändå vara värt att investera i kameror för 
att få kontinuerlig information som dessutom inkluderar alla skeden av byggnationen. För att 
datainsamlingen ska bli mer automatiserad är det lämpligt att undersöka möjligheten att koppla ihop 
informationen från en eventuell kamera med slot-tiden, helst bör informationen också datoriseras. 

Om det är lönsamt att installera en våg som ger lastvikten för att kunna räkna ut en verklig 
viktfyllnadsgrad är mer osäkert, dels eftersom det tar tid för transportören vid varje leverans och dels 
för att data om vikten sedan måste hanteras för att räkna ut fyllnadsgraden. Om en mer 
verklighetsbaserad uppskattning önskas är det antagligen mer kostnadseffektivt att göra ett större 
antal mätningar på olika fordonstyper under en längre period. Då får man be transportören tala om 
fordonets totala lastvikt och sedan beräkna fyllnadsgraden utifrån det, man kommer dock vara 
beroende av hjälpsamma chaufförer hos transportbolagen för att få korrekta data. Mätvärdet för 
respektive fordonstyp kan sedan ersätta NTM-verktygets schablonvärde vid beräkningar. 

Krav på slot-tid även till BLC skulle inte bara kunna ge mer data utan det skulle också kunna ge ett 
underlag för hur väl information som fyllts i vid bokning av slot-tid överensstämmer med verkligheten 
eftersom BLC själva registrerar information om godset. Om den angivna informationen inte avviker 
alltför mycket från verkligheten kan det möjligen antas att den stämmer även för direkttransporterna. 
Även värden från faktiska mätningar av fordonstyper och lastvikt skulle kunna jämföras med data 
som fyllts i vid bokning av slot-tid för att se hur väl NTM-verktygets defaultvärde stämmer överens för 
olika typer av fordon. 

För de fordon som drivs av BLC skulle man kunna installera en dator som registrerar information om 
körbeteende. Däremot är det svårt att kräva det av externa fordon då varken BLC eller stadens har 
någon rådighet över dessa. 

Eftersom data behöver samlas in från flera olika ställen och därefter sammanställas och bearbetas 
innan NTM-verktyget används behöver någon vara ansvarig för att det sker. Vem som ska stå för 
kostnaderna för detta är också en intressant fråga. Rimligtvis bör en stor del hamna på BLC som 
behöver visa att de uppfyller sitt syfte, ytterst blir det alltså Stockholms stad som bör vara 
initiativtagare.  
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Om branschen anammar det tidigare nämnda projektet med kollietiketter skulle det kunna förenkla 
mycket, inte bara för att utvärdera BLC i Norra Djurgårdsstaden. Ett samarbete kring detta innebär 
att en leverans kan följas i detalj hela vägen från leverantören till slutdestination. Informationen 
skulle också vara elektronisk vilket underlättar insamling och bearbetning av data. 

 

7.4.3 BLC 

Det finns några saker för BLC att fundera på. Är det lagom med 14 dagars gratis lagring? Skulle 
nyttjandegraden öka om perioden var längre eller är det utrymmet hos BLC som är begränsande? 
Finns det anledning att se över hur långt innan det är lämpligt att slot-tiden behöver bokas och skulle 
det påverka aktörernas inställning till BLC?  

BLC behöver resonera kring hur man kan möta byggherrar och entreprenörer i deras önskemål att 
tydliggöra kostnaderna för ett projekt redan i förväg. Rimligtvis borde detta bli lättare ju längre BLC 
har varit i drift eftersom kostnader för tidigare liknande projekt då kan användas som underlag. 

Det framkom önskemål från entreprenörer om större flexibilitet och förståelse hos BLC när något går 
fel eller när det är bråttom med en leverans.  

 

7.5 Effekt 

Det kan diskuteras hur stor påverkan byggtransporterna har på det stora hela. Enligt IVA och Sveriges 
Byggindustrier (2014), som gjort en detaljerad livscykelanalys av klimatpåverkan från nybyggda 
flerbostadshus i ett projekt i södra Stockholm, står transporter till byggarbetsplatsen för cirka tre 
procent av det projektets totala klimatutsläpp, räknat i koldioxidekvivalenter. Det gäller bara för själva 
huskroppen inklusive grundplattan men exklusive markarbeten, grundläggning och anslutning av 
vägar och annan service. Det kan tyckas lite med tre procent, särskilt i jämförelse med material som 
står för 84 procent, men det handlar om stora mängder koldioxidekvivalenter. I ett stort projekt som 
Norra Djurgårdsstaden, som ska bebyggas under lång tid, kan klimatbesparingarna bli omfattande 
genom mer effektiv logistik. Därmed inte sagt att delar som faller utanför detta examensarbete inte 
behöver förbättras.  

 

7.6 Nyckeltal och noggrannhet 

Något som försvårar en utvärdering är avsaknaden av en tydlig plan för detta redan från början. Med 
en plan hade det kanske varit lättare att motivera aktörerna att granska och mäta sina aktiviteter för 
att tillhandahålla data. För eventuella framtida etableringar av bygglogistikcenter på andra platser är 
det lämpligt att redan i planeringsskedet ta hänsyn till hur en utvärdering ska kunna göras. 

Om staden önskar införa nyckeltal för energi- och miljövinster, liksom det som finns för mängden 
avfall, är det lämpligt att byggherrarna involveras för att resonera dels kring vad som är ett realistiskt 
mål och dels kring vilken detaljnivå det ska vara på underlagsdata. 

Den enhet som önskas på svaret på utvärderingen påverkar hur noggranna mätningar som behövs. 
Räcker det med värden för hur mycket som sparas totalt per år eller månad eller ska det vara 
nedbrutet på etapp- eller projektnivå? För det senare behövs mer noggranna mätningar då emissioner 
och energianvändning behöver allokeras till rätt projekt. För direkttransporterna blir det ingen 
skillnad men för slingbilen och för avfallstransporterna måste den allokerande beräkningen i NTM-
verktyget användas eftersom dessa transporter medför material till flera olika projekt. Om det 
efterfrågade svaret är besparing per månad kan det vara av intresse att analysera BLC:s lagerstatistik 
då det inte är säkert att det som transporteras till BLC under en månad faktiskt levereras därifrån ut 
till byggena under samma månad.  

Även ambitionsnivå med utvärderingen, hur exakt den behöver vara, påverkar noggrannheten. Om en 
snabbare analys är tillräcklig kan det räcka med en förenklad utvärdering där antaganden och 
schablonvärden används, önskas däremot en mer tillförlitlig utvärdering bör noggrannheten på de 
indata som har störst påverkan på slutresultatet ökas genom föreslagna åtgärder. Noggrannheten kan 
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komma att vara olika för olika mätningar i olika perioder varför man behöver vara uppmärksam på 
vilka justeringar som har gjorts om jämförelser av utvärderingar över tid ska göras. 

 

7.7 Byggtransportlogistik i framtiden 

Det kan vara intressant att titta på Norra Djurgårdsstaden och BLC också ur ett större perspektiv. För 
att minska de totala emissionerna samt energianvändningen från hela samhällets byggtransporter 
behöver varje leverantör maximera fyllnadsgraden i sina fordon ut från produktionsstället till 
slutdestination. Kunder, som exempelvis entreprenörer, kan bidra till detta genom god 
framförhållning på sina beställningar och därigenom hjälpa leverantörerna att planera. 

Ur ett regionalt perspektiv kanske Crainics metod med satellitterminaler bör anammas. Ett förslag 
skulle då kunna vara att Stockholms stad anlägger varsitt logistikcenter vid den södra respektive norra 
infarten till Stockholm där samlastning kan ske för vidare transport in till satellitterminaler i staden.  

Tittar man i ett större perspektiv, alltså även utanför avgränsningsområdet, får allokering av 
emissioner och energianvändning också en viktigare roll för utvärderingen av BLC. Då blir det 
intressant att veta hur stor del av en hel transports totala energianvändning respektive emissioner 
som uppkommer på grund av det gods som ska till Norra Djurgårdsstaden. Om BLC bidrar till en 
effekt där andelen fullastade fordon direkt från leverantören till Norra Djurgårdsstaden ökar kommer 
det totala antalet transporter till Norra Djurgårdsstaden rimligtvis att minska och därmed också dess 
emissioner och energianvändning.  

För att få maximal reducering av emissioner och energianvändning krävs att även logistiken på själva 
byggarbetsplatsen förbättras, med det avses transporten från lossningsplatsen till rätt plats i 
byggnaden. Varken det större eller det mindre perspektivet har studerats i detta examensarbete då det 
fallit utanför avgränsningen. 

I examensarbetet har den totala mängden koldioxid inkluderats, kanske kan det vara intressant att 
istället studera fossil koldioxid, i synnerhet om antalet biogasfordon ökar. Eftersom kolet i biogasens 
metanmolekyler härstammar från luftens koldioxid, genom att de med fotosyntes bundits in i växter, 
bidrar inte biogas till växthuseffekten. Om hänsyn dessutom tas till att biogas framställs ur substrat 
som exempelvis gödsel blir miljövinsten ännu större eftersom utsläpp av metan och fossil koldioxid 
från substratet minskar (Biogasportalen, u.å.). Det går att urskilja mängden fossil koldioxid via 
NTM-verktyget redan idag men skillnaden mot total mängd är för närvarande liten. Det beror på att 
det än så länge enbart är, eller antas vara, lotsbilen som inte drivs på fossila bränslen. Det kan dock 
vara intressant att notera fossil koldioxid redan nu för att kunna visa hur det förändras över tid. 

Det ligger i tiden med byggtransportlogistik och intresset finns även utanför Norra Djurgårdsstadens 
gränser. Det byggs just nu bygglogistikcenter i exempelvis Rotterdam i Nederländerna samt i England 
och Norge27. Den 21 maj 2014 var en delegation från EU på studiebesök hos BLC, 37 delegater var med 
för att se och lära hur BLC är uppbyggt. Att ta emot studiebesök och sprida information kan sägas vara 
en del i att uppfylla Stockholms stads målsättning att vara en spjutspets inom bygglogistik. 

  

                                                             
27 Carina Hammarlund, platsansvarig BLC, Wiklunds Åkeri AB, samtal den 21 maj 2014. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

Av examensarbetet kan ett antal slutsatser dras och utifrån dessa kan några rekommendationer för 
framtiden ges. Dessa redovisas nedan. 

 

8.1 Slutsatser 

 Det går att göra en utvärdering med de data som finns tillgängliga idag, dock behöver en del 
antaganden göras. 

 Möjlighet finns att samla in kompletterande data för att begränsa antalet antaganden samt för 
att förbättra noggrannheten för vissa befintliga data. 

 Genom BLC kan den totala körsträckan av gods som inte tillför någon nytta till 
byggnationerna i Norra Djurgårdsstaden minskas, därmed också energianvändning och 
emissioner. För att resultat från utvärderingar ska vara jämförbara över tid behöver man 
inkludera emissioner och energianvändning från den totala mängden gods i delade 
transporter inom avgränsningsområdet och inte bara från det gods som ska till Norra 
Djurgårdsstaden. 

 För att möjliggöra effektiva och kontinuerliga utvärderingar bör insamlingen av data 
automatiseras. 

 Krav i upphandling behöver komma tidigt och vara tydliga och mätbara. Incitament uppfattas 
som mer tillämpbart än bestraffning. 

 Även om det miljömässiga spelar roll för aktörerna är det oftast fortfarande ekonomin som i 
första hand styr deras agerande.  

 

8.2 Rekommendationer 

Baserat på slutsatserna ges rekommendationer enligt nedan. 

 Mätningar bör genomföras för att en rimlig utvärdering inom en snar framtid, med ett 
begränsat antal antaganden, ska kunna göras. Det avser exempelvis antal fordon av olika typ 
och deras egenskaper, information om lasten samt fastställande av distanser och gradienter. 

 Erhållna mätdata kan sedan användas för att validera riktigheten av till exempel information 
från slot-tidsbokning. 

 En känslighetsanalys av hur olika data påverkar resultatet bör göras för bedömning av vilka 
data som är i störst behov av ökad noggrannhet.  

 Beroende på vad känslighetsanalysen och datavalideringen visar kan man: 
o Installera datorer i BLC:s fordon för att få information om körbeteende, 
o kontakta en eller flera frekvent förekommande transportörer för att höra om intresse 

finns för att installera liknande datorer i deras fordon, 
o montera kameror vid grindpassager till inhägnade områden för insamling av data om 

antal samt typ av fordon. 

 Utse en ansvarig för insamling av data samt genomförande av beräkningen i NTM-verktyget. 

 Utred hur automatisering av datainsamling skulle kunna ske.  

 Inför krav på slot-tid även för transporter till BLC. 

 Påbörja en diskussion med byggherrar kring mätbara nyckeltal. 

 Man behöver vara uppmärksam på förändringar över tid som påverkar gjorda antaganden. 

 Projektet med kollietiketter bör uppmuntras av BLC och Stockholms stad. Även byggherrar 
och entreprenörer bör vidtalas då de i sin tur har större möjligheter att påverka leverantörer 
att implementera detta. 

 Ett uppslag för en framtida studie är att undersöka vilka ekonomiska konsekvenser BLC har 
för olika aktörer, särskilt byggherrarna.  
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Bilaga I Förteckning intervjupersoner 

I Tabell 5 redovisas de personer som intervjuats under examensarbetet. 

 

Tabell 5. Redovisning av intervjupersoner. 

Namn Företag/organisation Roll

Torbjörn Kumlin AB Stockholmshem Byggprojektledare

Johan Merkel HSB Platschef

Björn Ribbhagen AB Svenska Bostäder Projektchef produktion

Ylva Segerlind AB Stockholmshem Projektchef

Malin Elfving JM Entreprenad AB Entreprenadingenjör

Henrik Martinell JM AB Platschef

Viktor Ryd Skanska Sverige AB Projektchef produktion

Magnus Stenström JM Entreprenad AB Platschef

Per Andersson Beijer Byggmaterial AB Transportledare

Jimmy Glarén Olab AB Transportchef

Cristina Aguilar Servistik AB Trafiklots

Erik Alestig Prolog AB Expert på logistikanalyser

Fredrik Bergman Stockholms stads 

exploateringskontor

Genomförandeprojektchef för BLC

Carina Hammarlund Wiklunds Åkeri AB Platsansvarig på BLC för Wiklunds Åkeri

Nina Neuman Wiklunds Åkeri AB Kvalitets- och miljöchef

Tomas Petersson Servistik AB Platschef/driftschef BLC

Kristina Eliasson Skanska Healthcare AB Biträdande logistikchef

Björn Frostell KTH/Ecoloop AB Professor, industriell ekologi

Lisa Jackson Bring Express Nordic Environment Coordinator

Maria Lennartsson Stockholms stads 

exploateringskontor

Miljösakkunnig, stora projekt

Markus Robèrt KTH Teknisk fysiker och forskare

Eva Scharin Nacka kommun Miljöutvecklare

Magnus Swahn NTM Verksamhetsansvarig

Jonas Thörnqvist WSP Sverige AB Projektledare och bygglogistiker

Övriga

Byggherrar

Entreprenörer

Transportörer

BLC
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Bilaga II Förteckning workshopdeltagare 

I Tabell 6 redovisas de personer som deltog i den workshop som hölls den 26 augusti 2014. 

 

Tabell 6. Redovisning av workshopdeltagare. 

Namn Företag/Organisation Roll

Per Andersson Beijer Byggmaterial AB Transportledare

Kristina Eliasson Skanska Healthcare AB Biträdande logistikchef

Åsa Erlandsson Ecoloop AB Handledare examensarbete

Björn Frostell KTH/Ecoloop AB Professor industriell ekologi

Anna Fröjd Student, KTH Examensarbetare

Carina Hammarlund Wiklunds Åkeri AB Platsansvarig på BLC för Wiklunds Åkeri

Jan Kristoffersson Sustainable Innovation AB Projektchef

Maria Lennartsson Stockholms stads 

exploateringskontor

Miljösakkunnig, stora projekt

Anna Norström Ecoloop AB Handledare examensarbete

Tomas Petersson Servistik AB Platsansvarig på BLC för Servistik AB

Eva Scharin Nacka kommun Miljöutvecklare

Jonas Thörnqvist WSP Sverige AB Projektledare och bygglogistiker
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Bilaga III Antaganden distans 

I denna bilaga visas de antaganden som gjorts angående distansen för de olika transporterna. 

 

Direkttransporter 

Den allra största delen av transporterna, däribland alla tunga fordon, antas komma in i området via 
E20/Lidingövägen. För direkttransporter in till byggplatsområdet har en mätning gjorts i NTMCalc 
Route Planner med hjälp av Google Maps, där det antas att de tunga fordonen kommer via just 
E20/Lidingövägen och därefter åker Bobergsgatan upp till byggplatsområdet i Hjorthagen. Slutet på 
slingan har satts till korsningen mellan Jaktgatan och Bobergsgatan vilket är vid infarten till 
byggplatsområdet för etapp Västra, se Figur 21. Avståndet blir då ungefär 2,9 kilometer. För 
beräkning av andra etapper justeras slutdestinationen och därmed distansen. Tunga fordon beräknas 
ta samma väg ut vilket innebär att distansen för direkttransport ut blir densamma. 

De lättare fordonen, såsom hantverksfordon och kanske lätta lastbilar, antas kunna komma via Södra 
Fiskartorpsvägen. Avståndet till samma korsning som ovan blir då betydligt kortare, ungefär 430 
meter, vilket lämpligtvis avrundas till 0,4 kilometer, se Figur 22.  

 

 

Figur 21. Uträkning av distans för direkttransport in till respektive ut från byggplatsområdet via E20/Lidingövägen (karta från 
Google Maps). 
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Figur 22. Uträkning av distans för direkttransport in respektive ut till byggplatsområdet via Södra Fiskartorpsvägen (karta från 
Google Maps). 

 

Transporter till och från BLC, inklusive avfall 

En mätning vad gäller avståndet till BLC har gjorts på samma sätt. Det antas att fordonen kommer in 
via E20/Lidingövägen och fortsätter via väg 277 vilket resulterar i en sträcka på 2,0 kilometer, se 
Figur 23. När BLC transporterar bort avfall till en återvinningsanläggning utanför 
avgränsningsområdet antas lastväxlaren ta denna väg ut. 
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Figur 23. Uträkning av distans för transport till och från BLC (karta från Google Maps). 

 

Slingbilstransporter 

Det antas att slingbilstransporterna körs i just en slinga, slingbilen har också möjlighet att köra på 
vägar som ännu inte är öppna för allmänheten varför antagen sträcka är den som visas i Figur 24. 
Slingbilens mål antas ligga i etapp Västra där den sedan åker till ett antal byggarbetsplatser och lossar 
material innan den tar samma väg tillbaka till BLC. Den sammanlagda distansen blir då 2,3 kilometer. 
Lotsbilen antas köra samma slinga vid områdesinspektioner och även hjullastaren som samlar in 
avfall antas köra denna väg. 
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Figur 24. Uträkning av distans för transporter med slingbilen till och från området i etapp Västra (karta från Google Maps). 
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Bilaga IV Data känslighetsanalys 

I Tabell 7 redovisas de värden som erhållits i den enkla känslighetsanalys som genomförts, se avsnitt 6.6. 

 

Tabell 7. Redovisning av värden från genomförd känslighetsanalys, se avsnitt 6.6, utifrån referensfallet har noterade indata justerats, i övrigt lika med referensfallet. 

Mätpunkt Referensfall Trafiktyp

Fordonstyp

Långtradare 

40-50t

Långtradare 

34-40t

Långtradare 

50-60t

Bränsle Diesel B5 Diesel B0 Diesel B7

Trafiktyp Stadstrafik Blandad

Euroklass 4 3 5

Gradient ±2% ±0 ±4

Transportarbete (tonkm) 150 75 300

Fyllnadsgrad (%) 50 25 75

Lastkapacitet (ton) 33

Bränsleåtgång (l/km) 0,512 0,514 0,511 0,416 0,53 0,506 0,463 0,652 0,512 0,512 0,416 0,607 0,454 0,627

Andel bränsleåtgång 100,4% 99,8% 81,3% 103,5% 98,8% 90,4% 127,3% 100,0% 100,0% 81,3% 118,6% 88,7% 122,5%

Parameter

CO2 (kg) 12,85 12,82 12,85 10,44 13,3 12,7 11,62 16,36 6,424 25,7 20,88 10,16 11,39 15,73

CO2 fossil (kg) 12,27 12,82 12,04 9,967 12,7 12,12 11,09 15,62 6,133 24,53 19,93 9,695 10,88 15,02

SO2 (g) 2,766 2,34 2,933 2,248 2,864 2,734 2,502 3,523 1,383 5,533 4,496 2,187 2,453 3,388

NOx  (g) 70,04 69,92 69,86 49,72 109,6 48,98 72,6 76,74 35,02 140,1 130,5 53,33 63,34 84,06

Partiklar (g) 0,7171 0,7006 0,7238 0,4314 2,525 0,7087 0,6906 0,7354 0,3586 1,434 1,241 0,53 0,6359 0,8212

Energi (MJ) 180,2 179,8 179,4 146,4 186,6 178,1 163 229,5 90,11 360,4 292,9 142,4 159,8 220,7

Parameter

CO2 99,8% 100,0% 81,2% 103,5% 98,8% 90,4% 127,3% 50,0% 200,0% 162,5% 79,1% 88,6% 122,4%

CO2 fossil 104,5% 98,1% 81,2% 103,5% 98,8% 90,4% 127,3% 50,0% 199,9% 162,4% 79,0% 88,7% 122,4%

SO2 84,6% 106,0% 81,3% 103,5% 98,8% 90,5% 127,4% 50,0% 200,0% 162,5% 79,1% 88,7% 122,5%

NOx 99,8% 99,7% 71,0% 156,5% 69,9% 103,7% 109,6% 50,0% 200,0% 186,3% 76,1% 90,4% 120,0%

Partiklar 97,7% 100,9% 60,2% 352,1% 98,8% 96,3% 102,6% 50,0% 200,0% 173,1% 73,9% 88,7% 114,5%

Energi 99,8% 99,6% 81,2% 103,6% 98,8% 90,5% 127,4% 50,0% 200,0% 162,5% 79,0% 88,7% 122,5%

Fordonstyp

Värde

Skillnader i värde mot referensfallet

Bränsle Euroklass Gradient Transportarbete Fyllnadsgrad



 
 

 

 

  


