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Sammanfattning 
Runsvengruppen AB är ett svenskt detaljhandelsföretag som är intresserade av att arbeta mot att 

minska miljöpåverkan från deras transporter. Eftersom de verkar på en prispressad marknad med hård 

konkurrens är det viktigt att även utvärdera vilken effekt förändringarna har för kostnader och 

leveransservice. Syftet för denna studie var därmed att utforma beräkningsmetoder som är anpassade 

efter den information som finns tillgänglig för Runsvengruppen AB och som kan beräkna miljö-, 

kostnads- och leveransserviceeffekten av åtgärder. Beräkningsmetoderna utformades för att kunna 

utvärdera effekten för åtgärder som sker på en operativ nivå, där fokus varit på åtgärder som handlar 

om att byta transportslag, byta drivmedel, förbättra avgasrening och motorteknik, införa ny 

fordonsdesign och köra sparsammare. 

Beräkningsmetoderna delades upp i de tre delarna miljö, kostnad och leveransservice och utreddes 

för de vid godstransport tre vanligaste transportslagen lastbil, båt samt tåg. Inledningsvis togs en 

teoretisk beräkningsmetod fram utifrån teori inom området. Den teoretiska beräkningsmetoden utgår 

dock från att all nödvändig information finns tillgänglig för användaren vilket inte alltid är fallet för alla 

företag. Således utreddes först vilken nödvändig information som fanns tillgänglig för 

Runsvengruppen AB för att sedan utreda vilka anpassningar som bör göras i de fall informationen inte 

var tillgänglig.  

Avseende miljöberäkningen var resultatet varierande för de olika transportslagen. På grund av 

Runsvengruppen AB:s nära relation till de åkerier som utför transporter med lastbil fanns samtliga 

indata tillgänglig för detta transportslag. Således kunde den teoretiska beräkningsmetoden användas 

utan modifikation. För de transporter som utförs med båt samt tåg såg situationen annorlunda ut. 

Runsvengruppen AB hade i dessa fall inte tillgång till en stor del av den indata som den teoretiska 

beräkningsmodellen krävde. För att hantera detta har standardvärden beräknats fram för att ge så 

goda uppskattningar som möjligt. En konsekvens av detta var dock att en hög grad av osäkerhet 

uppstod i dessa beräkningar.  

För kostnadsberäkningarna kunde den teoretiska beräkningsmetoden användas utan modifikation då 

Runsvengruppen AB hade tillgång till samtliga indata. För leveransserviceeffekten utgick studien ifrån 

de två måtten ledtid samt leveranspålitlighet. Ledtiden gick att beräkna utifrån den teoretiska 

beräkningsmodellen medan indata saknades för leveranspålitligheten. Då detta även visade sig svårt 

att uppskatta med någon rimlighet inkluderades detta mått inte i den slutgiltiga beräkningsmetoden.  
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Abstract 
Runsvengruppen AB is a Swedish retail company that is interested in working towards reducing the 

environmental impact of their transports. Because they are acting in a price-competitive market it is 

also important to evaluate how changes impact the costs and the level of service. Because of that, 

the objective of this study was to develop a calculation method that can be used to evaluate the 

environmental impact as well as the cost and service effects of different measures.  

The method to calculate the effects was developed to be able to assess measures on the operating 

level of the transportation, with a focus on measures to change the mode of transportation, change 

fuel type, improve exhaust emission control and engine technology, implement new vehicle design 

and implement eco-driving.   

The development of the calculation methods was divided into three parts: environment, costs and 

service. The method was developed for transports conducted by truck, ship and train which are the 

three most common means of transportation for goods. At first theoretical methods was derived 

from relevant literature. Because the theoretical method does not take into consideration which 

information is available to the company the method had to be adapted to the information that was 

available at Runsvengruppen AB. The first step was therefore to investigate which necessary 

information was available at Runsvengruppen AB and after that analyze how the method could be 

adapted to ensure its relevance for the company.  

Regarding the environmental calculation method, the results were different for different means of 

transportation. For transports conducted by truck the required inputs were available to 

Runsvengruppen AB. This was mainly due to the company’s close relationship to its haulage 

contractors and thus the theoretical calculation method could be used. For transports conducted by 

boat and train however, the situation was different. In these cases, Runsvengruppen AB did not have 

access to a large portion of the required inputs that the theoretical method demands. To handle this, 

standard values had to be calculated to provide adequate estimates. Therefore, these calculations are 

less accurate.  

To calculate the cost effects, the theoretical calculation method could be used without modification 

since Runsvengruppen AB had access to the required inputs. The service effect was evaluated by the 

change in lead time and the amount of deliveries that arrive on time. Lead time was possible to 

calculate according to the theoretical method while input was missing for the amount on deliveries 

that arrive on time. Since it also proved difficult to estimate this effect it was not included in the final 

calculation method. 
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1 INLEDNING  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie som leder fram till syftet. Därefter 
diskuteras kortfattat de akademiska krav som finns på denna typ av studie.    
 

1.1 BAKGRUND  
På senare år har utsläppen av växthusgaser minskat inom de flesta områden, bland annat industri, 

avfallshantering, hushåll och jordbruk (EEA, 2009). Ur ett logistiskt perspektiv finns det dock ett 

område där utsläppen istället ökat; transportsektorn. Enligt EEA (2015) kommer transportbehovet i 

Europa på lång sikt fortsätta växa, vilket gör att det är viktigt att arbeta med åtgärder för att begränsa 

transportens skadeverkningar. Samtidigt som transportbehovet ökar antas striktare klimatmål både 

inom Sverige och globalt med ambitionen att minska miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2017). För att 

uppnå dessa krav måste således företag arbeta för att minska miljöpåverkan från sina transporter. 

Ett företag som arbetar med att reducera sin miljöpåverkan inom transporter är Runsvengruppen AB 

(vidare benämnt Runsvengruppen). Runsvengruppen är ett svenskt detaljhandelsföretag som 

fokuserar på att erbjuda produkter till ett lågt pris genom försäljningsföretaget ÖoB AB 

(Runsvengruppen AB, 2017). Runsvengruppen agerar precis som många andra företag på en 

prispressad marknad där stort fokus ligger på att reducera kostnaderna. Den prispressade marknaden 

innebär enligt Runsvengruppens Supply Chain Manager, Magnus Berglund (2017), att det inte finns 

utrymme att genomföra miljöåtgärder som har en negativ inverkan på kostnader och leveransservice. 

Därför måste en eventuell åtgärd utvärderas med avseende på såväl miljöeffekten som dess effekt på 

kostnad och leveransservice. 

Enligt Macharis (2014) är ett viktigt steg i att reducera ett företags miljöpåverkan att vara medveten 

om vilken miljöpåverkan verksamheten förorsakar i dagsläget. Mätning av miljöpåverkan är dock ett 

område som enligt Björklund & Forslund (2014) ofta är bristande hos svenska detaljhandelsföretag. 

Eftersom Runsvengruppen historiskt inte har fokuserat på detta (Berglund, 2017) är sådan mätning 

ett viktigt första steg i att utvärdera åtgärder för att minska miljöpåverkan. 

Det finns många olika åtgärder företag kan arbeta med för att minska sin miljöpåverkan. Enligt direktiv 

från Runsvengruppen är företaget intresserade av att undersöka miljöåtgärder som enkelt kan 

implementeras inom transportutförandet (Berglund, 2017). Anledningen till att Runsvengruppen är 

intresserade av denna typ av miljöåtgärder är för att de har en begränsad inverkan på resterande del 

av försörjningskedjan.  

Enligt McKinnon och Woodburn (1996) kan transportförändringar ske på flera olika nivåer. Den lägsta 

nivån är styrning av transportresurserna, vilket exempelvis handlar om byte av transportslag, ökad 

fyllnadsgrad och förändring av fordonsdesign. Denna nivå behandlar åtgärder som sker på en mer 

kortsiktig, operativ nivå (Björklund, 2012) men kan trots det ge en signifikant påverkan på 

transportutförandet (McKinnon & Woodburn, 1996). Sådana förändringar har även en låg påverkan 

på den övriga verksamheten (Björklund, 2012) vilket gör att denna nivå av miljöåtgärder passar 

Runsvengruppens behov.  

Det finns många olika åtgärder för att minska miljöpåverkan på denna beslutsnivå. Det kan exempelvis 

handla om byte av motorer eller aerodynamiska tillägg på fordonet (Björklund, 2012). Vid sådana 

förändringar påverkas ibland kostnaden för transporten, exempelvis genom förändrad 



Inledning 
 

2 

bränsleförbrukning, samt i vissa fall leveransservicen, exempelvis genom att minska körhastigheten 

(Björklund, 2012). Vid beslut kring dessa förändringar behöver därför hänsyn tas till effekten på 

miljöpåverkan för transporterna samt de kostnads- och leveransserviceeffekter som uppstår.  

Sammanfattningsvis ställs det högre krav från både konsumenter och myndigheter på företags 

miljöarbete samtidigt som transportsektorn under senare år ökat sin miljöpåverkan. Ett viktigt steg i 

företags miljöarbete är även att kunna beräkna sin miljöpåverkan i dagsläget något som 

Runsvengruppen inte gör. Det är således av intresse att utveckla en metod för att beräkna 

miljöpåverkan för Runsvengruppens transporter. Vidare bör hänsyn tas till miljö-, kostnad- samt 

leveransserviceeffekten vid beslut om att implementera åtgärder för att minska miljöpåverkan av 

Runsvengruppens transporter. För att göra detta måste även metoder för att beräkna dessa effekter 

fastställas.  

1.2 SYFTE  
Denna studie syftar till att utveckla beräkningsmetoder för både miljöpåverkan för Runsvengruppens 

transporter i nuläget samt miljö-, kostnads- och serviceeffekten av åtgärder för att reducera 

transporternas miljöpåverkan på operativ nivå. 

1.3 KRAV PÅ AKADEMISKT ARBETE 
Eftersom akademiska arbeten syftar till att bygga vidare på existerande kunskap finns det vissa krav 

vid genomförande av denna typ av studie. För att studien ska kunna bygga vidare på existerande 

teorier krävs att författarna visar en förståelse för vilka teorier och modeller som finns inom området 

och diskuterar hur studiens resultat överensstämmer med dessa. Akademiska arbeten syftar även att 

inneha både ett allmänt och teoretiskt intresse vilket gör att studien behöver utgå ifrån generella 

problemställningar och inte endast vara inriktad på ett visst företags problem. Utöver det krävs att 

vetenskapliga metoder används samt att studiens olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt för att på 

så sätt skapa en hög trovärdighet. (Björklund & Paulsson, 2012)  
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2 NULÄGESBESKRIVNING  

Eftersom denna studie utgår från en fallstudie hos Runsvengruppen presenteras i detta avsnitt en 
företagsbeskrivning för att skapa en förståelse för företagets situation. 

2.1 FÖRETAGSBESKRIVNING  
Runsvengruppen är ett svenskt detaljhandelsföretag med fokus på att erbjuda kunderna produkter till 

ett lågt pris. Starten av Runsvengruppen börjar med att den 24-årige Rune Svensson år 1948 köpte en 

egen lanthandel i norra Östergötland. Stora partier inhandlades direkt från fabriker medan 

försäljningen skedde via postorder och säljturnéer runt om i landet. Under 1950-talet började 

Runsvensgruppen handla på den kinesiska marknaden för att uppnå konkurrensfördelar på den hårt 

prispressade marknaden. Handeln med Asien och Kina var då tämligen outvecklad och blev en stor 

framgång för företaget. Verksamheten växte snabbt och det första egna varuhuset öppnade 1961 i 

Linköping. När lokalerna inte längre räckte till för att stödja verksamheten anskaffades nya lokaler i 

Skänninge där företagets huvudkontor samt centrallager är beläget än idag. En milstolpe i 

Runsvengruppens historia var köpet av ÖoB (Överskottsbolaget) år 1992 och dess nio varuhus. Genom 

att samordna sin tidigare verksamhet med ÖoB:s kunde skalfördelar utnyttjas. Sedan dess har 

företaget växt ytterligare och har i dagsläget mer än 100 etableringar. 2015 uppgick omsättningen till 

cirka 4,1 miljarder SEK. (Runsvengruppen AB, 2017) 

Runsvengruppens affärsprocess beskrivs i Figur 1 nedan och är uppdelad mellan varuförsörjning och 

försäljning samt stödjande funktioner som ledning och administration. Företagets två dotterbolag, 

Runsven AB samt ÖoB, ansvarar för var sin del. Varuförsörjningen sköts av Runsven AB som utvecklar 

sortimentet och säkerställer ett effektivt varuflöde. Försäljningen hanteras av ÖoB som har en tydlig 

lågprisprofil och ständigt levererar nya lågpriserbjudanden. (Runsvengruppen AB, 2017) 
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Figur 1. Runsvengruppens affärsprocess (Runsvengruppen AB, 2017) 

2.1.1 Runsven AB 

Bolagets främsta uppgift är att försörja det egna försäljningskonceptet med bra varor till ett lågt pris. 

Majoriteten av inköpen sker via utländska leverantörer, främst från Europa, Sydamerika och Asien. 

För att underlätta affärsverksamheten i Asien och relationerna med leverantörerna är Runsven AB 

även representerat i Shanghai. Förutom inköp hanterar bolaget även den logistik som krävs för att 

transportera varorna från leverantör till butikshyllan. Samtliga transporter sker via koncernens 

centrallager som är beläget i Skänninge. Lagret har en total yta om cirka 65 000 m2 och härifrån skickas 

varje månad runt 35 000 pallar ut till ÖoB:s varuhus. (Runsvengruppen AB, 2017) 

2.1.2 ÖoB AB  

I stort sett hela Runsvensgruppens försäljning sker genom ÖoB:s varuhus. En begränsad grossisthandel 

förekommer även, något som är en kvarleva från företagets tidiga verksamhet. Verksamheten har 

historiskt haft en tydlig lågprisprofil som även bibehålls idag. I regel är varuhusen belägna i utkanten 

av städerna men på senare år har ÖoB även börjat med så kallade ”citybutiker”. Dessa är centralt 

belägna vilket ger andra förutsättningar i form av leveransmöjligheter och layout. (Runsvengruppen 

AB, 2017) 

2.2 RUNSVENGRUPPENS LOGISTIK 
Nedan presenteras Runsvengruppens transportlogistik i nuläget samt vilka faktorer som är viktigast 

för Runsvengruppen vid logistikbeslut. 

2.2.1 Runsvengruppens transporter 

Runsvengruppens transporter kan delas upp i två olika kategorier: transporter från leverantör till 

centrallagret i Skänninge och transporter från centrallagret i Skänninge ut till butik (Berglund, 2017).  

Enligt varupåfyllnadschef Tobias Fors & importchef Martin Strandell på Runsvengruppen (2017) sker 

transporterna från leverantörer på olika sätt beroende på var leverantören är lokaliserad. Gods som 
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inkommer till centrallagret från leverantörer inom Europa fraktas huvudsakligen med hjälp av lastbil. 

I vissa fall används dock tåg under delar av sträckan. 

Gods som inkommer från Asien skeppas veckovis i container till europeiska hamnar som Antwerpen 

och Bremen där omlastning sker till mindre fartyg som fortsätter till hamnen i Norrköping. Från 

Norrköping skickas sedan containrarna till centrallagret i Skänninge med lastbil. Runsvengruppen 

skickar cirka 3000 TEU med båt om året, där TEU står för Twenty-foot Equivalent Unit och betyder 

motsvarande en tjugo-fots container (Strandell, 2017). Enligt Strandell kan de största båtarna 

Runsvengruppen använder sig av kan frakta upp till 20 000 TEU per transport. I ett fåtal fall sker även 

transport från Asien med tåg. 

Slutligen sker transporterna från centrallagret i Skänninge ut till butik med lastbil. Enligt Berglund 

(2017) arbetar Runsvengruppen kontinuerligt med att öka fyllnadsgraden på dessa transporter och 

fyller de flesta av sina transporter. Majoriteten av dessa transporter utförs av transportföretaget DB 

Schenker (Strandell, 2017). 

Runsvengruppen äger inga egna lastbilar eller fartyg vilket innebär att samtliga transporter utförs av 

tredje part (Fors & Strandell, 2017). Enligt transportchef Ola Uhrström på Runsvengruppen (2017) är 

det gemensamt för samtliga transporter att godset lastas på europapallar. Det medför att 

transporternas last samt fordonens lastkapacitet i regel anges i antalet pallplatser. Uhrström (2017) 

menar därför att kostnader och miljöeffekter för Runsvengruppens transporter bör beräknas per pall.  

2.2.2 Kostnads-, leveransservice- och miljöfokus för Runsvengruppen 

Runsvengruppens affärsidé benämns som ”Smart Buy” (Runsvengruppen, 2017) och presenteras 

nedan. 

”Runsvengruppen ska erbjuda marknaden attraktiva lågpriskoncept med de rätta 

produkterna till kunder som vill handla smart, enkelt och trevligt.” 

Enligt affärsidén är huvudfokus för Runsvengruppen att erbjuda ett lågpriskoncept. Det stöds av ÖoB:s 

ledord ”Priset är skillnaden” (ÖoB, 2017). Fors & Strandell (2017) anser dessutom att priset är den 

viktigaste faktorn vid logistikbeslut. För att kunna erbjuda låga priser är ett viktigt steg för att bibehålla 

vinst att minska kostnaderna. Således är kostnadseffekten den viktigaste faktorn vid logistikbeslut för 

Runsvengruppen. 

Den andra delen i Runsvengruppens affärsidé är att erbjuda de rätta produkterna till kunder som vill 

handla smart, enkelt och trevligt. En del i detta erbjudande handlar om att kunna ge kunder en 

leveransservice som gör att handlandet blir en enkel upplevelse. Enligt Fors & Strandell (2017) arbetar 

Runsvengruppen främst med leveransserviceelementen leveranssäkerhet (rätt produkt i rätt mängd i 

rätt kvalitet) och ledtid (leveranstid). Utöver detta är leveranspålitlighet (tillförlitlighet i ledtiden) ett 

mått Runsvengruppen tar hänsyn till.  

I Runsvengruppens affärsidé benämns inte miljö eller hållbarhet. Trots det är det en faktor som enligt 

Fors & Strandell (2017) delvis finns med i tankarna vid logistikbeslut på Runsvengruppen. I dagsläget 

är dock miljö och hållbarhet inte något som mäts hos Runsvengruppen. Enligt Berglund (2017) är det 

dock en faktor som Runsvengruppen är intresserade av att arbeta mer med och ta med i fler 

logistikbeslut. Runsvengruppen har även implementerat ett CSR-råd som delvis arbetar med 

miljöfrågor (Strandell, 2017).  

 



 

6 

3 REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras teori kring transportlogistik, transporters miljöpåverkan, mätning av 
miljöpåverkan och vilka åtgärder som kan genomföras för att reducera miljöpåverkan. Därefter 
presenteras teori kring leveransservice för att sedan följas av teori kring kostnadsberäkningar inom 
logistik. Då många åtgärder för att reducera miljöpåverkan även är förknippade med en 
investeringskostnad avslutas referensramen med ett avsnitt kring investeringskalkylering. 
 

3.1 TRANSPORTLOGISTIK 
Alla företag som hanterar produkter är beroende av transport på något sätt. Transporter behövs för 

att få in rätt material eller produkter in till företaget och sedan ut till kund, vilket Lambert & Stock 

(2001) beskriver som ”movement of products from point-of-origin to point-of-consumption”. På grund 

av globalisering och förbättrade transportlösningar har transportsektorns betydelse vuxit starkt med 

åren. En prognos från trafikverket säger att antalet tonkilometer (lastens vikt multiplicerat med 

transporterat avstånd) transporterat gods kommer att öka med 61 % fram till 2050 (Trafikverket, 

2012). Oskarsson et al. (2013) tar upp några möjliga orsaker till ökad transportanvändning: 

➢ Enklare gränshandel och färre tullar ➢ Bättre infrastruktur 

➢ Snabbare och mer pålitliga fordon ➢ Centralisering av produktion och distribution 

För att transportera gods har företag många transportalternativ att välja på där lastbil, tåg, båt, flyg 

och pipeline är de vanligaste (Björklund, 2012). Av den totala mängden tonkilometer fraktat gods inom 

EU utgick år 2014 ungefär 49 % av vägtransporter, följt av båttransporter med cirka 36 % och tåg med 

12 % (European Commission, 2016). Pipelines var mindre vanligt med 4 % följt av lufttransporter som 

endast utgjorde 0,1 %. 

För att välja transportslag behöver företagen göra en noga övervägning av både kostnader och 

servicerelaterade faktorer (Liberatore & Miller, 1995). Utöver detta kan ett byte av transportslag 

innebära stora miljökonsekvenser. Det finns dock inte något uppenbart svar på vilket transportslag 

som är mest miljövänligt eftersom mycket kan bero på fordonets tekniknivå, som exempelvis typ av 

motor, eller vilken fyllnadsgrad som kan uppnås med fordonet (Björklund, 2012).  

3.2 TRANSPORTERS MILJÖPÅVERKAN 
Logistik i allmänhet och vägtransporter i synnerhet ger upphov till flertalet externa effekter som 

exempelvis luftföroreningar, buller och olyckor (McKinnon et al., 2015). I detta avsnitt diskuteras de 

olika metoder som finns tillgängliga för att mäta dessa samt vilka konsekvenser som effekterna har på 

omvärlden.  

De externa effekterna från logistiken brukar delas upp i direkt och indirekt påverkan. Med direkt 

påverkan menas exempelvis utsläpp från transportfordon som är en omedelbar följd av ett 

transportarbete. Indirekt påverkan kan se ut på många olika sätt. Ett exempel är hur logistiska 

framsteg har möjliggjort för globalisering som i sin tur lett till att infrastruktur byggts upp i tidigare 

lågutvecklade länder med känslig miljö. (McKinnon et al., 2015) 
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3.2.1 Luftföroreningar 

Vilka utsläpp som godstransporter ger upphov till är starkt kopplat till vilken typ av bränsle som 

används (McKinnon et al., 2015). I dagsläget finns enligt McKinnon et al. många alternativa bränslen 

tillgängliga men trots detta är relativt utsläppsintensiva drivmedel som diesel och bensin vanligast vid 

godstransporter. Både diesel och bensin innehåller väte och kol som vid perfekt förbränning bildar 

vätedioxid (vatten) respektive koldioxid. Då förbränningen i motorer sällan är fullständig resulterar 

den även i andra föroreningar som kolväten, kolmonoxid och kväveoxider. Vidare resulterar även 

bränsleförbränning utsläpp av luftburna och inandningsbara partiklar. Sådana utsläpp finns i många 

olika former men kan exempelvis röra sig om sot (McKinnon et al., 2015). På grund av partiklarnas 

mikroskopiska natur är det dock mycket svårt att mäta utsläppen. Det är inte ovanligt att partiklarna i 

fråga har en radie på 10 mikrometer eller mindre och i dagsläget finns det inga tillförlitliga metoder 

för att fastställa utsläppen från olika motorer under olika förhållanden (McKinnon et al., 2015). 

Utsläppsintensiteten, det vill säga mängden utsläpp vid förbränning av en viss mängd bränsle, för ett 

visst bränsle beror på dess kemiska sammansättning och är vid normal förbränning given på förhand. 

Exempelvis presenterar Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2017) sådan 

statistik. På grund av att ny motorteknik och avgasreningssystem utvecklas kan denna dock 

modifieras. En effekt av detta blir att utsläppintensiteten skiljer sig mellan olika fordon som använder 

olika motorer (McKinnon et al, 2015).   

En liten del av godstransporter genomförs med hjälp av elfordon. För att avgöra vilka utsläpp som 

sådana transporter ger upphov till måste produktionen av elektriciteten undersökas vilket kan skilja 

sig kraftigt mellan olika länder. I länder som exempelvis Sverige är andelen fossila bränslen låg vid 

elproduktionen vilket leder till att gods som transporteras via eldrivna fordon medför mindre utsläpp. 

Dock bör hänsyn tas till andra miljömässiga aspekter som exempelvis effekterna av kärnkraft. 

(McKinnon et al. 2015) 

De negativa effekterna av olika föroreningar kan enligt McKinnon et al. (2015) delas in i lokala, 

regionala samt globala effekter, se Tabell 1. Lokala effekter påverkar bara den omedelbara 

omgivningen till utsläppens källa. Regionala effekter påverkar mycket större geografiska områden och 

kan ge effekter långt ifrån utsläppens källa. Globala effekter påverkar hela jordens atmosfär.  

Tabell 1. Utbredning av transportrelaterade föroreningars effekter. (McKinnon et al., 2015)  

Effekt PM HM NH3 SO2 NOx NMVOC CO CH4 CO2 N2O 

Lokala           

Hälsa och 
livskvalité 

X X X X X X X    

Regionala           

Försurning   X X X      

Fotokemisk 
smog 

    X X X    

Globala           

Växthuseffekt 
(direkt 
påverkan) 

       X X X 

Växthuseffekt 
(indirekt 
påverkan) 

    X X X X   

PM – luftburna partiklar, HM – tungmetaller, NH3 – Ammoniak, SO2 – svaveldioxid, NOx – kväveoxider, NMVOC – lättflyktiga 
kolväten (metan exkluderat), CO – kolmonoxid, CH4 – metan, CO2 – koldioxid, N2O – kvävedioxid 
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3.2.2 Globala effekter av luftföroreningar 

Enligt FN:s ”Intergovernmental Panel on Climate Change” är de vetenskapliga bevisen för att mänsklig 

aktivitet är huvudorsaken till den globala uppvärmningen entydiga (IPCC, 2013). Vidare konstateras 

att de så kallade växthusgaserna, naturliga och antropogena, avger och absorberar strålning inom det 

spektrum av våglängder som jordens yta, atmosfären och moln avger. Då växthusgaserna släpper 

igenom mer solljus till jordens yta än vad de tillåter studsa tillbaka ut i rymden uppstår 

växthuseffekten. FN:s ”Intergovernmental Panel on Climate Change” fastslog 1996 27 olika 

växthusgaser som har denna egenskap (IPCC, 1996). I Kyoto-protokollet (UNFCCC, 1997) sorterades 

dessa in i sex olika kategorier: 

➢ Koldioxid (CO2) 

➢ Metan (CH4) 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Freoner (HFC) 

➢ Perflourerade kolföreningar (PFC) 

➢ Svavelhexaflourid (SF6) 

Utsläpp av växthusgaser definieras som den totala massan av utsläpp till atmosfären över tid.  I regel 

rapporteras växthusgaser i koldioxidekvivalenter som beräknas genom att multiplicera massan av 

växthusgasens utsläpp med dess globala uppvärmningspotential. Den globala 

uppvärmningspotentialen för en typ av växthusgas är ett mått på dess effekt relativt en lika stor mängd 

koldioxid över en viss tid, se Tabell 2. (McKinnon et al., 2015) 

Tabell 2. Växthusgasernas globala uppvärmningspotential (McKinnon et al., 2015) 

Växthusgas Växthusgasernas globala 
uppvärmningspotential (GWP) 

Koldioxid (CO2) 1 

Metan (CH4) 21 

Kväveoxid (N2O) 310 

Freoner (HFC) 140 – 11700 

Perflourerade kolföreningar (PFC) 6500 – 9200 

Svavelhexaflourid (SF6) 23900 

Hickman et al. (1999) redogör i sin studie för vilka transportrelaterade utsläpp som leder till olika 

miljöeffekter. Av de sex kategorier växthusgaser som återfinns i Kyotoprotokollet anses koldioxid, 

metan samt kväveoxider frigöras i samband med transport och bränsleförbrukning. Vidare publicerar 

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) årligen ett hjälpmedel riktat till företag 

för att underlätta beräkningar av verksamhetens miljöpåverkan. De växthusgaser som BEIS har valt att 

utvärdera företags transporter ifrån överensstämmer med Hickman et al. (1999). United States 

Environmental Protection Agency (EPA, 2017) listar också koldioxid, metan samt kväveoxider som de 

växthusgaser som transportsektorn bidrar till att släppa ut men lägger dessutom till freoner (HFC). 

Anledningen till detta är att freoner kan användas som köldmedium vilket ofta är fallet vid transport 

som kräver nedkylning.  

3.2.3 Regionala effekter av luftföroreningar 

Försurning orsakas av utsläpp av ammoniak, svaveldioxid samt kväveoxider vilket hämmar växt- och 

djurliv. De två förstnämnda är enligt Hickman (1999) transportrelaterade utsläpp medan ammoniak 

inte bildas vid bränsleförbrukning. Värt att notera är dock att på grund av ny lagstiftning så har 

utsläppen av svaveldioxid från väg- och tågtransporter minskat kraftigt och står idag enbart för en låg 
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andel av den försurning som sker onaturligt. Problemet är dock större för båttransporter där bränsle 

med högre halter av svaveldioxid används. (McKinnon et al., 2015) 

Fotokemisk smog är ett annat fenomen orsakad av transportrelaterade föroreningar vars effekter kan 

sträcka sig över stora områden (Hickman et al., 1999). Ozon bildas naturligt i atmosfären något som 

är essentiellt för allt liv på jorden då ozonet i stratosfären absorberar skadlig ultraviolett strålning från 

solen. Under inverkan av solljus kan dock ozon även bildas till följd av luftföroreningar som 

kväveoxider, lättflyktiga organiska föreningar och kolmonoxid (Hickman et al., 1999; McKinnon et al, 

2015). Detta ozon bildas på en mycket lägre höjd, nära jordens yta till skillnad från det ozon som bildas 

på naturlig väg, och kan tillsammans med andra luftföroreningar bilda smog. Det sker främst i urbana 

områden med hög utsläppsintensitet (SMHI, 2016). Sådan smog kan leda till nedsatt lungkapacitet och 

förvärrar astma (McKinnon et al., 2015). McKinnon et al. (2015) framhåller kväveoxider till den mest 

bidragande faktorn till att marknära ozon bildas. Även Naturvårdsverket (2017) fastställer att 

kväveoxider har en stark inverkan samtidigt som förekomsten av lättflyktiga organiska föreningar 

minskat i Sverige. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 50 % och utsläppen från transporter har 

stått för den största minskningen. Detta beror främst på att hårdare avgaskrav har införts. 

3.2.4 Lokala effekter av luftföroreningar 

Kväveoxider (NOx) bildas när kväve och syre reagerar med varandra i samband med förbränning vid 

höga temperaturer. Kort exponering är oskadligt men lång exponering till relativt låga nivåer av 

kväveoxider kan påverka lungkapaciteten. Olika kolväten bildas vid ofullständig förbränning och 

många av dessa är cancerframkallande. Vilka nivåer som krävs för att exponering ska orsaka cancer är 

dock okänt. Vidare kan ozon bildas när solljus reagerar med kväveoxider eller kolväten. Exponering till 

höga halter av ozon kan leda till andningsproblem och illamående. (McKinnon et al., 2015) 

3.2.5 Buller 

En stor skillnad på buller som utsläpp och exempelvis luftföroreningar är att påverkan på omgivningen 

är begränsad till den tid som utsläppen sker (Doll & Wietschel, 2008). De negativa effekter som buller 

ger upphov till är dels irritation och störning men även sömnproblem, nedsatt kognitiv förmåga vilket 

leder till lägre produktivitet samt kommunikationssvårigheter. Lång exponering till buller kan även 

leda till fysiska skador som nedsatt hörsel (den Boer & Schrothen, 2007). Barn som bor i områden med 

höga bullernivåer uppvisar även mer problem med ångest (Matsuoka et al., 2011).  

Enligt Folkhälsoinstitutet (2017) har andelen av befolkningen som upplever sig störda av trafikbuller 

minskat sedan 1990 trots att mängden trafik har ökat. Detta beror bland annat på ny motorteknik, 

aerodynamisk fordonsdesign och nya däckteknik. Dessutom har allt hårdare EU-krav på fordons 

ljudnivåer införts (McKinnon et al., 2015). 

3.2.6 Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål som beskriver hur miljön i Sverige ska vara. Av dessa 16 

kan 7 stycken härledas till transportsektorn och presenteras nedan. (Naturvårdsverket, 2017) 

Växthusgaser som exempelvis koldioxid som släpps ut på grund av antropogena processer leder till en 

förstärkt växthuseffekt och klimatpåverkan. Det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige 

och i världen är förbränning av fossila bränslen, industriprocesser och transporter. I de nordligare 

breddgrader där Sverige är beläget riskerar klimatpåverkan även att bli större än i världen i 

genomsnitt. För att minska risken för farlig påverkan på klimatet bedöms en ökning av den globala 

medeltemperaturen behövas begränsas till maximalt två grader jämfört med medeltemperaturen 

innan industrialiseringen. (Naturvårdsverket, 2017) 
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Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (1), Begränsad klimatpåverkan, vilket 

omfattar följande utsläpp: 

➢ Koldioxid (CO2) 

➢ Metan (CH4) 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Freoner (HFC) 

➢ Perflourerade kolföreningar (PFC) 

➢ Svavelhexaflourid (SF6) 

Luftföroreningar har en negativ inverkan på människors hälsa och kan leda till förkortad livslängd. De 

kan också leda till korrosion som accelererar nedbrytningen av material som metaller, plast och 

kalksten vilket kan leda till skador på byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål. 

Luftföroreningar kostar också samhället mycket pengar i form av bland annat sjukvård och 

reparationsarbeten. Transporter i form av framförallt vägtrafik bidrar kraftigt till att försämra 

luftkvalitén. De flesta luftföroreningarna har främst en lokal påverkan vilket leder till att tätorter 

drabbas hårdas. Svaveldioxid och marknära ozon kan dock spridas över större områden (regionala 

effekter). (Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (2), Frisk luft, vilket omfattar följande 

utsläpp: 

➢ Bensen 

➢ NMVOC 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Partiklar i luft 

➢ Svaveldioxid (SO2) 

 

Skogar, sjöar och vattendrag försuras till viss del naturligt. Genom att släppa ut försurande ämnen har 

dock människan accelererat denna utveckling. Ökad försurning leder till korrosion, men kan även ha 

negativa effekter på dricksvatten och i förlängningen människors hälsa. Utsläpp från transporter, 

industrier, värme- och elkraft samt jordbruk bidrar till försurning. (Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (3), Bara naturlig försurning, vilket 

omfattar följande utsläpp: 

➢ Svaveldioxid (SO2) 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Ammoniak (NH3) 

Miljön i haven påverkas av utsläpp av miljögifter, överfiske, utsläpp av näringsämnen och spridning av 

främmande arter. Denna påverkan stör den biologiska mångfalden och viktiga ekosystem. 

Båttransporter bidrar till spridningen av främmande arter. När fartyget är lätt lastad pumpas 

barlastvatten in i barlasttankarna för att öka dess stabilitet och när fartyget sedan återigen lastas 

pumpas detta vatten ut igen. På detta vis kan vattenlevande växter och djur transporteras över haven. 

(Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (4), Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, vilket omfattar följande utsläpp: 

➢ Barlastvatten 
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I Sverige finns det stora skogsområden, över hälften av landets yta är täckt av skog. Miljötillståndet i 

skogen påverkas bland annat av den pågående klimatförändringen samt nedfall från luftföroreningar 

som kan leda till exempelvis försurning. (Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (5), Levande skogar, vilket omfattar 

följande utsläpp: 

➢ Koldioxid (CO2) 

➢ Metan (CH4) 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Freoner (HFC) 

➢ Perflourerade kolföreningar (PFC) 

➢ Svavelhexaflourid (SF6) 

➢ Svaveldioxid (SO2) 

➢ Ammoniak (NH3) 

Urbaniseringen har inneburit att städerna breder ut sig och dess centrala delar förtätas. Behovet av 

transporter till städerna ökar till följd av detta och därmed luftföroreningar och bullernivåer. Det finns 

även andra negativa effekter så som minskade grönområden i städerna. (Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (6), God bebyggd miljö, vilket omfattar 

följande utsläpp: 

➢ Buller 

Att behålla en biologisk mångfald är viktigt för att ekosystem ska fungera och göra nytta. Genom ett 

hårt nyttjande av mark och vatten riskeras detta dock att sättas ur spel. Byggnader och vägar gör att 

landskapet blir mer uppdelat vilket gör det svårare för växt och djurliv att sprida sig och försämrar 

deras livsvillkor. (Naturvårdsverket, 2017) 

Med bakgrund till detta har Sveriges riksdag antagit miljömål (7), Ett rikt växt och djurliv, vilket 

begränsar anläggandet av infrastruktur som kan hota den biologiska mångfalden. 

3.2.7 Metoder för miljöberäkning 

Enligt Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2016) kan utsläppsmängden av olika 

utsläppstyper i samband med transport beräknas baserat på fordonstyp och sträcka. Sådana 

beräkningar kräver enbart att användaren anger vilken typ av fordon som transporten utförs med. 

Beräkningarna kan sedan genomföras baserat på statistiska data av bränsleförbrukningen för liknande 

fordon. Denna typ av beräkning underlättar för användaren då det är lätt att uppskatta vilken 

fordonstyp som används samt dess vikt. Nackdelen är dock att resultatet blir osäkert eftersom 

bränsleförbrukningen kan skilja sig mellan olika fordon inom samma viktklass (Department for 

Business, Energy & Industrial Strategy, 2016). En mer exakt beräkningsmetod är att basera 

uträkningarna på den faktiska bränsleförbrukningen för respektive fordon. Detta kräver en mer 

omfattande insamling av information men ger ett i slutändan precisare resultat.  

Enligt IPCC (2006) genomförs dessa beräkningar enligt Fel! Hittar inte referenskälla. nedan. 

Bränsleförbrukningen och utsläppsintensiteten kan i sin tur beräknas med olika exakthet. Hänsyn kan 

tas till fordonstyp, motorteknik och katalysatorer eller rörelsedata. 
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𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑗(𝑔) = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖(𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗(
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 

Ekvation 1. Utsläppsberäkning 

3.3 ÅTGÄRDER FÖR ATT REDUCERA TRANSPORTERS MILJÖPÅVERKAN 
För att minska miljöpåverkan hos godstransporter finns flera sätt att dela upp metoderna. Macharis 

(2014) diskuterar de fyra A:na som ett sätt att dela upp metoder för att förbättra miljöpåverkan hos 

ett logistiksystem, vilka är Awareness, Avoidance, Acting and Shifting och Anticipation. Awareness 

handlar om att företagen ska vara medvetna om den miljöpåverkan de förorsakar för att på så sätt 

kunna arbeta med att förbättra den. Mätning av miljöpåverkan är ofta bristande hos svenska 

detaljhandelsföretag (Björklund & Forslund, 2014) vilket gör att Awareness är ett område som ofta 

innehar förbättringspotential. 

Det andra området är Avoidance, vilket handlar om att minska mängden transportanvändning. Det är 

enligt Macharis (2014) oftast svårt för företag att minska mängden gods som ska transporteras. Ett 

sätt att göra det kan dock vara att utföra mer produktion närmare kund, exempelvis genom 3D-

printing i butik. Företag arbetar vanligen med att undvika transport genom samlastning och att öka 

lastkapaciteten. Exempelvis ger ökning av lastvikten för lastbilar en signifikant minskning av utsläppen 

av koldioxid per tonkilometer (McKinnon & Piecyk, 2010). 

Det tredje området är Acting & Shifting, vilket enligt Macharis (2014) handlar om att byta 

transportslag. Enligt Europakommissionen är en viktig metod för att minska utsläppen av växthusgaser 

att byta från vägtransporter till transportslag som har mindre miljöpåverkan, som tåg och båttransport 

(European Commission, 2011). 

Det fjärde området är Anticipation som handlar om att använda ny fordonsteknik för att minska 

miljöutsläppen. Enligt Macharis (2014) är ny fordonsteknik fundamentalt för att kunna arbeta mot helt 

koldioxidfria transporter. Exempelvis möjliggör byte från dieselmotorer till elektriska motorer 

generellt en minskning av koldioxidutsläppen. 

Det finns andra metoder för att dela upp miljöåtgärder inom transporter förutom de fyra A:na. Weijers 

et al. (2012) har i en intervju med tredjepartslogistiker tagit fram 12 förbättringsåtgärder för att 

minska koldioxidutsläppen: 

➢ Utbilda förare inom sparsam körning ➢ Införskaffa mer miljövänliga fordon 

➢ Kontrollera lufttrycket i däcken ➢ Övervaka körhastigheter 

➢ Använda alternativa transportslag ➢ Använda mer biobränsle 

➢ Öka lastkapaciteten ➢ Införskaffa elfordon 

➢ Öka effektiviteten ➢ Minska totala körsträckan 

➢ Undvika tomlaster ➢ Minska energiförbrukning i lager och 
omlastningscentraler 

  

Björklund (2012) kategoriserar åtgärder som rör styrning av transportresurser i de tre områdena (1) 

minskning av varje transportslags miljöpåverkan, (2) effektivare transportutnyttjande och (3) byta 

transportslag. Av de åtgärder Weijers et al. (2012) tar upp handlar sju om att minska transportslagets 

miljöpåverkan, tre om effektivare transportutnyttjande, en om att byta transportslag och en handlar 
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inte om styrning av transportresurser. De åtgärder Björklund (2012) tar upp kan jämföras med de fyra 

A:na där Avoidance och effektivare transportutnyttjande, Acting & Shifting och byte av transportslag 

samt Anticipation och att minska ett transportslags miljöpåverkan handlar om liknande förändringar. 

För att minska ett transportslags miljöpåverkan tar Björklund (2012) upp de fyra exemplen byta 

drivmedel, avgasrening och motorteknik, fordonsdesign samt sparsam körning. I Tabell 3 nedan visas 

sambandet mellan de tre olika modellerna av åtgärder. 

Tabell 3. Jämförelse mellan åtgärder av Macharis (2014), Björklund (2012) och Weijers et al. (2012) 

Nedan presenteras de områden av miljöåtgärder som fler än en av författarna i Tabell 3 ovan tar upp, 

med utgångspunkt i kategoriseringen av Björklund (2012). 

3.3.1 Effektivare transportutnyttjande 

Effektivare transportutnyttjande kan uppnås genom samlastning, ruttplanering och olika typer av 

informationsteknik. Samlastning eller konsolidering innebär att gods till och från olika leverantörer 

och kunder lastas på samma fordon. På detta sätt används tillgängliga resurser på ett effektivare sätt 

och fyllnadsgraden ökar. Dock kan leveransservicen påverkas negativt eftersom leveranssystemet blir 

mer komplext och känsligt. (Björklund, 2012)  

Vilken rutt som transporterna använder samt i vilken ordning som godset lastas kan också inverka på 

miljöpåverkan (Björklund, 2012). Enligt McKinnon et al. (2015) existerar många olika 

ruttplaneringsprogram som möjliggör stora besparingar inom transportanvändandet.  

3.3.2 Byta transportslag 

Ett sätt att minska transporters miljöpåverkan är att byta från ett mindre energieffektivt transportslag 

till ett mer energieffektivt. Åtgärder av denna typ kan ha mycket stora miljökonsekvenser. Det är dock 

inte så att ett transportslag alltid är att föredra över ett annat. Miljövinsterna är starkt beroende av 

fordonets teknik, fyllnadsgrader samt vilket bränsle som används. Exempelvis kan en lastbil med god 

fyllnadsgrad och med god design ha lägre miljöpåverkan än en järnvägstransport med låg fyllnadsgrad 

och är begränsad till de rutter som järnvägsnätet erbjuder. Ofta är åtgärder av denna typ komplicerade 

att genomföra. Det beror på att olika transportslag är olika beroende av vilken infrastruktur som 

existerar eller så är godset svårt att transportera i vissa transportslag. Vidare kan ett byte av 

transportslag leda till stora leveransservice- samt kostnadseffekter. (Björklund, 2012)  

Macharis (2014) Björklund (2012) Weijers et al. (2012) 

Awareness   

Avoidance Effektivare transportutnyttjande 
Undvika tomlaster 
Minska totala körsträckan 
Öka lastkapaciteten 

Acting & Shifting Byta transportslag Använda alternativa transportslag 

Anticipation 

Minska ett transportslags 
miljöpåverkan: 

 

     Byte av drivmedel 
Använda mer biobränsle 
Införskaffa elfordon 

     Avgasrening och motorteknik Öka effektiviteten 

     Fordonets design Införskaffa mer miljövänliga fordon 

     Sparsammare körning 
Utbilda förare inom sparsam körning 
Kontrollera lufttrycket i däcken 
Övervaka körhastigheter 

  
Minska energiförbrukning i lager och 
omlastningscentraler 
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3.3.3 Byta drivmedel 

Tanken med att byta drivmedel är att gå från att använda fossila bränslen till att hitta nya, 

förnyelsebara alternativ. Exempel på förnyelsebara drivmedel som kan användas är etanol, naturgas, 

el och biobränslen (Weijers et al., 2012). Trots att dessa drivmedel medför stora miljöfördelar är det 

inte alltid bättre för företag att byta. Kostnaden för att producera förnyelsebara bränslen är generellt 

sätt dyrare än att utvinna fossila bränslen vilket gör att det ofta inte är lika ekonomiskt lönsamt för 

företag att byta till dessa drivmedel. (Björklund, 2012) 

En annan nackdel med förnyelsebara bränslen är att det finns en hög grad osäkerhet kring dessa. På 

längre sikt kan det vara svårt att avgöra kostnadseffekten eftersom det ständigt sker förändringar 

kring subventioneringen av olika typer av bränsle. Dessutom finns det inte någon enhetlig strategi 

kring vilka bränsletyper som kommer satsas på i framtiden vilket gör att det kan vara svårt att förutspå 

tillgången, både gällande produktionen av bränsletypen samt distributionen och var det går att tanka. 

Denna osäkerhet gör att det därför kan vara svårt att uppskatta andrahandsvärdet för fordon drivna 

med alternativa bränslen. (Björklund, 2012) 

3.3.4 Avgasrening och motorteknik 

Utvecklingen av ny fordonsteknik möjliggör att utsläppen från fordon kan minska. Mellan 1967 och 

2007 har tekniska förbättringar gjort att bränsleeffektiviteten i genomsnitt ökat med ungefär en 

procent per år för nya lastbilar (McKinnon et al., 2015). Mycket tyder på att denna trend kommer 

fortsätta de kommande åren och möjliggöra att ny teknik kan förbättra bränsleeffektiviteten ännu 

mer (Piecyk & McKinnon, 2010). 

Utöver det har katalysatorer gjort att utsläppen av flera miljöfarliga ämnen kunnat minska (Björklund, 

2012). Ny motorteknik har även gjort att utsläppen av kväveoxider reducerats till mindre än en 

tredjedel mellan 1985 och 2005 (Blinge & Svensson, 2006).  

3.3.5 Fordonsdesign 

Förbättring av fordonens design kan huvudsakligen ske på två sätt för att minska miljöpåverkan. En 

lastbil som designas med utökad lastkapacitet kan frakta mer utan att proportionerligt öka 

miljöutsläppen. Det förutsätter dock att det finns behov att transportera mer så att den utökade 

lastkapaciteten kommer till användning. (Björklund, 2012) 

Det andra sättet fordonsdesignen kan medföra positiva miljöeffekter är genom att utforma fordonen 

aerodynamiskt, vilket minskar luftmotståndet och i sin tur bränsleåtgången. Det kan ske både genom 

att tillverka fordonet på ett aerodynamiskt sätt, exempelvis ersätta en lastbils yttre backspeglar med 

kameror, eller genom att lägga till aerodynamiska tillbehör i efterhand (Patten et al., 2012). Genom 

att lägga till aerodynamiska tillbehör lyckades exempelvis transportföretaget TNT spara upp till 15 

procent bränsle vid lastbilstransporter samtidigt som förarna upplevde bättre prestanda och en 

bekvämare åkning (Department for Transport, 2006). 

I dagsläget finns många fler aerodynamiska tilläggslösningar och nya koncept och förbättringar 

utvecklas kontinuerligt. Enligt McKinnon et al. (2015) har dock den faktiska effekten av aerodynamiska 

tillägg tidigare varit omdiskuterat. På 90-talet menade vissa att aerodynamisk effektivitet var ett av de 

viktigaste områdena för att förbättra lastbilstransporter medan andra jämförde det med dekoration 

och upplevde inte samma bränslebesparingar som utlovats. På senare år har dock aerodynamiska 

tillägg förbättras samtidigt som mätningarna av dess faktiska effekter blivit bättre. (McKinnon et al., 

2015) 
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3.3.6 Sparsam körning 

Enligt Björklund (2012) är sparsam körning starkt kopplat till eco-driving och handlar om att förarna 

kör på ett sätt som minskar bränsleförbrukningen. Inom lastbilstransporter handlar det till stor del om 

att lyckas hålla en jämn hastighet medan det inom flygtransporter kan handla om att segelflyga så 

mycket som möjligt vid inflygningen. Ett av de enklaste sätten att minska bränsleförbrukningen är att 

sänka hastigheten. Det är en åtgärd som ofta kräver involverande från fler än förarna, då krav från 

kunder eller transportföretaget kan göra att förarna uppmuntras till att köra fortare för att minska 

ledtiden. Utöver utbildning av förarna har det på senare år utvecklats många verktyg för att underlätta 

för förarna att köra mer sparsamt. (Björklund, 2012) 

3.4 LEVERANSSERVICE 
Leveransservice är ett övergripande begrepp som beskriver företagets prestation mot kund och är den 

del av logistiken som är intäktsskapande. En god leveransservice kan innebära allt från att företaget 

levererar snabbt och lever upp till överenskommelser till att transporten är säker och skador i regel 

inte uppkommer (Lumsden, 1998). Enligt Oskarsson et al. (2013) är leveransservice en del av det 

bredare begreppet kundservice som skapas av en rad aktiviteter som sker i interaktion med kunden 

före, under och efter leverans. Leveransservice fokuserar på de delar av kundservice som har med 

själva leveransen att göra. Exakt vad som uppfattas som leveransservice skiljer sig mycket mellan olika 

branscher, företag och kunder. Även inom litteraturen kan begreppets omfattning skilja sig och 

samma aspekter kan ha olika benämningar. Ett konventionellt sätt att beskriva leveransservice på är 

dock att dela in det i olika leveransserviceelement. I Tabell 4 nedan presenteras sex olika författares 

leveransserviceelement. De element som minst fyra författare inbegriper i leveransservicebegreppet 

beskrivs sedan mer ingående. 
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Tabell 4. Leveransserviceelementen 

Serviceelement Christopher 
(2005) 

Oskarsson 
(2013) 

Mattson 
(2002) 

Storhagen 
(2003) 

Stock & 
Lambert 
(2001) 

Lumsden 
(1998) 

Leveransledtid X X X X X X 
Leveranspålitlighet X X X X X X 
Leveranssäkerhet X X X X  X 
Lagertillgänglighet X X X X X X 
Information X X  X X X 
Flexibilitet X X X X X X 
Lagerservice   X    
Kundanpassning    X   
Frekvens X      
Beordningsenkelhet X    X  
Teknisk support X    X  
Dokumentationskvalitet X      
Rutiner för klagomål X    X  
Policy för kundservice     X  
Organisationsstruktur     X  
Management-service     X  
Koordination mellan lager     X  
Substitution     X  
Produktspårning     X  

3.4.1 Leveransledtid 

Oskarsson et al. (2013) samt Stock & Lambert (2001) definierar leveransledtid som tiden från 

orderläggning till mottagen order. Vidare konstaterar författarna att kunden i regel vill ha så korta 

leveransledtider som möjligt. Christopher (2005) definierar begreppet på samma sätt men menar att 

det räcker att möta kundens krav på leveransledtid. Stock & Lambert (2001) bryter även ner 

leveransledtiden i ett antal komponenter så som orderkommunikation, orderhantering, plockning och 

packning samt leverans vilka bör övervakas noga för att effektivt kunna identifiera orsaken till 

eventuella variationer. Det är viktigt eftersom den totala leveransledtiden ofta är kritisk för kunden. 

Mattsson (2002) hävdar att det ofta finns en diskrepans mellan leverantörens och kundens syn på 

leveransledtid. Leverantören ser leveransledtiden som tiden från att en order erhållits till dess 

utleverans från den egna produktionen. Kunden å andra sidan inkluderar tid för transport, 

godsmottagning, uppackning samt kvalitetskontroll det vill säga tiden till dess att levererad vara är 

disponibel.  

3.4.2 Leveranspålitlighet 

Såväl Oskarsson et al. (2013) som Mattson (2002) definierar leveranspålitlighet (leveransprecision) 

som den utsträckning leverans sker vid den tidpunkt som överenskommits med kunden. Under de 

senaste åren har begreppet fått ökad betydelse då många företag har reducerat sina lagernivåer vilket 

leder till mindre och tätare leveranser. Det ställer ökade krav på leveranspålitligheten och innebär att 

även för tidiga leveranser kan skapa problem. Stock & Lambert (2001) inkorporerar begreppet i 

leveransledtiden där hänsyn även tas till variationer av leveransledtiden.  

3.4.3 Leveranssäkerhet 

Med leveranssäkerhet avses i vilken utsträckning som rätt produkter levereras i rätt antal och till rätt 

kvalité. I regel förväntar sig kunden en hög, närmast perfekt, leveranssäkerhet. (Mattsson, 2002; 
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Oskarsson et al., 2013; Stock & Lambert, 2001). Orsaker till en bristande leveranssäkerhet kan vara 

dåliga rutiner för orderhantering och dokumentation.  

3.4.4 Lagertillgänglighet 

Christopher (2005), Oskarsson et al. (2013) samt Stock & Lambert (2001) definierar lagertillgänglighet 

som andelen order eller orderrader som kan levereras direkt vid kundens önskemål. Således är måttet 

bara tillgängligt för lagerförda varor och redundant för varor som produceras mot kundorder. 

Mattsson (2002) beskriver dock lagertillgänglighet som andel lagercykler utan brist eller andel artiklar 

utan kvantitet i lager. Han argumenterar dock för att dessa mått inte fullständigt beskriver ett lagers 

leveransförmåga utan snarare dess leveransberedskap. En produkts förekomst i lager innebär inte 

nödvändigtvis att den kan levereras eftersom existerande lagerkvantiteter kan vara reserverade för 

en annan kund. På grund av detta adderar Mattsson (2002) begreppet leveransservice som 

överensstämmer med övriga författares definition av lagertillgänglighet.  

3.4.5 Information 

Med information menas förmågan att förse kunden med snabb och korrekt information angående 

lagerstatus, orderstatus och leveransdatum (Oskarsson et al., 2013; Stock & Lambert, 2001). Det är 

även viktigt för leverantören att tidigt få information om kundens efterfrågan så att verksamheten kan 

planeras med god framförhållning (Oskarsson et al., 2013).  

3.4.6 Flexibilitet 

Oskarsson et al. (2013) beskriver flexibilitet som förmåga att tillgodose kundens önskan att få 

produkterna levererade på ett sätt som avviker från det normala förfarandet. Det kan innebära 

ändringar i exempelvis leveransledtid eller förpackningssätt. Christopher (2005) och Stock & Lambert 

(2001) beskriver flexibilitet på liknande sätt men inbegriper även förmåga att hantera oplanerade 

händelser som strejk, snöstormar, råmaterialbrist och så vidare. Enligt Mattsson (2002) handlar 

flexibilitet inte bara om förmågan att kunna anpassa verksamheten till ändrade förhållanden utan 

även att kunna göra det snabbt och effektivt. Vidare delar författaren upp begreppet i 

produktflexibilitet, produktmixflexibilitet, volymflexibilitet samt leveransflexibilitet där den 

sistnämnda överensstämmer med övriga författares definition. Mattsson konstaterar även att 

leveransflexibiliteten är det mest centrala begreppet ur ett kundserviceperspektiv.  

3.5 TOTALKOSTNAD 
För att kunna jämföra kostnadseffekten av olika transportåtgärder krävs att samtliga kostnader som 

påverkas tas med. En kostnadsreducering inom ett område kan öka kostnaden i ett annat vilket gör 

att kostnadsberäkningar bör utgå ifrån ett totalkostnadsperspektiv där samtliga logistikområden tas i 

beaktande (Cavinato, 1992). 

Det finns flera olika totalkostnadsmodeller för att beräkna logistikkostnader. Lambert & Stock (2001) 

tar upp sex områden som driver logistikkostnaderna. Baserat på totalkostnadsmodellen av Lambert & 

Stock (2001) har Oskarsson et al. (2013) tagit fram en egen modell med fyra av de vanligaste 

kostnadsposterna ur logistiksynpunkt samt en övrig kostnadspost som skiljer sig från fall till fall 

beroende på vilken typ av beräkning modellen ska användas till. Mattson (2002) delar istället upp 

logistikkostnaderna i kostnader som direkt påverkas av materialflödet och kostnader som uppstår 

genom produktion och värdeförädling. Enligt Mattson delas logistikkostnaderna upp i sju 

kostnadsposter varav fyra av dessa uppstår genom materialflödet. I Tabell 5 nedan presenteras 

kostnadsposterna för de tre totalkostnadsmodellerna, där posterna är uppdelade efter område. 
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Tabell 5. Posterna i tre olika totalkostnadsmodeller av Lambert & Stock (2001), Oskarsson et al. (2013) och Mattson (2002), 
uppdelade efter område 

 Lambert & Stock 
(2001) 

Oskarsson et al. (2013) Mattsson (2002) 

Lager Lager 
Lagerhållning 

Lagerföring 
Lagerhållning/hantering 

Lagring 

Transport Transport Transport Transport och hantering 

Administration Orderhantering och 
informationssystem 

Administration Administration 

Övrigt Service 
Orderkvantitet 

Övriga Brist och förseningar 
Kapacitetskostnad 
Kostnader för ändring av 
produktionstakt 
Omställningskostnader 

 

Det finns flera likheter med de tre modellerna. Samtliga tar upp transport, lagring och administration 

som viktiga kostnadsposter att ta med i logistikberäkningar. Skillnaden är att Lambert & Stock (2001) 

och Oskarsson et al. (2013) delar upp lagringen i två olika kostnadsposter medan Mattson (2002) 

använder posten lagring som en övergripande kostnadspost. Mattson (2002) slår även ihop kostnaden 

för transport och hantering. Utöver detta skiljer sig modellerna i hur de behandlar övriga kostnader. 

Lambert & Stock (2001) tar upp två övriga kostnadsposter, service och orderkvantitet, medan Mattson 

(2002) tar upp fyra kostnadsposter varav tre behandlar logistikkostnader kopplade till produktion. 

Oskarsson et al. (2013) slår ihop övriga kostnader till en kostnadspost och menar istället att posten 

bör innefatta de logistikrelaterade kostnader som har stort inflytande på problemets totalkostnad.  

Beroende på vad totalkostnaden ska användas till krävs nödvändigtvis inte alla poster i modellen och 

ibland behövs fler poster läggas till. Tanken med modellen är därför inte att den måste följas strikt 

utan är ett sätt att se till de viktigaste kostnaderna tas i beaktande. Det är situationen om avgör hur 

modellen ska användas. Det är dessutom inte nödvändigt att alla kostnader kategoriseras på helt 

korrekt sätt. Exempelvis är det mindre viktigt att veta om kostnaden för order till åkerierna är en 

administrativ kostnad eller en transportkostnad, det viktiga är istället att hänsyn tas till alla relevanta 

kostnader. (Oskarsson et al., 2013)  

Med utgångspunkt i totalkostnadsmodellen av Oskarsson et al. (2013) presenteras nedan de olika 

kostnadsposterna i mer detalj.  

3.5.1 Lagerföring 

Lagerföringskostnaden är den kostnad som uppkommer av att ha produkter i lager. Oskarsson et al. 

(2013) delar upp kostnaden i två delar, kapitalbindningskostnad och riskkostnad. 

Kapitalbindningskostnaden består av kostnaden att ha produkter i lagret som binder kapital. 

Kostnaden uppstår genom att kapitalet inte kan användas i andra syften och därmed inte kan generera 

värde. Kostnaden för det bundna kapitalet brukar vanligtvis beräknas med hjälp av företagets 

kalkylränta. Den andra kostnaden är riskkostnaden, vilket består av kostnaden för inkurans, svinn och 

försäkringskostnader. Riskkostnaden består därmed av den risk som finns att produkter som ligger i 

lager tappar värde. Lagerföringskostnaden påverkas därför av värdet på de produkter som lagras samt 

tiden produkterna binder kapital. Företagets kalkylränta tillsammans med risken för tappat värde i 

lagret påverkar alltså lagerföringskostnaden och benämns tillsammans som lagerränta. Lagerräntan 

kan beräknas enligt Ekvation 2 nedan. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 
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𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 +
∑ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

Ekvation 2. Lagerränta 

För att beräkna lagerföringskostnaden behöver lagerräntan multipliceras med värdet på produkterna. 

Ligger produkterna i lager är medellagervärdet det produktvärde som bör användas, vilket beräknas 

genom Ekvation 3 nedan. (Oskarsson et al., 2013) 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒×(𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 +
𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡

2
) 

Ekvation 3. Medellagervärde 

Ifall produkterna istället befinner sig i ett produktionssteg kallas de för produkter i arbete (PIA) där 

medelvärdet beräknas med Ekvation 4 nedan. (Oskarsson et al., 2013) 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑃𝐼𝐴𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒×𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛×𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 

Ekvation 4. MedelPIAvärde (Medelvärde på produkter i arbete) 

Det Oskarsson et al. (2013) kallar lagerföringskostnad inkluderas i den post Lambert & Stock (2001) 

kallar lagerhållning. Skillnaden är att Lambert & Stock delar upp lagerföringskostnaden i två till poster 

utöver risk- och kapitalbindningskostnad. Lambert & Stock tar upp servicekostnad, vilket inkluderar 

försäkring och skatter, samt platskostnad. Platskostnad består de kostnader som uppstår genom den 

lagringsyta produkterna tar upp i lagret som direkt påverkas av lagernivån. Även Mattson (2002) tar 

upp lagerföringskostnaden i posten lagring, där kostnaderna delas upp i kapitalkostnad och 

värdeminskningskostnad.  

3.5.2 Lagerhållning/hantering 

Lagerhållningskostnaderna består av kostnaden för att driva lagret, vilket innefattar lagerlokalen, 

personalen i lagret, utrustning som används i lagret samt transporter inom lagret. Enligt Oskarsson et 

al. (2013) är det vanligt att dela upp kostnaden för lagerhållning- och hanteringskostnaden i hantering 

av inkommande gods, kostnaden för att själva lagringen och kostnaden för hantering av utgående 

gods. Dessa kostnader beror till skillnad från lagerföringskostnaden inte direkt på volymen eller värdet 

av produkterna i lagret. Vid större förändringar av volymen kan det dock uppstå behov av förändringar 

i personalstyrka, lagerlokal eller utrustning. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

Mattsson (2002) tar upp lagerhållningskostnaden som en del av posten lagringskostnad och kallar det 

för förvaringskostnad, vilket huvudsakligen är de kostnader som uppstår vid själva inlagringen. 

Kostnaderna för inkommande och utgående gods inkluderas i posten transport- och 

hanteringskostnad. Även Lambert & Stock (2001) tar upp lagerhållning- och hanteringskostnaden 

under posten lagerkostnad.  

3.5.3 Transport 

Enligt Oskarsson et al. (2013) inkluderar posten transportkostnad alla kostnader som rör utförandet 

av dessa, inklusive administrationskostnad som uppstår. Både interna och externa transporter behövs 

ta med i beräkningarna men eftersom transporter som rör in- och utlagring tas med i posten för 

lagerhållning- och hanteringskostnad inkluderas inte dessa igen. Istället är det viktigt att få med de 

interna transporter som eventuellt sker mellan företagets egna anläggningar.  

Definitionen av transportkostnad av Oskarsson et al. (2013) är lik den av Lambert & Stock (2001). 

Mattsson (2002) slår däremot ihop de externa och interna transportkostnaderna helt och har därför 
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döpt posten till transport- och hanteringskostnad. I dessa kostnader inkluderas hela 

hanteringskostnaden för in- och utplockning ur lagret. 

3.5.4 Administration 

De administrativa kostnaderna är enligt Oskarsson et al. (2013) de kostnader som uppstår genom 

administrationen av logistiken. Det kan till exempel vara orderhantering, plockplanering och 

transportplanering. Mattson (2002) definierar denna kostnadspost på liknande sätt och säger att den 

administrativa kostnaden innefattar alla kostnader som berör styrning av materialflöden och 

värdeförädling. Lambert & Stock (2001) delar istället upp dessa kostnader i kostnader för 

orderhantering och kostnader för informationssystem.  

3.5.5 Övrigt 

Eftersom olika kostnadsposter berörs beroende på totalkostnadsanalysen användningsområde måste 

modellen anpassas. Oskarsson et al. (2013) tar därför upp kostnadsposten övrigt för att kunna fånga 

upp dessa kostnader. Exempel på kostnader som skulle kunna hamna under denna post är 

emballagekostnader, materialkostnader och informationskostnader. Det är därför viktigt att resonera 

kring vilka kostnader som kan påverka analysen och se till att dessa tas med i beräkningarna. 

Det synsättet skiljer sig ifrån vad Lambert & Stock (2001) tar upp. De har istället försökt uttrycka 

samtliga kostnader explicit i sin modell, vilket gör att de har inkluderat kostnadsposterna service och 

orderkvantitet. Service handlar om kostanden för förlorad försäljning som uppkommer genom en dålig 

leveransservice. Posten orderkvantitet handlar om produktion- och inköpskostnader som varierar 

med orderstorlekar och beställningsfrekvenser. Även Mattson (2002) försöker fånga upp samtliga 

logistikkostnader som uppstår i sin modell. Mattson tar precis som Lambert & Stock upp kostnaden 

för förlorad försäljning som en kostnadspost och kallar den för kostnaden för brist och förseningar. 

Utöver det tar Mattson upp tre kostnader som berörs av hur logistikbeslut påverkar kostnader i 

produktionen.  

3.6 INVESTERINGSKALKYLER 
Vid en investering uppoffras resurser i utbyte mot eventuella framtida inbetalningar (Andersson, 

2008; Yard, 2001). Enligt Andersson (2008) är miljöinvesteringar en typ av investering som syftar till 

att uppnå miljöeffekter och därmed inte endast styrs av ekonomiska faktorer. De ekonomiska 

faktorerna är trots det fortfarande viktiga och investeringskalkyler är ett verktyg för att beräkna 

lönsamheten för beslut som ger en långsiktig effekt samtidigt som osäkerheten hos investeringen 

reduceras (Holm & Salas, 2014). För att beräkna investeringens lönsamhet behövs framtida 

betalningsströmmar sättas i relation med investeringskostnaden och eventuella restvärden för 

investeringen (Frostenson & Prenkert, 2015; Löfsten, 2002). En grundprincip i många 

investeringskalkyler är dessutom att en krona idag är mer värd än en krona i framtiden vilket gör att 

framtida betalningar bör diskonteras med hjälp av kalkylräntan för att få fram nuvärdet av dessa (Holm 

& Salas, 2014).  

För att beräkna lönsamheten för investeringar finns flera olika kalkylmetoder. Frostenson & Prenkert 

(2015) tar upp fem vanligt förekommande metoder. Holm och Salas (2014) tar upp fyra olika metoder 

för investeringskalkylering men anser att investeringskalkyler i många fall behöver kompletteras med 

beslutsteori, vilket handlar om sannolikhetslära vid osäkerhetsbedömning. Löfsten (2002) delar upp 

investeringskalkyler i kalkylräntebaserade metoder och pay-back-orienterade metoder där 

nuvärdemetoden, internräntemetoden, kapitalvärdekvoten och annuitetsmetoden är i den 

förstnämnda kategorin och återbetalningsmetoden med och utan ränteeffekten i den andra 

kategorin. Yard (2001) tar upp sju metoder där återbetalningsmetoden delas upp i två metoder, med 
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och utan ränteeffekten, medan Andersson (2008) tar upp sex olika typer av investeringskalkyler. I 

Tabell 6 nedan presenteras de olika författarnas metoder för investeringskalkyler. 

Tabell 6. Investeringskalkyler som tas upp av olika författare 

 Frostenson & 
Prenkert 
(2015) 

Holm & 
Salas (2014) 

Löfsten 
(2002) 

Yard (2002) Andersson 
(2008) 

Återbetalningsmetoden X X X X X 

Nuvärdemetoden X X X X X 

Kapitalvärdekvoten X  X X  

Internräntemetoden X X X X X 

Annuitetsmetoden X X X X X 

Annuitetskvot    X  

Beslutsteori  X    

Årskostnadskalkyl     X 

Differensmetod     X 

 

De metoder som tas upp av tre eller fler författare presenteras mer detaljerat nedan och är 

återbetalningsmetoden (paybackmetoden), nuvärdesmetoden, kapitalvärdekvot, 

internräntemetoden och annuitetsmetoden. 

3.6.1 Paybackmetoden eller återbetalningsmetoden 

Syftet med metoden är att beräkna tiden för betalningen att betala för sig själv. Ifall investeringen 

genererar lika stora inbetalningsöverskott över tid kan återbetalningstiden beräknas med Ekvation 5 

nedan. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 

Ekvation 5. Beräkning av återbetalningstiden 

Fördelen med denna metod är att den är relativt enkel att använda. En brist är dock att denna metod 

inte tar hänsyn till ränteeffekterna vilket gör att det blir svårt att jämföra kortsiktiga och långsiktiga 

projekt. (Frostenson & Prenkert, 2015) 

Bhandari (1986) presenterar en metod för att anpassa paybackmetoden till att ta med ränteeffekten. 

Det kan göras genom att diskontera inbetalningsbeloppen enligt Ekvation 6 nedan där T är 

paybacktiden, Ci är varje in- eller utbetalning, C0 är kostnaden för grundinvesteringen och k är 

företagets kalkylränta. 

∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖
= 𝐶0

𝑇

𝑖=1

 

Ekvation 6. Beräkning av återbetalningstiden med hänsyn till ränteeffekter 

Ifall inbetalningsbeloppet är konstant kan formeln istället skrivas om enligt Ekvation 7 nedan där a 

representerar det konstanta inbetalningsöverskottet. 

𝑇 = −
ln (1 −

𝐶0
𝑎 𝑘)

ln (1 + 𝑘)
 

Ekvation 7. Beräkning av återbetalningstiden med hänsyn till ränteeffekter vid konstanta inbetalningar 
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3.6.2 Nuvärdemetoden 

Vid användande av nuvärdemetoden diskonteras alla in- och utbetalningar under investeringens 

livstid. För att ta fram diskonteringsfaktorn för betalningsströmmarna kan Ekvation 8 användas, där i 

är företagets kalkylränta och n är antal år i framtiden (Frostenson & Prenkert, 2015): 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Ekvation 8. Beräkning av diskonteringsfaktorn 

När betalningsströmmarna är diskonterade adderas alla intäkter och kostnader under investeringens 

livstid för att se hur lönsam investeringen är. Nuvärdesmetoden är framförallt lämplig ifall det är en 

enskild investering som ska utvärderas och inte behöver jämföras med flera olika investeringar. 

(Holmström, 2007) 

3.6.3 Kapitalvärdekvot 

Kapitalvärdekvoten är en metod för att komplettera nuvärdemetoden och jämför kapitalvärdet 

(lönsamheten som tagits fram med hjälp av nuvärdemetoden) med kostnaden för grundinvesteringen. 

Kapitalvärdekvoten beräknas enligt Ekvation 9 nedan. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

Ekvation 9. Beräkning av kapitalvärdekvoten 

Ifall kapitalvärdekvoten är större än noll är investeringen lönsam. Kvoten visar dessutom vilken 

avkastning varje investerad krona ger. Kapitalvärdemetoden är en bra metod att använda då företaget 

inte har kapital för att genomföra alla investeringar de vill. (Frostenson & Prenkert, 2015) 

3.6.4 Internräntemetoden 

Internräntemetoden går ut på att ta fram den diskonteringsränta som gör att investeringens 

diskonterade nuvärde blir noll. Diskonteringsräntan som tas fram kallas då internräntan och visar 

vilken årlig avkastning investeringen ger. Denna metod är vanlig bland industriföretag för att den 

enkelt kan användas vid jämförelse med andra investeringar och se vilken investering som är mest 

lönsam. Metoden har dock fått kritik för att den kan ge missvisande resultat eftersom ett projekt bland 

annat kan ha flera olika internräntor under sin livstid. (Frostenson & Prenkert, 2015) 

3.6.5 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden handlar om att omräkna kostnaderna för investeringen till lika stora årliga 

kostnader, vilket kallas annuiteter. Det körs genom att subtrahera restvärdet från grundinvesteringen 

och sen räkna om det till årliga belopp med hjälp av kalkylräntan och investeringens förväntade 

livslängd. Ifall de förväntade inbetalningsöverskottet överstiger annuitetsbeloppet är investeringen 

lönsam. Annuitetsmetoden är en vanlig metod i praktiken men förutsätter att det finns kapital 

tillgängligt vid kalkylräntan som är aktuell. (Frostenson & Prenkert, 2015) 
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

I detta avsnitt presenteras det studerade systemet samt de avgränsningar som gjorts utifrån den 
teoretiska referensramen. Avsnittet avslutas med att syftet bryts ner i de frågeställningar som 
studien syftar att besvara.  
 

4.1 STUDERAT SYSTEM 
Studien ämnar undersöka effekterna av olika transportåtgärder. Aktiviteter som sker hos leverantör, 

i Runsvengruppens centrallager eller butiker ska alltså inte studeras. Enligt direktiv från Magnus 

Berglund på Runsvengruppen (2017) ska både transporter från leverantör in till centrallagret samt 

transporter från centrallagret ut till butik studeras. Björklund (2012) menar också att vid studie av 

åtgärder i transportresurserna bör det studerade systemet sättas runt transporterna. I Figur 2 nedan 

illustreras det studerade systemet.  

 

Figur 2. Studerat system 

4.2 AVGRÄNSNINGAR 
För att utveckla beräkningsmetoder för miljö-, kostnads- och serviceeffekten av olika 

transportåtgärder krävs att vissa avgränsningar görs. Nedan presenteras först de direktiv som 

framkommit genom intervjuer med anställda på Runsvengruppen, följt av diskussion kring vilka 

åtgärder som bör analyseras och med avseende på vilka effekter. 

4.2.1 Direktiv 

För att resultatet av studien ska vara användbart för Runsvengruppen utformas studien efter ett antal 

direktiv från Runsvengruppen. Direktiven har tagits fram utifrån intervjuer med bland annat Magnus 

Berglund (2017) på Runsvengruppen. De två första direktiven handlar om vilka åtgärder 

beräkningsmetoderna ska kunna utvärdera och presenteras nedan: 

(1) De åtgärder som beräkningsmetoderna ska kunna utvärdera ska utgå från de åtgärder 

Runsvengruppen har möjlighet att implementera.  

(2) Beräkningsmetoderna ska kunna utvärdera byte av transportslag, huvudsakligen de tre 

transportslagen lastbil, båt och tåg. 
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Eftersom fyllnadsgrader och effektivitetsutnyttjande enligt Magnus Berglund (2017) är en åtgärd 

Runsvengruppen i dagsläget arbetar med utifrån ett ekonomiskt perspektiv är miljöeffekten av den 

åtgärden inte prioriterad. Enligt Berglund är det därmed viktigare att beräkningsmetoderna kan 

användas för att utvärdera effekten av andra åtgärder som inte Runsvengruppen arbetar med i 

dagsläget. Ett direktiv blir således: 

(3) Beräkningsmetoderna behöver inte kunna utvärdera åtgärder som berör fyllnadsgrader och 

effektivitetsutnyttjande inom lastning. 

Eftersom Runsvengruppen vill ha bättre överblick över sina transporters miljöpåverkan i dagsläget 

behöver beräkningsmetoderna, utöver att kunna jämföra två alternativ, även beräkna miljöpåverkan 

för ett givet system. Två direktiv från Runsvengruppen är således:  

(4) Runsvengruppen vill kunna använda beräkningsmetoderna för att utvärdera kostnads-, 

leveransservice och miljöeffekten av åtgärder inom transporten mellan leverantör och 

Runsvengruppens centrallager samt från Runsvengruppens centrallager och ut till butik. 

(5)  Beräkningsmetoden ska kunna utvärdera miljöpåverkan från transporterna i nuläget. 

För att beräkningsmetoderna ska kunna användas för att ta fram beslutsunderlag vid utvärdering av 

transportåtgärder behöver de effekter som beräknas utgå från de faktorer Runvengruppen anser 

viktiga vid dessa beslut. Följande direktiv från Runsvengruppen finns avseende beräkning av effekter: 

(6) Effekten av miljöpåverkan ska utgå från de miljömått som svenska myndigheter prioriterar. 

4.2.2 Åtgärder 

Enligt Björklund (2012) kan samtliga åtgärder för att reducera transporters miljöpåverkan delas in i tre 

kategorier. Dessa är Effektivisering av transportutnyttjande, Byte av transportslag samt Minska 

transportslagets miljöpåverkan. Weijers et al. (2012) tar i samråd med ett antal åkerier fram en lista 

på konkreta åtgärder för att minska miljöpåverkan i transporter. Samtliga åtgärder kan kategoriseras 

enligt Björklunds tre kategorier förutom den åtgärd Weijers et al. kallar för ”Minska energiförbrukning 

i lager och omlastningscentraler”. Det är dock en åtgärd som ligger utanför det studerade systemet. 

Detta tyder på att den föreslagna kategoriseringen av Björklund (2012) täcker in de vanligaste typerna 

av åtgärder och används därför i studien. 

Effektivisering av transportutnyttjande inkluderar samlastning, ruttplanering och andra åtgärder som 

ökar transporternas fyllnadsgrad. Enligt Berglund (2017) är fyllnadsgraden för Runsvengruppens 

transporter hög. Företaget har arbetet mycket med att effektivisera transportutnyttjandet och menar 

att förbättringspotentialen i detta avseende är låg. Ruttplaneringsproblem i sin tur är väldigt 

komplexa. I regel använder sig åkerier, rederier och andra logistikföretag av avancerade program för 

att ta fram den effektivaste rutten vilket medför att ruttplaneringen är svår att påverka för 

Runsvengruppen. Dessutom hör ruttplanering till ett logistikföretags kärnverksamhet vilket innebär 

att deras kompetens kring sådan problematik troligen är hög. Således inkluderas effekter av denna 

typ av åtgärder inte i studien.  

Istället utgår framtagandet av beräkningsmetoderna från de två övriga kategorierna. Byte av 

transportslag är en åtgärd som kan ge stora effekter på miljöpåverkan, kostnad och leveransservice. 

De transportslag som är vanligast är lastbil, tåg, båt, flyg samt pipeline (Björklund, 2012). Enligt direktiv 

(2) från Runsvengruppen ska beräkningsmetoderna utvärdera transporter utförda med lastbil, tåg och 

båt då dessa alternativ är aktuella för merparten av flödet. Flygtransporter är det i särklass snabbaste 

transportslaget men också det dyraste. På grund av detta är flygtransporter inte intressanta för 

Runsvengruppen som verkar i en kraftigt prispressad bransch. Ur miljömässig synpunkt är det även 
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det generellt sett sämsta alternativet (McKinnon et al., 2015). Vidare är inte heller pipeline realistiskt 

då godset i fråga omöjligt kan transporteras i ett sådant system.  

Minska transportslaget miljöpåverkan påverkar i huvudsak enbart transportutförandet (Björklund, 

2012) och har därmed en begränsad påverkan på godshantering och administration. Detta underlättar 

beräkningar av kostnads och leveransserviceeffekter. Denna kategori är dock bred och innefattar ett 

stort antal åtgärder. Björklund (2012) föreslår följande fyra underkategorier: 

➢ Byte av drivmedel 

➢ Avgasrening och motorteknik 

➢ Fordonets design 

➢ Sparsammare körning 

I Figur 3 nedan illustreras de studerade kategorierna av åtgärder baserat på de åtgärder på operativ 

nivå som Björklund (2012) tar upp.  

 

Figur 3. Nedbrytning av åtgärder för att minska miljöpåverkan baserat på Björklund (2012), där de kategorier av åtgärder 
som beräkningsmetoderna ska kunna analysera markerats 

4.2.3 Effekter 

De två olika huvudkategorierna av åtgärder som studien syftar till att analysera, byte av transportslag 

och minskning av ett transportslags miljöpåverkan, påverkar olika delar av försörjningskedjan. En 

förändring av transportslagets miljöpåverkan påverkar i huvudsak utförandet av själva transporten 

vilket generellt inte påverkar resterande delar av flödet (Björklund, 2012). Det gör att beräknandet av 

effekten med avseende på kostnad, service och miljö kan utföras genom att främst studera 

transporten i företagets försörjningskedja. Björklund (2012) anser dock att vissa förändringar av 

transporterna kan kräva förändringar i andra delar av flödet vilket gör att systemgränserna inte bör 

hållas helt stängda kring transporterna när åtgärder utvärderas. 

För att det ska vara lönt för Runsvengruppen att beräkna effekten av åtgärder inom förändring av ett 

transportslags miljöpåverkan krävs att Runsvengruppen har möjlighet att genomföra förändringen. 

För transporter med lastbil kör Runsvengruppen ofta med fulla lastbilar eftersom de handlar med 

stora kvantiteter (Berglund, 2017). Det gör att Runsvengruppen har möjlighet att påverka dessa 

transporter eftersom det huvudsakligen är deras egna gods som färdas vid varje transport. Åtgärder 

inom förändring av ett transportslags miljöpåverkan utvärderas därmed för transportslaget lastbilar.  

För transport med båt fraktas stora kvantiteter från Asien till Runsvengruppens centrallager, cirka 

3000 TEU per år, med leverans en gång i veckan. Vid varje leverans skickas därmed cirka 58 TEU till 

centrallagret. De största båtarna har dock plats för cirka 20 000 TEU per transport, vilket gör att 

Runsvengruppen endast har en liten andel av det godset som fraktas på varje transport. Företaget har 

därmed liten makt att påverka rederierna att förändra transportutförandet. Eftersom 

Runsvengruppens andel transporter med tåg enligt Strandell (2017) är liten har de även begränsad 
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makt att påverka dessa transporter. Således utvärderas inte effekten av åtgärder inom att förändra 

ett transportslags miljöpåverkan med avseende på transporter med tåg och båt.  

Eftersom byte av transportslag ger effekter på vilka kvantiteter som kan skickas samt ledtiden 

påverkas leveransfrekvensen och orderstorlekar. Påverkas leveransfrekvensen och orderfrekvensen 

kan det komma att ge effekter på många olika kostnader, bland annat administration, lagerföring, 

lagerhållning och intern hantering (Oskarsson et al., 2013). Det är därmed en stor förändring som kan 

påverka kostnader och leveransservice genom hela flödet. En utvärdering av denna storlek skulle 

därmed kräva mycket resurser alternativt göra att många förenklingar behövs göras. Eftersom 

förenklingar riskerar att beräkningsmetoderna genererar missvisande resultat avgränsas kostnads- 

och leveransserviceeffekten för byte av transportslag. Fokus för utvärderingen av byte av 

transportslag är istället på att utvärdera den direkta effekten bytet har på miljöpåverkan från 

transporten. Genom att möjliggöra en utvärdering av miljöeffekten för byte av transportslag kan 

beslut som annars endast fokuserat på kostnader och leveransservice stödjas av effekten kring 

miljöpåverkan. Beräkningsmetoderna kan således användas som komplement avseende beslut kring 

byte av transportslag. En grafisk representation av de effekter som beräkningsmetoderna syftar 

analysera för respektive kategori av åtgärd går att se i Figur 4 nedan. Effekterna beräknas separat och 

vägs inte samman. Istället presenteras resultatet som ett eller flera värden för respektive effekt utan 

någon inbördes rangordning. 

 

Figur 4. De effekter beräkningsmetoderna syftar kunna utvärdera för respektive kategori av åtgärd. 

McKinnon et al. (2015) redogör olika typer av effekter från transportrelaterade föroreningar samt 

deras geografiska utbredning. De olika typerna av effekter delas in i fyra kategorier; luftföroreningar, 

buller, olyckor och trängsel. Luftföroreningar kan i sin tur delas in i globala, regionala samt lokala 

effekter. Enligt direktiv (6) från Runsvengruppen bör studien fokusera på de miljöeffekter som bedöms 

som mest skadliga men även utifrån de aspekter som myndigheter och allmänhet lägger störst vikt 

vid. Mål som sätts upp av myndigheter samt gemensamma internationella överenskommelser lägger 

ofta störst vikt vid växthuseffekten och reduktion av utsläpp av växthusgaserna. Ett exempel på detta 

är Kyotoprotokollet (1998) som fastslår att människans utsläpp av växthusgaser orsakar den globala 

uppvärmningen samt att de deltagande länderna förpliktigas till att reducera utsläppen av dessa gaser. 

Även brittiska myndigheter är inne på en liknande linje. Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) publicerar årligen ett hjälpmedel riktat till företag för att underlätta beräkningar av 

verksamhetens miljöpåverkan. BEIS har valt att enbart inkludera de tre växthusgaserna som enligt 

Hickman (1999) har en direkt påverkan på växthuseffekten, det vill säga koldioxid (CO2), metan (CH4) 

samt dikväveoxid (N2O).  



Uppgiftsprecisering 

27 

Det studerade systemet begränsar miljöeffekterna ytterligare då enbart aspekter som går att härleda 

till in- och uttransporter ska analyseras. År 1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella miljömål vilket 

år 2005 utökades till 16 mål (Naturvårdsverket, 2017). Av dessa mål kan sju stycken på något sätt 

härledas till transportrelaterade effekter. Miljömål (1), Begränsad miljöpåverkan, innebär kraftigt 

reducerade utsläpp av växthusgaser vilket syftar till att Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen 

ska vara minimal. Enligt IPCC (1996) finns det 27 växthusgaser som enligt Kyotoprotokollet (1998) 

delas in i sex kategorier, se Tabell 7 nedan. Hickman et al. (1999) menar att av dessa sex kategorier är 

det enbart koldioxid, metan samt kväveoxider som frigörs i samband med transport. Vidare 

presenterar Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) årligen beräkningsmetoder 

för att beräkna företags miljöpåverkan. De växthusgaser som BEIS har valt att utvärdera stämmer 

överens med Hickman et al. (1999). Även United States Environmental Protection Agency (2017) listar 

koldioxid, metan och kväveoxider som transportrelaterade utsläpp. Med bakgrund mot detta är de 

växthusgaser som således inkluderas i studien koldioxid, metan samt kväveoxider. 

 
Tabell 7. Växthusgaser 

Växthusgaser 
(Kyotoprotokollet, 1998) 

Transportrelaterade 
växthusgaser (Hickman et 
al., 1999) 

GHG-conversion 
factors for company 
reporting (BEIS, 2016) 

Transportation 
Sector Emissions 
(EPA, 2017) 

Koldioxid (CO2) X X X 

Metan (CH4) X X X 

Kväveoxider (NOx) X  X X 

Freoner (HFC)   X  

Perflourerade 
kolföreningar (PFC) 

   

Svavelhexaflourid (SF6)    

 

Miljömål (2), Frisk luft, syftar till att luften i Sverige ska vara så pass ren att människor och djur inte tar 

skada av den. Enligt Naturvårdsverket (2017) är inandningsbara partiklar, marknära ozon samt vissa 

kolväten de hälsofarligaste luftföroreningarna som uppstår i samband med transport. Även Hickman 

(1999) samt McKinnon et al. (2015) anser att dessa aspekter är hälsofarliga. Utsläpp av inandningsbara 

partiklar är mycket svåra att mäta på grund av dess mikroskopiska natur. På grund av detta studeras 

inte sådana utsläpp. Uppkomsten av marknära ozon beror enligt Hickman (1999) på utsläpp av 

kväveoxider och lättflyktiga organiska föreningar. Både McKinnon et al. (2015) samt Naturvårdsverket 

(2017) framhåller kväveoxid som den mest bidragande faktorn. Samtidigt har förekomsten av 

lättflyktiga organiska föreningar minskat kraftigt i Sverige (Naturvårdsverket, 2017). Således studeras 

enbart kväveoxider av de ozonframkallande utsläppen.  

Miljömål (3), Bara naturlig försurning, innebär att försurande utsläpp ska begränsas så att mark och 

vatten inte påverkas. Även miljömål (5), Levande skogar, behandlar försurning. De utsläpp som i 

samband med transport bidrar till försurning är enligt Hickman (1999) svaveldioxid samt kväveoxider. 

Följaktligen studeras kväxeoxider samt svaveldioxid av de ämnen som bidrar till försurning.  

Miljömål (4), Hav i balans samt levande kust och skärgård, inkluderar de problem som är associerade 

med lastfartygs barlastvatten och spridningen av främmande arter. Denna effekt är dock enbart 

aktuell vid transport med båt. Varken Hickman (1999) eller McKinnon et al. (2015) behandlar denna 

aspekt. Således tas inte denne effekt i beaktande.  

Miljömål (6), God bebyggd miljö, innefattar begränsat utsläpp av luftföroreningar samt låga 

bullernivåer i bebyggda miljöer. Luftföroreningar har redan diskuterats i samband med miljömål (2). 



Uppgiftsprecisering 

28 

Till följd av hårdare EU-regleringar av fordons bullernivåer samt ny motorteknik har andelen av 

befolkningen som störs av trafikbuller minskat trots att mängden trafik har ökat enligt 

Folkhälsoinstitutet (2017). På grund av denna positiva utveckling beaktas bullernivåer inte i studien.  

Miljömål (7), Ett rikt växt och djurliv, har en indirekt koppling till transporter. Den ökande mängden 

trafiken leder till att fler vägar byggs. Detta har en negativ effekt på växt- och djurlivet då det blir 

svårare för dessa att sprida sig och försämrar dess levnadsvillkor (Naturvårdsverket, 2017). Varken 

McKinnon et al. (2015) eller Hickman (1999) behandlar denna aspekt när de diskuterar 

tranportrelaterade miljöeffekter. Dessutom är denna effekt svår att kvantifiera och behandlas således 

inte.   

Sammanfattningsvis tas följande utsläpp med beräkningsmetoden: 

➢ Koldioxid (CO2) 

➢ Kväveoxider (NOx) 

➢ Metan (CH4) 

➢ Svaveldioxid (SO2) 

4.3 FRÅGESTÄLLNING 
Frågeställningarna studien avser besvara utgår från studiens syfte, som återigen presenteras nedan: 

Denna studie syftar till att utveckla beräkningsmetoder för både miljöpåverkan för 

Runsvengruppens transporter i nuläget samt miljö-, kostnads- och serviceeffekten 

av åtgärder för att reducera transporternas miljöpåverkan på operativ nivå. 

En del av syftet handlar om att ta fram en metod för att beräkna miljöpåverkan för Runsvengruppens 

transporter i nuläget. Vidare inbegriper syftet beräkning av miljöeffekten av åtgärder för att reducera 

transporternas miljöpåverkan. Således handlar den första huvudfrågan som ska besvaras om att ta 

fram en beräkningsmetod för miljöberäkningarna. Utformandet av beräkningsmetoden utgår från en 

teoretisk beräkningsmetod, vilket är en beräkningsmetod som tas fram utifrån teori och 

Runsvengruppens situation, som sedan utvärderas och anpassas baserat på vilken av den nödvändiga 

informationen som finns tillgänglig för Runsvengruppen.  

➢ Vilken metod ska användas för att beräkna de utvalda utsläppen i nuläget samt miljöeffekten 

av de studerade transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Syftet innehåller även kostnads- och serviceeffekten av åtgärder för att reducera transporternas 

miljöpåverkan, vilket gör att det behöver tas fram beräkningsmetoder för dessa två effekter. På 

samma sätt som för ovanstående huvudfråga utgår utformandet av beräkningsmetoderna från 

teoretiska beräkningsmetoder som sedan anpassas baserat på tillgänglig information hos 

Runsvengruppen. Således behöver de två nedanstående huvudfrågorna besvaras. 

➢ Vilken metod ska användas för att beräkna kostnadseffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

➢ Vilken metod ska användas för att beräkna leveransserviceeffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 
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De tre huvudfrågorna besvarar tillsammans den delen av syftet som handlar om hur de studerade 

effekterna och nuläget ska beräknas. Mer detaljer kring vilka delfrågor som behöver besvaras för att 

kunna besvara huvudfrågorna presenteras i avsnitten nedan. 

4.3.1 Huvudfråga 1 

Vilken metod ska användas för att beräkna de utvalda utsläppen i nuläget samt miljöeffekten av de 

studerade transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Enligt Department for Business & Industrial Strategy (2016) samt IPCC (2006) kan olika metoder 

användas för att beräkna transporters utsläpp. Antingen kan beräkningarna baseras på statistiskt data 

från liknande fordon eller på den faktiska bränsleförbrukningen och utsläppsintensiteten för 

respektive fordon som används i transporten. Den första metoden underlättar för användaren då data 

för respektive fordon inte behöver samlas in medan den senare metoden genererar ett mer precist 

resultat. Då exakthet prioriteras används således den senare metoden. Enligt IPCC (2006) genomförs 

sådana beräkningar enligt Fel! Hittar inte referenskälla. i avsnitt 3.2.7 Metoder för miljöberäkning 

som även presenteras nedan.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖(𝑔) = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗(𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗(
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Då de beräkningsmetoder som studien mynnar ut i ska kunna användas av Runsvengruppen för att 

testa miljöpåverkan för olika transportalternativ är det omständligt att ta fram bränslekonsumtionen 

för varje potentiell rutt och transportslag. Istället kan bränsleförbrukningen för ett visst fordon 

beräknas med hjälp av fordonets bränsleförbrukning per längdenhet samt avståndet som godset ska 

transporteras. Detta leder fram till Ekvation 10 nedan. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖(𝑔) = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑(𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
) ×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗 (

𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Ekvation 10. Beräkning av utsläpp (gram) 

Enligt Uhrström & Strandell (2017) samlastas Runsvengruppens gods ibland med gods från andra 

aktörer. I sådana fall bör transportens utsläpp fördelas ut på respektive aktör baserat på dess andel 

av det transporterade godset. Detta kan göras med flera olika fördelningsbaser. Enligt Uhrström 

(2017) bör antalet fraktade pallar användas i Runsvengruppens fall. De utsläpp som utreds i studien 

är koldioxid, kväveoxider, metan samt svaveldioxid i enlighet med avsnitt 4.2.3 Effekter. Detta leder 

fram till Ekvation 11 nedan som används som teoretisk beräkningsmetod för miljöpåverkan i nuläget 

i studien. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖(
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
) =

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑(𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗(
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑚

)×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗(
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
)

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟(𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Ekvation 11. Beräkning av utsläpp (gram per pall) 

Vidare kan de tre växthusgaserna som studeras räknas om till det aggregerade måttet 

koldioxidekvivalent enligt Ekvation 12 nedan. 
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𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑉ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑚3
) = ∑ 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖

𝑖

×𝐺𝑊𝑃𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4 

Ekvation 12. Beräkning av totala utsläpp av växthusgaser i transporter 

Förutom att utveckla en beräkningsmetod för Runsvengruppens miljöpåverkan i nuläget syftar studien 

även till att ta fram en beräkningsmetod för att utvärdera effekten av förändringar i 

transportutförandet. I avsnitt 4.2.2 Åtgärder fastställdes att de typer av åtgärder som studeras är Byte 

av transportslag samt Minska ett transportslags miljöpåverkan. Information kring de olika åtgärdernas 

exakta miljöpåverkan inkorporeras inte i studien. Eftersom transport är ett område i ständig 

förändring där ny teknologi frekvent blir tillgänglig skulle sådan information snabbt bli utdaterad. 

Istället får användaren ange den exakta påverkan av den aktuella åtgärden i form av exempelvis en ny 

bränsleförbrukning eller utsläppsintensitet. Miljöeffekten kan sedan beräknas genom att sätta nuläget 

i relation till förändringen (i ekvationen benämnt ny) enligt Ekvation 13 nedan. 

𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑦 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂2𝑒 

Ekvation 13. Beräkning av miljöeffekt 

I Figur 5 nedan illustreras de teoretiska beräkningsmetoderna för miljöpåverkan i nuläget samt 

förändringen i miljöpåverkan vid införandet av en transportrelaterad åtgärd. För att beräkna 

miljöpåverkan för ett scenario används Ekvation 11 och Ekvation 12. För att sedan beräkna effekten 

av en förändring används Ekvation 13.  
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Figur 5. Beräkning av miljöeffekt 

Huvudfråga 1 handlar om att ta fram en metod för att beräkna miljöutsläpp baserat på information 

hos Runsvengruppen. Miljöutsläpp i samband med transport kan enligt litteraturen beräknas enligt 

Ekvation 11 och Ekvation 12 ovan. Det första steget blir således att ta reda på om det data som krävs 

för att genomföra beräkningarna finns tillgänglig för Runsvengruppen. Denna del besvaras med 

delfråga 1.1 som sedan bryts ner i mindre underfrågor. 

1.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av miljöutsläppen finns tillgänglig för Runsvengruppen? 

Den sträcka som respektive transport färdas är en okänd faktor i beräkningsmetoden vilket leder fram 

till följande delfråga: 

1.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram avståndet för Runsvengruppens transporter? 

Vidare är den typ av bränsle som används i transporterna okänd. Då olika typer av bränsle har olika 

utsläppsintensitet är även denna information nödvändig. Dessutom måste fordonets 

bränsleförbrukning fastställas för att beräkningen skall vara möjlig att genomföra. Detta leder fram till 

följande delfrågor: 

1.1.2 Vilket bränsle används i Runsvengruppens transporter? 

1.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram fordonens bränsleförbrukning per kilometer för 

Runsvengruppens transporter? 
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Eftersom antalet fraktade pallar för olika transporter skiljer sig måste även denna data inhämtas. Detta 

har en direkt inverkan på hur stora utsläppen blir per volymenhet. Således måste följande delfråga 

besvaras: 

1.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet fraktade pallar för Runsvengruppens 

transporter? 

Utsläppsintensiteten vid förbränning av ett visst bränsle är given baserat på data från exempelvis 

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2016). Det finns dock tekniker inom 

avgasrening som gör att utsläppsintensiteten kan modifieras. Ofta rör det sig om katalysatorer som i 

samband med ett fordons förbränning startar vissa kemiska reaktioner som reducerar mängden 

miljöfarliga ämnen som släpps ut. På grund av detta behövs fordonens utsläppsintensitet vilket leder 

fram till följande delfråga: 

1.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram utsläppsintensiteten för Runsvengruppens 

transporter? 

Eftersom huvudfrågan handlar om att ta fram en beräkningsmetod baserat på information tillgänglig 

hos Runsvengruppen behöver beräkningsmetoden anpassas efter den information som 

Runsvengruppen har tillgång till och som tas fram i delfråga 1.1. Det betyder att ifall information 

saknas hos Runsvengruppen behöver den teoretiska beräkningsmetoden modifieras alternativt 

behövs standardvärden från teorin inhämtas för de värden som saknas, vilket gör att delfråga 1.2 

behöver besvaras. 

1.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av miljöutsläppen baserat på information 

tillgänglig för Runsvengruppen? 

I Figur 6 nedan presenteras hur de olika delfrågorna leder fram till att besvara huvudfrågan. 
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Teoretisk beräkningsmetod 
 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

= 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗 (
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) ×

1

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

 
𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 =  𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

 

  

1.1 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av miljöutsläppen finns 
tillgänglig för Runsvengruppen? 

 

1.2 Vilka 
anpassningar behövs 
göras i beräkningarna 
av miljöutsläppen 
baserat på 
information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 1. Vilken 
metod ska användas 
för att beräkna de 
utvalda utsläppen i 
nuläget samt 
miljöeffekten av de 
studerade 
transportåtgärderna 
baserat på information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

1.1.1 Vilken metod kan användas 
för att ta fram avståndet för 
Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.2 Vilket bränsle används i 
Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.3 Vilken metod kan användas 
för att ta fram fordonens 
bränsleförbrukning per 
kilometer för 
Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.4 Vilken metod kan användas 
för att ta fram antalet 
fraktade pallar för 
Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.5 Vilken metod kan användas 
för att ta fram 
utsläppsintensiteten för 
Runsvengruppens 
transporter? 

Figur 6. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 1 

4.3.2 Huvudfråga 2 

Vilken metod ska användas för att beräkna kostnadseffekten av de studerade transportåtgärderna 

baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

De studerade transportåtgärderna för kostnadseffekten presenteras i Figur 7 nedan. 
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Figur 7. De transportåtgärder studien syftar att beräkna kostnadseffekten av 

För att utreda ifall en investering är ekonomiskt lönsam kan den utvärderas med hjälp av en 

investeringskalkyl (Frostenson & Prenkert, 2015). Eftersom det oftast krävs att en investering görs för 

att implementera en åtgärd som minskar ett transportslags miljöpåverkan är det lämpligt att 

kostnadsutvärderingen utgår från en investeringskalkyl. Många investeringskalkyler behöver ta 

hänsyn till investeringens livslängd och eventuellt restvärde (Frostenson & Prenkert, 2015). Det är 

information som kan vara svår att få fram för Runsvengruppen vilket gör att en enklare metod kan 

behövas. En metod som kan användas för att beräkna återbetalningstiden på investeringen, istället 

för att beräkna om en investering är lönsam eller ej, är paybackmetoden (Frostenson & Prenkert, 

2015).  En svaghet med den metoden är dock att den inte tar hänsyn till ränteeffekter vilket gör att 

mer långsiktiga investeringar har svårare att konkurrera med denna metod (Frostenson & Prenkert, 

2015). Metoden kan dock anpassas för att ta hänsyn till detta genom att diskontera 

inbetalningsbeloppen (Bhandari, 1986). Bhandari presenterar  Ekvation 14 nedan för att beräkna 

paybacktiden för investeringar med hänsyn till ränteeffekter ifall den förändrade årskostnaden är 

konstant varje år. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

Ekvation 14. Beräkning av paybacktiden med hänsyn till ränteeffekter vid konstanta inbetalningsbelopp 

På grund av att den diskonterade paybackmetoden som presenteras i Ekvation 14 är inte kräver 

mycket indata jämfört med andra metoder av investeringskalkylering samtidigt som förändringen av 

årskostnad bör vara konstant efter grundinvesteringen för åtgärder som berör transportutförandet är 

det således denna metod som används som grund i studiens teoretiska beräkningsmetod. 

Eftersom huvudfråga 2 handlar om att ta fram en metod för att beräkna kostnadseffekten för 

Runsvengruppen är första steget i att besvara huvudfrågan att ta reda på vilken information som är 

nödvändig i den teoretiska beräkningsmetoden som finns tillgänglig för Runsvengruppen. Denna fråga 

besvaras med delfråga 2.1 som i sin tur bryts ner i mindre delfrågor. 

2.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av kostnadseffekten finns tillgänglig för Runsvengruppen? 

Enligt Ekvation 14 behövs kostnaden för grundinvesteringen, kalkylräntan samt förändringen i 

årskostnaden. Eftersom grundinvesteringen skiljer sig från fall till fall beroende på vilken åtgärd som 

utreds samt storleken på kostnaden vid investeringstillfället är det något som användaren själv tar 

fram beroende på vilken investering som utvärderas. Kalkylräntan skiljer sig dock inte mellan olika 

typer av åtgärder, varav en delfråga blir: 

2.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens kalkylränta? 
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Eftersom förändringen i årskostnad kan bestå av många olika typer av kostnader (Cavinato, 1992) 

utgår framtagandet av denna parameter från en totalkostnadsmodell. Enligt Oskarsson et al. (2013) 

är dock det viktigaste med totalkostnadsmodellen inte vilka kostnadsposter modellen delas upp i utan 

att den anpassas efter situationen den används i. Eftersom Oskarsson et al. (2013) delar upp 

kostnaderna på ett liknande sätt som Lambert & Stock (2001) och Mattsson (2002) tyder det på att 

det är en totalkostnadsmodell som tar med de huvudsakliga kostnaderna. Skillnaden är att Oskarsson 

et al. (2013) använder sig av den övergripande kostnadsposten övrigt vilket möjliggör att modellen på 

ett enkelt sätt kan anpassas. Således används totalkostnadsmodellen av Oskarsson et al. (2013). 

Den första posten Oskarsson et al. (2013) tar upp är lagerföringskostnaden som beräknas genom att 

multiplicera lagerräntan med medellagervärdet. Eftersom produkterna som transporteras inte ligger 

i lager är det istället lämpligt att använda medelvärdet för produkter i arbete (PIA), vilket enligt 

Oskarsson et al. (2013) beräknas med Ekvation 15 nedan: 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑃𝐼𝐴𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒×𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛×𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 

Ekvation 15. Beräkning av medelvärde på produkter i arbete (medelPIAvärde) 

Förändringar inom transporter kan påverka tiden det tar att genomföra transporten vilket gör att 

genomloppstiden påverkas. Det leder i sin tur att lagerföringskostnaden kan påverkas av olika 

transportåtgärder (Oskarsson et al., 2013). Eftersom lagerföringskostnaden kan påverkas behöver den 

tas med i förändringen, vilket görs med den beräkningsmetod som presenteras av Oskarsson et al. 

(2013) där ekvationen för medelPIAvärde används istället för medellagervärde. Eftersom förändringen 

i lagerföringskostnaden används för att ta fram förändringen i årskostnad behövs alla värden i formeln 

på årsbasis (efterfrågan blir till antalet transporter per år och genomloppstiden blir till ledtid för varje 

transport i enheten år) som beräknas för både nuläget och efter förändringen, se Ekvation 16 nedan. 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
) ×𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%)

×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(år) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 16. Lagerföringskostnad 

Det gör att tillgängligheten för samtliga värden som krävs för att genomföra beräkningarna i Ekvation 

16 ovan behöver utredas för Runsvengruppen och följande delfrågor behöver besvaras: 

2.1.2 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens lagerränta? 

2.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram produktvärdet för transporternas last för 

Runsvengruppen? 

2.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram efterfrågan på transporternas last för 

Runsvengruppen? 

Eftersom syftet med kostnadsberäkningen är att utreda effekten av förändringen behövs endast de 

delar av ledtiden som kan komma att förändras tas fram. Det är endast transportledtiden som 

förändras av de analyserade transportåtgärderna vilket gör att det endast behövs ledtiden för 

transporten i nuläget.  

2.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram ledtiden för transporter för Runsvengruppen? 

Nästa kostnadspost i totalkostnadsmodellen av Oskarsson et al. (2013) är lagerhållning/hantering, 

vilket utgörs av kostnaderna för att driva ett lager. Eftersom samtliga förändringar som handlar om 
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att minska ett transportslags miljöpåverkan påverkar hur transporterna utförs men inte hur 

produkterna lagras påverkas inte denna kostnadspost signifikant. Denna kostnadspost tas därmed inte 

med i beräkningsmetoden.  

Eftersom åtgärder för att minska ett transportslags miljöpåverkan direkt påverkar hur transporterna 

utförs påverkas den kostnadspost som Oskarsson et al. (2013) kallar transport. För åtgärder som berör 

byte av drivmedel är traditionella drivmedel generellt billigare än alternativa drivmedel (Björklund, 

2012). För åtgärder som handlar om användande av bättre motorteknik är en kostnadsförändring att 

effektivare motorer använder mindre drivmedel per kilometer (Björklund, 2012). 

Bränsleförbrukningen är även något som påverkas av fordonets design (Patten et al., 2012; 

Department for Transport, 2006) samt hur sparsamt fordonets förare kör (Björklund, 2012). Det 

betyder att bränslekostnaden kan påverkas av den typen av åtgärder som utvärderas. 

Bränslekostnaden består av hur mycket bränsle som används samt literpriset för bränslet. Mängden 

bränsle som används består i sin tur av antalet körda kilometer multiplicerat med 

bränsleförbrukningen per kilometer. Det leder till att bränslekostnaden per år beräknas genom 

Ekvation 17 nedan. 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 (
𝑆𝐸𝐾

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 17. Årlig bränslekostnad 

Runsvengruppens tillgänglighet för den nödvändiga informationen i Ekvation 17 ovan behöver således 

utredas, vilket leder till följande delfråga: 

2.1.6 Vilken metod kan användas för att ta fram literpriset för Runsvengruppens drivmedel? 

Runsvengruppens tillgänglighet till information avseende avstånd, bränsleförbrukning och antal 

transporter per år besvaras dock redan i delfråga 1.1.1, 1.1.3 och 2.1.4. 

Åtgärder för att förbättra avgasreningen hos fordon påverkar utsläppen av miljöpåverkande utsläpp 

(Björklund, 2012). Det är dock en förändring som inte påverkar kostnaderna eftersom inte 

bränsleförbrukningen påverkas utan endast miljöutsläppen. 

Ett sätt att uppnå en sparsammare körning är att minska hastigheten (Björklund, 2012). En minskning 

av körhastigheten gör att det tar längre tid att genomföra transporten vilket gör att föraren måste 

arbeta längre, vilket leder till ökade lönekostnader. För att beräkna lönekostnaden multipliceras 

ledtiden i timmar med lönekostnaden per timme. Eftersom det är årskostnaden som används i 

beräkningsmetoden multipliceras även lönekostnaden per transport med antalet transporter per år 

för att få fram den årliga lönekostnaden, se Ekvation 18 nedan. 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)×𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 18. Årlig lönekostnad 
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 För att beräkna kostnadseffekten behövs således kostnaden för förarlöner, vilket leder till följande 

delfråga: 

2.1.7 Vilken metod kan användas för att ta fram lönekostnaden för förarna? 

Runsvengruppens tillgänglighet till information avseende antal transporter per år och ledtid besvaras 

dock redan i delfråga 2.1.4 och 2.1.5. 

Nästa kostnadspost i totalkostnadsmodellen av Oskarsson et al. (2013) är administrativa kostnader. 

De åtgärder som berör en minskning av ett transportslags miljöpåverkan påverkar dock endast 

utförandet av transporter och kräver inte förändringar i planeringen eller styrningen av transporter. 

Således påverkas inte den administrativa kostnaden. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) behöver övriga logistikkostnader anpassas till att innefatta olika 

kostnader beroende på vilken kostnad som påverkas av olika förändringar. Oskarsson et al. (2013) tar 

upp fyra exempel på övriga kostnader som är vanliga att ta med vilka är informations-, emballage-, 

material- och logistikrelaterade kostnader. Eftersom ingen av de transportförändringar som tas upp 

berör hur produkterna paketeras eller priset på materialet förändras inte emballage- och 

materialkostnaderna. Kostnaden för informationssystem påverkas inte heller av att transporterna 

förändras. Logistikrelaterade kostnader handlar enligt Oskarsson et al. (2013) om hur förändringar 

påverkar andra delar av verksamheten, exempelvis produktion, försäljning eller marknadsföring. 

Eftersom åtgärderna för att minska transportslagets miljöpåverkan endast påverkar hur transporterna 

utförs påverkar inte förändringen produktionen eller försäljningen. En minskning av utsläppen av 

miljöfarliga ämnen är dock en effekt som kan användas i marknadsföringssyfte och på så sätt generera 

värde för företaget. Det är dock en effekt som är svår att kvantifiera och tas således inte med i 

beräkningsmetoden. 

Sammanfattningsvis beräknas summan av de ovan nämnda kostnaderna som berör förändring av 

årskostnaden enligt Ekvation 19 nedan. 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 19. Årskostnad 

Eftersom förändringen av årskostnad är skillnaden mellan den nya årskostnaden och den nuvarande 

beräknas förändringen med hjälp av Ekvation 20 nedan.  

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑦 − Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

Ekvation 20. Förändrad årskostnad 

Den förändrade årskostnaden kan sedan användas för att beräkna paybacktiden för investeringen 

enligt Ekvation 14 ovan.  

I ovanstående ekvationer behövs tillgängligheten för den information som inte handlar om förändring 

undersökas. Eftersom den nödvändiga informationen som handlar om förändring, såsom 

ledtidsförändring och förändring av bränsleförbrukning, är information som skiljer sig beroende på 

vilken åtgärd som utvärderas utreds inte tillgängligheten för dessa variabler. För att använda 

beräkningsmetoden är det istället information användaren behöver ta fram för respektive åtgärd.  

I Figur 8 nedan illustreras den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram ovan för att beräkna 

paybacktiden.  
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Figur 8. Beräkning av kostnadseffekt 

Eftersom huvudfrågan handlar om att ta fram en beräkningsmetod baserat på information tillgänglig 

hos Runsvengruppen behöver den empiri kring indata som inhämtats i föregående delfråga användas 

för att anpassa beräkningarna efter den information som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. 

Således behöver delfråga 2.2 besvaras. 

2.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av kostnadseffekten baserat på information 

tillgänglig för Runsvengruppen? 

I Figur 9 nedan presenteras hur de olika delfrågorna leder fram till att besvara huvudfrågan. 
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Teoretisk beräkningsmetod 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

 
Årskostnaden består av de tre komponenterna bränsle-, lagerförings- och lönekostnad: 
 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 (
𝑆𝐸𝐾

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
) ×𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%)

×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(år) 
 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)×𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
) 

 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖  
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑦 − Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

 

  

2.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av 
kostnadseffekten finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

2.2 Vilka 
anpassningar 
behövs göras i 
beräkningarna av 
kostnadseffekten 
baserat på 
information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 2. Vilken 
metod ska användas 
för att beräkna 
kostnadseffekten av 
de studerade 
transportåtgärderna 
baserat på 
information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

2.1.1 Vilken metod kan användas för att ta 
fram Runsvengruppens kalkylränta? 

2.1.2 Vilken metod kan användas för att ta 
fram Runsvengruppens lagerränta? 

2.1.3 Vilken metod kan användas för att ta 
fram produktvärdet för 
transporternas last för 
Runsvengruppen? 

2.1.4 Vilken metod kan användas för att ta 
fram efterfrågan på transporternas 
last för Runsvengruppen? 

2.1.5 Vilken metod kan användas för att ta 
fram ledtiden för transporter för 
Runsvengruppen? 

2.1.6 Vilken metod kan användas för att ta 
fram literpriset för Runsvengruppens 
drivmedel? 

2.1.7 Vilken metod kan användas för att ta 
fram lönekostnaden för förarna? 

Figur 9. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 2 

4.3.3 Huvudfråga 3 

Vilken metod ska användas för att beräkna leveransserviceeffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 
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De studerade transportåtgärderna för leveransserviceeffekten presenteras i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. De transportåtgärder studien syftar att beräkna leveransserviceeffekten av 

Eftersom huvudfråga 3 handlar om att ta fram en metod för att beräkna leveransserviceeffekten för 

Runsvengruppen är första steget att bestämma vilka leveransserviceelement som förändras av den 

typen av förändringar studien avser utvärdera. Därefter behöver en teoretisk beräkningsmetod väljas 

för dessa element där Runsvengruppens tillgänglighet av nödvändiga indata utvärderas. Den första 

delfrågan som behöver besvaras blir således 3.1, som i sin tur bryts ner i mindre delfrågor. 

3.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av leveransserviceeffekten finns tillgänglig för 

Runsvengruppen? 

För att utvärdera leveransservicen finns flera olika metoder för att dela upp leveransservicen i mindre 

delar (Christopher, 2005; Oskarsson et al., 2013; Mattson, 2002; Storhagen, 2003; Stock & Lambert, 

2001; Lumsden, 1998). För att säkerhetsställa att de mest väsentliga leverensserviceelementen tas 

med i effektberäkningen utgår beräkningen från de sex leveransserviceelement som tas med i flest av 

ovan nämnda leveransservicemodeller. 

Leveransledtiden är ett av de vanligaste elementen i leveransservicemodeller. Enligt Oskarsson et al. 

(2013) är det ofta viktigt för kund att denna tid är så kort som möjligt. Björklund (2012) tar upp hur 

förändring i ledtiden hör ihop med fyra förändringar inom användandet av transportresurser, vilka är 

samlastning, byte av transportslag, byte till större fordon och transporthastigheten. Studien avser inte 

behandla förändring inom samlastning och ökad kapacitet med större fordon. För byte av 

transportslag beräknas inte leveransserviceeffekten. Förändringar inom sparsammare körning kan 

dock medföra att transporthastigheten förändras vilket i sin tur ger effekt på ledtiden. Således är 

leveransledtid ett leveransserviceelement som studien bör behandla. Det är dock en fråga som 

tidigare besvaras i delfråga 2.1.5 för att beräkna effekten på lagerföringskostnaden och besvaras 

därför inte igen. Förändringen i leveransledtid kan sedan beräknas enligt Ekvation 21 nedan. 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 

Ekvation 21. Beräkning av ledtidseffekten 

Nästa leveransserviceelement som tas upp i de flesta leveransservicemodeller är leveranspålitlighet. 

Enligt Björklund (2012) påverkar inte leveranspålitligheten och användandet av ny fordonsteknik 

varandra. Björklund (2012) menar istället att leveranspålitligheten påverkar möjligheten till 

samlastning, byte av transportslag och ruttplanering men ingen av dessa åtgärder studeras för 

leveransserviceeffekten. Hårda krav på hög leveranspålitlighet kan dock göra att förare som är 

försenade försöker köra in tid och då ökar hastigheten (Björklund, 2012). Ifall förändringar inom 

sparsammare körning implementeras kan det göra att förarna inte överträder uppsatta 

hastighetsbegränsningar och därmed inte har samma möjlighet att köra in förseningar. Det kan leda 
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till att leveranspålitligheten försämras vid den typen av förändringar och gör att leveranspålitligheten 

tas med i beräkningsmetoden.  

För att kunna beräkna effekten på leveranspålitligheten behöver en förändring jämföras med nuläget. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) beräknas leveranspålitligheten enligt Ekvation 22.  

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
 

Ekvation 22. Beräkning av leveranspålitligheten 

För att ta fram nuläget för leveranspålitligheten behöver därför följande delfråga besvaras: 

3.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet leveranser i tid per år för 

Runsvengruppen? 

Runsvengruppens tillgänglighet till information avseende antal transporter per år besvaras dock redan 

i delfråga 2.1.4. 

Leveranspålitlighetseffekten kan sedan beräknas enligt Ekvation 23. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑦 

Ekvation 23. Beräkning av leveranspålitlighetseffekten 

För att ta fram effekten på leveranspålitligheten behöver effekten på de parametrar som påverkas av 

sparsammare körning tas fram. Ifall hastigheten för fordonet sänks påverkas inte det totala antalet 

leveranser som sker. Däremot kan antalet leveranser i tid påverkas vilket gör att följande delfråga 

behöver besvaras: 

3.1.2 På vilket sätt påverkar sparsammare körning antal leveranser i tid för Runsvengruppen? 

Nästa element som är vanligt i leveransservicemodeller är leveranssäkerhet som handlar om att rätt 

vara levereras i rätt mängd med rätt kvalitet (Mattsson, 2002; Oskarsson et al., 2013; Stock & Lambert, 

2001). Enligt Björklund (2012) påverkar leveranssäkerheten transporthastigheten, flexibla 

transportlösningar och överkapacitet. Transporthastighet i det här fallet handlar inte om hastigheten 

för att utföra en transport utan istället om att en högre leveranssäkerhet bidrar till att varor inte 

behöver skickas tillbaka och gör att den totala transporthastigheten påverkas. Eftersom 

leveranssäkerheten i största fall beror på hur varorna tillverkas, plockas eller paketeras påverkas inte 

leveranssäkerheten av de studerade transportåtgärderna. 

Många leveransservicemodeller tar även upp lagertillgänglighet som ett viktigt mått och är andelen 

order eller orderrader som kan levereras direkt vid kundens önskemål (Christopher, 2005; Oskarsson 

et al., 2013; Stock & Lambert, 2001). Eftersom lagertillgängligheten beror på vad som kan levereras 

direkt till kund och inte hur transporten utförs är lagertillgängligheten inte ett mått som påverkas av 

de studerade transportåtgärderna. 

Nästa element som är vanligt i leveransservicemodeller är information, vilket är förmågan att förse 

kunden med snabb och korrekt information om lager- och orderstatus samt leveransdatum 

(Oskarsson et al., 2013; Stock & Lambert, 2001). Den typen av information påverkas inte av de 

studerade transportåtgärderna vilket gör att leveransserviceelementet information inte tas med i 

beräkningsmetoden.  

Det sista elementet som är vanligt i leveransservicemodeller är flexibilitet som definieras som 

förmågan att tillgodose kundens önskemål som avviker från det normala (Oskarsson et al., 2013) eller 
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logistiksystemets förmåga att hantera oplanerade händelser (Christopher, 2005; Stock & Lambert, 

2001). Eftersom förändringar inom ny fordonsteknik inte påverkar hur transporterna används 

påverkar dessa åtgärder inte påverka flexibiliteten. Eftersom förändringar inom ny fordonsteknik inte 

påverkar hur transporterna används påverkar dessa åtgärder inte flexibiliteten. Ifall sparsammare 

körning implementeras kan det minska flexibiliteten att låta förarna utföra snabbare leveranser 

genom att öka hastigheten.  Det gör att flexibiliteten i viss mån påverkas av de studerade 

transportåtgärderna. Enligt Oskarsson et al. (2013) är dock inte flexibilitet ett element som är mätbart 

i samma utsträckning som övriga element, utan är en mer kvalitativ aspekt. Således är flexibilitet en 

svårberäknad effekt som därmed inte tas med i beräkningsmetoden.  

I Figur 11 nedan illustreras beräkningsmetodens komponenter för leverensserviceeffekten. De 

leveransserviceelement som inkluderas är ledtid samt leveranspålitlighet. I Ekvation 21 beskrivs 

beräkningarna för ledtidseffekten. Beräkningar för leveranspålitlighetseffekten beskrivs i Ekvation 23 

ovan och det indata som krävs i Ekvation 22. Leveransserviceeffekten i den teoretiska 

beräkningsmetoden är således två typer av utdata, ledtidseffekt samt leveranspålitlighetseffekt.  

 

Figur 11. Beräkning av leveransserviceeffekt 

Eftersom huvudfråga 3 handlar om att ta fram en beräkningsmetod baserad på information hos 

Runsvengruppen behöver beräkningarna anpassas till Runsvengruppens tillgång till information. Ifall 

ovan nämnda information inte finns tillgänglig för Runsvengruppen behöver beräkningarna eller 

användandet av indata modifieras. Nästa delfråga som behöver besvaras blir således delfråga 3.2. 

3.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av leveransserviceeffekten baserat på 

information tillgänglig för Runsvengruppen? 

I Figur 12 nedan presenteras hur de olika delfrågorna leder fram till att besvara huvudfrågan. 
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Teoretisk beräkningsmetod 
 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 

 
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑦 

 
Leveranspålitlighet beräknas enligt ekvationen nedan 
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
 

 

  

3.1 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av 
leveransserviceeffekten finns 
tillgänglig för Runsvengruppen? 

 

3.2 Vilka anpassningar 
behövs göras i 
beräkningarna av 
leveransserviceeffekten 
baserat på information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 3. Vilken 
metod ska användas för 
att beräkna 
leveransserviceeffekten 
av de studerade 
transportåtgärderna 
baserat på information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

3.1.1 Vilken metod kan användas 
för att ta fram antalet 
leveranser i tid per år för 
Runsvengruppen? 

3.1.2 På vilket sätt påverkar 
sparsammare körning antal 
leveranser i tid för 
Runsvengruppen? 

Figur 12. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 3 
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5 METOD 

I följande avsnitt presenteras hur frågeställningarna som presenterades i föregående avsnitt avses 
besvaras samt en diskussion kring fördelar och nackdelar kring det valda tillvägagångssättet. 

5.1 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
För att undvika att inte viktiga aspekter förbises vid genomförandet av studien utgår studiens 

genomförande från en välbeprövad, befintlig modell. Att använda befintliga modeller kan dock även 

innebära vissa begränsningar då studien anpassas efter ett visst ramverk. För att undvika detta 

justeras den generella arbetsmodellen för att bättre passa till denna studie. På så sätt ökar 

trovärdigheten i arbetsmetodiken samtidigt som studien inte blir begränsad av generella modeller. En 

nackdel med denna metod är dock att de anpassningar som görs kan göra att den generella modellen 

inte längre är applicerbar och viktiga steg kan gå förlorade. För att undvika detta görs anpassningar 

endast när det är absolut nödvändigt samtidigt som dessa val motiveras. 

Lekvall & Wahlbin (2001) har utarbetat en modell som är vanlig i utredningsarbeten och som utgörs 

av ett antal steg som utredningsarbeten bör genomgå. De fyra första stegen handlar om att gå från 

ett beslutsproblem till en undersökningsplan, vilket är steg som är generella för de flesta studier 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). Det stöds av Oskarsson et al. (2013) som tar upp steget klargöra 

förutsättningarna som ett viktigt steg innan genomförandet av förändringsarbeten inom logistik kan 

inledas. Denna studie utgår därmed från dessa fyra steg av Lekvall & Wahlbin (2001).  

Nästa två steg handlar om att genom fältarbete nå datanära resultat. För att göra detta tar Lekvall & 

Wahlbin upp metoden analys av grunddata. Eftersom denna studie syftar till att utveckla en 

beräkningsmodell handlar detta steg istället om att anpassa beräkningarna efter den empiri som 

insamlats. De två sista stegen är enligt Lekvall & Wahlbin att nå slutsatser som sedan mynnar ut i en 

beslutsrekommendation. Eftersom denna studie inte syftar till att skapa en rekommendation är det 

sista steget inte nödvändigt.  Enligt Oskarsson et al. (2013) innehåller i stort sätt alla kalkyler 

osäkerheter eftersom någon typ av antaganden eller förenklingar nästan alltid görs. Ett sätt att testa 

osäkerheten i kalkylen är att genomföra en känslighetsanalys för att utreda hur osäkra variabler 

påverkar resultatet. Eftersom studiens syfte handlar om att utveckla en beräkningsmodell som 

innefattar många kalkyleringar är en känslighetsanalys något som ökar trovärdigheten i resultatet och 

är således ett steg som genomförs i denna studie. Känslighetsanalysen mynnar därefter ut i en 

reflektion kring studiens applicerbarhet och användbarhet. I Figur 13 nedan presenteras den 

anpassade modellen baserad på Lekvall & Wahlbin (2001).  
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Figur 13. Arbetsgången i arbetet, där rutor markerar hållpunkter (anpassad modell baserad på Lekvall & Wahlbin, 2001, sida 
183) 

Stegen som Lekvall & Wahlbin (2001) presenterar grupperas in i tre faser. De första fyra stegen, steg 

1 till 4, handlar om att planera arbetet, vilket därmed utgör studiens planeringsfas. Nästa steg, steg 5, 

handlar om att samla in och strukturera empirin som används i studien och utgör studiens 

kartläggningsfas. Den empiri som är nödvändig för att genomföra studien tas fram i 

uppgiftspreciseringen genom att bryta ner problemet i huvudfrågor och delfrågor. Denna fas utgår 

därmed huvudsakligen i att besvara dessa frågor. Den sista fasen, slutfasen, handlar om att utveckla 

och fastställa vilka beräkningsmetoder som bör användas utifrån den information som samlats in 

vilket utgör steg 6. Sista fasen inkluderar även känslighetsanalysen och reflektionen, vilket är steg 7 

innan studiens slutsats kan nås i steg 8. De tre faserna som denna studie genomgår presenteras i Figur 

14 nedan, där svarta rutor presenterar hållpunkter och kursiverad text utgör arbetsprocesser. 
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Figur 14. Studiens tre faser 

I de tre kommande avsnitten presenteras metoden för genomförandet av de tre ovan nämnda faserna. 

5.2 PLANERINGSFAS 

 

Figur 15. Planeringsfas 

I Figur 15 ovan presenteras de fyra steg som utgör planeringsfasen, där ett strukturerat problem 

överförs till en färdig planeringsrapport. För att från början skapa en bild av studiens förutsättningar 

och i vilket sammanhang som dess resultat ska användas måste problemets bakgrund benas ut. 

Således måste vissa frågor besvaras, som varför problemet behöver analyseras, vilken information 

finns sedan tidigare och vad behövs för att kunna använda resultatet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Denna 

information tas fram genom inledande intervju med uppdragsgivare Magnus Berglund på 

Runsvengruppen. Alla intervjuer kan placeras in på formalitetsskalan som sträcker sig från strikt 

strukturerade till helt ostrukturerade intervjuer (Bell, 2014). Om det innan intervjun startar är 

förutbestämt vilka frågor som ska ställas, den ordningen som frågorna ställs i samt vilka svarsalternativ 

som respondenten har hamnar intervjun på den strukturerade delen av skalan. Om intervjun istället 

liknar ett samtal där frågorna uppkommer naturligt under intervjuns gång är den av en mer 



Metod 

47 

ostrukturerad karaktär. Denna typ av intervju är enligt Bell (2014) passande när man utröna vad som 

är av intresse och vad man kan utesluta ur en studie. Till följd av detta genomförs de inledande 

intervjuerna i enlighet med den ostrukturerade typen. Intervjun behandlar den situation 

Runsvengruppen befinner sig i, vilka önskemål och direktiv företaget har samt hur studien bör 

utformas för att vara relevant för Runsvengruppen samtidigt som de akademiska kraven uppfylls. 

På samma sätt samlas data in för att sammanställa en nulägesbeskrivning. Denna utvidgas även med 

information från Runsvengruppens hemsida samt de senaste årens årsredovisningar. Parallellt med 

detta arbete genomförs en litteratursökning inom aktuella områden. Dessa inbegriper ämnen som 

transportlogistik, minska miljöpåverkan i transporter, investeringskalkylering, totalkostnad, 

leveransservice samt hållbar logistik. För att öka tillförlitligheten i litteratursökningen används 

triangulering, vilket innebär att flera källor inhämtas inom varje område för att tillsammans ge en 

nyanserad bild av ämnesområdet. En kontroll genomförs även för att säkerställa att de vetenskapliga 

artiklar som används är peer-reviewed. För mer information kring hur litteratursökningen har gått till, 

se Bilaga 1. Litteratursökning. Mot bakgrund till detta bryts det övergripande syftet ner i mindre 

frågeställningar i uppgiftspreciseringen. Det görs genom att ta fram teoretiska beräkningsmetoder 

utifrån den litteratursökning som gjorts för att sedan ta fram de frågor som behöver besvaras för att 

göra om de teoretiska beräkningsmetoderna till beräkningsmetoder som är anpassade till 

Runsvengruppen. 

5.3 KARTLÄGGNINGSFAS 

 

Figur 16. Kartläggningsfas 

I Figur 16 ovan presenteras de två stegen i kartläggningsfasen som utgår från de frågor som tagits fram 

i uppgiftspreciseringen. För att utreda dessa frågor behöver en lämplig metod användas. Nedan 

presenteras med vilka metoder delfrågorna besvaras för respektive huvudfråga. En sammanställning 

av de intervjufrågor som ska ställas och till vem finns i Bilaga 3. Intervjuguide för empiriinsamling.  

5.3.1 Metod för huvudfråga 1 

Huvudfrågan som ska besvaras handlar om hur transporternas miljöpåverkan ska beräknas och 

presenteras nedan: 

Huvudfråga 1. Vilken metod ska användas för att beräkna de utvalda utsläppen i nuläget samt 

miljöeffekten av de studerade transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos 

Runsvengruppen? 

Det första steget i att besvara huvudfrågan är att utreda vilken nödvändig indata som finns tillgänglig 

för Runsvengruppen. 

1.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av miljöutsläppen finns tillgänglig för Runsvengruppen? 
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För att besvara delfråga 1.1 har fem underfrågor konstruerats. För beskrivning av vilka intervjufrågor 

som ställs för att besvara dessa, se Bilaga 3. Intervjuguide för empiriinsamling (F.03-F.07, F.13-F.16 

och F.19-F.22). 

Den första underfrågan som avses besvaras är: 

1.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram avståndet för Runsvengruppens transporter? 

Denna fråga syftar till att ta fram en metod för att fastställa avståndet för en transport snarare än en 

faktisk siffra. Detta beror på att avståndet skiljer sig mellan olika transporter vilket påverkar 

beräkningarna av miljöeffekterna. För att ta fram avståndet för en viss transport behövs dess start och 

slutpunkt fastslås samt vilken rutt som använts. Eftersom transportflödet skiljer sig för 

Runsvengruppen beroende på ifall det är transporter mellan centrallagret och butiker eller om det 

importeras från olika delar av världen genomförs intervjuer med två olika personer på 

Runsvengruppen. Ola Uhrström är transportchef på Runsvengruppen och arbetar främst med 

transporter inom Sveriges gränser. Uhrström intervjuas således för att utreda vilken metod som kan 

användas för att ta fram avståndet för Runsvengruppens transporter inom Sverige. För att utreda 

avståndet för transporter utanför Sverige intervjuas Runsvengruppens importchef Martin Strandell. 

Då det är ett begränsat antal personer inom Runsvengruppen som har kunskap rörande logistik och 

transporter är personliga intervjuer ett lämpligt val av frågemetod. 

I denna fas av studien är teman och frågeställningar redan utarbetade och det är då lämpligt att 

använda sig av mer strukturerade intervjuer (Bell, 2014). Fördelen med mer strukturerade intervjuer 

är att frågorna bestäms i förväg och det blir således lättare att notera svaren och sammanställa 

dataunderlaget efter intervjun. Dessutom får intervjuaren större möjlighet att styra intervjun mot de 

frågor som är av intresse i studien. En helt strukturerad intervju förutsätter även att svarsalternativ 

förberetts så att svaren enkelt kan markeras under intervjuns gång. Risken med att begränsa 

svarsalternativen på detta sätt är dock att viktig information förbises. För att undvika detta kan en 

semi-strukturerad intervju genomföras där respondenter lämnas ett visst utrymme att utveckla sina 

svar och även ta upp aspekter som kanske inte täcks in av de förutbestämda frågorna (Bell, 2014). För 

att minimera denna risk är intervjuerna i denna fas av den semi-strukturerade typen. 

För att få ut maximalt av en intervju är det viktigt att intervjuaren får en god kontakt med 

respondenten (Bell, 2014). Detta underlättas enligt Bell (2014) om respondenten i förväg informeras 

om vilka teman och frågeställningar som intervjufrågorna kommer att utformas kring. På grund av 

detta får respondenterna i denna studie de frågor som ska ställas under intervjun skickade till sig i 

förväg. Vidare spelas intervjuerna in och de anteckningar som gjorts kontrolleras i efterhand. Enligt 

Bell (2014) och Lekvall & Wahlbin (2001) ökar detta studiens trovärdighet. För att minimera risken för 

att frågor formuleras på olika sätt hålls även intervjuerna av samma person.  

1.1.2 Vilket bränsle används i Runsvengruppens transporter? 

1.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram fordonens bränsleförbrukning per kilometer för 

Runsvengruppens transporter? 

1.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet fraktade pallar för Runsvengruppens 

transporter? 

För att ta reda på vilket bränsle som används i Runsvengruppens transporter i dagsläget intervjuas 

Martin Strandell och Ola Uhrström på Runsvengruppen. Ifall det skulle visa sig att dessa inte har 

tillgång till denna information genomförs ytterligare intervjuer med de åkerier eller logistikföretag 

som Runsvengruppen använder sig av. På samma sätt utreds även fordonens bränsleförbrukning samt 

antalet fraktade pallar.  
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1.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram utsläppsintensiteten för Runsvengruppens 

transporter? 

För att ta reda på hur utsläppsintensiteten för Runsvengruppens transporter kan tas fram intervjuas 

ett åkeri eller logistikföretag som ansvarar för transporten.  Runsvengruppen använder sig i dagsläget 

av totalt fem olika åkerier av varierande storlek (Uhrström, 2017). För att öka relevansen i intervjun 

väljs det åkeri som transporterar störst andel av transporterna. I dagsläget hanterar DB Schenker 

leveransen till 40 av Runsvengruppens 96 butiker vilket motsvarar över 50 % av leveranserna till butik 

och är det åkeri som transporterar störst andel av Runsvengruppens gods (Uhrström, 2017). Således 

intervjuas sälj- och produktionskoordinator Ronnie Johansson samt produktionschef Tony Johansson 

vid DB Schenkers depå i Linköping. 

Ifall inte all information som behövs för att genomföra beräkningarna finns tillgänglig för 

Runsvengruppen, antingen internt eller via åkerier, behöver anpassningar göras. Nästa steg för att 

besvara huvudfråga 1 är således att utreda vilka anpassningar som behövs göras baserat på den 

information som finns tillgänglig för Runsvengruppen, vilket är delfråga 1.2.  

1.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av miljöutsläppen baserat på information 
tillgänglig för Runsvengruppen? 

Ett sätt att göra anpassningar är att istället för att hämta information från Runsvengruppen ta fram 

standardvärden från litteratur. Således behöver ny teori samlas in ifall inte all nödvändig information 

finns tillgänglig för Runsvengruppens transporter. För att se till att den information som inhämtas 

externt lever upp till de krav som finns på miljömätningar utgår dessa teoriinsamlingar primärt från 

de rapporter som publicerats av The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) angående 

utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan. Dessa rapporter är utformade efter de riktlinjer 

som tagits fram av United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) i enlighet med 

Kyoto-protokollet (IPCC, 2017). Informationen från IPCC kompletteras även med information från 

European Environment Agency (EEA) som publicerar rapporter som handlar om rapportering av 

utsläpp efter de riktlinjer som satts upp av EU (EEA, 2016). Ifall nödvändig information saknas i dessa 

källor eftersöks information även från andra källor. 

5.3.2 Metod för huvudfråga 2 

Huvudfrågan som ska besvaras handlar om hur kostnadseffekten ska beräknas och presenteras nedan: 

Huvudfråga 2. Vilken metod ska användas för att beräkna kostnadseffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Det första steget i att besvara huvudfrågan är att ta reda på vilken nödvändig information som finns 

tillgänglig hos Runsvengruppen, vilket är delfråga 2.1. 

2.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av kostnadseffekten finns tillgänglig för Runsvengruppen? 

För att kunna besvara delfråga 2.1 har den i tidigare avsnitt brutits ner i underfrågor. För beskrivning 

av vilka intervjufrågor som ställs för att besvara dessa, se Bilaga 3. Intervjuguide för empiriinsamling 

(F.01-F.02, F.08-F.09, F.17-F.18 och F23). 

Den första underfrågan som ska besvaras är: 

2.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens kalkylränta? 

För att utreda hur kalkylräntan kan tas fram tillfrågas ekonomiavdelningen på Runsvengruppen genom 

kontaktpersoner på Runsvengruppen, Tobias Fors och Martin Strandell. Ifall det saknas information 
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om Runsvengruppens kalkylränta utreds ifall företagets kalkylränta kan beräknas med den 

information som finns tillgänglig hos företaget.  Enligt Frostenson & Prenkert (2015) bestäms 

kalkylräntan på egen hand av företaget utifrån ett antal parametrar som bestämmer kostnaden för 

att låna av sig själva. Exempel på parametrar som påverkar kalkylräntan är räntan företaget kan låna 

kapital för och avkastningsnivå för företagets alternativa investeringsalternativ. Det kan därmed vara 

svårt att genomföra dessa beräkningar ifall Runsvengruppen inte har tillgång till den informationen. 

Ifall inte tillräcklig information finns för att ta fram kalkylräntan är ett alternativ att utföra 

investeringskalkylen med en metod som inte diskonterar in- och utbetalningarna. Det leder dock till 

att kalkylen genererar ett resultat som inte är användbart för investeringar med längre tidshorisont 

(Frostenson & Prenkert, 2015). 

2.1.2 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens lagerränta? 

För att utreda vilken metod som kan användas för att ta fram lagerräntan intervjuas 

varupåfyllnadschef Tobias Fors och importchef Martin Strandell. Ifall Runsvengruppen inte har en 

bestämd lagerränta kan denna beräknas utifrån annan information som finns på företaget. Enligt 

Oskarsson et al. (2013) baseras formeln för lagerränta på kalkylräntan, riskkostnaden och 

medellagervärde (se Ekvation 2). Eftersom kalkylräntan tagits fram genom delfråga 2.1.1 behövs vid 

beräkning av lagerräntan riskkostnaden per år och medellagervärde för Runsvengruppen.  

2.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram produktvärdet för transporternas last för 

Runsvengruppen? 

Denna fråga syftar inte till att ta fram en faktisk siffra på produktvärdet utan istället ta fram en metod 

för Runsvengruppen själva att ta fram denna information. Det beror på att värdet på produkten kan 

skilja sig från transport till transport och skiljer sig därför mellan transporten som utförs av olika 

åkerier, vilket gör att denna siffra varierar beroende på i vilken situation modellen används. För att ta 

fram lastens produktvärde behövs information om vilka olika typer av produkter som transporteras 

samt värde och kvantitet. För att utreda hur denna information kan tas fram hålls intervjuer med 

transportchef Ola Uhrström och importchef Martin Strandell på Runsvengruppen.  

2.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram efterfrågan på transporternas last för 

Runsvengruppen? 

Delfrågan handlar av samma anledning som för fråga 2.3. om att ta fram en metod för att hitta 

efterfrågan på transporternas last. Syftet med att ta fram efterfrågan på transporternas last är att 

beräkna medelPIAvärde. MedelPIAvärdet ska i sin tur användas för att beräkna lagerföringskostnaden 

med hjälp av lagerräntan. Eftersom lagerräntan tas fram med årsbasis tas efterfrågan fram utifrån 

årsbehovet. För att göra detta hålls intervjuer med Ola Uhrström och Martin Strandell på 

Runsvengruppen.  

2.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram ledtiden för transporter för Runsvengruppen? 

Ledtiden som behövs för att göra beräkningarna är från att varorna lastats tills att de är framme vid 

destinationen. För att ta fram den informationen genomförs intervjuer med Ola Uhrström och Martin 

Strandell på Runsvengruppen. Ifall information om ledtider för den delen av transporten saknas hos 

Runsvengruppen intervjuas utvalda åkerier för att utvärdera vilken ledtidsinformation de har och ifall 

det finns möjlighet att dela denna med Runsvengruppen.  

2.1.6 Vilken metod kan användas för att ta fram literpriset för Runsvengruppens drivmedel? 



Metod 

51 

För att utreda vilken metod som kan användas för att ta fram kostnaden för Runsvengruppens 

drivmedel utreds först var de olika drivmedlen köps. Det tas fram med hjälp av intervjuer med 

åkerierna alternativt med hjälp av internetsökningar. Dessa leverantörer av drivmedel kontaktas 

sedan för att få fram exakt literpris för den typ av drivmedel de säljer. 

2.1.7 Vilken metod kan användas för att ta fram lönekostnaden för förarna? 

Eftersom det finns en risk att åkerierna inte vill dela med sig av sådan information då den kan anses 

känslig för externa parter används istället information från litteratur som underlag för 

kostnadsberäkningarna som berör löner. Litteratursökningen genomförs huvudsakligen med målet att 

hitta aktuella studier om statistik kring förarlöner eller information från fackförbund.  

Nästa del som behöver utredas för att besvara huvudfråga 2 är vilka anpassningar som behövs göras 

för att genomföra kostnadsberäkningarna baserat på den information som finns tillgänglig för 

Runsvengruppen, vilket är delfråga 2.2. 

2.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av kostnadseffekten baserat på information 

tillgänglig för Runsvengruppen? 

En metod för att anpassa beräkningsmetoden är att för viss information ta fram standardvärden från 

litteraturen. En kompletterande litteratursökning utgår i det fallet från Unisearch på Linköpings 

universitetsbibliotek, där artiklar som är peer-reviewed och behandlar aktuellt område eftersöks. 

Ifall Runsvengruppen inte har tillgång till information kring produktvärde, efterfrågan och ledtid för 

transporterna kan inte lagerföringskostnaden beräknas. Eftersom den informationen är specifik för 

Runsvengruppens transporter kan inte denna information hämtas från litteratur. En lösning är att 

utforma beräkningsmetoden utan att ta hänsyn till lagerföringskostnaden. Det gör att 

beräkningsmetoden kan användas trots att information saknas men bidrar dock till att resultatet inte 

blir lika tillförlitligt.  

5.3.3 Metod för huvudfråga 3 

Huvudfrågan som ska besvaras handlar om hur leveransserviceeffekten ska beräknas och presenteras 

nedan: 

Huvudfråga 3. Vilken metod ska användas för att beräkna leveransserviceeffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Första steget i att besvara huvudfråga 3 är att ta reda på vilken av den information som är nödvändig 

för att genomföra beräkningarna för leveransserviceeffekten Runsvengruppen har tillgång till. 

3.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av leveransserviceeffekten finns tillgänglig för 

Runsvengruppen? 

För att kunna besvara delfrågan har den i tidigare avsnitt delats upp i mindre underfrågor. För 

beskrivning av vilka intervjufrågor som ställs för att besvara dessa, se Bilaga 3. Intervjuguide för 

empiriinsamling (F.10-F.12 och F.24). 

3.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet leveranser i tid per år för 

Runsvengruppen? 

För att ta fram informationen intervjuas Ola Uhrström och Martin Strandell på Runsvengruppen. Det 

är även viktigt att Runsvengruppens definition på leveranser i tid utvärderas. Ifall Runsvengruppen 
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inte för statistik kring antalet leveranser i tid genomförs en utredning för att se vad som krävs för att 

ta fram sådan information för Runsvengruppen.  

3.1.2 På vilket sätt påverkar sparsammare körning antal leveranser i tid för Runsvengruppen? 

För att ta fram information kring effekten sparsammare körning har på antalet leveranser i tid 

intervjuas Johansson och Johansson på DB Schenker för att de har erfarenhet av förändringar kring 

sparsammare körning. 

Nästa steg för att besvara huvudfråga 3 är att utreda vilka modifikationer som behövs göras ifall 

nödvändig information för att genomföra beräkningar för leveransserviceeffekten inte finns tillgänglig 

för Runsvengruppen, vilket är delfråga 3.2.  

3.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av leveransserviceeffekten baserat på 

information tillgänglig för Runsvengruppen? 

Om information kring totala antalet leveranser per år eller antalet leveranser i tid saknas kan inte 

beräkningen kring leveranspålitlighet i nuläget genomföras. Det gör att det inte går att beräkna 

effekten då förändringen inte har ett ursprungsvärde att jämföras med. Eftersom det är information 

som är specifikt för Runsvengruppen kan denna information inte uppskattas från teori. Det gör att 

beräkningen inte kan genomföras ifall informationen saknas och leveranspålitligheten blir således ett 

leveransserviceelement som avgränsas bort.  

Ifall information gällande effekten sparsammare körning har på antal leveranser i tid saknas eftersöks 

denna information genom en kompletterande litteratursökning. Litteratursökningen utgår från 

Unisearch på Linköpings universitetsbibliotek, där artiklar som är peer-reviewed och behandlar 

effekten sparsammare körning har på ledtid och leveranspålitlighet eftersöks. 

5.3.4 Sammanställning 

När de tre huvudfrågorna besvarats kan de beräkningsmetoder som bör användas för att beräkna 

respektive effekt fastställas och därmed kan studiens syfte besvaras. Beräkningsmetoderna för 

respektive effekt redovisas och beräknas separat. Vilka effekter som presenteras som utdata, det vill 

säga vilken utdata beräkningsmetoderna ska generera, har fastställts i avsnitt 4.2.3 Effekter. Resultatet 

delas upp i de tre kategorierna miljö, kostnad och leveransservice. De beräkningsmetoder som 

används utgår också från samma litteraturstudie. Beroende på vilken information som finns tillgänglig 

hos Runsvengruppen anpassas dock beräkningarna, vilket betyder att alternativa beräkningsmetoder, 

förenklingar eller antaganden görs. Beräkningarnas indata bestäms av den information som inhämtas 

och analyseras under kartläggningsfasen.  

För att presentera dessa beräkningsmetoder på ett för Runsvengruppen användbart sätt bör 

beräkningarna sammanställas. För att genomföra beräkningar med en stor mängd data finns flera olika 

mjukvaruprogram (Barreto, 2015). Eftersom beräkningsmetoderna som studien syftar till att utveckla 

ska kunna användas av Runsvengruppen själva är det viktigt att användandet av beräkningsmetoderna 

inte uppfattas som svårt och komplicerat. Därmed är användarvänlighet en viktig faktor i utformandet. 

Beräkningarna som utförs är dock inte matematiskt avancerade vilket gör att mjukvaran inte behöver 

klara av avancerade matematiska beräkningar. Enligt Barreto (2015) erbjuder Microsoft Excel en bra 

blandning av mängden funktioner som finns samtidigt som programmet inte kräver omfattande 

träning för att kunna användas. Dessutom har de flesta anställda på Runsvengruppen tidigare 

erfarenhet av programmet (Fors & Strandell, 2017). Därmed sammanställs beräkningsmetoderna i 

programmet Microsoft Excel. För att ytterligare öka användarvänligheten används även 
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programmeringsspråket Visual Basic for Applications, som finns inbyggt i Microsoft Excel (Microsoft, 

2017).  

5.4 SLUTFAS 

 

Figur 17. Slutfas 

I Figur 17 ovan presenteras slutfasen som utgörs av två steg med två hållpunkter. Det första steget är 

genomförandet av en känslighetsanalys medan det andra utgör en diskussion kring studiens resultat 

samt vilka slutsatser som kan dras.  

Syftet med studiens känslighetsanalys är att reflektera kring studiens trovärdighet och resultatets 

pålitlighet. Enligt Oskarsson et al. (2013) kan känslighetsanalysens genomförande delas upp i fyra steg, 

vilket är de steg denna studie följer: 

1. Identifiera felkällor 

2. Välj ut mest kritiska felkällor 

3. Bestäm alternativa värden 

4. Testa hur alternativa värden påverkar resultatet 

Första steget handlar om att identifiera vilka felkällor som finns. För att så få felkällor som möjligt ska 

förbises genomförs detta steg löpande under både anpassandet av beräkningarna och utvecklandet 

av beräkningsmetoderna.  

Nästa steg är att identifiera de mest kritiska felkällorna. Hur kritisk en felkälla är kan enligt Oskarsson 

et al. (2013) definieras som en sammanvägning av hur stor osäkerheten är och hur stor konsekvensen 

är. Eftersom det viktigaste i valet av mest kritiska felkällor inte är exakt vilka som är mest kritiska utan 

istället att samtliga signifikanta felkällor tas i beaktande är det en bedömning som utförs kvalitativt.  

Det sista steget är bestämmande av alternativa värden, vilket är ett steg vars utförande till stor del 

beror på vilka felkällor som analyseras. Det sista steget i känslighetsanalysen är att testa hur de 

alternativa värdena påverkar resultatet. Testningen utförs genom att utifrån de slutgiltiga 

beräkningsmetoderna resonera kring hur de alternativa värdena påverkar resultatet utifrån de 

ekvationer som används. 

Slutligen förs även en diskussion kring studiens resultat, osäkra parametrars påverkan, de 

avgränsningar som gjorts samt studiens relevans över tid och tillämpbarhet. 

5.5 METODKRITIK 
Den arbetsmodell som studien bygger på tar sin utgångspunkt i Lekvall & Wahlbins (2001) generella 

modell för utredningsarbeten. Det är en väl beprövad och erkänd modell som bidrar till studiens 

trovärdighet. För att undvika att bli låsta till en förutbestämd arbetsmodell har vissa justeringar dock 

genomförts främst i studiens avslutande skeden. Det innebär att vissa delar från den generella 

modellen kan gå förlorade. Förändringarna ansågs dock nödvändiga då Lekvall och Wahlbins modell 
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mynnar ut i en rekommendation medan denna studie enbart syftar till att ta fram beräkningsmetoder 

som i ett senare skede ska kunna användas för att ta fram beslutsunderlag kring transportrelaterade 

förändringar.  

Vid de litteratursökningar som genomförs i studien används triangulering. Det innebär att flera 

oberoende källor undersöks kring ett visst ämne för att säkerställa litteraturens trovärdighet. På så 

sätt återges en bred bild av vad tidigare forskning påvisar inom respektive område och studier som 

eventuellt avviker från övrig forskning kan identifieras. För att ytterligare öka källmaterialets 

trovärdighet säkerställs även att de vetenskapliga artiklar som används har blivit peer-reviewed. 

Vid empiriinsamlingen intervjuas främst tre anställda på Runsvengruppen. Dessa är 

varupåfyllnadschef Tobias Fors, importchef Martin Strandell samt transportchef Ola Uhrström. 

Respektive intervju anpassas efter respondentens ansvarsområde, där exempelvis intervjun med Fors 

främst behandlar flödet från centrallager till butik. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att 

urvalet av respondenter är relativt litet. En persons åsikt får således stor påverkan vilket kan ha 

inverkan på studiens resultat. Fördelen med ett litet urval av respondenter är å andra sidan att större 

utrymme ges till att genomföra mer fördjupande intervjuer. Då de utvalda respondenternas 

ansvarsområden på Runsvengruppen överensstämmer med de områden som denna studie avser 

utreda ansågs mer fördjupande intervjuer vara fördelaktigt. Dessutom är antalet personer inom 

Runsvengruppen som har kunskap kring transporterna begränsat. 

En intervju genomförs även med ett av Runsvengruppens åkerier, DB Schenker. För att ytterligare 

säkerställa att de svar som erhålls är trovärdiga kunde flera åkerier ha intervjuats. DB Schenker 

ansvarar dock för merparten av Runsvengruppens transporter (över 50%) och anses således vara det 

åkeri som är lämpligast att intervjua. På DB Schenker intervjuades både sälj- och 

produktionskoordinator Ronnie Johansson samt produktionschef Tony Johansson för att ge en så bra 

bild som möjligt kring vilken information som finns tillgänglig för Runsvengruppen.  

En del av metoden syftar till hur miljörelaterade data kan fastställas i de fall som informationen inte 

finns tillgänglig hos varken Runsvengruppen eller den aktör som utför transporten. Den metodik som 

används bygger till stor del på de studier, standarder och riktlinjer som är framtagna av International 

Panel on Climate Change (IPCC) samt European Environment Agency (EEA). Att till stor utsträckning 

använda sig av ett fåtal källor på detta sätt kan påverka studiens trovärdighet negativt. Just IPCC samt 

EEA är dock internationellt erkända organisationer med stöd från organisationer utan kommersiella 

intressen som exempelvis Förenta Nationerna. De riktlinjer och standarder för mätning av miljödata 

som är framtagna av IPCC och EEA är även vitt använda i forskningsvärlden. 
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6 MILJÖBERÄKNINGAR 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlas in angående miljöberäkningarna och hur 
beräkningarna ska anpassas baserat på tillgänglig information. Avsnittet avslutas med den 
slutgiltiga beräkningsmetoden för att utvärdera miljöeffekten. 
 

 

För att besvara huvudfråga 1 har ett antal underfrågor konstruerats i avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1, se 

Figur 18 nedan. Först besvaras fråga 1.1 för att utreda vilken nödvändig indata som finns tillgänglig för 

Runsvengruppen. För att underlätta detta bryts 1.1 ner i ytterligare fem underfrågor. Nästa delfråga 

som ska besvaras är 1.2 och handlar om vilka anpassningar som behövs göras i beräkningarna baserat 

på den informationen som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. Med hjälp av svaren på dessa frågor 

tillsammans med den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1 kan 

sedan Huvudfråga 1 besvaras. Nästkommande kapitel är således uppdelade i empiri (fråga 1.1), 

anpassningar (fråga 1.2) och slutgiltig beräkningsmetod (Huvudfråga 1). 

Teoretisk beräkningsmetod 
 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

= 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗 (
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) ×

1

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

 
𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 =  𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

 

  

1.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av 
miljöutsläppen finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

1.2 Vilka 
anpassningar behövs 
göras i beräkningarna 
av miljöutsläppen 
baserat på 
information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 1. Vilken 
metod ska användas 
för att beräkna de 
utvalda utsläppen i 
nuläget samt 
miljöeffekten av de 
studerade 
transportåtgärderna 
baserat på information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

1.1.1 Vilken metod kan användas för 
att ta fram avståndet för 
Runsvengruppens transporter? 

1.1.2 Vilket bränsle används i 
Runsvengruppens transporter? 

1.1.3 Vilken metod kan användas för 
att ta fram fordonens 
bränsleförbrukning per kilometer 
för Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.4 Vilken metod kan användas för 
att ta fram antalet fraktade pallar 
för Runsvengruppens 
transporter? 

1.1.5 Vilken metod kan användas för 
att ta fram utsläppsintensiteten 
för Runsvengruppens 
transporter? 

Figur 18. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 1 
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6.1 EMPIRI FÖR MILJÖBERÄKNINGAR 
För att besvara fråga 1.1 har fem underfrågor konstruerats. Nedan presenteras svaren på dessa 

underfrågor följt av hur svaret förhåller sig till fråga 1.1. I slutet av avsnittet sammanställs även 

informationen kring tillgänglighet för respektive underfråga för att på så sätt besvara fråga 1.1. 

1.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram avståndet för Runsvengruppens transporter? 

Enligt Uhrström (2017) baseras priser för lastbilstransporter på avståndet som godset ska fraktas samt 

det rådande priset på drivmedel. Avståndet anges inte på beställningens faktura men det avstånd som 

används är tillgängligt i det dokument som transportstyrelsen framtagit över avståndet mellan olika 

orter inom Sverige. Även avståndet för båttransporter finns tillgängligt. Enligt Strandell (2017) har 

Runsvengruppen alltid information kring i vilken hamn godset plockas upp samt vart det ankommer. 

Ifall rederiet dock plockar upp ytterligare gods på vägen informeras i regel inte Runsvensgruppen vilket 

är något som kan ha inverkan på det avstånd som fartyget färdas. När beställning läggs specificeras 

enbart tidpunkt och hamn för avgång samt tidpunkt och dag för ankomst. Skulle Runsvengruppen dock 

vilja ha ut sådan information menar Strandell (2017) att de rederier som används förmodligen skulle 

dela med sig av den.  

På samma sätt som för båttransporterna har Runsvengruppen enligt Strandell (2017) information om 

start- och slutpunkt för tågtransporterna samt var de lastas om. På så sätt kan avståndet för 

tågtransporterna beräknas.  

Svaret på fråga 1.1.1 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 1.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

➢ Båt: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

➢ Tåg: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

 

1.1.2 Vilket bränsle används i Runsvengruppens transporter? 

I dagsläget har Runsvengruppen i regel inte information kring vilket drivmedel som används i de 

transporter som utförs med lastbil (Uhrström, 2017). Vidare menar Uhrström att sådan information 

kan begäras från respektive åkeri. Johansson & Johansson (2017) från DB Schenker bekräftar även 

detta. 

För de transporter som utförs med båt används råolja (residual fuel oil) som bränsle ute på öppna hav 

enligt Strandell (2017). Närmare hamnar och i vissa områden finns det dock restriktioner kring vilka 

drivmedel som är tillåtna. Bränsle med höga halter av svavel som exempelvis råolja är då förbjudna. I 

majoriteten av transporten används dock råolja. På grund av att Runsvengruppen inte har möjlighet 

till att begära ut rörelsedata från rederierna (Strandell, 2017) utformas beräkningsmetoden utifrån att 

råolja används i båttransporterna.  

Enligt Strandell (2017) saknas dock information kring vilken bränslesort som används för 

tågtransporterna eftersom Runsvengruppen så sällan använder sig av tåg. Runsvengruppen har 

kontaktat sin tågleverantör för att utreda ifall den informationen finns tillgänglig men har inte fått 

något svar. 

Svaret på fråga 1.1.2 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 1.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppens åkerier 

➢ Båt: Tillgängligt hos Runsvengruppen och hos rederier 

➢ Tåg: Ej tillgängligt 



Miljöberäkningar 

57 

 

1.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram fordonens bränsleförbrukning per kilometer för 

Runsvengruppens transporter? 

Bränsleförbrukningen för fordonen är inget Runsvengruppen har information om men likt föregående 

fråga hävdar Uhrström (2017) att denna information kan begäras från respektive åkeri. Detta vidhåller 

även Johansson & Johansson (2017) på DB Schenker. Strandell (2017) menar dock att sådan 

information är svårare att införskaffa kring båttransporterna. Detta beror på att rederierna troligen 

inte är lika villiga att dela med sig av hur mycket bränsle som respektive båt konsumerar. Anledningen 

till detta menar Strandell är att det bränsle som används i fartygen ofta är mer skadliga för miljön 

jämfört med andra transportslag. Enligt Strandell (2017) har Runsvengruppen inte heller information 

om bränsleförbrukningen vid tågtransporterna.  

Svaret på fråga 1.1.3 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 1.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppens åkerier 

➢ Båt: Ej tillgängligt 

➢ Tåg: Ej tillgängligt 

 

1.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet fraktade pallar för Runsvengruppens 

transporter? 

Antalet fraktade pallar för transporter med lastbil skiftar beroende på vilket gods som transporteras 

(Uhrström, 2017). Vissa pallar kan inte staplas på varandra vilket reducerar lastkapaciteten. I regel är 

det volymen som begränsar lastkapaciteten då det gods som Runsvengruppen transporterar är relativt 

lätt. I vissa undantagsfall som exempelvis vid transport av blomjord begränsas lastkapaciteten istället 

av vikt vilket gör att lastbilen inte kan fyllas helt. Vidare menar Uhrström (2017) att chaufförens 

erfarenhet också spelar in. Tydligast märks detta på sommaren då många mindre erfarna chaufförer 

får tillfällig anställning vilket i regel reducerar lastkapaciteten. Enligt Johansson & Johansson (2017) 

finns information kring varje transports lastkapacitet och antalet fraktade pallar tillgänglig för 

respektive kund i samband med att godset lastas och lossas. Chauffören scannar då varje pall så att 

kunden digitalt kan följa i vilken transport vilket gods fraktas samt när lastning och lossning sker 

(Johansson & Johansson, 2017).  

För de transporter som utförs med båt används enligt Strandell (2017) enheten ”Twenty-foot 

Equivalent Units” (TEU) som mått på lastkapaciteten. Den exakta lastkapaciteten för fartygen går 

enligt Strandell att begära från aktuellt rederi. Hänsyn måste även tas till fartygets fyllnadsgrad. Är 

inte fartyget fullastat bör inte fartygets utsläpp slås ut på hela lastkapaciteten utan istället den faktiska 

lasten, eftersom värdet som används i Ekvation 11 i avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1 ovan är den fraktade 

lasten.  Enligt International Maritime Organization (2009) är den genomsnittliga fyllnadsgraden för 

containerskepp 70 %, vilket därmed är den siffra som används som standardvärde i 

beräkningsmetoden om inget annat anges av användaren.  

Enligt Strandell (2017) transporterar Runsvengruppen endast fulla containrar via tåg. Runsvengruppen 

har information om hur många containrar de själva skickar men saknar information om hur många 

vagnar eller containrar varje tåg transporterar. Runsvengruppen har sökt deras leverantör av 

tågtransport för att utreda ifall den informationen finns tillgänglig men inte fått något svar. 
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Svaret på fråga 1.1.4 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 1.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

➢ Båt: Tillgängligt hos Runsvengruppens rederi 

➢ Tåg: Ej tillgängligt 

 

1.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram utsläppsintensiteten för Runsvengruppens 

transporter? 

Ett visst bränsles utsläppintensitet vid förbränning är givet (BEIS, 2017). Vid utförandet av transport 

kan denna dock modifieras med hjälp av teknik som avgasrening och katalysatorer. Vilken sådan teknik 

som används i Runsvengruppens transporter är inte något som Runsvengruppen har information kring 

(Uhrström, 2017). Istället hänvisar Uhrström till respektive åkeri. Vidare menar Johansson & 

Johansson (2017) att varje åkeri har information kring vilken teknik för avgasrening som används i 

vilken transport. Att dela med sig av denna information till sina kunder ser Johannson & Johansson 

(2017) inte heller som något problem. Det är nämligen inte ovanligt att köpande företag ställer krav 

på motortyp och avgasreningssystem vid upphandling.  

Strandell (2017) menar att Runsvengruppen inte har tillgång till sådan information kring 

båttransporter. Han anser också att det är osäkert om det går att begära ut sådan information direkt 

från rederierna då dessa ofta är förtegna kring miljö- och utsläppsfrågor.  

Enligt Strandell (2017) saknar Runsvengruppen även information kring utsläppsintensiteten för 

tågtransporterna. 

Svaret på fråga 1.1.5 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 1.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppens åkerier 

➢ Båt: Ej tillgängligt 

➢ Tåg: Ej tillgängligt 

Svaren på dessa fem underfrågor leder till att fråga 1.1 kan besvaras, som presenteras nedan. 

1.1. Vilken nödvändig indata för beräkning av miljöutsläppen finns tillgänglig för Runsvengruppen? 

Fråga 1.1 handlar om vilken nödvändig indata som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. I Tabell 8 

nedan presenteras svaret på den frågan, vilket är en sammanställning av svaren från de fem 

underfrågorna.  

Tabell 8. Variablerna som de olika underfrågorna kring kostnadsberäkning avser utreda samt var information kring dessa 
finns, där L står för lastbil, B för båt och T för tåg 

 Runsvengruppen Transportleverantör Övrigt Ej tillgängligt 

Avstånd L, B, T    

Bränsle  L, B  T 

Bränsleförbrukning  L  B, T 

Antalet fraktade 
pallar 

L B  T 

Utsläppsintensitet  L  B, T 

I tabellen framgår att det saknas information kring bränsleförbrukning och utsläppsintensitet för båt 

samt bränsle, bränsleförbrukning, antalet lastade pallar och utsläppsintensitet för tåg. I nästa avsnitt 

utreds därmed hur beräkningsmetoden behöver anpassas baserat på avsaknaden av denna 

information. 
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6.2 ANPASSNINGAR AV MILJÖBERÄKNINGAR 
Detta avsnitt syftar till att besvara fråga 1.2 som presenteras nedan. 

1.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av miljöutsläppen baserat på information 

tillgänglig för Runsvengruppen? 

Enligt svaret på fråga 1.1 ovan saknas information kring följande indata som är nödvändig: 

➢ Bränsleförbrukning för båt 

➢ Utsläppsintensitet för båt 

➢ Bränslesort för tåg 

➢ Bränsleförbrukning för tåg 

➢ Utsläppsintensitet för tåg 

➢ Antalet fraktade pallar för tåg 

Nedan analyseras hur beräkningsmetoden ska utformas med hänsyn till avsaknaden av respektive typ 

av information. Den nya litteratur som inhämtats är huvudsakligen rapporter från IPCC, EEA eller de 

källor som använts i dessa rapporter i enlighet med avsnitt 5.3.1 Metod för huvudfråga 1. 

6.2.1 Bränsleförbrukning för båt 

Runsvengruppen besitter inte själv information kring båttransporternas bränsleförbrukning samtidigt 

som det är osäkert ifall de aktuella rederierna är villiga att dela med sig av sådan information. För att 

hantera detta behövs således standardvärden tas fram. Nottebom & Cariou (2009) vid Institute of 

Transport and Maritime Management Antwerpen (ITMMA) presenterar data över containerskepps 

bränsleförbrukning baserat på storlek och medelhastighet. Bränsleförbrukningen presenteras i 

förbrukad råolja per dag vilket enligt Strandell (2017) är det bränsle som används i majoriteten av 

transporterna som sker med containerskepp. Datat är framtaget genom att studera 2559 

containerskepp. Resultatet presenteras i Tabell 9 nedan. Det är således möjligt att baserat på ett 

containerskepps storlek och medelhastighet erhålla dess bränsleförbrukning. För de transporter som 

utförs med båt används enligt Strandell (2017) enheten ”Twenty-foot Equivalent Unit” (TEU) som mått 

på lastkapaciteten. Den exakta lastkapaciteten för fartygen går enligt Strandell att begära från aktuellt 

rederi. Fartygens medelhastighet är dock information som inte finns tillgänglig för Runsvengruppen 

(Strandell, 2017) och måste därför inhämtas från externa källor.  
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Tabell 9. Bränsleförbrukning (råolja) beroende på skeppstorlek och hastighet (ton/dag). (Carriou & Nottebom, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Maritime Organization (IMO) är ett FN-organ som studerar sjöfart. I en av sina studier 

redogörs de genomsnittliga hastigheter för vilka olika typer av fraktskepp opererar på. Resultatet 

presenteras i Tabell 10 nedan.  

Tabell 10. Genomsnittlig hastighet baserat på skeppstorlek (International Maritime Organization, 2009) 

Storlek (TEU) Genomsnittlig hastighet (Knop) 

8000 + 25,1 

5000-7999 25,3 

3000-4999 23,3 

2000-2999 20,9 

1000-1999 19,0 

0-999 17,0 

Med hjälp av data från Tabell 9 och Tabell 10 kan alltså ett skepps bränsleförbrukning uppskattas. Ett 

problem uppstår dock då bränsleförbrukningen i Tabell 9 endast är tillgänglig för hastigheter 

motsvarande hela knop. Ett alternativ för att hantera detta är att avrunda de genomsnittliga 

hastigheterna i Tabell 10 till hela knop så att värdena stämmer överens med Tabell 9. Ett sådant 

tillvägagångsätt innebär dock att relativt stora felkällor uppstår. Skillnaden i bränsleförbrukning 

mellan två hela knop är betydande. Exempelvis förbrukar ett fartyg i klassen 9000-9999 TEU 255,2 ton 

bränsle per dag vid en hastighet på 24 knop gentemot 290 ton per dag vid 25 knop, se Tabell 9. Detta 

motsvarar en ökning på drygt 14 %. Vid en hastighet på exempelvis 24,5 knop är den verkliga 

bränsleförbrukningen någonstans mellan dessa värden. För att få en mer exakt uppskattning av 

bränsleförbrukningen genomförs således en regressionsanalys baserat på det tillgängliga 

dataunderlaget genom inbyggd funktionalitet i Excel. Det innebär att en funktion som beskriver 

sambandet mellan hastigheten på respektive fartygsstorlek och dess bränsleförbrukning beräknas 

matematiskt baserat på de mätvärden som finns tillgängliga. På så vis kan ett uttryck som beskriver 

bränsleförbrukningen för samtliga hastigheter formuleras. De skattade funktionerna illustreras av de 

streckade linjerna i Figur 19 nedan och anges exakt i Tabell 11 nedan. 

KNOP TEU 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 

18 47,0 54,9 52,8 57,9 68,8 

19 56,1 65,6 63,1 69,3 82,2 

20 66,5 77,7 74,7 82,0 97,4 

21 78,1 91,3 87,8 96,4 114,4 

22 - 106,4 102,4 112,3 133,4 

23 - - 118,5 130,1 154,5 

24 - - 136,4 149,7 177,8 

25 - - - 171,3 203,4 

KNOP TEU 7000-7999 8000-8999 9000-9999 10000+  

18 77,8 87,9 98,8 124,1  

19 93,0 105,1 118,1 148,4  

20 110,1 124,5 139,8 175,7  

21 129,4 146,2 164,2 206,4  

22 150,8 170,5 191,5 240,7  

23 174,7 197,5 221,8 278,7  

24 201,0 227,2 255,2 320,7  

25 230,0 260,0 292,0 367,0  
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Figur 19. Bränsleförbrukning för containerskepp beroende på storlek och hastighet 

Tabell 11. Bränsleförbrukning för containerskepp på storlek och hastighet 

Storlek 
(TEU) 

2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 

Ekvation y=0,625x2-
14,005x+96,585 

y=0,7357x2-
16,559x+114,59 

y=0,756x2-
17,846x+129,19 

y=0,8548x2-
20,612x+152,18 

y=1,0161x2-
24,518x+181,12 

Storlek 
(TEU) 

7000-7999 8000-8999 9000-9999 10000+ TEU 

Ekvation y=1,15x2-
27,776x+205,41 

y=1,2982x2-
31,317x+231,27 

y=1,4619x2-
35,348x+261,71 

y=1,8339x2-
44,274x+327,25 

Värdet på bränsleförbrukning innehar dock en grad av osäkerhet vilket gör att den utvärderas i avsnitt 

10 Reflektion.  

6.2.2 Utsläppsintensitet för båt 

Eftersom Runsvengruppen saknar information om utsläppsintensiteten för båt behöver denna 

information inhämtas på annat sätt. Enligt IPCC (2006), som diskuterar metoder för att beräkna 

utsläppen av CO2, NOx och CH4 för båttransporter, finns två nivåer för beräkning av båtutsläpp. Den 

första nivån kallas Tier 1 och är den simplaste metoden. Den går ut på att multiplicera 

bränsleförbrukningen med ett standardvärde för utsläppsintensiteten. Den andra nivån är Tier 2 och 

använder samma formel men tar dessutom hänsyn till båttyp, bränslesort och motortyp. Enligt 

Strandell (2017) är det information som Runsvengruppen har tillgång till vilket gör att Tier 2 är en 

lämplig metod att använda. IPCC (2006) tar även upp att hänsyn kan tas till skeppens rörelsemönster 

när utsläppsintensiteten beräknas om sådan data finns tillgänglig. Eftersom Runsvengruppen endast 

har information kring start- och slutpunkt för transporten och inte tillgång till skeppens faktiska rörelse 
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på haven (Strandell, 2017) är det dock en faktor som inte är möjlig att ta hänsyn till i 

beräkningsmetoden.  

För att ta fram utsläppsintensiteten för NOX rekommenderar IPCC (2006) att använda EMEP CORINAIR 

Emission Inventory Handbook. 2016 års version heter istället EMEP/EEA Air Pollutant Emission 

Inventory Guidebook och delar upp utsläppsintensitetsberäkningar i Tier 1 och Tier 2 (EEA, 2016) 

precis som IPCC (2006). EEA (2016) tar även hänsyn till fartygens rörelsemönster vilket här klassificeras 

som Tier 3. Enligt EEA kan utsläppen av NOX tas fram för Tier 2 genom att ange motortyp och 

bränslesort. Eftersom Runsvengruppen huvudsakligen använder sig av drivmedlet råolja (Strandell, 

2017) blir utsläppsintensiteten för kväveoxid 86,5 kg per ton förbrukat bränsle (EEA, 2016).  

Enligt IPCC (2006) bör utsläppsintensiteten vara landspecifik och framtagen genom test genomförda i 

det land det används. Eftersom Runsvengruppens båttransporter utförs över flera olika delar av 

världen är det svårt att bestämma vilka värden som ska användas vilket gör att ett standardvärde för 

utsläppsintensiteten är mer lämpligt. EEA (2006) presenterar utsläppsintensiteten för koldioxid och 

svaveldioxid enligt Tabell 12 nedan, där svaveldioxiden beror på mängden svavel i bränslet. Råolja, 

som Runsvengruppen huvudsakligen använder sig av (Strandell, 2017), har i regel en svavelhalt 

motsvarande 2,7 %.  

Tabell 12. Utsläppsintensiteten för koldioxid och svaveldioxid enligt EEA (2006) 

 % av bränsle Kg/ton bränsle 

CO2 Ej tillgängligt 3170 

SO2 2*% svavel = 2*2,7 = 5,4 % 20 * % svavel = 20*2,7 = 54 

 

Denna tabell är baserad på data från Lloyd’s Register från 1995. Informationen är inhämtad från 50 

olika fartyg och 60 olika båtmotorer och anses av IPCC (1996) vara den säkraste undersökningen av 

båtars utsläppsintensitet för sin tid. Formeln för utsläppsintensiteten av SO2 grundar sig i att en 

svavelatom har dubbelt så stor massa som en syreatom. Vid förbränningen av svavelhaltiga bränslen 

binder respektive svavelatom till två syreatomer varför massan SO2 således blir fördubblad i 

förhållande till andelen svavel i bränslet. 

Då informationen från Lloyd’s Register är över 20 år gammal finns det dock en risk att den är 

utdaterad. International Maritime Organization (2015) presenterar även data över 

utsläppsintensiteten för koldioxid respektive svaveldioxid enligt Tabell 13 nedan. En noterbar skillnad 

är att i beräkningen för utsläppsintensiteten för SO2 har en faktor motsvarande 0,97753 lagts till. Detta 

beror på att vid förbränningen av svavelhaltiga bränslen bildar endast 97,753 % av svavelinnehållet 

SO2 medan resterande bildar SO4. Vidare konstaterar International Maritime Organization (2015) att 

utvecklingen av nya motorer har en begränsad inverkan på dessa utsläpp. Istället beror de i hög grad 

av vilket bränsle som används. Exempelvis kan utsläppintensiteten för SO2 direkt kopplas till 

drivmedlets svavelhalt. Då den data som International Maritime Organization (2015) tillhandahåller 

är de mest aktuella samt tar hänsyn till den andel SO4 som bildas används dessa i studien. 

Tabell 13. Utsläppsintensiteten för koldioxid och svaveldioxid enligt IMO (2015) 

 % av bränsle Kg/ton bränsle 

CO2 Ej tillgängligt 3114 

SO2 2*0,97753*% svavel = 2*0,97753*2,7 = 
5,278662 % 

20*0,97753*% svavel = 20*0,97753*2,7 
= 52,78662 ≈ 52,79  

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2016) säger att utsläppsintensiteten av CH4 för 

”marine fuel oil” eller ”residual fuel” är 1,25 kg per ton bränsle. Denna siffra är baserad på ett 
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aktivitetsbaserat genomsnitt av utsläppsintensiteten för bränslesorten från UK Greenhouse Gas 

Inventory 2014. Den siffran beror således på flera olika typer av användningsområden utöver 

båttransport. Enligt Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2016) varierar dessutom 

utsläppsintensiteten för CH4 mellan olika aktiviteter. Denna siffra är således inte lämplig för att 

bestämma utsläppen från endast båtar. Enligt EEA (2006) är utsläppsintensiteten för metan istället 

0,05 kg/ton bränsle. Denna siffra är till skillnad från den av Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy baserat endast på båttransporter. EEA menar dock att 0,05 kg/ton bränsle är en 

väldigt osäker siffra. Trots att EEA anser att det är en osäker siffra stöds den av International Maritime 

Organization (2015) som skriver att utsläppsintensiteten av CH4 för råolja är 0,06 kg/ton bränsle. 

Således används siffran från EEA (2006) i beräkningsmetoden trots att den av EEA anses osäker.  

De utsläppsintensiteter som används i beräkningsmetoden presenteras i Tabell 14 nedan. Eftersom 

värdena som används innehar en grad av osäkerhet utreds de närmare i avsnitt 10 Reflektion.  

Tabell 14. Utsläppsintensiteten för de olika utsläppen som används i beräkningsmetoden för båttransporter 

Utsläpp Utsläppsintensitet (kg/ton bränsle) 

CO2 3114 

NOX 86,5 

CH4 0,05 

SO2 52,79 

6.2.3 Bränslesort för tåg 

Enligt EEA (2016) sker tågtransport med hjälp av diesel, elektricitet eller ånga, där ånga är minst vanlig 

och används främst vid turistattraktioner. Det stöds av IEA & UIC (2012) som skriver att godstransport 

med tåg inom Europa år 2009 utfördes med antingen elektricitet (83 %) eller diesel (17 %). Nedan 

utreds således bränsleförbrukningen för tåg som drivs med hjälp av antingen diesel- eller elmotor.  

Dieselmotorer kan drivas med två olika typer av bränsle. Den första är gasolja (gas oil), som är ett 

medeloljedestillat med hög svavelhalt. Det andra är vanlig diesel liknande den som används vid 

lastbilstransporter, vilket har en lägre svavelhalt. (EEA, 2016) 

Tåg som drivs med elmotorer drivs av elektricitet som kan vara framtagen från en rad olika källor 

(IPCC, 2016). År 2009 var enligt IEA & UIC (2012) den vanligaste elektricitetskällan för tågtransporter i 

Europa kolkraft (34,7 %) följt av förnyelsebar energi (28,9 %), gas (17,9 %), kärnkraft (17,5 %) samt olja 

(1,1 %). I Figur 20 nedan illustreras de olika bränslesorterna som är aktuella för Runsvengruppens 

tågtransporter. 

 

Figur 20. Bränslesorter för tåg, där de bränslesorter som är aktuella för Runsvengruppens tågtransporter är markerade 
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6.2.4 Bränsleförbrukning för tåg 

EEA (2016) delar upp dieseltåg i tre kategorier: shunting, railcars och line-haul. Railcars används 

huvudsakligen för kortare sträckor i stadsmiljö och är såldes inte aktuellt som transportslag för 

Runsvengruppen. Shunting locomotives, eller switch locomotives som de också kallas, används främst 

för att flytta tågvagnar inom bangårdar (Air Resources Board, 2009) och är således inte heller aktuellt 

för Runsvengruppens transporter. Line-haul locomotives är enligt EEA (2016) de lok som generellt 

besitter flest hästkrafter och används för godstransporter vid långa distanser. Eftersom 

Runsvengruppen avser utvärdera godstransporter vid stora avstånd är det således den typen av 

dieseltåg som är aktuell för Runsvengruppens transporter. Enligt EEA (2016) är bränsleförbrukningen 

för line-haul locomotives 219 kg/timme.  

Eftersom EEA (2016) presenterar bränsleförbrukningen i kg bränsle per timme behöver detta 

konverteras till kg bränsle per kilometer. Det kan genomföras genom att dividera antalet kilogram 

bränsle per timme med hastigheten för tåget i kilometer per timme. Eftersom Runsvengruppen har 

begränsad information om tågtransporternas egenskaper eftersom de sker så sällan (Strandell, 2017) 

behöver information om tåghastigheter inhämtas externt. Bureau of Transportation Statistics (2017) 

rapporterar att medelhastigheten för line-haul godståg år 2009 i USA var 25,2 miles per timme, eller 

ungefär 40,5 kilometer per timme. Det stöds av European Court of Auditors (2016) som rapporterar 

hastigheten för godståg i Europa som på vissa linjer har en låg medelhastighet på 18 kilometer per 

timme medan andra har en hög medelhastighet på närmare 50 kilometer i timmen. Således används 

en medelhastighet på 40,5 kilometer i timmen som standardvärde i beräkningsmetoden, i enlighet 

med Bureau of Transportation Statistics (2017). När bränsleförbrukningen på 219 kg/timme divideras 

med medelhastigheten på 40,5 kilometer i timmen erhålles en bränsleförbrukning på cirka 5,4 

kg/kilometer som används som standardvärde. 

Bränsleförbrukningen för tåg med elmotor tas inte upp av EEA (2016). Enligt IEA & UIC (2012) var dock 

energiförbrukningen för godståg år 2009 190,5 kJ/tonkilometer, eller 0,0529 kWh/tonkilometer. 

Utvecklingen av bränsleförbrukningen är att den ständigt minskar, där den enligt IEA & UIC (2012) 

exempelvis minskat med över 11 % mellan 2005 och 2009. Det tyder på att det är ett värde under 

kontinuerlig förändring och att det för att få fram ett precist resultat krävs att aktuell information 

inhämtas för den specifika tågtransporten som ska utvärderas. I beräkningsmetoden används dock en 

bränsleförbrukning på 0,0529 kWh/tonkilometer som standardvärde för tågen med elmotor ifall ingen 

mer aktuell information kan inhämtas från de som ansvarar för tågtransporterna.  

Bränsleförbrukningen från IEA & UIC (2012) anges i kWh/tonkilometer. För att omvandla siffran till 

kWh/km krävs således att information om godstågets vikt inhämtas. Enligt Strandell (2017) är det dock 

information som saknas hos Runsvengruppen. Fröidh (2013) presenterar i en underlagsrapport till 

statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik att det är vanligt förekommande att godståg 

inom Sverige har en meterlast på 8,0 ton/meter, vilket betyder att varje meter av godstågets last i 

snitt väger 8,0 ton. Det stöds av tågtransportleverantören Green Cargo AB (2013) som skriver att 

högsta tillåtna meterlast för tåg i Sverige ligger mellan 5,0 och 8,0 ton/meter beroende på vilken 

linjeklass av tåg som används. 

För att ta fram vikten för ett medellångt godståg behövs således längden på tåget. Enligt Fröidh (2013) 

är en vanlig längd på godståg 650 meter och är ett lämpligt värde att använda vid internationell 

godstrafik med tåg. Genom att multiplicera längden på godståget med vikten per meter fås totalvikten 

på hela tåget, se Ekvation 24 nedan. 
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𝐺𝑜𝑑𝑠𝑡å𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑡𝑜𝑛) = 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (
𝑡𝑜𝑛

𝑚
) ×𝐺𝑜𝑑𝑠𝑡å𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚) 

                                                       = 8,0
𝑡𝑜𝑛

𝑚
×650𝑚 

                                                       = 5200 𝑡𝑜𝑛 

Ekvation 24. Totalvikt för godståg 

Med hjälp av godstågets totalvikt kan bränsleförbrukningen i kWh per kilometer tas fram enligt 

Ekvation 25 nedan.  

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
)

= 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 (
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛×𝑘𝑚
) ×𝐺𝑜𝑑𝑠𝑡å𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑡𝑜𝑛) 

                              =  0,0529 (
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛×𝑘𝑚
) ×5200 𝑡𝑜𝑛 

                              =  275,08 (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
) 

Ekvation 25. Bränsleförbrukning för eldrivna godståg 

Eftersom värdena för bränsleförbrukning som används som standardvärde i beräkningsmetoden 

innehar en hög grad av osäkerhet utvärderas dessa i avsnitt 10 Reflektion. 

6.2.5 Utsläppsintensiteten för tåg 

För tåg som drivs med diesel presenterar EEA (2016) utsläppsintensiteten för line-haul med 

avseende på CO2, NOX och CH4 enligt Tabell 15 nedan. Dessa utsläppsintensiteter är aktuella för både 

förbränning av diesel och gasolja.  

Tabell 15. Utsläppsintensitet för tåg (EEA,2016) 

 

 

För att beräkna utsläppen av svaveldioxid presenterar EEA (2016) Ekvation 26 nedan. Denna formel 

är identisk som vid beräkningen av utsläppsintensiteten för båttransporter som EEA (2016) också 

presenterar, se Tabell 12 i avsnitt 7.2.2 Utsläppsintensitet för båt. Det styrker konstaterandet som 

International Maritime Organization (2015) gör gällande att utsläppsintensiteten vid förbränning av 

svavelhaltiga drivmedel inte beror på motortyp utan enbart svavelhalten i bränslet. I Ekvation 26 

nedan tas inte hänsyn till att en del av svavlet bildar SO4 snarare än SO2 vid förbränning. På grund av 

detta används samma formel som för båt vid beräkning av utsläppsintensiteten för SO2, se Ekvation 

27 nedan.  

 Line-haul locomotive 

CO2 (kg/ton bränsle) 3140 

NOX (kg/ton bränsle) 63 

CH4 (kg/ton bränsle) 182 
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𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑆𝑂2(𝑘𝑔) = 20×𝑆𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 (%)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑛)

↔ 20×𝑆𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡(%) =
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑆𝑂2(𝑘𝑔)

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡𝑜𝑛)
 

Ekvation 26. Utsläpp av SO2 vid förbränning av bränsle (EEA, 2016) 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑆𝑂2(𝑘𝑔) = 20×0,97753×𝑆𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 (%)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑡𝑜𝑛)

↔ 20×0,97753×𝑆𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 (%) =
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑆𝑂2 (𝑘𝑔)

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑡𝑜𝑛)
 

Ekvation 27. Utsläpp av SO2 vid förbränning av bränsle (International Maritime Organization, 2015) 

Enligt EEA (2016) är svavelhalten för diesel 0,005 % och för gasolja 0,1 %. Utsläppsintensiteten för 

dieselförbränningen blir således 0,01 kg svaveldioxid per ton diesel och för gasolja 0,2 kg svaveldioxid 

per ton gasolja, se Tabell 16 nedan. 

Tabell 16. Utsläppsintensitet för SO2 vid tågtransport 

 SO2 (% av bränsle) SO2 (kg/ton bränsle) 

Diesel (0,005 % svavel) 2*0,97753*0,005 = 0,0097753 % 20*0,97753*0,005 = 0,097753 

Gasolja (0,1 % svavel) 2*0,97753*0,1 = 0,195506 % 20*0,97753*0,1 = 1,95506  

För att ta fram utsläppsintensiteten för tågtransporter som sker med elmotorer behövs 

utsläppsintensiteten tas fram för framställandet av elektriciteten (IPCC, 2006; EEA, 2016). 

Utsläppsintensiteten beror på vilken typ av el som används (exempelvis kolkraft, kärnkraft eller 

förnyelsebar energi) samt hur framställandet av den typen av kraft går till i det aktuella landet. Enligt 

IEA & UIC (2012) släpper exempelvis tågtransporter som drivs med el ut nära noll gram koldioxid per 

förbrukad kWh i Sverige samtidigt som eltågen i Polen släpper ut nästan ett kilogram koldioxid per 

förbrukad kWh. Det går således inte att ta fram ett tillförlitligt värde på olika utsläppsintensiteter för 

elproduktion som gäller för alla länder. För att ta fram utsläppsintensiteten för tågtransporter som 

sker med elmotor krävs således att transportansvarig för tågtransporterna kontaktas som sedan kan 

meddela vilket typ av el som används och vad utsläppsintensiteten för denna är. För elmotorer i 

tågtransporterna används därför inget standardvärde i beräkningsmetoden utan användaren behöver 

själv ta fram utsläppsintensiteten för den specifika elproduktionen genom att kontakta den ansvariga 

för tågtransporten.  

De utsläppsintensiteter som används som standardvärde i beräkningsmetoden presenteras i Tabell 17 

nedan. Eftersom värdena som används innehar en grad av osäkerhet utreds de närmare i avsnitt 10 

Reflektion.  

Tabell 17. Utsläppsintensiteten för de olika utsläppen som används i beräkningsmetoden för tågtransporter 

 Utsläppsintensitet (kg/ton bränsle) 

Utsläpp Dieselmotor (diesel) Dieselmotor (gasolja) Elmotor 

CO2 3140 3140 Ej tillgängligt 

NOX 63 63 Ej tillgängligt 

CH4 182 182 Ej tillgängligt 

SO2 0,098 1,955 Ej tillgängligt 

6.2.6 Antalet fraktade pallar för tåg 

Eftersom Runsvengruppen saknar information om antalet fraktade pallar för de tåg de använder 

(Strandell, 2017) behöver denna information uppskattas. Enligt Fröidh (2013) är en vanlig längd för 

internationella godståg 650 meter. Enligt KTH Järnvägsgruppen (2013) har en normalvagn år 2013 en 

lastlängd på 19 meter och plats för tre 20-fotscontainrar. Eftersom tre 20-fotscontainrar har en längd 
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på 18,29 meter betyder det att containrarna inte lastas på höjden. För att uppskatta antalet fraktade 

pallar för godstågen används således 19 meter för tre containrar för ett vanligt godståg på 650 meter. 

Det tillkommer dock en längd för loket där gods inte kan transporteras. Enligt KTH Järnvägsgruppen 

(2013) är TRAXX-loken ett lok som blivit vanligare de senaste åren. Enligt tågtillverkningsföretaget 

Bombardier Transportation (2008) har samtliga TRAXX-lok en längd på 18,9 meter. Således används 

denna loklängd för att beräkna antalet fraktade pallar. Ovanstående information sammanställs i Figur 

21 nedan. 

 

Figur 21. Grafisk representation av ett godstågs dimensioner 

Baserat på ovanstående information kan antalet vagnar per godståg beräknas enligt Ekvation 28 

nedan. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐿𝑜𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑎𝑔𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

                                            =
650 − 18,9

19
 

                                            = 33 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 

Ekvation 28. Antal vagnar per tåg 

Eftersom det vanligtvis kan lastas upp till tre 20-fotscontainrar per vagn (KTH Järnvägsgruppen, 

2013) kan fraktstorleken för ett godståg tas fram enligt Ekvation 29 nedan. 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠 (
𝑇𝐸𝑈

𝑡å𝑔
) = 33 (

𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟

𝑡å𝑔
) ×3 (

𝑇𝐸𝑈

𝑣𝑎𝑔𝑛
) 

                                            = 99 

Ekvation 29. Fraktade gods för tåg 

Antalet fraktat gods för ett godståg uppskattas därmed till 99 TEU (20-fotscontainrar) per tåg, som 

kan multipliceras med Runsvengruppens genomsnittliga antal pallar per TEU för att få fram antalet 

fraktade pallar per tåg. Således används detta värde som standardvärde i beräkningsmetoden. 

Används detta värde för antalet fraktade pallar vid beräkning av godstågens utsläpp uppstår dock en 

felkälla i och med att det då förutsätts att tågen är fullastade. Eftersom det är lönsamt för de som 

utför tågtransporterna att utnyttja maximal lastkapacitet är det troligt att ett fullastat tåg är målet 

med samtliga transporter. Trots det är det troligt att det inte alltid är möjligt att lasta varje tåg fullt. 

Det stöds av KTH Järnvägsgruppen (2013) som tar upp ett exempel med de tågvagnar som används 

vid beräkningen ovan. Eftersom dessa vagnar har en lastkapacitet på tre TEU kan de inte lastas fullt 

vid de tillfällen då endast 40-fotscontainrar ska fraktas. Då kan endast en 40-fotscontainer lastas på 

varje vagn och endast två tredjedelar av godstågets totala lastkapacitet utnyttjas. Eftersom det gör 

att det existerar en osäkerhet i beräkningsmetodens standardvärde för antalet fraktade pallar per 

tåg utvärderas detta värde ytterligare i avsnitt 10 Reflektion. 
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6.3 SLUTGILTIG BERÄKNINGSMETOD FÖR MILJÖEFFEKT 
Det här avsnittet syftar till att besvara Huvudfråga 1, som presenteras nedan, genom att sammanställa 

den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1, svaret på fråga 1.1 som 

presenteras i avsnitt 6.1 Empiri för miljöberäkningar samt svaret på fråga 1.2 som presenteras i avsnitt 

6.2 Anpassningar av miljöberäkningar.  

Huvudfråga 1. Vilken metod ska användas för att beräkna de utvalda utsläppen i nuläget samt 

miljöeffekten av de studerade transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos 

Runsvengruppen? 

I avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1, Ekvation 11, presenteras den teoretiska beräkningsmetod som arbetet 

utgår ifrån, vilket även presenteras nedan.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

= 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
) ×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗 (

𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
)

×
1

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 =  𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

I ekvationen framgår att det krävs fem olika typer av indata för att beräkna miljöeffekten. Eftersom 

möjligheten för att ta fram det nödvändiga indatat varierar beroende på vilket transportslag som 

utvärderas delas framtagandet av beräkningsmetoden upp i de tre delarna lastbil, båt och tåg.  

6.3.1 Lastbil 

Resultatet för lastbil, som tagits fram i avsnitt 6.1 Empiri för miljöberäkningar och avsnitt 6.2 

Anpassningar av miljöberäkningar, redovisas i Tabell 18 nedan. 

Tabell 18. Sammanställning av nödvändiga indata, tillgängliga nödvändiga indata samt anpassningar för miljöberäkningar 
av lastbilstransporter 

Nödvändiga 
indata 

1.1 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av miljöutsläppen 
finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

1.2 Vilka anpassningar behövs 
göras i beräkningarna av 
miljöutsläppen baserat på 
information tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

Avstånd Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Bränsle Tillgängligt hos Runsvengruppens 
åkerier 

- 

Bränsleförbrukning Tillgängligt hos Runsvengruppens 
åkerier 

- 

Fraktade pallar Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Utsläppsintensitet Tillgängligt hos Runsvengruppens 
åkerier 

- 

Eftersom samtliga typer av nödvändiga indata finns tillgänglig hos antingen Runsvengruppen eller dess 

åkerier behöver ingen anpassning göras i den beräkningsmetod som tagits fram i avsnitt 4.3.1 

Huvudfråga 1. Således blir beräkningsmetoden i enlighet med Figur 22 nedan.  
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Figur 22. Den beräkningsmetod som tagits fram för miljöberäkning av lastbilstransporter 

Den beräkningsmetod som tagits fram för beräkning av miljöeffekten för lastbilstransporter kräver 

således fem olika typer av indata samt en förändring som beror på vilken typ av åtgärd som ska 

analyseras, i enlighet med avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1. Förändringen är dock värden som användaren 

själv tar fram beroende på vilken typ av åtgärd som ska utvärderas och vad den förväntade effekten 

av den blir och påverkar alla fyra beräkningar i figuren ovan. 

I Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna visas hur denna beräkningsmetod ser ut i det 

Exceldokument som används för att underlätta användningen av metoden.  

6.3.2 Båt 

Resultatet för båt, som tagits fram i avsnitt 6.1 Empiri för miljöberäkningar och avsnitt 6.2 

Anpassningar av miljöberäkningar, redovisas i Tabell 19 nedan. 
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Tabell 19. Sammanställning av nödvändiga indata, tillgängliga nödvändiga indata samt anpassningar för miljöberäkningar 
av båttransporter 

Nödvändiga 
indata 

1.1 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av miljöutsläppen 
finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

1.2 Vilka anpassningar behövs 
göras i beräkningarna av 
miljöutsläppen baserat på 
information tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

Avstånd Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Bränsle Tillgängligt hos Runsvengruppens 
rederier 

- 

Bränsleförbrukning - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Fraktade pallar Tillgängligt hos Runsvengruppens 
rederier 

- 

Utsläppsintensitet - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Eftersom det saknas information om Runsvengruppens båttransporter avseende bränsleförbrukning 

och utsläppsintensitet behöver beräkningsmetoden anpassas. Eftersom standardvärden finns 

tillgängliga från teorin för den data som saknas behöver dock inte beräkningsekvationen modifieras 

utan Ekvation 11 kan användas med hjälp av standardvärden. Således används den beräkningsmetod 

som presenteras i enlighet med Figur 23 nedan. 

 

Figur 23. Den beräkningsmetod som tagits fram för miljöberäkning av båttransporter 
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Den beräkningsmetod som tagits fram för beräkning av miljöeffekten för lastbilstransporter kräver 

således fem olika typer av indata samt en förändring som beror på vilken typ av åtgärd som ska 

analyseras, i enlighet med avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1. Förändringen är dock värden som användaren 

själv tar fram beroende på vilken typ av åtgärd som ska utvärderas och vad den förväntade effekten 

av den blir och påverkar alla fyra beräkningar i figuren ovan. 

I Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna visas hur denna beräkningsmetod ser ut i det 

Exceldokument som används för att underlätta användningen av metoden.  

6.3.3 Tåg 

Resultatet för tåg, som tagits fram i avsnitt 6.1 Empiri för miljöberäkningar och avsnitt 6.2 Empiri för 

miljöberäkningar, redovisas i Tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Sammanställning av nödvändiga indata, tillgängliga nödvändiga indata samt anpassningar för miljöberäkningar 
av tågtransporter 

Nödvändiga 
indata 

1.1 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av miljöutsläppen 
finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

1.2 Vilka anpassningar behövs 
göras i beräkningarna av 
miljöutsläppen baserat på 
information tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

Avstånd Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Bränsle - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Bränsleförbrukning - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Fraktade pallar - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Utsläppsintensitet - Standardvärde från teori har 
tagits fram 

Eftersom det saknas information om Runsvengruppens tågtransporter avseende bränsle, 

bränsleförbrukning, fraktade pallar och utsläppsintensitet behöver beräkningsmetoden anpassas. 

Eftersom standardvärden finns tillgängliga från teorin för den data som saknas behöver dock inte 

beräkningsekvationen modifieras utan Ekvation 11 kan användas med hjälp av standardvärden. 

Således används den beräkningsmetod som presenteras i enlighet med Figur 24 nedan. 
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Figur 24. Den beräkningsmetod som tagits fram för miljöberäkning av tågtransporter 

Den beräkningsmetod som tagits fram för beräkning av miljöeffekten för lastbilstransporter kräver 

således fem olika typer av indata samt en förändring som beror på vilken typ av åtgärd som ska 

analyseras, i enlighet med avsnitt 4.3.1 Huvudfråga 1. Förändringen är dock värden som användaren 

själv tar fram beroende på vilken typ av åtgärd som ska utvärderas och vad den förväntade effekten 

av den blir och påverkar alla fyra beräkningar i figuren ovan. 

I Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna visas hur denna beräkningsmetod ser ut i det 

Exceldokument som används för att underlätta användningen av metoden.  
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7 KOSTNADSBERÄKNINGAR 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlas in angående kostnadsberäkningarna och hur 
beräkningarna ska anpassas baserat på tillgänglig information. Avsnittet avslutas med den 
slutgiltiga beräkningsmetoden för att utvärdera kostnadseffekten. 
 

För att besvara huvudfråga 2 har ett antal underfrågor konstruerats i avsnitt 4.3.2 Huvudfråga 2, se 

Figur 25 nedan. Först ska fråga 2.1 besvaras för att ta reda på vilken nödvändig indata som finns 

tillgänglig för Runsvengruppen. För att besvara denna fråga har den brutits ner i ytterligare sju 

underfrågor. Nästa delfråga som ska besvaras är 2.2 och handlar om vilka anpassningar som behövs 

göras i beräkningarna baserat på den informationen som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. Med 

hjälp av svaren på dessa frågor tillsammans med den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i 

avsnitt 4.3.2 Huvudfråga 2 kan sedan Huvudfråga 2 besvaras. Nästkommande kapitel är således 

uppdelade i empiri (fråga 2.1), anpassningar (fråga 2.2) och slutgiltig beräkningsmetod (Huvudfråga 

2). 
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Teoretisk beräkningsmetod 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

 
Årskostnaden består av de tre komponenterna bränsle-, lagerförings- och lönekostnad: 
 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 (
𝑆𝐸𝐾

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
) ×𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%)

×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(år) 
 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)×𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
) 

 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖  
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑦 − Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

 

  

2.1 Vilken nödvändig indata för beräkning av 
kostnadseffekten finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

2.2 Vilka 
anpassningar 
behövs göras i 
beräkningarna av 
kostnadseffekten 
baserat på 
information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 2. Vilken 
metod ska användas 
för att beräkna 
kostnadseffekten av 
de studerade 
transportåtgärderna 
baserat på 
information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

2.1.1 Vilken metod kan användas för att ta 
fram Runsvengruppens kalkylränta? 

2.1.2 Vilken metod kan användas för att ta 
fram Runsvengruppens lagerränta? 

2.1.3 Vilken metod kan användas för att ta 
fram produktvärdet för 
transporternas last för 
Runsvengruppen? 

2.1.4 Vilken metod kan användas för att ta 
fram efterfrågan på transporternas 
last för Runsvengruppen? 

2.1.5 Vilken metod kan användas för att ta 
fram ledtiden för transporter för 
Runsvengruppen? 

2.1.6 Vilken metod kan användas för att ta 
fram literpriset för Runsvengruppens 
drivmedel? 

2.1.7 Vilken metod kan användas för att ta 
fram lönekostnaden för förarna? 

Figur 25. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 2 

7.1 EMPIRI FÖR KOSTNADSBERÄKNINGAR 
För att besvara fråga 2.1 har sju underfrågor konstruerats. Nedan presenteras svaren på dessa 

underfrågor följt av hur svaret förhåller sig till fråga 2.1 som handlar om ifall den indata som är 
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nödvändig finns tillgänglig för Runsvengruppen. Eftersom frågorna endast handlar om att utvärdera 

kostnaden för åtgärder inom lastbilstransporterna är det således endast tillgängligheten till 

information om detta transportslag som utvärderas. I slutet av avsnittet sammanställs informationen 

kring tillgänglighet för respektive underfråga för att på så sätt besvara fråga 2.1. 

2.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens kalkylränta? 

2.1.2 Vilken metod kan användas för att ta fram Runsvengruppens lagerränta? 

Enligt Strandell (2017) är både Runsvengruppens kalkylränta och lagerränta värden som finns 

tillgängliga internt. Svaret på fråga 2.1.1 och 2.1.2 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) 

enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

 

2.1.3 Vilken metod kan användas för att ta fram produktvärdet för transporternas last för 

Runsvengruppen? 

Enligt Uhrström (2017) utförs beställningarna mellan centrallagret och butikerna genom att butikerna 

lägger en order i Runsvengruppens IT-system, vilket motsvarar en transport. IT-systemet tar i samband 

med beställningen fram produktvärdet för ordern. Produktvärdet är baserat på värdet på produkterna 

i centrallagret och inte försäljningspriset mot kund. Eftersom produktvärdet vid beräkning av 

lagerföringskostnad enligt Oskarsson et al. (2013) ska vara värdet för produkterna i det aktuella lager- 

eller produktionsmomentet är det således ett lämpligt värde att använda i beräkningsmetoden. Svaret 

på fråga 2.1.3 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

 

2.1.4 Vilken metod kan användas för att ta fram efterfrågan på transporternas last för 

Runsvengruppen? 

Enligt Strandell (2017) och Uhrström (2017) finns information om antalet transporter per år tillgängligt 

i Runsvengruppens IT-system. Svaret på fråga 2.1.4 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) 

enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

 

2.1.5 Vilken metod kan användas för att ta fram ledtiden för transporter för Runsvengruppen? 

Enligt Uhrström (2017) vet Runsvengruppen när godset skickas iväg från centrallagret och när det 

kommer fram till butik. Den faktiska körtiden är dock inte information som finns tillgänglig för 

Runsvengruppen men Uhrström menar att det kan beräknas då Runsvengruppen har tillgång till 

information om regler angående förarnas raster och längden på körpassen. Ifall förarna förhåller sig 

till dessa regler på korrekt sätt kan därmed den faktiska körtiden för transporterna tas fram. Svaret på 

fråga 2.1.5 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppen 

 

2.1.6 Vilken metod kan användas för att ta fram literpriset för Runsvengrupens drivmedel? 

Enligt Johansson & Johansson (2017) på DB Schenker är det diesel och bensin ett vanligt drivmedel i 

deras lastbilar samtidigt som det finns flera alternativa bränslesorter som kan användas där de 

vanligaste är fordonsgas, miljödiesel eller HVO (syntetisk diesel). Det stöds av Svenska Petroleum & 
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Biodrivmedel Institutet (2017) som säger att de vanligaste förnybara drivmedelena inom 

transportsektorn är biogas, HVO, miljödiesel (benämnt FAME) samt etanol, där HVO mellan år 2012 

och 2016 var det snabbast växande alternativa drivmedlet. El kan i vissa fall också användas enligt 

Johansson & Johansson (2017) men lämpar sig främst på mindre budbilar och inte större 

lastbilstransporter som Runsvengruppen vanligtvis använder sig av.  

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet publicerar varje år en rapport om branschfakta där 

prisutvecklingen för olika drivmedel redovisas samt vad medelpriset var över året. Enligt Svenska 

Petroleum & Biodrivmedel Institutet (2016) låg år 2015 det genomsnittliga priset på 13,36 SEK/liter 

för bensin, 12,95 SEK/liter för diesel, 10,42 SEK/liter för etanol E85 och 16,33 SEK/kg för fordonsgas. 

Mer aktuella priser går att hitta på www.spbi.se under rubriken Priser & skatter som månadsvis 

publicerar aktuella priser för bensin, diesel och etanol. Nackdelen med denna metod är dock att priset 

för fordonsgas inte publiceras.  

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet publicerar inte heller priset för miljödiesel såsom HVO 

och FAME men eftersom de till stor del består av diesel beror dessa huvudsakligen av dieselpriset. Det 

stöds av drivmedelsföretaget Circle K som har samma pris för vanlig diesel och HVO (Circle K, 2017) 

precis som drivmedelsföretaget Shell som har samma pris för sin citydiesel som för HVO (Shell, 2017). 

För drivmedelsföretaget Preem är prisskillnaden mellan deras HVO Diesel och vanliga diesel 0,20 SEK, 

vilket gör HVO cirka 1,4 % dyrare än vanlig diesel (Preem, 2017). Vid beräkningar som innehåller 

literpriset för miljödiesel kan därmed samma pris som för vanlig diesel användas. Således kan de priser 

som www.spbi.se publicerar användas för beräkningsmetoden.  

Svaret på fråga 2.1.7 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt på internet (www.spbi.se eller drivmedelsföretags hemsidor) 

 

2.1.7 Vilken metod kan användas för att ta fram lönekostnaden för förarna? 

Lonestatistik.se (2017) presenterar kontinuerligt medianmånadslönen för lastbilschaufförer, vilket 

baseras på referenser från cirka 1800 lastbilschaufförer. För att få fram lönekostnaden för den lönen 

adderas arbetsgivaravgiften, som enligt Skatteverket (2017) ligger på 31,42 %. För att ta fram 

timkostnaden för lastbilschaufförerna behövs även antalet arbetade timmar. Enligt 

Transportstyrelsen (2017) får ordinarie arbetstid för en lastbilschaufför inte vara mer än 40 timmar i 

veckan men kan utökas med upp till 200 övertidstimmar per kalenderår. Arbetstiden kan dock i 

genomsnitt som högst uppgå till 48 timmar i veckan över en period på fyra månader 

(Transportstyrelsen, 2017). Således kan arbetade timmar per vecka uppskattas till mellan 40 och 48 

timmar, där medelvärdet 44 timmar kan användas om det inte finns mer precis information tillgänglig. 

För mer precisa värden för arbetade timmar kan aktuella åkerier kontaktas. Dessa värden kan sedan 

användas i Ekvation 30 nedan som omvandlar lastbilschaufförernas månadslön till lönekostnad per 

timme. 

 𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑(
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
) =

12 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟×𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛×(1+𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡)

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

Ekvation 30. Lönekostnad per timme för lastbilschaufförer. 

Svaret på fråga 2.1.8 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 2.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt på internet (www.lonestatistik.se och www.skatteverket.se) 

Svaren på dessa åtta underfrågor leder till att fråga 2.1 kan besvaras, som presenteras nedan. 
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2.1. Vilken nödvändig indata för beräkning av kostnadseffekten finns tillgänglig för Runsvengruppen? 

Fråga 2.1 handlar om vilken nödvändig indata som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. I Tabell 21 

nedan presenteras svaret på den frågan, vilket är en sammanställning av svaren från de åtta 

underfrågorna.  

Tabell 21. Variablerna som de olika underfrågorna kring kostnadsberäkning avser utreda samt var information kring dessa 
finns, där L står för lastbil 

 Runsvengruppen Åkerier Övrigt Ej tillgängligt 

Kalkylränta L    

Lagerränta L    

Produktvärde per 
transport 

L    

Efterfrågan av 
transporter 

L    

Ledtid L    

Literpris   L  

Lönekostnad   L  

I tabellen framgår att det inte saknas någon information för att genomföra kostnadsberäkningarna. 

7.2 ANPASSNINGAR AV KOSTNADSBERÄKNINGAR 
Detta avsnitt syftar till att besvara fråga 2.2 som presenteras nedan. 

3.1 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av kostnadseffekten baserat på information 

tillgänglig för Runsvengruppen? 

Eftersom all nödvändig information för att genomföra kostnadsberäkningarna finns tillgänglig för 

Runsvengruppen behöver inga anpassningar göras. 

7.3 SLUTGILTIG BERÄKNINGSMETOD FÖR KOSTNADSEFFEKT 
Det här avsnittet syftar till att besvara Huvudfråga 2, som presenteras nedan, genom att sammanställa 

den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i avsnitt 4.3.2 Huvudfråga 2, svaret på fråga 2.1 som 

presenteras i avsnitt 7.1 Empiri för kostnadsberäkningar samt svaret på fråga 2.2 som presenteras i 

avsnitt 7.2 Anpassningar av kostnadsberäkningar.  

Huvudfråga 2. Vilken metod ska användas för att beräkna kostnadseffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

I avsnitt 4.3.2 Huvudfråga 2, Ekvation 14, presenteras den beräkningsekvation som 

beräkningsmetoden utgår ifrån, vilket även presenteras nedan.  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

För att beräkna förändring i årskostnaden används Ekvation 16-Ekvation 20 som presenteras i avsnitt 

4.3.2 Huvudfråga 2. För att använda dessa ekvationer behövs sju olika typer av indata. Resultatet för 

tillgängligheten för dessa värden, som tagits fram i avsnitt 7.1 Empiri för kostnadsberäkningar och 

avsnitt 7.2 Anpassningar av kostnadsberäkningar, redovisas i Tabell 22 nedan. 
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Tabell 22. Sammanställning av nödvändiga indata, tillgängliga nödvändiga indata samt anpassningar för 
kostnadsberäkningar 

Nödvändiga 
indata 

2.1.Vilken nödvändig indata för 
beräkning av kostnadseffekten 
finns tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

2.2 Vilka anpassningar behövs 
göras i beräkningarna av 
kostnadseffekten baserat på 
information tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

Kalkylränta Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Lagerränta Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Produktvärde per 
transport 

Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Efterfrågan av 
transporter 

Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Ledtid Tillgängligt hos Runsvengruppen - 

Literpris Tillgängligt på internet 
(www.spbi.se eller 
drivmedelsföretags hemsidor) 

- 

Lönekostnad Tillgängligt på internet 
(www.lonestatistik.se och 
www.skatteverket.se) 

- 

Utöver dessa sju värden behövs även avstånd och bränsleförbrukning för de transporter som ska 

utvärderas. Enligt avsnitt 6 Miljöberäkningar är det information som finns tillgängligt för 

Runsvengruppens lastbilstransporter, vilket är de transporter där kostnader utvärderas.  

Eftersom samtliga typer av nödvändiga indata finns tillgänglig hos antingen Runsvengruppen, dess 

åkerier eller övriga källor behöver ingen anpassning göras i den teoretiska beräkningsmetod som tagits 

fram i avsnitt 4.3.2 Huvudfråga 2. Således används den beräkningsmetod som tagits fram i det 

avsnittet i enlighet med Figur 26 nedan.  
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Figur 26. Den beräkningsmetod som tagits fram för kostnadsberäkning 

Den beräkningsmetod som tagits fram för beräkning av kostnadseffekten kräver således nio olika 

typer av indata samt förändringens påverkan på ledtid, bränsleförbrukningen och drivmedelspriset. 

Förändringen är dock värden som användaren själv tar fram beroende på vilken typ av åtgärd som ska 

utvärderas och vad den förväntade effekten av den blir.  

I Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna visas hur denna beräkningsmetod ser ut i det 

Exceldokument som används för att underlätta användningen av metoden.  
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8 LEVERANSSERVICEBERÄKNINGAR 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlas in angående leveransserviceberäkningarna och 
hur beräkningarna ska anpassas baserat på tillgänglig information. Avsnittet avslutas med den 
slutgiltiga beräkningsmetoden för att utvärdera leveransserviceeffekten. 
 

 

För att besvara huvudfråga 3 har ett antal underfrågor konstruerats i avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3, se 

Figur 27 nedan. Först ska fråga 3.1 besvaras för att ta reda på vilken nödvändig indata som finns 

tillgänglig för Runsvengruppen. För att besvara denna fråga har den brutits ner i ytterligare två 

underfrågor. Nästa delfråga som ska besvaras är 3.2 och handlar om vilka anpassningar som behövs 

göras i beräkningarna baserat på den informationen som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. Med 

hjälp av svaren på dessa frågor tillsammans med den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i 

avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3 kan sedan Huvudfråga 3 besvaras. Nästkommande kapitel är således 

uppdelade i empiri (fråga 3.1), anpassningar (fråga 3.2) och slutgiltig beräkningsmetod (Huvudfråga 

3). 

Teoretisk beräkningsmetod 
 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 

 
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑦 

 
Leveranspålitlighet beräknas enligt ekvationen nedan 
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
 

 

  

3.2 Vilken nödvändig indata för 
beräkning av 
leveransserviceeffekten finns 
tillgänglig för Runsvengruppen? 

 

3.2 Vilka anpassningar 
behövs göras i 
beräkningarna av 
leveransserviceeffekten 
baserat på information 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

 

Huvudfråga 3. Vilken 
metod ska användas för 
att beräkna 
leveransserviceeffekten 
av de studerade 
transportåtgärderna 
baserat på information 
tillgänglig hos 
Runsvengruppen? 

3.2.1 Vilken metod kan användas 
för att ta fram antalet 
leveranser i tid per år för 
Runsvengruppen? 

3.2.2 På vilket sätt påverkar 
sparsammare körning antal 
leveranser i tid för 
Runsvengruppen? 

Figur 27. Sammanställning av de delfrågor som avses besvaras och hur de leder fram till att besvara huvudfråga 3 

8.1 EMPIRI FÖR LEVERANSSERVICEBERÄKNINGAR 
För att besvara fråga 3.1 har två underfrågor konstruerats. Nedan presenteras svaren på dessa 

underfrågor följt av hur svaret förhåller sig till fråga 3.1 som handlar om ifall den indata som är 

nödvändig finns tillgänglig för Runsvengruppen. Eftersom frågorna endast handlar om att utvärdera 

leveransservicen för åtgärder inom lastbilstransporterna är det således endast tillgängligheten till 
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information om detta transportslag som utvärderas. I slutet av avsnittet sammanställs informationen 

kring tillgänglighet för respektive underfråga för att på så sätt besvara fråga 2.1. 

3.1.1 Vilken metod kan användas för att ta fram antalet leveranser i tid per år för Runsvengruppen? 

Enligt Uhrström (2017) är andelen leveransbrister ett mått som Runsvengruppen kontinuerligt mäter 

men som istället definieras som missade orderrader. Det betyder att ett fel inte behöver bero på 

transporten utan kan även bero på brister i plockning eller paketering från Runsvengruppens sida. 

Således är inte detta mått användbart vid denna studie då den inte tar hänsyn till vilken andel av 

bristerna som beror på transportutförandet. Enligt Johansson & Johansson (2017) på DB Schenker är 

dock antalet leveranser i tid information DB Schenker mäter och är villiga att dela med sig till 

Runsvengruppen. Svaret på fråga 3.1.2 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 3.1) enligt nedan: 

➢ Lastbil: Tillgängligt hos Runsvengruppens åkerier 

 

3.1.2 På vilket sätt påverkar sparsammare körning antal leveranser i tid för Runsvengruppen? 

Enligt Johansson & Johansson (2017) på DB Schenker har deras förare tidigare genomgått utbildningar 

inom eco-driving. Effekten blev då en liten ökning av ledtiden men eftersom de flesta företag har 

tidsintervall för när leveransen får ankomma påverkade inte eco-driving andelen leveranser i tid på 

ett noterbart sätt. DB Schenker har dock inte en kvantifierbar siffra på sparsammare körnings effekt 

på leveranspålitligheten. Svaret på fråga 3.1.3 förhåller sig således till tillgänglighet (fråga 3.1) enligt 

nedan: 

➢ Lastbil: Ej tillgängligt 

Svaren på dessa två underfrågor leder till att fråga 3.1 kan besvaras, som presenteras nedan. 

3.1. Vilken nödvändig indata för beräkning av leveransserviceeffekten finns tillgänglig för 

Runsvengruppen? 

Fråga 3.1 handlar om vilken nödvändig indata som finns tillgänglig hos Runsvengruppen. I Tabell 23 

nedan presenteras svaret på den frågan, vilket är en sammanställning av svaren från de två 

underfrågorna. Utöver den information som presenteras i Tabell 23 finns även information kring 

lastbilstransporternas ledtid tillgänglig för Runsvengruppen enligt empiri inhämtat angående 

kostnadsberäkningar.  

Tabell 23. Variablerna som de olika underfrågorna kring leveransserviceberäkning avser utreda samt var information kring 
dessa finns, där L står för lastbil 

 Runsvengruppen Åkerier Övrigt Ej tillgängligt 

Antal leveranser i tid  L   

Påverkan sparsammare 
körning har på antalet 
leveranser i tid 

   L 

I tabellen framgår att det saknas information kring effekten sparsammare körning har på antalet 

leveranser i tid. 

8.2 ANPASSNINGAR AV LEVERANSSERVICEBERÄKNINGAR 
Detta avsnitt syftar till att besvara fråga 3.2 som presenteras nedan. 



Leveransserviceberäkningar 

82 

3.2 Vilka anpassningar behövs göras i beräkningarna av leveransserviceeffekten baserat på 

information tillgänglig för Runsvengruppen? 

Enligt svaret på fråga 3.1 ovan saknas information kring effekten sparsammare körning har på antalet 

leveranser i tid. Nedan analyseras hur beräkningsmetoden ska utformas med hänsyn till avsaknaden 

av den informationen. Den nya litteratur som inhämtats är framtaget genom en litteratursökning i 

enlighet med avsnitt 5.3.3 Metod för huvudfråga 3 vars resultat presenteras i Bilaga 1. 

Litteratursökning, avsnitt 1.1 Litteratursökning av artiklar. 

Enligt Sivak & Schoettle (2012) kan sparsammare körning, som även kallas eco-driving, delas upp i de 

tre huvudkategorierna strategiska, taktiska och operativa beslut. Ofta definieras eco-driving som 

åtgärder som sker på en operativ nivå genom att förändra förarnas körsätt (Barkenbus, 2010; Beusen 

et al., 2009) vilket är den definition som används i denna studie. Sivak & Schoettle (2012) tar upp fem 

områden inom eco-driving på operativ nivå som kan förbättras för att minska utsläppen: 

➢ Tomgångskörning ➢ Hastighet eller motorvarv per sekund 

➢ Använda farthållare ➢ Användning av luftkonditionering 

➢ Köraggressivitet 

  

Eftersom tomgångskörning och användning av luftkonditionering inte påverkar hastigheten för 

körningen påverkar inte dessa leveranspålitligheten. Då återstår tre typer av åtgärder som kan påverka 

leveranspålitligheten. 

Enligt Reed (2009) är anledningen till att farthållare hjälper till att minska bränsleförbrukningen att 

det jämnar ut körhastigheten vilket gör att mindre accelerationer undviks och på sätt minskas 

bränsleförbrukningen. Det hjälper dessutom förarna att få en bättre överblick över vägen och de 

behöver inte reagera lika mycket på mindre förändringar i trafiken runt omkring dem. Istället för att 

exempelvis köra mellan 80–90 kilometer per timme på hela sträckan hjälper farthållaren föraren att 

hålla en konstant hastighet på 85 kilometer i timmen vilket förbrukar mindre bränsle. Eftersom denna 

åtgärd endast förändrar variationer i hastigheten och inte den övergripande medelhastigheten är det 

en åtgärd som inte påverkar leveranspålitligheten.  

Köraggressivitet handlar enligt Reed (2009) om att accelerera långsamt och starta inbromsningar 

tidigt. Reed tar exempelvis upp att ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att gå från att 

accelerera från 0 till 100 kilometer per timme på 10 sekunder till att göra samma acceleration på 15 

sekunder. Inverkan minskad köraggressivitet har på körhastigheten beror således till stor del på hur 

många accelereringar och inbromsningar som sker under körningen. Ett sparsamt körsätt leder då till 

att några extra sekunder går åt vid varje acceleration eller inbromsning vilket påverkar körningens 

ledtid. Enligt Hussein & Sakda (2015) minskar aggressivt körsätt transporttiden med upp till 3,8 % på 

motorväg och 1,8 % vid stadskörning. Hussein & Sakda använder dock en bred definition på aggressiv 

körning vilket inkluderar både köraggressivitet och höjd hastighet. Eftersom förändrat körsätt därmed 

påverkar förarnas möjlighet att köra igen förlorad tid finns det en risk att det påverkar andelen 

leveranser som kommer i tid och således leveranspålitligheteten. På grund av att vad som definieras 

som försenad leverans skiljer sig från företag till företag (Oskarsson et al., 2013) är det dock en effekt 

som är svår att hämta precisa värden för i litteratur som kan användas i beräkningar.  

En låg leveranspålitlighet beror dessutom på en skillnad mellan utlovad leveranstid och faktisk 

leveranstid (Oskarsson et al., 2013). Ifall sparsammare körning påverkar ledtiden i den mån att 

leveranspålitligheten försämras är således en lösning att anpassa den utlovade leveranstiden. Enligt 
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Johansson & Johansson (2017) på DB Schenker delar de med sig information kring både ledtider och 

andelen leveranser i tid med Runsvengruppen, vilket därmed gör det möjligt att företagen tillsammans 

kan komma fram till nya utlovade leveranstider. På så sätt påverkas endast ledtiden av sparsammare 

körning och inte leveranspålitligheten. Således inkluderas inte leveransserviceelementet 

leveranspålitlighet i beräkningsmetoden. 

8.3 SLUTGILTIG BERÄKNINGSMETOD FÖR LEVERANSSERVICEEFFEKT 
Det här avsnittet syftar till att besvara Huvudfråga 3, som presenteras nedan, genom att sammanställa 

den teoretiska beräkningsmetod som tagits fram i avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3, svaret på fråga 3.1 som 

presenteras i avsnitt 8.1 Empiri för leveransserviceberäkningar samt svaret på fråga 3.2 som 

presenteras i avsnitt 8.2 Anpassningar av leveransserviceberäkningar.  

Huvudfråga 3. Vilken metod ska användas för att beräkna leveransserviceeffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

I avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3, Ekvation 21 och Ekvation 23, presenteras den teoretiska 

beräkningsmetod som beräkningsmetoden utgår från, vilket även presenteras i de två ekvationerna 

nedan.  

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝å𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑁𝑦 

För att använda ekvationerna ovan behövs, enligt avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3, två värden. Resultatet 

för tillgängligheten för dessa värden, som tagits fram i avsnitt 8.1 Empiri för 

leveransserviceberäkningar och avsnitt 8.2 Anpassningar av leveransserviceberäkningar, redovisas i 

Tabell 24 nedan. 

Tabell 24. Sammanställning av nödvändiga indata, tillgängliga nödvändiga indata samt anpassningar för 
leveransserviceberäkningar 

Nödvändiga indata 1.1 Vilken nödvändig indata 
för beräkning av 
miljöutsläppen finns 
tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

1.2 Vilka anpassningar behövs 
göras i beräkningarna av 
miljöutsläppen baserat på 
information tillgänglig för 
Runsvengruppen? 

Antal leveranser i tid Tillgängligt hos 
Runsvengruppens åkerier 

- 

Påverkan 
sparsammare körning 
har på antalet 
leveranser i tid 

- Eftersom påverkan inte kan tas 
fram för Runsvengruppen och 
förändringen kan genomföras så 
att leveranspålitligheten inte 
påverkas utvärderas inte 
leveransserviceelementet 
leveranspålitlighet 

Utöver dessa två värden behövs även ledtiden för den transport som ska utvärderas samt antal 

transporter per år. Enligt avsnitt 7 Kostnadsberäkningar finns den informationen tillgängligt hos 

Runsvengruppen.  

Eftersom inte all nödvändig indata finns tillgänglig för att använda den beräkningsmetod som tas fram 

i avsnitt 4.3.3 Huvudfråga 3 behöver beräkningarna anpassas. Enligt den analys som genomförts i 

avsnitt 8.2 Anpassningar av leveransserviceberäkningar tas inte leveransserviceelementet 
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leveranspålitlighet med i beräkningsmetoden. Därmed behövs inte det indatat som endast berör 

leveranspålitligheten heller, vilket är antal leveranser och antal leveranser i tid. Beräkningsmetoden 

för ledtiden påverkas dock inte. Beräkningsmetoden för leveransservicepåverkan följer således Figur 

28 nedan. 

 

Figur 28. Den beräkningsmetod som tagits fram för leveransserviceberäkning 

Den beräkningsmetod som tagits fram för beräkning av kostnadseffekten kräver således en typ av 

indata samt förändringens påverkan på ledtiden. Förändringens påverkan är dock ett värde som 

användaren själv tar fram beroende på vilken typ av åtgärd som ska utvärderas och vad den 

förväntade effekten av den blir.  

I Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna visas hur denna beräkningsmetod ser ut i det 

Exceldokument som används för att underlätta användningen av metoden.  

 



 

85 

9 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras svaret på studiens syfte, det vill säga en sammanfattning av de 
beräkningsmetoder som fastslagits för respektive åtgärd samt nulägesberäkningen.  
 

Eftersom syftet med studien dels är att kunna beräkna miljöeffekten i nuläget och dels att kunna 

beräkna miljö-, kostnads- och leveransserviceeffekten av olika typer av åtgärder delas detta avsnitt 

upp i två delar. Den första delen handlar om metoderna för beräkning av effekten av olika åtgärder 

och den andra delen handlar om hur nuläget kan beräknas.  

9.1 BERÄKNINGSMETODER FÖR ÅTGÄRDER 
I Figur 29 nedan presenteras vilka typer av effekter som beräkningsmetoderna kan utvärdera för 

respektive typ av åtgärd.  

 

Figur 29. De effekter som beräkningsmetoderna utvärderar för respektive typ av åtgärd 

Eftersom det finns stor variation i hur mycket de olika åtgärderna påverkar nuläget samtidigt som 

effekterna kan förändras över tiden är förändringen av åtgärden indata som användaren själv behöver 

ta fram. För exempelvis byte av transportslag behöver användaren själv ta reda på vilken typ av 

alternativt transportslag som ska utvärderas och för sparsammare körning behöver användaren ta 

reda på hur mycket den studerade förändringen kan komma att påverka bränsleförbrukningen och 

ledtiden. Nedan presenteras den beräkningsmetod som tagits fram i studien för respektive typ av 

effekt. 

9.1.1 Beräkningsmetod för miljöeffekt 

Beräkningsmetoden som tagits fram för att beräkna miljöeffekten presenteras i Figur 30 nedan.  
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Figur 30. Den beräkningsmetod som tagits fram för miljöberäkning 

De tre ekvationerna som används i beräkningsmetoden för miljöutsläppen presenteras även nedan. 

Ekvation 11: 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖(
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
) =

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑(𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗(
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑚

)×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗(
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
)

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟(𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Ekvation 12: 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑉ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑚3
) = ∑ 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖

𝑖

×𝐺𝑊𝑃𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4 

Ekvation 13: 

𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑦 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂2𝑒 
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Eftersom tillgängligheten av det nödvändiga indatat skiljer sig mellan de olika transportslagen 

presenteras i Tabell 25 nedan var varje nödvändig typ av indata kan inhämtas för att genomföra 

beräkningen för respektive transportslag. 

Tabell 25. Varifrån den nödvändiga typen av indata kan inhämtas för respektive transportslag, där L står för lastbil, B för båt 
och T för tåg 

 Runsvengruppen Transportleverantör Standardvärde 

Avstånd L, B, T   

Bränsle  L, B T 

Bränsleförbrukning  L B, T 

Antalet fraktade pallar L B T 

Utsläppsintensitet  L B, T 

För att använda beräkningsmetoden behöver användaren ta fram den data som är nödvändig och som 

finns tillgänglig internt eller hos transportleverantören. För den data som inte finns tillgänglig kan de 

standardvärden som tagits fram i avsnitt 6.2 Anpassningar av miljöberäkningar användas. 

Förändringen, vilket är den data som krävs för att beräkna den nya situationen, tas fram av 

användaren beroende på vilken åtgärd som utvärderas. Dessa värden används sedan i enlighet med 

ekvationerna som presenteras i Figur 30 ovan för att på så sätt få fram skillnaden i utsläpp per pall 

mellan nuläget och den nya situationen. Utsläppen som redovisas är koldioxid, kväveoxider, metan, 

svaveldioxid och koldioxidekvivalenter. 

För att underlätta användningen av beräkningsmetoden har metoden även sammanställts i ett 

Exceldokument vilket presenteras i Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna. 

9.1.2 Beräkningsmetod för kostnadseffekt 

Beräkningsmetoden som tagits fram för att beräkna kostnadseffekten för lastbilstransporter 

presenteras i Figur 31 nedan.  
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Figur 31. Den beräkningsmetod som tagits fram för kostnadsberäkning 

De sex ekvationerna som används i beräkningsmetoden för kostnader presenteras även nedan. 

Ekvation 14: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

Ekvation 16: 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
) ×𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%)

×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(år) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 17: 
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Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 (
𝑆𝐸𝐾

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 18: 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)×𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 19: 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 20: 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑦 − Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

För att använda beräkningsmetoden behöver användaren ta fram den data som är nödvändig och som 

finns tillgänglig internt, hos transportleverantören eller i de övriga källor som presenterats i avsnitt 

7.1 Empiri för kostnadsberäkningar. Förändringen, vilket är den data som krävs för att beräkna den 

nya situationen, tas fram av användaren beroende på vilken åtgärd som utvärderas. Dessa värden 

används sedan i enlighet med ekvationerna som presenteras i Figur 31 ovan för att på så sätt få fram 

investeringens paybacktid. Metoden kan även användas för att endast ta fram förändringen i 

årskostnad genom att inte använda Ekvation 14. 

För att underlätta användningen av beräkningsmetoden har metoden även sammanställts i ett 

Exceldokument vilket presenteras i Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna. 

9.1.3 Beräkningsmetod för leveransserviceeffekt 

Beräkningsmetoden som tagits fram för att beräkna leveransserviceeffekten för lastbilstransporter 

presenteras i Figur 32 nedan.  

 

Figur 32. Den beräkningsmetod som tagits fram för leveransserviceberäkning 

Den ekvation som används i beräkningsmetoden för leveransservice presenteras även nedan. 

Ekvation 21: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 

För att använda beräkningsmetoden behöver användaren ta fram den data som är nödvändig och som 

finns tillgänglig internt, vilket endast är värdet för ledtiden. Förändringen, vilket är den nya ledtiden, 
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tas fram av användaren beroende på vilken effekt åtgärden som utvärderas förväntas ha. Dessa 

värden används sedan i enlighet med Ekvation 21 för att på så sätt få fram förändringen i ledtid.  

För att underlätta användningen av beräkningsmetoden har metoden även sammanställts i ett 

Exceldokument vilket presenteras i Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna. 

9.2 BERÄKNINGSMETOD FÖR NULÄGET 
Beräkningsmetoden för nuläget syftar endast till att beräkna transporternas miljöpåverkan. Eftersom 

beräkningsmetoden för miljöeffekten först beräknar nuläget för att sedan jämföra det med en 

förändring kan samma beräkningsmetod användas för att beräkna nuläget. Det förutsätter dock att 

man bortser från jämförelseberäkningen. Den beräkningsmetod som tagits fram för nuläget är således 

den del av Figur 30 ovan som beräknar nuläget, vilket presenteras i Figur 33 nedan. 

 

Figur 33. Beräkningsmetod för nuläget 

Eftersom tillgängligheten för den nödvändiga typen av indata är densamma som den indata som 

behövs för effektberäkning används Tabell 25 ovan för att visa var varje typ av indata kan inhämtas 

för respektive transportslag.  

För att underlätta användningen av beräkningsmetoden har metoden även sammanställts i ett 

Exceldokument vilket presenteras i Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna. 
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10 REFLEKTION 

I detta avsnitt genomförs en känslighetsanalys för de värden som i tidigare avsnitt identifierats som 
osäkra samt en diskussion kring tillförlitlighet och övergripande osäkerhet i beräkningsmetoderna. 
 

Det här avsnittet utgår från de fyra steg som enligt Oskarsson et al. (2013) krävs för att genomföra en 

känslighetsanalys och som presenteras nedan. 

1. Identifiera felkällor 

2. Välj ut mest kritiska felkällor 

3. Bestäm alternativa värden 

4. Testa hur alternativa värden påverkar resultatet 

Första delen i avsnittet handlar om att välja ut vilka felkällor som ska utvärderas, vilket är steg 1 och 2 

enligt Oskarsson et al. (2013). Nästa del i det här avsnittet går igenom respektive utvald osäker 

parameter och utvärderar dess påverkan på resultatet, vilket är steg 3 och 4. Dessa två steg är 

uppdelade efter vilket transportslag de berör. Avsnittet avslutas med en diskussion kring hur 

känslighetsanalysen kan tolkas och om beräkningsmetodernas trovärdighet.  

10.1 OSÄKER DATA 
Eftersom samtliga indata i beräkningsmetoderna baseras på insamlad information eller ett genomsnitt 

över tiden istället för exakta mätningar för varje transport som ska utvärderas innehåller varje indata 

till beräkningsmetoderna en viss grad av osäkerhet. Information som baseras på data direkt från 

företaget som ger upphov till respektive mätdata, såsom produktvärde från Runsvengruppen eller 

utsläppsintensitet från DB Schenker, är dock så precisa värden som kan tas fram utan att utföra 

mätningar för respektive transport. Således utvärderas inte dessa typer av felkällor i 

känslighetsanalysen trots att de nödvändigtvis inte är helt precisa. 

De mest kritiska felkällorna är istället de som inte är baserad på information från en källa som är direkt 

involverad i den specifika transporten. Det består huvudsakligen av den information som inhämtats 

genom analys av litteratur och således är en uppskattning för den aktuella transporten. I tidigare 

analysavsnitt har det noterats när ett signifikant osäkert värde används, vilket sammanställs nedan. 

Båt 

➢ Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) 

➢ Bränsleförbrukning (ton bränsle/km) 

Tåg 

➢ Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) 

➢ Bränsleförbrukning (ton bränsle/km) 

➢ Bränsleförbrukning (kWh/km) 

➢ Antal fraktade pallar (TEU/tåg) 
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För att utvärdera respektive värde behöver lämpliga alternativa värden tas fram (Oskarsson et al., 

2013). För vissa osäkra data diskuteras osäkerheten i värdet hos den källan där informationen 

inhämtas. I andra fall finns inte sådan information tillgänglig vilket gör att alternativa värden behöver 

eftersökas eller resoneras fram. 

10.2 KÄNSLIGHETSANALYS AV BÅT 
 I Tabell 26 nedan presenteras de alternativa värdena för de osäkra parametrarna vid båttransporter. 

I Bilaga 4. Känslighetsanalys beskrivs hur de alternativa värdena tas fram i detalj. 

Tabell 26. Osäkerhet i båttransport 

 Undre gräns Övre gräns 

Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) -3 % + 3 % 

Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) -40 % +140 % 

Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) -50 % +50 % 

Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) -10,3 % +10,9 % 

Bränsleförbrukning (ton bränsle/km) -15 % +19 % 

Eftersom utsläppsintensiteten används i beräkningarna genom att multipliceras med 

bränsleförbrukningen per kilometer som sedan multipliceras med transporterat avstånd ökar 

beräknat utsläpp linjärt med en ökning av utsläppsintensiteten. Det betyder att om 

utsläppsintensiteten ökar med 100 % ökar de beräknade utsläppen med 100 %. Det betyder att stora 

osäkerheter i utsläppsintensiteten ger stor osäkerhet i resultatet. Resultatet för framförallt NOX och 

CH4 innehar således stor osäkerhet, se Tabell 26 ovan. Skulle exempelvis utsläppsintensiteten för 

kväveoxider egentligen vara 140 % större, vilket är den övre gränsen, gör det att mängden utsläpp 

som redovisas egentligen bör vara 140 % större. 

Det leder i sin tur att resultatet för koldioxidekvivalenterna, som består av utsläppen av CO2, NOX och 

CH4, blir osäkert. Dessa utsläpp ökar dock inte linjärt eftersom olika utsläpp skapar olika mycket 

koldioxidekvivalenter (McKinnon et al., 2015). I beräkningsmetoden används Global Warming 

Potential för att beräkna koldioxidekvivalenter, där koldioxid har ett värde av 1, metan ett värde som 

motsvarar 21 koldioxidekvivalenter och kväveoxider ett värde som motsvarar 310 

koldioxidekvivalenter. I Tabell 27 nedan presenteras hur respektive utsläpps osäkerhet påverkar 

koldioxidekvivalenterna, där det först presenteras förändringen av koldioxidekvivalenter ifall 

respektive typ av utsläpps undre och övre värde istället används samt ifall samtliga undre och övre 

värden används samtidigt.  I Bilaga 4. Känslighetsanalys, avsnitt 3 Känslighetsanalys av 

koldioxidekvivalenter, beskrivs hur värdena i Tabell 27 tas fram i detalj. 

Tabell 27. Osäkerhet i koldioxidekvivalenter för båttransport 

Osäkerhetens effekt på koldioxidekvivalenter Undre Övre 

CO2 -0,3 % +0,3 % 

NOX -35,8 % +125,4 % 

CH4 -0,0 % +0,0 % 

CO2+NOX+CH4 -36,2 % +125,7 % 

Ifall samtliga utsläppstyper egentligen har en utsläppsintensitet som motsvarar sin övre eller undre 

gräns påverkar det enligt Tabell 27 ovan mängden koldioxidekvivalenter signifikant. Det är dock låg 

sannolikhet att samtliga utsläpp innehar maximal felaktighet i samma riktning. Det är istället av 

intresse at undersöka varje typ av utsläpp var för sig. Både utsläppen av koldioxid och metan påverkar 

mängden koldioxidekvivalenter med mindre än 1 procent var. Det tyder på att osäkerheten i dessa 

parametrar inte påverkar resultatet av mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter signifikant. Det är 
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istället osäkerheten i utsläppen av kväveoxider som till största del skapar osäkerhet i 

koldioxidekvivalenterna. Det beror på att kväveoxiderna innehar en hög grad av osäkerhet samtidigt 

som de har en hög Global Warming Potential. Det gör att ifall en utsläppsintensitet för kväveoxider 

med en lägre grad av osäkerhet används skulle det göra att osäkerheten i mängden 

koldioxidekvivalenter minskar signifikant.  

Bränsleförbrukningen används i beräkningen av utsläppen genom att multipliceras med 

utsläppsintensiteten och avståndet. Det betyder att osäkerheten i värdet för bränsleförbrukningen 

påverkar resultatet linjärt, precis som osäkerhet i utsläppsintensiteten gör. Det betyder att ifall 

bränsleförbrukningen är 18 % högre blir mängden utsläpp 18 % högre och ifall bränsleförbrukningen 

är 16 % lägre blir mängden utsläpp 16 % lägre. Eftersom bränsleförbrukningen påverkar samtliga 

koldioxidekvivalenter på samma sätt blir sambandet för osäkerheten i bränsleförbrukning och 

resultatet av utsläppen av koldioxidekvivalenter densamma som för varje enskild typ av utsläpp. 

I Figur 34 nedan sammanställs hur varje typ av utsläpp påverkas av respektive osäker parameters övre 

och undre gräns.  

 

Figur 34. Sammanställning av osäkerhet för båttransport 
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Som figuren ovan visar är det två osäkra parametrar som gör att tre resultat påverkas med över 20 %, 

vilket är utsläppsintensiteten för NOX som påverkar utsläppen av NOX och koldioxidekvivalenter samt 

utsläppsintensiteten för CH4 som påverkar utsläppen av CH4. Eftersom osäkerheten i dessa två 

parametrar ger en så pass signifikant påverkan på resultatet bör resultatet beräkningsmetoden 

genererar för dessa tre värden beaktas skeptiskt. För att öka trovärdigheten i resultatet för dessa tre 

värden rekommenderas således beräkningsmetodens användare att utreda om mer precisa värden 

kan inhämtas för utsläppsintensiteten för NOX och CH4. Mer precisa värden skulle exempelvis kunna 

komma från det rederi som utför transporten eller ifall det finns teoretiska data som är mer specifik 

för den transport som ska utvärderas. Ifall mer precis data inte kan införskaffas genererar dock 

beräkningsmetoden fortfarande resultat för koldioxidutsläppen och svaveldioxidutsläppen som 

innehar en låg grad av osäkerhet.  

10.3 KÄNSLIGHETSANALYS AV TÅG 
I Tabell 28 nedan presenteras de alternativa värdena för de osäkra parametrarna vid tågtransporter. I 

Bilaga 4. Känslighetsanalys beskrivs hur de alternativa värdena tas fram i detalj. 

Tabell 28. Osäkerhet i tågtransport 

 Undre gräns Övre gräns 

Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) -0,6 % + 0,6 % 

Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) -54,0 % +47,6 % 

Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) -57,8 % +92,3 % 

Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) -10,3 % +10,9 % 

Bränsleförbrukning (ton bränsle/km) -61,5 % +136 % 

Bränsleförbrukning (kWh/km) -52,9 % +35,4 % 

Antalet fraktade pallar (TEU/tåg) -39,8 % +37,3 % 

Eftersom utsläppsintensiteten används genom att multipliceras med avstånd och bränsleförbrukning 

påverkas resultatet linjärt av osäkerhet i utsläppsintensiteten. Därmed ger en ökning av 

utsläppsintensiteten på 92,3 % för metan, på samma sätt som för båttransporterna, en ökning av 

utsläppen av metan på 92,3 %. Eftersom de olika typerna av koldioxidekvivalenter har olika påverkan 

på mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter räknas osäkerheten om enligt respektive typ av 

utsläpps Global Warming Potential, vilket presenteras i Tabell 29 nedan. I Bilaga 4. 

Känslighetsanalys, avsnitt 4.3 Känslighetsanalys av koldioxidekvivalenter, beskrivs hur värdena i 

Tabell 29 tas fram i detalj. 

Tabell 29. Osäkerhet i koldioxidekvivalenter för tågtransport 

Osäkerhetens effekt på koldioxidekvivalenter Undre Övre 

CO2 -0,1 % 0,1 % 

NOX -39,8 % 35,1 % 

CH4 -8,3 % 13,3 % 

CO2+NOX+CH4 -48,2 % 48,5 % 

Samma linjära påverkan gäller för osäkerheter i bränsleförbrukningen. Det är dock värt att notera att 

osäkerheten i bränsleförbrukning i ton bränsle/km och kWh/km inte kan påverka resultatet 

samtidigt då den ena används vid tågtransport som sker med dieselmotor och den andra med 

elmotor.  

Antalet fraktade pallar används i beräkningsmetoden genom att dividera totala mängden utsläpp för 

att få fram utsläpp per pall. Det betyder att ifall antalet fraktade pallar fördubblas kommer mängden 

utsläpp per pall halveras. Det betyder att en ökning av antalet fraktade pallar med 37,3 % ger en 
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minskning av samtliga utsläpp per pall med 27,2 % och en minskning av antalet fraktade pallar med 

39,8 % ger en ökning av utsläppen per pall med 66,1 %.  

I Figur 35 nedan sammanställs hur varje typ av utsläpp påverkas av respektive osäker parameters övre 

och undre gräns. 

 

Figur 35. Sammanställning av osäkerhet för tågtransport 

I Figur 35 ovan syns att det finns stora osäkerheter i flera parametrar som kan ge stor inverkan på 

resultatet av samtliga utsläpp. Bränsleförbrukningen (ton bränsle/km), bränsleförbrukning (kWh/km) 

och antalet fraktade pallar (TEU/tåg) är mycket osäkra parametrar samtidigt som de påverkar 

samtliga utsläpp, vilket gör att det resultat som genereras genom beräkningsmetodens 

standardvärde för tågtransporter bör utvärderas kritiskt. Användningsområdet för 

beräkningsmetodens standardvärden lämpar sig således främst som en generell jämförelse med 

andra transportslag istället för att beräkna utsläppen för en specifik transport. Ifall en specifik 

transport önskas utvärderas rekommenderas användaren istället inhämta mer precis information 

kring tågets bränsleförbrukning och antalet fraktade pallar. Ifall precis information kring dessa 

parametrar inhämtas genererar beräkningsmetoden ett resultat med en låg grad osäkerhet för kol- 
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och svaveldioxidutsläppen. Det kvarstår dock en stor osäkerhet i utsläppen av kväveoxider, metan 

och koldioxidekvivalenter då utsläppsintensiteten för kväveoxid och metan innehar en hög grad av 

osäkerhet. För att beräkningsmetodens resultat ska bedömas som tillförlitligt för samtliga typer av 

utsläpp krävs således att mer precis information kring dessa parametrar inhämtas. 

10.4 DISKUSSION 
Utvecklandet av beräkningsmetoderna har präglats av en avvägning mellan generaliserbarhet och 

precision. Inledningsvis var ambitionen att utveckla helt generella beräkningsmetoder som kan 

användas såväl i Runsvengruppens fall som i andra situationer. När arbetet fortskred blev det dock 

tydligt att ett generellt förhållandesätt innebar att eftergifter behövde göras i form av precision eller 

att beräkningsmetoderna skulle kräva stora mängder indata för att kunna användas. Ett exempel är 

den indata som krävs för att genomföra beräkningarna. Genom att basera dessa på statistiska data för 

exempelvis respektive fordonstyp ökar metodens generaliserbarhet. Nackdelen med detta är att det 

resultatet blir osäkert då exempelvis utsläppsintensiteten mellan två lastbilar i verkligheten kan skilja 

sig.  

Vid utvecklandet av den här studiens beräkningsmetoder har precision prioriterats i största möjliga 

mån. Det innebär att beräkningarna i regel baseras på mätningar på det faktiska fordon som utför den 

studerade transporten. I de fall där det funnits osäkerhet kring möjligheten att införskaffa data kring 

det aktuella fordonet beräknas standardvärden baserat på statistiska data. Dessa standardvärden 

innehar i somliga fall en hög grad av osäkerhet. Användaren av beräkningsmetoderna bör således göra 

en avvägning mellan möjligheten att mäta mer precis indata för transporten i fråga och behovet av 

mer precisa resultat.  

Förutom osäkerhet i beräkningsmetodernas standardvärden uppstår dessutom osäkerhet genom de 

avgränsningar som gjorts innan utformandet. En avgränsning som gjorts är att endast utvärdera hur 

förändringar i transporten direkt påverkar värdena kring miljö, kostnad och leveransservice. Det 

betyder att det studerade systemet endast är själva transporten och inte det kringliggande systemet. 

Eftersom de åtgärder beräkningsmetoderna syftar utvärdera inom att minska ett transportslags 

miljöpåverkan endast påverkar utförandet av transporten uppstår inte en osäkerhet eller felmarginal 

för dessa beräkningar. Det stämmer dock inte för byte av transportslag. Eftersom det är en stor 

förändring som kan ge signifikanta effekter på exempelvis ledtid och lastkapacitet kan dessa 

förändringar påverka stora delar av systemet. På grund av detta avgränsades kostnader och service 

bort för beräkningarna vid byte av transportslag. Det finns dock en risk att miljöeffekterna inte blir 

helt rättvisande på grund av det nya transportslagets effekt på det övergripande systemet. Exempelvis 

kan signifikant förändrade lastkapaciteter ge stora effekter på lagerbehovet av produkter vilket gör 

att lagermomentet måste ske på andra sätt. Exempelvis skulle det kunna kräva en ökning av den 

interna transporten med truckar för att kunna flytta runt produkterna till nya platser på grund av 

platsbrist. En sådan förändring skulle påverka utsläppen av de studerade utsläppen, vilket gör att alla 

effekter inte fångas upp i beräkningsmetoderna. För stora förändringar som att byta transportslag 

rekommenderas således användaren att förutom beräkningsmetodernas resultat även använda sig av 

en kompletterande analys för att se hur förändringen påverkar verksamheten utanför det studerade 

systemet.  

En annan osäkerhet som uppstod genom de avgränsningar som gjorts är valet av studerade 

miljöutsläpp. De utsläpp som beräkningsmetoderna utvärderar är koldioxid, metan, kväveoxider och 

svaveldioxid, där de tre första även omräknas till koldioxidekvivalenter. I Kyoto-protokollet (UNFCCC, 

1997) delas dock samtliga växthusgaser in i sex kategorier, vilket gör att det existerar tre till olika typer 
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av koldioxidekvivalenter utöver de som utvärderas i beräkningsmetoderna och som presenteras 

nedan. 

➢ Freoner (HFC) 

➢ Perflourerade kolföreningar (PFC) 

➢ Svavelhexaflourid (SF6) 

Av ovan tre kategorier av koldioxidekvivalenter är det enbart freoner (HFC) som kan härledas till 

transporter. Det är dock endast transporter som kräver nerkylning av varor som släpper ut freoner 

(EPA, 2017). Det innebär att Runsvengruppens transporter inte påverkas i dagsläget eftersom de inte 

hanterar varor som kräver nerkylning. Denna avgränsning påverkar dock resultatet ifall 

Runsvengruppen skulle börja transportera produkter som kräver nerkylningen eller ifall 

beräkningsmetoderna används av ett annat företag som arbetar med den sortens produkter. Enligt 

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2016) har freoner en Global Warming Potential 

på mellan 140 och 11 700 vilket gör att avsaknaden av denna kategori av utsläpp riskerar påverka 

resultatet beräkningsmetoderna genererar för koldioxidekvivalenter signifikant. Ifall den transport 

som utvärderas i beräkningsmetoderna utförs med kylda produkter innehar således värdet för 

koldioxidekvivalenter en hög grad av osäkerhet och bör således kompletteras med en analys kring 

utsläppen av freoner.  
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11 SLUTSATS 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, vilket bland annat behandlar det faktiska resultatet 
av studien, studiens generaliserbarhet och hur beräkningsmetoderna kan byggas vidare på i 
framtiden. 
 

För att utforma beräkningsmetoderna utgick arbetet ifrån teoretiska beräkningsmetoder. För att 

validera beräkningarnas tillämpbarhet för Runsvengruppen undersöktes huruvida nödvändig 

information för att genomföra beräkningarna fanns tillgänglig. Om så inte var fallet undersöktes 

alternativa beräkningsmetoder samt möjligheten att uppskatta ej tillgänglig data. Tack vare 

Runsvengruppens goda relation med de åkerier som företaget använder sig av fanns samtliga data 

kopplat till transporter utförda med lastbil tillgänglig. Relationen till de rederier som fraktar gods 

främst från Asien är däremot mer främmande och möjligheten att begära ut relevant information 

kring båttransporter ansågs mindre. Således grundar sig dessa beräkningar till stor del på statistiska 

data. Möjligheten att inhämta nödvändiga data rörande tågtransporter ansågs även osäkra varför 

statiska data använts som underlag även här. Det leder till en viss osäkerhet i beräkningarna då sådan 

data är uppskattningar baserat på ett stort antal studerade transporter. Den aktuella transporten kan 

skilja sig från dessa värden varför beräkningar som grundar sig i data över just det fordon som används 

i den studerade transporten genererar ett mer precist värde. På grund av detta har möjligheten att 

ange exakta värden även för båt- samt tågtransporter lämnats öppen för att inte begränsa 

beräkningsmetoderna i onödan.   

Eftersom all nödvändig information för att använda den teoretiska beräkningsmetoden för 

kostnadseffekten fanns tillgänglig för Runsvengruppen behövde inga anpassningar göras. Det betyder 

att den beräkningsmetod som tagits fram för att beräkna kostnadseffekten är densamma som den 

teoretiska beräkningsmetoden. 

Den teoretiska beräkningsmetoden för beräkning av leveransserviceeffekten utgick från de två 

leveransserviceelementen ledtid och leveranspålitlighet. Eftersom det inte gick att uppskatta hur de 

utvalda åtgärderna påverkar leveransserviceelementet leveranspålitlighet togs inte detta element 

med i den slutgiltiga beräkningsmetoden. Den slutgiltiga beräkningsmetoden för att beräkna 

leveransserviceeffekten tog därmed endast hänsyn till leveransserviceelementet ledtid.  

Eftersom beräkningsmetoderna utvecklats baserat på den information som finns tillgänglig för 

Runsvengruppen är beräkningsmetodernas generaliserbarhet begränsad. Andra organisationer har 

kanske inte en lika nära relation till det åkeri eller rederi som utför transporten och kan således inte 

införskaffa nödvändig information. Ett annat möjligt scenario är att en organisation äger och utför sina 

transporter i egen regi vilket innebär att informationen i allra högsta grad finns tillgänglig. 

Beräkningsmetoderna är således inte nödvändigtvis generaliserbara men går att använda i liknande 

situationer som Runsvengruppens.  

Möjligheten till att utveckla beräkningsmetoderna ytterligare är god. Stöd för att utvärdera flera 

transportslag som till exempel flyg är ett sätt att göra detta. Ett annat är att utvärdera miljöeffekten 

efter fler faktorer än de fem värden (CO2, CH4, NOx, SO2 & CO2e) som används i dagsläget. I avsnitt 4.2 

Transporters miljöpåverkan redogörs en rad olika sätt som transportarbete kan påverka miljön. Några 

exempel är fler luftföroreningar, buller och trängsel. Ytterligare ett sätt att utvärdera miljöpåverkan 
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är att beskriva den i monetära termer, det vill säga som den kostnad transportarbetet innebär för 

samhället.  

De transportrelaterade åtgärder som beräkningsmetoderna tar hänsyn till är begränsat till de som 

faller in under kategorierna, ”Minska ett transportslags miljöpåverkan” samt ”Byte av transportslag”. 

Att ta hänsyn till effekterna av exempelvis samlastning och bättre ruttplanering hade kunnat 

vidareutveckla beräkningsmetoderna. Andra effekter som kostnader och leveransservice kan även 

inkorporeras för ”Byte av transportslag”. Detta är dock komplext då en sådan åtgärd har effekter över 

stora delar av organisationen och i många av totalkostnadsmodellens kostnadsposter. Risken med att 

implementera stöd för detta är att beräkningsmetoderna i väldigt hög grad blir anpassade efter hur 

den studerade organisationen ser ut vid tidpunkten för implementationen.  

Slutligen kan utsläpp och bränsleförbrukning för de fordon som används vid transport beräknas med 

större noggrannhet. Enligt EEA (2016) kan sådana beräkningsmetoder klassificeras i tre nivåer, Tier 1-

Tier 3. I denna studie används främst Tier 2. För att nå nästa nivå bör beräkningen ta hänsyn till 

rörelsedata. I realiteten förbrukas olika mycket bränsle i olika faser av transporten. Exempelvis skiljer 

sig bränsleförbrukningen för ett lastfartyg när det opererar i öppet hav gentemot i en hamn. På 

liknande sätt skiljer sig bränsleförbrukningen vid start för en lastbil gentemot under resan. Att 

inkorporera sådana aspekter i beräkningsmetoderna kan ge ytterligare precision i beräkningen. Ett 

sådant tillvägagångssätt hade dock krävt ett mycket närmare samarbete med åkerier, rederier och 

speditörer än vad Runsvengruppen har i dagsläget.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 
Litteratursökningen är uppdelad efter de artiklar som sökts i databaser och de böcker som sökts i 

databasen hos Linköpings universitet. 

1 Litteratursökning av artiklar 
Eftersom sökningar i artikeldatabaser generellt genererar ett stort antal artiklar undersöks inte 

samtliga artiklar som finnes vid sökningen. För att göra litteratursökningen enklare att genomföra 

utreds endast de 30 första resultaten. Rubriken för dessa resultat läses av och ifall de handlar om det 

eftersökta området läses artikelns sammanfattning. En nackdel med denna metod är dock att det finns 

en risk att intressanta sökresultat missas som hade kunnat bidra till nya perspektiv till studien.  

I Tabell 30 nedan presenteras resultatet av de 30 första sökresultaten som bedömdes ha rubriker som 

överensstämde med det sökta området och benämns som ”nyttiga träffar”. 

Tabell 30. Sammanställning av litteratursökningen av artiklar 
Linköpings universitetsbibliotek: Unisearch, endast peer-reviewed 

Sökord: Antal träffar/ 
Nyttiga träffar: 

Referens till nyttiga: Innehåll: 

Discounted 
payback period 

8 454/1 Bhandari, S. B. (1986). DISCOUNTED 
PAYBACK: A CRITERION FOR CAPITAL 
INVESTMENT DECISIONS. Journal Of Small 
Business Management, 24(2), 16-22. 

Metod för att anpassa paybackmetoden till att inkludera 
ränteeffekter. 

Excel 46 854/1 Barreto, H. (2015). Why Excel?. Journal Of 
Economic Education, 46(3), 300-309. 
doi:10.1080/00220485.2015.1029177 

Utreder hur Excel kan användas inom lärande och 
kommer till slutsatsen att den ger en lagom blandning 
mellan funktionalitet och enkelhet i lärandet. 

Effects eco-
driving time 

27/2 Sivak, M., & Schoettle, B. (2012). Eco-
driving: Strategic, tactical, and operational 
decisions of the driver that influence vehicle 
fuel economy. Transport Policy, 2296-99. 
doi:10.1016/j.tranpol.2012.05.010 

Genomgång av olika typer av eco-driving kan 
kategoriseras och vad miljöeffekten av dessa är. 

  Barkenbus, J. N. (2010). Eco-driving: An 
overlooked climate change initiative. Energy 
Policy, 38(2), 762-769. 
doi:10.1016/j.enpol.2009.10.021 

Övergripande artikel om eco-driving och vad effekten av 
en sådan implementation kan bli. 

Aggressive 
driving eco-
driving 

6/1 Impact of Driving Behaviour on Emissions 
and Road Network Performance. 
(2015). 2015 IEEE International Conference 
on Data Science and Data Intensive Systems, 
Data Science and Data Intensive Systems 
(DSDIS), 2015 IEEE International Conference 
on, dsdis, 355. doi:10.1109/DSDIS.2015.68 

Genomgång av ledtidseffekten av förändringar i förarnas 
körstil. 

Utöver sökning efter artiklar i databaser har artikelsökning skett genom att utreda källor som används 

av andra författare. Det kan exempelvis ske genom att undersöka referenslistan i böcker som 

innehåller relevanta avsnitt.  

2 Litteratursökning av böcker 
För att säkerhetsställa att de böcker som söks finns tillgängliga genomförs sökningen av böcker med 

utgångspunkt i biblioteksdatabasen vid Linköpings universitet. Eftersom denna sökning generellt inte 

genererar lika många resultat läses rubrikerna för samtliga sökresultat i de fall då resultaten inte är 

fler än 100. Ifall sökresultatet innefattar fler än 1000 böcker avgränsas resultatet genom att endast 

inkludera böcker publicerade 2010 eller senare. I Tabell 31 presenteras resultatet av 

litteratursökningen av böcker, där böcker som använts för att skapa en kunskapsbas inom olika 

ämnesområden benämns som ”nyttiga träffar”. 
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Tabell 31. Sammanställning av litteratursökningen av böcker 
Linköpings universitetsbibliotek: Unisearch, enbart böcker på LIU:s bibliotek 

Sökord: Antal träffar/ 
Nyttiga träffar: 

Referens till nyttiga: Innehåll: 

Logistik 336/4 Storhagen, N.G. (2003). Logistik – grunder 
och möjligheter. Kristianstad: Liber AB. 

Grundläggande teori kring totalkostnadsmodellen och 
leveransservice.  

  Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. 
(2013). Modern Logistik-För ökad lönsamhet. 
Liber AB. 

Grundläggande teori kring totalkostnadsmodellen och 
leveransservice. 

  Mattsson, S.-A. (2002). Logistik i 
försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur. 
 

Grundläggande teori kring totalkostnadsmodellen och 
leveransservice. 

  Pewe, U. (2011). Lönsam logistik. Malmö: 
Liber AB. 

Grundläggande teori kring fördelar och nackdelar med 
olika transportslag. 

Logistic 
Management 

842/1 Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. 
(1998). Fundamentals of Logistics 
Management. McGraw-Hill. 

Grundläggande teori kring totalkostnadsmodellen och 
leveransservice. 

Logistics 
environmental 
aspects 

33/2 McKinnon, A. C. (2015). Green logistics : 
improving the environmental sustainability 
of logistics. [Elektronisk resurs]. London, 
United Kingdom : Kogan Page Limited, 2015. 

Bok om hållbar logistik med fokus på att förbättra 
miljöpåverkan av logistiksystem 

  Björklund, M. (2012). Hållbara 
logistiksystem. Lund : Studentlitteratur, 
2012. 

Grundläggande bok om hållbara logistik, tar bland annat 
upp metoder för att förbättra miljöaspekten i transporter 
samt olika typer av miljöpåverkan. 

Green Supply 
Chain 
Management 

45/1 Martinsen, U. (2013). Towards greener 
supply chains. [Elektronisk resurs] : inclusion 
of environmental activities in relationships 
between logistics service providers and 
shippers. Linköping : Department of 
Management and Engineering, Linköpings 
universitet, [2013], cop. 2014. 

Samling artiklar med fokus på att förbättra miljöpåverkan 
inom Supply Chain Management. Innehåller många 
referenser till andra artiklar, bland annat artikel om 
minskning av transporters miljöpåverkan av Weijers et al. 
(2012) 

Investerings-
kalkyl 

56/4 Holm, L., & Salas, O. 
(2014). Investeringskalkyl och beslutsteori : 
verktyg för beslutsfattande under osäkerhet. 
Göteborg : Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs universitet, cop. 2014. 

Bok som handlar om hur företag ska förhålla sig till 
investeringsbeslut genom användning av 
investeringskalkyler och beslutsteori. 

  Yard, S. (2001). Kalkyler för investeringar och 
verksamheter. Lund : Studentlitteratur, 2001 
;. 

Behandlar investeringskalkylering i komplexa 
beslutssituationer och innehåller bland annat många 
räkneexempel. 

  Löfsten, H. (2002). Investeringsprocessen : 
kalkyler, strategier och finansiering. Lund : 
Studentlitteratur, 2002. 

Innehåller övergripande information kring 
investeringsprocessen och hur företag ska förhålla sig till 
investeringsbeslut. 

  Tell, B. (1978). Investeringskalkylering i 
praktiken. Stockholm : Ekonomiska 
forskningsinst. vid Handelshögskola. (EFI) ; 
Lund : Studentlitt., 1978 ;. 

Boken behandlar hur investeringskalkylering går igenom i 
praktiken genom konkreta exempel.  

Företagsekono
mi (2010-2017) 

169/3 Holmström, N., & Lindholm, G. 
(2011). Företagsekonomi : från begrepp till 
beslut. Stockholm : Bonnier utbildning, 2011. 

Bok som behandlar företagsekonomi utifrån ett 
konsekvent ekonomistyrningsperspektiv. Tar bland annat 
upp problemlösning och lönsamhetsberäkning. 

  Frostenson, M., & Prenkert, F. 
(2015). Företagsekonomi i praktik och 
princip. Stockholm : Sanoma Utbildning, 
2015. 

Grundbok inom ämnesområdena organisation, 
marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. 

  Andersson, G. e. (2013). Kalkyler som 
beslutsunderlag. Lund : Studentlitteratur, 
2013. 

Grundläggande bok om kalkyleringar och hur de kan 
användas som beslutsunderlag. 

Forskningsetik 78/7 Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund : 
Studentlitteratur, 2015. 

Grundläggande bok om etiskt förhållningssätt inom 
forskning. 

  Forsman, B. (1997). Forskningsetik : en 
introduktion. Lund : Studentlitteratur, 1997 ;. 

Introduktionsbok inom forskningsetik som bland annat 
tar upp hur forskningsfusk ska förhindras och hur 
forskning som involverar andra personer bör bedrivas. 

  Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. 
(2005). Vad är god forskningssed? : 
synpunkter, riktlinjer och exempel. 
Stockholm : Vetenskapsrådet, 2005. 

Bok kring god forskningssed med praktisk information 
kring ämnet.  

  Forsman, B. (2002). Vetenskap och moral. 
Nora : Nya Doxa, 2002. 

Bok som behandlar vetenskap och moral och bygger på 
intervjuer med 22 professorer. 

  Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 
Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002. 

Behandlar fyra huvudkrav inom forskningsetiska 
principer. 
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  God sed i forskningen : slutbetänkande. 
(1999). Stockholm : Fakta info direkt, 1999 ;. 

Handlar om hur forskning kan bedrivas med god sed i 
åtanke. 

  Petersson, B. f. (1999). Forskningsetisk 
vägning, 1 : forskningens värde. Linköping : 
Centrum för tillämpad etik, Univ., 1999 ;. 

Bok som behandlar hur forskningsetiska problem ska 
vägas ihop. 
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Bilaga 2 Intervjuguide för nulägesbeskrivning 
F.01. Hur arbetar Runsvengruppen med kostnad i dagsläget? 

F.02. Hur arbetar Runsvengruppen med leveransservice i dagsläget? 

F.03. Hur arbetar Runsvengruppen med miljö och hållbarhet i dagsläget? 

F.04. Hur sker transporterna i nuläget? 

a. Vilket transportslag? 

b. Finns miljöåtgärder implementerade i nuläget och i så fall vilka? 

F.05. Vilka transporter sker med externa åkerier i dagsläget? 

a. Vilka åkerier? 

b. Hur går beställningar till? 

c. Hur långsiktiga är samarbetena? 
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Bilaga 3 Intervjuguide för empiriinsamling 

1 Logistikansvarig på Runsvengruppen 
F.01. Vad är Runsvengruppens kalkylränta? 

F.02. Vad är Runsvengruppens lagerräntan? 

2 Transportansvarig på Runsvengruppen 
F.03. Finns möjlighet att ta fram avståndet för de transporter som utförs av särskilda åkerier 

(km/år)? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.04. Finns möjlighet att ta fram den bränslesort som används i Runsvengruppens transporter för 

särskilda åkerier? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.05. Finns möjlighet att ta fram bränsleförbrukningen i Runsvengruppens transporter för 

särskilda åkerier? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.06. Finns möjlighet att ta fram antalet fraktade pallar i Runsvengruppens transporter för 

särskilda åkerier? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om ja, hur definierar ni lastkapacitet (enhet)? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var?  

F.07. Finns möjlighet att ta fram utsläppsintensiteten (mängden utsläpp per liter förbrukat 

bränsle) för Runsvengruppens transporter för särskilda åkerier? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.08. Finns möjlighet att ta fram produktvärdet av transporterna per år för särskilda åkerier? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.09. Finns möjlighet att ta fram ledtider för specifika transporter (endast transport, exkluderat 

omlastning eller lagring i väntan på transport)? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.10. Finns möjlighet att ta fram leveranspålitligheten för specifika åkerier? 

a. Om ja, vad är definitionen på leveranspålitlighet? 

F.11. Finns möjlighet att ta fram Runsvengruppens totala antalet leveranser per år och åkeri? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

F.12. Finns möjlighet att ta fram Runvengruppens antal leveranser i tid per år och åkeri? 

a. Om ja, hur kan denna information tas fram? 

b. Om ja, vad är definitionen på leveranser i tid? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall var? 

3 Åkerier 
F.13. Vilken motor används i dagsläget vid transporter för Runsvengruppen? 
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F.14. Vilka alternativ finns till denna motor? 

a. Hur skulle ett byte till dessa motortyper påverka bränsleförbrukningen? 

F.15. Vilket system för avgasrening används i dagsläget vid transporter för Runsvengruppen? 

a. Vad är utsläppsintensiteten för dessa transporter? 

F.16. Vilka alternativ finns till dessa avgasreningssystem? 

a. Hur skulle ett byte till dessa avgasreningssystem påverka utsläppsintensiteten? 

F.17. Vilka drivmedel är det möjligt att byta till för Runsvengruppens transporter? 

a. Hur köps alternativa drivmedel? 

b. Hur mycket kostar alternativa drivmedel? 

F.18. Vad är lönekostnaden för en av era förare? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring transportavstånd inte finns hos 

Runsvengruppen: 

F.19. Finns möjlighet att ta fram avståndet för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring bränslesort inte finns hos Runsvengruppen: 

F.20. Finns möjlighet att ta fram bränslesort för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring bränsleförbrukning inte finns hos 

Runsvengruppen: 

F.21. Finns möjlighet att ta fram bränsleförbrukning för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring antalet fraktade pallar inte finns hos 

Runsvengruppen: 

F.22. Finns möjlighet att ta fram antalet fraktade pallar för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring ledtider inte finns hos Runsvengruppen: 

F.23. Finns möjlighet att ta fram ledtider för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring antalet leveranser i tid inte finns hos 

Runsvengruppen: 
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F.24. Finns möjlighet att ta fram antalet leveranser i tid per år för de transporter som utförs av 

er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, vad är er definition av leveranser i tid? 

c. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

d. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 

Nedanstående frågor ställs enbart ifall information kring utsläppsintensiteten inte finns hos 

Runsvengruppen: 

F.25. Finns möjlighet att ta fram utsläppsintensiteten för de transporter som utförs av er? 

a. Om ja, hur tas denna information fram? 

b. Om ja, finns möjlighet att dela den informationen med Runsvengruppen? 

c. Om nej, finns denna information någon annanstans och i så fall hur kan den tas fram? 
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Bilaga 4 Känslighetsanalys 
Nedan följer en diskussion kring alternativa värden för samtliga osäkra parametrar uppdelat efter 

transportslag. 

1 Alternativa värden för båttransporter  
De värden som ska analyseras i känslighetsanalysen för båt presenteras nedan, och är således de 

värden där alternativa värden ska tas fram.  

➢ Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) 

➢ Bränsleförbrukning (ton/km) 

1.1 Alternativa värden för utsläppsintensitet för båt (kg CO2/ton bränsle) 

Enligt U.S. EPA (2004) är framtagandet av utsläppsintensiteten för koldioxid ansedda att inneha en 

mycket låg grad av osäkerhet, till stor del på grund av att de beror på kolinnehållet i bränslet. Enligt 

IPCC (2006) har utsläppen av koldioxid för exempelvis dieselmotorer en avvikelse på ±1,5 % och råolja 

±3 %. Det stöds av Baggot et al. (2004) som skriver att osäkerheten för koldioxidutsläppen vid 

förbränning av råolja år 2002 var 3 %. Eftersom Runsvengruppen använder sig av råolja i sina 

båttransporter (Strandell, 2017) är det således avvikelsen för råolja som behöver utvärderas, där en 

avvikelse på ±3 % undersöks.  

1.2 Alternativa värden för utsläppsintensitet för båt (kg CH4/ton bränsle) 

Det existerar dock större grad av osäkerhet andra utsläpp (IPCC, 2006). Enligt U.S. EPA (2004) beror 

det bland annat på avsaknad av tillräcklig data eller brist i förståelse för hur utsläppen genereras. Enligt 

Baggot et al. (2004) är osäkerheten i utsläppsintensiteten av metan för förbränning av bränsle en 

variation på upp till 50 %. En av anledningen till att det existerar en så pass hög grad av osäkerhet är 

bland annat att de faktorer som ger upphov till utsläppen av metan är väldigt komplexa (U.S. EPA 

(2004). I känslighetsanalysen undersöks således en avvikelse på 50 % för utsläppsintensiteten för 

metan.  

1.3 Alternativa värden för utsläppsintensitet för båt (kg NOX/ton bränsle) 

Enligt Baggot et al. (2004) är osäkerheten i utsläppsintensiteten av kväveoxider speciellt svår att 

avgöra eftersom utsläppen ofta uppkommer från flera olika källor samtidigt som det finns lite data 

tillgängligt om varje enskild källa. Exempelvis rapporterar IPCC (2006) att osäkerheten av N20, som är 

en del av NOX, för båttransport kan inneha en avvikelse på +140 % eller -40 %. Enligt Baggot et al. 

(2004) uppskattas osäkerheten för förbränning av råolja för utsläppsintensiteten av kväveoxider till 

140 %. Eftersom den övre avvikelsen är samma för kväveoxider som för dikväveoxid stödjer det att 

utsläppsintensiteten för de båda gaserna har liknande grad av osäkerhet. Eftersom Baggot et al. (2004) 

inte rapporterar en undre avvikelse används således den undre avvikelsen från utsläppsintensiteten 

av dikväveoxid som rapporteras av IPPC (2006). De alternativa värden av utsläppsintensiteten för 

kväveoxider som undersöks i känslighetsanalysen är således +140 % och -40 %. 

1.4 Alternativa värden för utsläppsintensitet för båt (kg SO2/ton bränsle) 

International Maritime Organization (2015) diskuterar flera faktorer som påverkar 

utsläppsintensiteten för svaveldioxid, bland annat bristande tekniskt data från skeppen och osäkerhet 

i IMO:s årliga genomsnitt för svavelundersökningar. International Maritime Organization gör dock 

ingen uppskattning över hur stor osäkerheten faktiskt är. Det behöver således uppskattas utifrån 
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framtagandet av utsläppsintensiteten av svaveldioxid procent av förbrukat bränsle), vilket 

International Maritime Organization gör utifrån Ekvation 31 nedan.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑆𝑂2
 (%)

= 2×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡×𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑆𝑂2 

                                       = 2×2,7%×97,753% 

                                       = 5,279% 

Ekvation 31. Beräkning av utsläppsintensiteten för SO2 

Bränslets svavelhalt är enligt International Maritime Organization (2015) år 2012 uppmätt till i 

genomsnitt 2,51 % för råolja. Det är dock en siffra som varierat sedan 2007, där de högsta 

rapporterade värdet är 2,65 % och det lägsta 2,37 %. Det ger en variation på ±0,14 procentenheter, 

eller 5,6 %. Således uppskattas osäkerheten i svavelhalten för råolja till ±5,6 %.  

International Maritime Organization (2015) redogör dock inte var de fått fram andelen svavel som 

konverteras till SO2 vilket gör att det är svårt att avgöra osäkerheten i den siffran. Eftersom den är i 

samma storleksgrad som bland annat U.S EPA (1998) som skriver att ungefär 95 % av svalhalten vid 

förbränning av råolja blir till svaveldioxid är det sannolikt att värdet från International Maritime 

Organization är trovärdig. För att bedöma osäkerheten i värdet säger Cooper & Gustafsson (2004) att 

det finns bra potential för att göra precisa uppskattningar av utsläppsintensiteten av svaveldioxid för 

båttransport så länge det finns korrekt information om bränslets svavelhalt tillgängligt. På grund av 

det måste värdet för andelen svavel som konverteras till svaveldioxid vid förbränning inneha låg 

osäkerhet. Eftersom varken International Maritime Organization (2015) eller Cooper & Gustafsson 

(2004) beskriver i siffror hur stor osäkerheten för värdet är antas osäkerheten utifrån ovanstående 

information. Eftersom Cooper & Gustafsson (2004) beskriver att beräkningen av svaveldioxidutsläpp 

har hög precision används en osäkerhet på ±5 %. 

Med hjälp av osäkerheten för svavelhalten i bränslet samt osäkerheten för andelen svavel som 

konverteras till svaveldioxid kan osäkerheten av utsläppsintensiteten för svaveldioxid tas fram. Den 

övre gränsen bestäms av Ekvation 32 och den undre gränsen bestäms av Ekvation 33 nedan. 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

Ekvation 32. Övre gräns för känslighetsanalysen av utsläppsintensiteten för SO2 för båttransporter 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

Ekvation 33. Undre gräns för känslighetsanalysen av utsläppsintensiteten för SO2 för båttransporter 

Eftersom 5,279 % är den utsläppsintensitet som används i beräkningsmetoden är det således det 

värdet som är normalvärdet. För att ta fram maxvärdet används Ekvation 34 nedan där de båda övre 

gränserna används.  

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 2×2,7%×1,056×97,753%×1,05 

                      = 5,853% 

Ekvation 34. Maxvärde för känslighetsanalysen av utsläppsintensiteten för SO2 för båttransporter 

För att ta fram minimumvärdet används Ekvation 35 nedan där de både undre värdena används. 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 2×2,7%×0,944×97,753%×0,95 

                                 = 4,734% 

Ekvation 35. Minimumvärde för känslighetsanalysen av utsläppsintensitet för SO2 för båttransporter 

Ifall ovan min- och maxvärde används kan övre och undre gräns beräknas med hjälp av Ekvation 36 

och Ekvation 37 nedan.  

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                =
5,853 − 5,279

5,279
 

                               = 10,9 % 

Ekvation 36. Beräkning av övre gräns för känslighetsanalysen av utsläppsintensitet för SO2 för båttransporter 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                   =
4,734 − 5,279

5,279
 

                                   = −10,3% 

Ekvation 37. Beräkning av undre gräns för känslighetsanalysen av utsläppsintensitet för SO2 för båttransporter 

Således blir övre och undre gräns för osäkerheten hos utsläppsintensiteten för svaveldioxid +10,9 % 

respektive -10,3 %. 

1.5 Alternativa värden för bränsleförbrukningen för båt (ton/km) 

För att beräkna bränsleförbrukningen för båt används Ekvation 38 nedan. 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (
𝑡𝑜𝑛

𝑘𝑚
) =

𝑇𝑜𝑛 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

𝑑𝑎𝑔
/𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (

𝑘𝑚

𝑑𝑎𝑔
) 

Ekvation 38. Beräkning av bränsleförbrukning för båttransporter 

Det finns således två parametrar vars osäkerhet kan påverka bränsleförbrukningen, 

bränsleförbrukningen i ton bränsle per dag samt genomsnittshastigheten i km per dag. 

Bränsleförbrukningen i ton per dag är framtagen av Institute of Transport and Maritime management 

Antwerp (Nottebom & Cariou, 2009) och baseras på data från totalt 2259 containerskepp. För den 

minsta typen av skepp, Containerskepp 2000-3000 TEU, har data samlats in från 764. Eftersom det är 

stort urval minskar sannolikheten att värdet som presenteras inte ska vara representativt för ett 

normalskepp av den storleken. Osäkerheten för denna typ av skepp bedöms således som låg. För de 

större skeppen blir dock antalet skepp där data inhämtats från färre. För Containerskepp 9000-10000 

TEU mäts 46 skepp och för Containerskepp 10000+ endast 17. Mätdata från skeppen delas dessutom 

ytterligare upp efter skepphastighet, vilket består av åtta kategorier. Det gör att det endast existerar 

ett urval av i genomsnitt cirka två skepp för varje kategori. Således är osäkerheten i värdet för 

bränsleförbrukningen per dag för de stora skeppen större än för de små. 

Osäkerheten i värdet för bränsleförbrukning är dock framtaget på ett enligt IPCC (2006) precist sätt. 

IPCC tar upp 12 sätt att ta fram bränsleförbrukningen för skepp och rankar dessa efter hur säkra 

metoderna är. Den metod som används av Institute of Transport and Maritime management Antwerp 
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och som används i rapporten baseras på undersökning av rederier och skeppdata och är enligt IPCC 

den tredje mest pålitliga metoden av de 12 föreslagna metoderna. För de mindre pålitliga metoderna 

uppskattar IPCC att osäkerheten kan vara upp till ±50 % medan fullständiga undersökningar, vilket de 

mer pålitliga metoderna består av, har en låg osäkerhet närmare ±5 %. Eftersom den metod som 

används för att ta fram bränsleförbrukningen i ton/dag tillhör den mer pålitliga kategorin används 

således en osäkerhetsfaktor på ±5 %.  

För att konvertera bränsleförbrukningen per dag till bränsleförbrukningen per kilometer multipliceras 

värdet med genomsnittshastigheten. Genomsnittshastigheten som används i beräkningsmetoden 

baseras på information från International Maritime Organization (2009). Enligt International Maritime 

Organization beror framtagagandet av genomsnittshastigheten på ration mellan uppskattad sjöhandel 

och skeppsflottans transportkapacitet. Mellan år 2000 och år 2006 har denna siffra varierat mellan 35 

tonmiles/dödviktston och 27 tonmiles/dödviktston. Det ger en variation på cirka ±12 %. International 

Maritime Organization redogör dock inte ifall denna osäkerhet påverkar genomsnittshastigheten 

linjärt. Eftersom en variation på ±12 % ger en hastighetsförändring på cirka ±3 knop görs antagandet 

att det är en rimlig osäkerhetsfaktor. 

Ifall de ovan nämnda osäkerhetsfaktorerna används kan maxvärdet beräknas genom Ekvation 39 

nedan. 

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ×1,05/(𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡×0,88) 

                     = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 /𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛×1,19 

Ekvation 39. Maxvärde för bränsleförbrukningen vid båttransport 

Det ger att bränsleförbrukningen har övre osäkerhetsfaktor på cirka 19 %. För att beräkna 

minimumvärdet används Ekvation 40 nedan. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ×0,95/(𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡×1,12) 

                                = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔/𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡×0,85 

Ekvation 40. Minimumvärde för bränsleförbrukningen vid båttransport 

Det ger att bränsleförbrukningen har en undre osäkerhetsfaktor på cirka -15 %. Sammanfattningsvis 

gör det att bränsleförbrukningen har ett osäkerhetsintervall på +19 % och -15 %. 

2 Alternativa värden för tågtransporter 
De värden som ska analyseras i känslighetsanalysen för båt presenteras nedan, och är således de 

värden där alternativa värden ska tas fram.  

➢ Utsläppsintensitet (kg CO2/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg NOX/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg CH4/ton bränsle) 

➢ Utsläppsintensitet (kg SO2/ton bränsle) 

➢ Bränsleförbrukning (ton bränsle/km) 

➢ Bränsleförbrukning (kWh/km) 

➢ Antalet fraktade pallar (TEU/tåg) 

2.1 Alternativa värden för utsläppsintensitet för tåg (kg CO2/ton bränsle) 

Eftersom standardvärde i beräkningsmetoden endast ges för tågtransporter som utförs med 

dieselmotor är det således osäkerheten i utsläppsintensiteten för den typen av tågtransport som är 
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aktuell att utvärdera. Av samma anledning som för båttransporterna anser U.S. (2004) att 

utsläppsintensiteten för koldioxid innehar en mycket låg grad av säkerhet. Det stöds av Baggot et al. 

(2004) som skriver att osäkerhetsintervallet för utsläppsintensiteten av koldioxid vid förbränning av 

gasolja eller diesel, som är den typen av bränsle som används i tågtransporter med dieselmotor, 

endast ligger på ±2 %.  

Enligt EEA (2016), som är källan där beräkningsmetodens standardvärde hämtats, är osäkerheten 

ännu mindre. Med ett konfidensintervall på 95 % blir den övre gränsen 3160 kg CO2/ton bränsle och 

den undre gränsen 3120 kg CO2/ton bränsle. Värdet som används i beräkningsmetoden är 3140 kg 

CO2/ton bränsle. Det gör att osäkerheten i utsläppsintensiteten för koldioxid blir ±0,6 %, vilket således 

är det osäkerhetsintervall som utvärderas i känslighetsanalysen. 

2.2 Alternativa värden för utsläppsintensitet för tåg (kg CH4/ton bränsle) 

Enligt EEA (2016) varierar det värde som används för utsläppsintensiteten av CH4 för tågtransporter 

mellan 77 kg CH4/ton bränsle och 350 kg CH4/ton bränsle när ett konfidensintervall på 95 % används. 

I beräkningsmetoden används standardvärdet 182 kg CH4/ton bränsle. Det ger en övre osäkerhet på 

92,3 % och en undre osäkerhet på -57,8 %. Känslighetsanalysen utgår därmed från dessa två 

alternativa värden.  

2.3 Alternativa värden för utsläppsintensitet för tåg (kg NOX/ton bränsle) 

För NOX rapporterar EEA (2016) en variation mellan 29 och 93 kg NOX/ton bränsle för ett 

konfidensintervall på 95 %. Det kan jämföras med det värde som används i beräkningsmetoden och 

som kommer från EEA, vilket är 63 kg NOX/ton bränsle. Det ger en övre osäkerhet på 47,6 % och en 

undre osäkerhet på -54,0 %. Det är det osäkerhetsintervallet som utvärderas i känslighetsanalysen.  

2.4 Alternativa värden för utsläppsintensitet för tåg (kg SO2/ton bränsle) 

International Maritime Organization (2015) använder Ekvation 41 nedan för att beräkna utsläppen 

av svaveldioxid, vilket är den ekvation som används i beräkningsmetoden. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑆𝑂2
 (%)

= 2×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑎𝑙𝑡×𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑣𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑆𝑂2 

Ekvation 41. Beräkning av utsläppsintensiteten för SO2 

International Maritime Organization (2015) diskuterar dock inte osäkerheten i denna ekvation eller 

anger varifrån formeln kommer. Det gör att det är svårt att avgöra hur stor avvikelse resultatet 

innehar. Eftersom ekvationen är samma ekvation som används för beräkning av 

svaveldioxidutsläppen för båttransporter är det dock troligt att storleken på avvikelsen är i samma 

storleksgrad. Enligt resonemang i avsnittet som diskuterar alternativa värden för 

svaveldioxidutsläppen för båttransporter är avvikelsen för svavelhalten för råolja ±5,6 %. Från 

samma avsnitt antas dessutom värdet för andelen svavel som konverteras till svaveldioxid inneha en 

osäkerhet på ±5 %.  

Enligt resonemang från avsnittet om alternativa värden för utsläppsintensiteten för svaveldioxid för 

båttransporter blir övre och undre gräns för osäkerheten hos utsläppsintensiteten för svaveldioxid 

+10,9 % respektive -10,3 %. 

2.5 Alternativa värden för bränsleförbrukning för tåg (ton bränsle/km) 

Enligt EEA (2016), där bränsleförbrukningen för tåg i ton bränsle/dag inhämtats, är osäkerheten i 

värdet runt ±5 %. Det värdet divideras dock med hastigheten för tåget för att konvertera värdet till 

ton bränsle/km. Den medelhastighet som används i beräkningsmetoden är 40,5 kilometer per timme. 
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European Court of Auditors (2016) rapporterar dock att medelhastigheten kan variera mellan 18 

kilometer timmen och 50 kilometer i timmen beroende på vilket tågräls tåget färdas på. Det gör att 

medelhastigheten för tåg kan variera med +23,5 % och -55,5 %.  

Det finns dock en risk att osäkerheten i medelhastigheten är ännu högre eftersom det kan variera 

mycket beroende på antalet stopp och hur tungt tåget är lastat. Enligt Fröidh (2013) är 

topphastigheten för standardgodståg 100 km i timmen och det är inte troligt att medelhastigheten är 

högre än det eftersom medelhastigheten måste ta hänsyn till inbromsning, acceleration och eventuell 

väntan på att spår blir tillgängliga. Vid utvärdering av osäkerheten för medelhastigheten används 

således godstågets topphastighet som övre gräns, vilket är en ökning med 146,9 %. Med hjälp av dessa 

avvikelser kan min- och maxvärde tas fram genom Ekvation 42 och Ekvation 43 nedan. 

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
1,05×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

0,445×𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

                      = 2,360×
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

Ekvation 42. Maxvärde för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för tågtransport 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
0,95×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

2,469×𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

                                = 0,385×
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

Ekvation 43. Minimumvärde för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för tågtransport 

Ifall ovanstående beräknade värden används kan övre och undre gränser tas fram genom Ekvation 44 

och Ekvation 45 nedan.  

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                =
2,360 − 1

1
 

                               = 136 % 

Ekvation 44. Beräkning av övre gräns för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för tågtransport 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                   =
0,385 − 1

1
 

                                   = −61,5 % 

Ekvation 45. Beräkning av undre gräns för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för tågtransport 

Den övre och undre gräns som utvärderas i känslighetsanalysen är således +136 % och -61,5 %. 

2.6 Alternativa värden för bränsleförbrukning för tåg (kWh/km) 

För att beräkna bränsleförbrukningen för eltåg har Ekvation 46 nedan använts.  
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𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚

= 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚×𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟×𝑇å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Ekvation 46. Beräkning av bränsleförbrukning för eldriven tågtransport 

Det värde som används för bränsleförbrukningen per tonkilometer är hämtat från IEA & UIC (2012) 

som skriver att bränsleförbrukningen för godståg är 190,5 kJ/tonkilometer. IEA & UIC diskuterar inte 

osäkerheten i värdet och den källa de använder, UIC Energy and CO2 Database 2011, finns ej 

tillgänglig. En osäkerhet är dock att värdet som används i beräkningsmetoden är från 2009. Enligt IEA 

& UIC (2012) har värdet minskat sen 1990 med 19 % och de senast fyra åren, mellan 2005 och 2009, 

har värdet minskat med 11 %. Ifall den utvecklingen fortsätter skulle bränsleförbrukningen år 2017 

ligga på 150 kJ/tonkilometer, vilket är en minskning med 20 % jämfört med det värde som används i 

beräkningsmetoden. Eftersom utvecklingen kontinuerligt varit neråtgående är det troligt att 

bränsleförbrukningen per tonkilometer inte är större än år 2009, vilket ger en undre gräns på 0 %.  

Nästa värde i Ekvation 46 ovan är tågets vikt per meter. Värdet som används är hämtat från Fröidh 

(2013) som skriver att det i Sverige är vanligt med en metervikt på 8,0 ton/meter. Green Cargo AB 

(2013) skriver dock att tillåten meterlast i Sverige kan variera mellan 5,0 och 8,0 ton. Det gör att värdet 

som används i beräkningsmetoden kan variera med -37,5 %.  

Det sista värdet som används i Ekvation 46 ovan är tågets längd. Det värde som används som standard 

i beräkningsmetoden är den tåglängd som enligt Fröidh (2013) är vanlig i Sverige och är 650 meter. 

Enligt Fröidh sätter bromsregler i Sverige år 2013 en maxgräns för godståg på 880 meter, vilket således 

används som övre gräns och är en ökning på 35,4 %.  

På grund av att järnvägsnätet i dag är tungt belastat (Fröidh, 2013) görs antagandet att de som 

ansvarar för tågtransporterna arbetar med att lasta tågen så fullt som möjligt. Det gör att den undre 

avvikelsen är mycket liten. Det är dock troligt att tågen inte är fullastade vid varje transport, vilket gör 

att en undre osäkerhet på -10 % antas. Med hjälp av dessa avvikelser kan min- och maxvärde tas fram 

genom Ekvation 47 och Ekvation 48 nedan. 

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚×𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟×1,354×𝑇å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Ekvation 47. Maxvärde för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för eldriven tågtransport 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒

= 0,8×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚×0,625×𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟×0,9

×𝑇å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

                             = 0,471×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚×𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟×𝑇å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Ekvation 48. Minimumvärde för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för eldriven tågtransport 

Ifall ovanstående beräknade värden används kan övre och undre gränser tas fram genom Ekvation 49 

och Ekvation 50 nedan.  

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                =
1,354 − 1

1
 

                               = 35,4 % 

Ekvation 49. Beräkning av övre gräns för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för eldriven tågtransport 
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𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                   =
0,471 − 1

1
 

                                   = −52,9 % 

Ekvation 50. Beräkning av undre gräns för känslighetsanalysen av bränsleförbrukningen för eldriven tågtransport 

Den övre och undre gräns som utvärderas i känslighetsanalysen är således +35,4 % och -52,9 %. 

2.7 Alternativa värden för antalet fraktade pallar för tåg (TEU/tåg) 

För att beräkna antalet fraktade gods per godståg används Ekvation 51 nedan.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠 (
𝑇𝐸𝑈

𝑡å𝑔
) = 𝑉𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔×𝑇𝐸𝑈 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛 

Ekvation 51. Beräkning av antal fraktat gods för tågtransport 

För att beräkna antalet vagnar per tåg används Ekvation 52 nedan. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐿𝑜𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑎𝑔𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

Ekvation 52. Beräkning av antal vagnar per tåg 

De två ovanstående ekvationerna består av fyra parametrar som kan variera och påverka antalet 

fraktat gods. Den första är totallängden på tåget. Eftersom den värdet är hämtat från samma källa 

som vid beräkning av tågets totalvikt kan samma resonemang kring osäkerhet tillämpas här. Enligt 

det resonemanget är osäkerheten för värdet på tåglängden +35,4 % och -10 %.  

Eftersom loklängden är hämtad från Bombardier Transportation som tillverkar tågen bedöms det 

värdet vara helt korrekt. Det kan dock vara andra tåg än de som tillverkas av Bombardier 

Transportation som används vid vissa tågtransporter vilket gör att värdet kan variera. Variationen 

bedöms dock som väldigt liten vilket gör att variationen i loklängd inte tas med i 

känslighetsanalysen.  

De två sista parametrarna som kan variera är vagnlängd och antalet TEU per vagn. Eftersom dessa 

två beror på varandra bedöms osäkerheten endast i antalet TEU per vagn eftersom om den är 

korrekt så måste vagnlängden vara någorlunda korrekt. Det standardvärde som används i 

beräkningsmetoden för antalet TEU per vagn är baserat på att varje vagn är fullt lastad. Det gör att 

värdet inte kan vara högre än det som används. Det finns dock en risk att värdet egentligen är 

betydligt lägre. KTH Järnvägsgruppen (2013) tar upp ett exempel då endast 40-fotscontainrar 

transporteras. Då får endast en 40-fotscontainer plats på varje vagn och lasten blir istället två TEU 

per vagn, eller en minskning på 33,3 %. Min- och maxvärde för antal vagnar per tåg kan då beräknas 

enligt Ekvation 53 och Ekvation 54 nedan. 

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
1,354×𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐿𝑜𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑎𝑔𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

                    =
1,354×650 − 18,9

19
 

                    = 45,3 

Ekvation 53. Beräkning av maxvärde för känslighetsanalysen av antalet vagnar per tåg 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
0,9×𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐿𝑜𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑉𝑎𝑔𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑
 

                    =
0,9×650 − 18,9

19
 

                    = 29,8 

Ekvation 54. Beräkning av minimumvärde för känslighetsanalysen av antalet vagnar per tåg 

Ovan beräknade min- och maxvärden gör att värdet på antal vagnar per tåg kan variera +37,3 % och 

-9,7 %. Dessa osäkerheter kan användas för att beräkna min- och maxvärde för antalet TEU per tåg 

genom Ekvation 55 och Ekvation 56 nedan.  

𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 1,373×𝑉𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔×𝑇𝐸𝑈 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛 

Ekvation 55. Maxvärde för känslighetsanalysen av fraktat gods vid tågtransport 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 0,903×𝑉𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔×0,667×𝑇𝐸𝑈 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛 

                                = 0,602×𝑉𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔×𝑇𝐸𝑈 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑔𝑛 

Ekvation 56. Minimumvärde för känslighetsanalysen av fraktat gods vid tågtransport 

Ifall ovanstående beräknade värden används kan övre och undre gränser tas fram genom Ekvation 57 

och Ekvation 58 nedan.  

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                =
1,373 − 1

1
 

                                = 37,3 % 

Ekvation 57. Beräkning av övre gräns för känslighetsanalysen av fraktat gods vid tågtransport 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (%) =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

                                   =
0,602 − 1

1
 

                                   = −39,8 % 

Ekvation 58. Beräkning av undre gräns för känslighetsanalysen av fraktat gods vid tågtransport 

Den övre och undre gräns som utvärderas i känslighetsanalysen är således +37,3 % och -39,8 %. 

3 Känslighetsanalys av koldioxidekvivalenter 
För att utvärdera hur respektive osäkerhet för de olika utsläppsintensiteterna påverkar utsläppen av 

koldioxidekvivalenter behöver hänsyn tas till värdet på GWP för respektive utsläppstyp samt mängden 

utsläpp per förbrukat ton bränsle. Först tas övre och undre gräns fram för respektive typ av utsläpp 

baserat på den utsläppsintensitet som används i beräkningsmetoden och osäkerheten hos värdet, 

vilket presenteras i Tabell 32 nedan. 
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Tabell 32. Övre och undre värde för respektive typ av utsläpps utsläppsintensitet 

 Båttransport Tågtransport 

 Undre värde Övre värde Undre värde Övre värde 

CO2 3020,58 3207,42 3121,16 3158,84 

NOX 51,90 207,6 28,98 92,988 

CH4 0,03 0,075 76,80 349,99 

Dessa värden kan sedan användas för att ta fram osäkerheten i utsläppen av koldioxidekvivalenter. 

Det görs genom att använda Ekvation 59 nedan. 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 (𝐶𝑂2𝑒𝑗) = 𝐺𝑊𝑃𝑖×𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑗 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = Ö𝑣𝑟𝑒, 𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 

Ekvation 59. Beräkning av övre och undre värde för CO2e 

De värden som tas fram genom Ekvation 59 ovan används sedan för att beräkna de nya gränserna i 

procent, vilket sker med Ekvation 60 nedan. 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 (%) =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑖,𝑗 − 𝐶𝑂2𝑒𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝐶𝑂2𝑒
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = Ö𝑣𝑟𝑒, 𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 

Ekvation 60. Beräkning av övre och undre värde för CO2e i procent av totala utsläpp 

Genom att använda Ekvation 60 ovan för samtliga typer av utsläpp och transportslag samt för både 

den övre och undre gränsen får resultat enligt Tabell 33 nedan. 

Tabell 33. Övre och undre gräns för respektive typ av utsläpps utsläppsintensitet av koldioxidekvivalenter 

 Båttransport Tågtransport 

 Undre gräns Övre gräns Undre gräns Övre gräns 

CO2 -0,31 % 0,31 % -0,07 % 0,07 % 

NOX -35,84 % 125,43 % -39,81 % 35,09 % 

CH4 0,00 % 0,00 % -8,34 13,32 % 
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Bilaga 5 Användning av beräkningsmetoderna 
För att underlätta användningen av de beräkningsmetoder som tagits fram i avsnitt 6.3 Slutgiltig 

beräkningsmetod för miljöeffekt, 7.3 Slutgiltig beräkningsmetod för kostnadseffekt och 8.3 Slutgiltig 

beräkningsmetod för leveransserviceeffekt läggs dessa metoder in i ett Exceldokument. Beräkningarna 

i Exceldokumentet delas in efter vilken typ av åtgärd som utvärderas, där det första området är en 

nulägesberäkning (ingen åtgärd), den andra handlar om att byta transportslag och den sista handlar 

om att göra en förändring inom ett transportslag (exempelvis sparsammare körning eller ny 

fordonsdesign). Nedan presenteras hur respektive huvudfråga förhåller sig till Exceldokumentets tre 

områden. 

Huvudfråga 1. Vilken metod ska användas för att beräkna de utvalda utsläppen i nuläget samt 

miljöeffekten av de studerade transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos 

Runsvengruppen? 

Exceldokumentets samtliga tre områden tar hänsyn till miljöeffekten av de studerade transporterna. 

Huvudfråga 1 det vill säga vilka metoder som ska användas för att beräkna utsläpp besvaras således 

för respektive komponent i dess korresponderande avsnitt, se avsnitt 9.1 Nulägesberäkning, 9.2 Byte 

av transportslag samt 9.3 Minska ett transportslags miljöpåverkan nedan.  

Huvudfråga 2. Vilken metod ska användas för att beräkna kostnadseffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Kostnadseffekten av de studerade transportåtgärderna beräknas enbart för åtgärder som faller under 

kategorin minska ett transportslags miljöpåverkan i enlighet med studiens utförande. Huvudfråga 2 

besvaras således i avsnitt 9.3 Minska ett transportslags miljöpåverkan nedan. 

Huvudfråga 3. Vilken metod ska användas för att beräkna leveransserviceeffekten av de studerade 

transportåtgärderna baserat på information tillgänglig hos Runsvengruppen? 

Leveransserviceeffekten av de studerade transportåtgärderna beräknas enbart för de åtgärder som 

faller under kategorin minska ett transportslags miljöpåverkan i enlighet med studiens utförande. 

Huvudfråga 3 besvaras således i avsnitt 9.3 Minska ett transportslags miljöpåverkan nedan. 

I de tre kommande avsnitten presenteras Exceldokumentets tre områden. 

1 Nulägesberäkning 
Vid beräkning av transporters utsläpp i nuläget är information kring ledtider och kostnader inte 

nödvändig då förändringen av dessa enbart ska utvärderas vid införandet av åtgärder för att minska 

ett transportslags miljöpåverkan. De beräkningsmetoder som används är uppdelade i de fyra 

komponenterna indata för nuläget, indata för förändringen, beräkningar och utdata. Eftersom 

nulägesberäkningen inte syftar till att utreda en förändring behövs endast de tre av delarna, vilka 

presenteras nedan.  

1.1 Nulägesberäkning: Indata för nuläget 

Eftersom utsläppen beräknas olika beroende på transportslag krävs olika indata beroende på vilket 

transportslag som används i nuläget. Således anger användaren inledningsvis ett transportslag varpå 
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Exceldokumentet anpassar indatat efter detta, se Figur 36,  Figur 37 samt Figur 38 nedan som är 

utformade efter avsnitt 6.3 Slutgiltig beräkningsmetod för miljöeffekt.  

 

Figur 36. Nulägesberäkning: Indata för nuläget – Lastbil 

 

Figur 37. Nulägesberäkning: Indata för nuläget – Båt 

 

Figur 38. Nulägesberäkning: Indata för nuläget - Tåg 

1.2 Nulägesberäkning: Beräkningar 

Beräkningarna av utsläppen utgår från den ekvation som tagits fram i avsnitt 6.3 Slutgiltig 

beräkningsmetod för miljöeffekt. Nedan presenteras hur beräkningarna ser ut ifall även beräkningarna 



Användning av beräkningsmetoderna 

3 

för att ta fram standardvärdena tas med i den ekvation, vilket är den faktiska ekvation som används i 

Exceldokumentet.  

Då samtliga indata för lastbilstransporter fanns tillgänglig för Runsvengruppen sker 

lastbilsberäkningen utan anpassningar. Beräkningen av utsläppen per pall för lastbilstransporter sker 

således enligt Ekvation 61 nedan.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

= 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
) ×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑗 (

𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
)

×
1

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2  𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡  

Ekvation 61. Nulägesberäkning: Beräkning - Lastbil 

Då motsvarande indata inte finns tillgängligt för transporter som sker med båt behövde beräkningarna 

anpassas efter tillgänglig data. Beräkningen utgår från ett fartygs bränsleförbrukning per dag som med 

hjälp av information kring fartygets hastighet kan omvandlas till bränsleförbrukning per km. Vidare 

beräknas utsläppen och slås ut per pall på samma sätt som beräkningen för lastbil sker. Således sker 

dessa beräkningar enligt Ekvation 62 nedan. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

=
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (

𝑡𝑜𝑛
𝑑𝑎𝑔

) ×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖(
𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛)×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑(𝑘𝑚)×1000

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (
𝑘𝑚
ℎ

) ×24×𝐿𝑎𝑠𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡(𝑇𝐸𝑈)×𝐹𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑(%)×
𝑃𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟

𝑇𝐸𝑈

 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Ekvation 62. Nulägesberäkning: Beräkning - Båt 

Utsläppsberäkningarna för tåg sker på samma sätt som för lastbil. Baserat på transportens avstånd, 

bränsleförbrukning samt utsläppsintensitet kan utsläppen slås ut på antalet fraktade pallar. Eftersom 

det finns en osäkerhet kring huruvida sådan information är tillgänglig för Runsvengruppen finns 

uppskattade värden tillgängliga i databladet beroende på vilken motortyp som används. Har 

användaren tillgång till mer exakt information kan egna värden väljas för att generera mer precisa 

resultat. Således sker beräkningen för tågtransporterna enligt Ekvation 63 nedan. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖(
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
) =

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑(𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗(
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑚

)×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟
𝑇𝐸𝑈 ×

𝑇𝐸𝑈
𝑡å𝑔

 

𝑑ä𝑟 𝑖 =  𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 𝑜𝑐ℎ 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 

Ekvation 63. Nulägesberäkning: Beräkning - tåg 

För samtliga transportslag kan den totala mängden utsläpp för de studerade pallarna av en given 

förorening fastslås baserat på de tidigare beräkningarna, se Ekvation 64 nedan.  
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖 (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟
) ×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2  

Ekvation 64. Nulägesberäkning: Utsläpp för samtliga studerade pallar 

Utsläppen av växthusgaser räknas även ihop till koldioxidekvivalenter enligt Ekvation 65 nedan för 

samtliga transportslag. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑉ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒

𝑚3
) = ∑ 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖

𝑖

×𝐺𝑊𝑃𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4 

Ekvation 65. Nulägesberäkning: Beräkning av koldioxidekvivalenter 

1.3 Nulägesberäkning: Utdata 

Den utdata som presenteras är gram utsläpp per pall samt totalt antal gram utsläpp för samtliga 

studerade pallar för respektive utsläpp. Dessutom räknas växthusgaserna ihop till det gemensamma 

värdet koldioxidekvivalenter med hjälp av GWP.  

 

Figur 39. Nulägesberäkning: Utdata 

2 Byte av transportslag 
Vid beräkningarna för byte av transportslag anges inledningsvis indatat. Information kring ledtider och 

kostnader är inte nödvändig att ange då kostnads- samt leveransserviceeffekter inte beräknas. Istället 

krävs enbart information kopplat till transportens utsläpp. Beräkningarna har stora likheter med hur 

nulägesberäkningen går till men innehåller även en förändring. Nedan presenteras således de fyra 

komposterna indata för nuläget, indata för förändringen, beräkningar samt utdata. 

2.1 Byte av transportslag: Indata för nuläget 

Indatat för nuläget är samma som för nulägesberäkningen som presenterades i avsnitt 9.1.1 

Nulägesberäkning: Indata för nuläget ovan, se Figur 36-Figur 38.  

2.2 Byte av transportslag: Indata för förändringen 

Eftersom förändringen består av en alternativ transport som kräver samma typ av indata som för 

nuläget är det nödvändiga indatat för förändringen samma som för nulägesberäkningen i avsnitt 9.1.1 

Nulägesberäkning: Indata för nuläget ovan, se Figur 36-Figur 38.  

2.3 Byte av transportslag: Beräkningar 

För att beräkna effekten av att byta transportslag beräknas både utsläppen för nuläget och för den 

nya transporten enligt Ekvation 61-Ekvation 65 i avsnitt 9.1.2 Byte av transportslag: Beräkningar. För 

att ta fram förändringen används sedan Ekvation 66 där det nya utsläppet subtraheras med utsläppen 

för nuläget för att få fram effekten av att byta transportslag. 
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𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑦 − 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 , 𝐶𝑂2𝑒 

Ekvation 66. Byte av transportslag: Effektberäkning 

2.4 Byte av transportslag: Utdata 

Avslutningsvis presenteras effekten av förändringen i steg 3, se Figur 40 nedan. Effekter presenteras 

som skillnaden i utsläpp före och efter bytet av transportslag för respektive studerad luftförorening 

inklusive koldioxidekvivalenter. Samma beräkning görs även för de studerade pallarna. 

 

Figur 40. Byte av transportslag: Utdata 

3 Minska ett transportslags miljöpåverkan 
Eftersom åtgärder som syftar till att minska ett transportslags miljöpåverkan utvärderas utifrån miljö-

, kostnads- och leveransserviceeffekt används samtliga beräkningsmetoder som tagits fram i avsnitt 

6.3 Slutgiltig beräkningsmetod för miljöeffekt, 7.3 Slutgiltig beräkningsmetod för kostnadseffekt och 

8.3 Slutgiltig beräkningsmetod för leveransserviceeffekt och som berör lastbilstransporter. 

Beräkningsmetoderna som används är uppdelade i de fyra komponenterna indata för nuläget, indata 

för förändringen, beräkningar och utdata, vilka presenteras nedan. 

3.1 Minska ett transportslags miljöpåverkan: Indata för nuläget 

Eftersom flera beräkningsmetoder används för att utvärdera åtgärder som syftar till att minska ett 

transportslags miljöpåverkan behövs all indata som krävs för dessa beräkningsmetoder. Totalt behövs 

14 olika indata, Figur 41 nedan. 
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Figur 41. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Indata för nuläget 

3.2 Minska ett transportslags miljöpåverkan: Indata för förändringen 

Nästa steg är att ange vilken förändring som genomförs, se Figur 42 nedan. Den första parametern 

som kan anges är förändringen i bränsleförbrukning. Den påverkas exempelvis vid användningen av 

ett aerodynamiskt tillägg. Nästa parameter är vilket bränsle som används då detta påverkar 

kostnaderna. Vidare kan förändring i utsläppsintensitet för respektive typ av utsläpp anges, vilket kan 

påverkas av exempelvis ny motorteknik eller avgasrening. Slutligen kan även den förväntade 

ledtidsförändringen anges samt kostnaden för att genomföra förändringen. Kostnaden kan anges 

både som en engångskostnad eller som betalning över tid då beloppet diskonteras till dagens värde 

baserat på organisationens kalkylränta.  

 

Figur 42. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Indata för förändringen 

3.3 Minska ett transportslags miljöpåverkan: Beräkningar 

Beräkningarna för att räkna ut utsläppen i nuläget samt efter förändringen presenteras i Ekvation 67 

nedan. Effekten beräknas sedan på samma sätt som vid 9.2.3 Byte av transportslag: Beräkningar, se 

Ekvation 66 ovan.  
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𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑖,𝑘  (
𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙
)

=
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗,𝑘 (

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑘𝑚

) ×𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑘(
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
)

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟)
 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝐶𝐻4, 𝑆𝑂2 , 𝑗 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑘 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 67. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Utsläppsberäkning 

Beräkningen av årskostnaden vid en minskning av ett transportslags miljöpåverkan sker i tre steg. 

Bränslekostnaden, lagerföringskostnaden samt lönekostnaden beräknas separat för att sedan 

summeras ihop tillsammans, se Ekvation 68-Ekvation 71. 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑘𝑚)×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑚
)

×𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 (
𝑆𝐸𝐾

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 68. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Årlig bränslekostnad 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
) ×𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%)

×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(år) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 69. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Lagerföringskostnad 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖(𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)×𝐿ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎
) 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 70. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Årlig lönekostnad 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 

𝑑ä𝑟 𝑖 = 𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒, 𝑁𝑦 

Ekvation 71. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Årskostnad 

Med hjälp av årskostnaden för både nuläget och efter förändringen tas förändringen av årskostnad 

fram med hjälp av Ekvation 72 nedan. 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑦 − Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

Ekvation 72. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Förändrad årskostnad 

Paybacktiden beräknas enligt Ekvation 73 nedan. Grundinvesteringen samt kalkylräntan är indata som 

användaren förser beräkningsmetoden med medan det årliga inbetalningsöverskottet beräknas i och 

med den beräknade årskostnaden. 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = −
ln (1 +

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

×𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)

ln (1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
 

Ekvation 73. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Paybacktid 

Som indata anger användaren ledtiden i nuläge samt hur denna påverkas av förändringen. Den nya 

ledtiden samt ledtidseffekten beräknas sedan enligt Ekvation 74 respektive Ekvation 75 nedan.  

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔(%) 

Ekvation 74. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Ledtidsberäkning 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑚𝑖𝑛) = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑦 − 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒 

Ekvation 75. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Ledtidseffekt 

3.4 Minska ett transportslags miljöpåverkan: Utdata 

Slutligen presenteras effekterna av förändringen, se Figur 43. Respektive utsläpp presenteras som två 

nyckeltal, dels som antalet gram utsläpp per transporterad pall samt antalet gram utsläpp per år. 

Vidare räknas växthusgaserna koldioxid, kväveoxider samt metan ihop till det gemensamma måttet 

koldioxidekvivalenter med hjälp av respektive växthusgas GWP. Genom att presentera utsläpp både 

före och efter förändringen blir dess effekt tydlig.  

Kostnadseffekten presenteras som förändrad årskostnad samt paybacktid. Ledtidseffekten 

presenteras i beräkningsmetoden som ledtidsförändring i tid. 

 

Figur 43. Minska ett transportslags miljöpåverkan: Utdata 


