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Abstract 
 
Postnord, DHL and Schenker are the three largest freight companies in the city of Norrköping and they 
are the biggest providers of distribution of goods in the city. There are daily deliveries within the inner 
city of Norrköping. In the present situation, the transportation companies use a total of six trucks and six 
cars on a daily basis to deliver goods to customers within the city center of Norrköping. The urbanization 
and the continually growing population is identified by the actors, as a future traffic problem when 
considering private vehicles and freight traffic. The idea with city logistics is to optimize the logistics- 
and transportation activities that occur in cities and through that minimize the problems with traffic 
congestion and pollutions. A potential solution to the problems is consolidation of goods that are 
delivered to the city center. 
 
The aim of the master thesis is to investigate and analyze how the flow of freight transports is today in 
Norrköping. And to evaluate the potential of savings and improvements in the system with consolidation 
of goods that are transported in to the city of center Norrköping. 
 
The purpose of this master thesis is to provide the project “Integrated route planning and cost sharing in 
city logistics” with detailed data of transports in Norrköping. The purpose is also to investigate if 
consolidation is a reasonable measure to obtain social-, environmental- and economic benefits in cities 
and urban areas. 
 
To fulfill the aim and purpose, the methods of the master thesis are to interview different actors that could 
potentially participate in a consolidation solution, a literature study of previous city logistic- and 
consolidation solutions, data collection by field observations and processing secondary data yielded by 
the transportation companies. By using the data, calculations were performed to demonstrate the potential 
of savings and improvements of consolidating goods in the city center of Norrköping. 
 
The results indicated that there are social and environmental benefits to be obtained when cooperating and 
consolidating goods. There are also economical profits in the form of released resources. All interviewed 
actors in Norrköping are positive to future cooperation with consolidation and many of the actors 
acknowledged the importance of such a cooperation to happen. The calculations showed that a time 
efficiency, a reduction of the number trucks used and a reduction of 系頚態-emissions can be obtained by 
consolidating goods that are delivered in to the city center of Norrköping. 
 
The study also presents other city logistics solutions and the results from some of them. In summary, this 
master thesis can function as a basis for future studies and the implementation of city logistics and a 
cooperation with consolidation in the city of Norrköping. 
 
Keywords: city logistics, consolidation, data collection, logistics, urban freight transports, distribution 
logistics. 
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Sammanfattning 
 
Postnord, DHL och Schenker är de tre största transportbolagen i Norrköpings stad och utför idag 
merparten av distributionen av gods. Inom Norrköpings stadskärna levereras varor dagligen till stadens 
olika gallerior samt butiker innanför promenaderna (norra, södra, östra) och Kungsgatan. 
Transportbolagen åker i dagsläget med totalt 6 lastbilar och 6 paketbilar för att förse kunder inom 
Norrköpings stadskärna med gods. Urbanisering och den ständigt växande befolkningsmängden 
identifieras, av aktörerna, som ett framtida trafikproblem vad gäller privata fordon och 
godstransportfordon. Idén med citylogistik är att optimera logistik- och transportaktiveter som sker i 
städer och genom det minska problemen. En potentiell lösning på problemen är samlastning av gods som 
går in i stadskärnan. 
 
Målet med examensarbetet är att undersöka och analysera godstransportsflödet i dagsläget i Norrköpings 
stad samt att uppskatta potentialen i besparingar/förbättringar för systemet, med samlastning av gods som 
transporteras in i Norrköpings stadskärna. 
 
Syftet med examensarbetet är att förse projektet ”Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom 
citylogistik” med detaljerade data om Norrköpings transporter. Syftet är dessutom att undersöka ifall 
samlastning är en rimlig åtgärd för att erhålla sociala, miljömässiga- och ekonomiska vinster inom städer 
och urbana områden.  
 
För att besvara forskningsfrågor och uppfylla målet samt syftet har metoden bestått av: intervjuer med 
olika aktörer, litteraturstudie kring tidigare samlastningslösningar, datainsamling genom fältobservationer 
och bearbetning av sekundärdata från transportbolag samt beräkningar baserade på de data för att påvisa 
potentialen i besparingar/förbättringar för samlastning av gods i Norrköpings stadskärna. 
 
Resultaten visar att sociala- och miljömässiga vinster kan erhållas då samarbete kring samlastning av gods 
genomförs. Även ekonomiska vinster i form av frigjorda resurser har kunnat erhållas. Samtliga aktörer 
som intervjuats i Norrköpings stad finner sig positiva till ett framtida samlastningssamarbete och många 
av aktörerna ser även vikten av att ett sådant samarbete inträffar. Beräkningarna visade att 
tidseffektivisering, minskande av antalet lastbilar samt förminskning av 系頚態-utsläpp kan erhållas då gods 
inom Norrköpings stadskärna samlastas och distribueras. 
 
Examensarbetet presenterar även andra citylogistiklösningar och resultaten från en del av dem. 
Sammanfattningsvis kan det här examensarbetet fungera som en grund för framtida studier och ett 
implementerande av citylogistik och ett samlastningssamarbete i Norrköpings stad. 
 
Nyckelord: citylogistik, samlastning, datainsamling, logistik, urbana godstransporter, 
distributionslogistik. 
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Förord 
 
 
Detta examensarbete är det sista momentet på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, transport och 
samhälle vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet, campus 
Norrköping. Examensarbetet är en del av projektet ”Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom 
citylogistik” och har utförts på uppdrag av Linköpings universitet under vårterminen 2017. 
 
Vi vill tacka transportbolagen Postnord, DHL och Schenker för den hjälp de bistått med under arbetets 
gång då det gällt insamling av data samt intervjustudier. Vi vill även rikta ett tack till 
näringslivsdirektören i Norrköping som genom sin intervju bidragit till arbetets resultat. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Joen Dahlberg och vår examinator Stefan Engevall för all den hjälp 
vi fått med arbetet vad gäller idéer, beräkningar och rapportskrivande. 
 
 
Rabi Baravdish & Nemrod Barkarmo 
 
Norrköping, 2017-06-05 
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1. Introduktion 
 

I det här kapitlet presenteras examensarbetets forskningsområde, citylogistik. Kapitlet innehåller 
problembakgrund, problembeskrivning, mål, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition för 
examensarbetet. 
 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige och runtom i världen flyttar allt fler människor från landsbygden till storstäder. 
Urbaniseringsprocessen är något som leder till växande städer med fler invånare. År 2010 bodde över 
hälften av jordens 7 miljarder invånare i städer och urbaniseringen är en trend som ser ut att fortsätta 
(Gustafsson, 2017). Det krävs stora kvantiteter av gods och service för kommersiellt och privat bruk till 
följd av den växande befolkningen inom stadsområden (Allen et al., 2015, sid 293). 
 
Miljö, säkerhets och energiproblem i urbana områden har börjat bli allt mer kritiska, i såväl industri- som 
utvecklingsländer. Citylogistik har av Taniguchi et al. (2001a) i Taniguchi och Thompson (2015, sid 2), 
fritt översatt från engelska, definierats som:  
 

” Citylogistik är en process som optimerar logistik- och 
transportaktiviteter i urbana områden med hjälp av avancerade 
informationssystem med avseende på trafikmiljö, trängsel, säkerhet 
och energibesparingar inom ramen för marknadsekonomi.” 

 
Den växande trafiken och trängseln inom storstäder börjar bli ett problem för kommuner och invånare. 
Betydelsen av godstransport växer och är relaterad till ökningen av befolkningen och den ekonomiska 
tillväxten som har skett och sker inom stadsområden (Allen et al., 2015). Citylogistik och urbana 
godstransporter är ett centralt område för att hantera ekonomiska, miljömässiga och sociala mål som 
formulerats fram inom såväl Sverige som den Europeiska Unionen (Lindholm et al., 2014). 
 
De allt mer tätbefolkade städerna ställer ytterligare krav på god planering. Transporter förser dagligen 
stadens invånare med allt ifrån sophantering och kläder till livsmedel och dagstidningar. Fungerande 
godstransporter är något som samhället är beroende av och det är viktigt ur både privatpersoners- och 
företagsperspektiv att transportflödet fungerar (Gustafsson, 2017). 
 
Växande städer bidrar till en ökning av transporter inom städerna. Många av transporterna bidrar till 
miljöfarliga utsläpp, buller och trängsel (Taniguchi, 2014). Browne et al. (2012) skriver att dessa effekter 
även bidrar till en för tidig död, handikapp, förvärrande av andnings- och hjärt-kärlsjukdomar samt 
sömnstörningar. Taniguchi (2014) skriver att citylogistik är en process som optimerar logistik- och 
transportaktiviteter i urbana områden och är därmed att beakta som en av de viktigaste funktionerna inom 
stadsplanering. Boverket (2012) skriver att Trafikverket lyft fram samleveranser genom utvecklingen av 
effektiv citylogistik för att minska transporter inom städerna.  
 
Användandet av samlastning av gods kan potentiellt förbättra miljön, minska trängseln, minska 
energianvändandet samt spara tid och minska kostnader. Lite forskning har gjorts kring praktiska fall och 
fördelarna med samlastning. Detta examensarbete syftar till att belysa potentialen i 
besparingar/förbättringar av samlastning och även fungera som underlag för kommande studier kring 
ämnet. 
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1.2 Problembeskrivning 

Norrköping är en stad som växer i befolkningsmängd och därmed växer även godstransportsflödet. I 
dagsläget använder sig tre av de största transportbolag i genomsnitt 6 lastbilar och 6 paketbilar dagligen 
då de transporterar gods i Norrköpings stadskärna. Den ständigt pågående urbaniseringen leder till ökade 
trafikproblem på Norrköpings gator vad gäller privata fordon och godstransportsfordon.  
 
De olika transportbolagen åker med lastbilar med låg fyllnadsgrad och de besöker i stort sett samma 
områden vad avser gallerior i stadskärnan och andra butiker i yttre stadskärnan. Under en vanlig arbetsdag 
förekommer det även att ett och samma transportbolag kan besöka en galleria flera gånger. Många butiker 
i galleriorna i Norrköpings stadskärna använder sig av tidsfönster, där det finns ett tidskrav på leverans 
från transportbolagen. Det här är något som leder till att transportbolagen tvingas besöka galleriorna flera 
gånger under samma dag, med låg fyllnadsgrad och det är dessutom en bidragande faktor till att 
chaufförerna får vänta då de anlänt för tidigt i relation till butikers tidsfönster. Ett högt antal lastbilar som 
dessutom besöker samma områden flera gånger under samma dag bidrar till problem i form av trängsel 
och höga miljöutsläpp. 
 
En potentiell lösning på problemen är samlastning av gods i samlastningscentraler. Men eftersom 
samlastning exempelvis kan leda till ökade transportkostnader finns det tveksamheter bland de olika 
aktörerna att ingå i en samlastningslösning på grund av ovissheten i hur kostnaderna ska delas upp. I det 
projekt som det här examensarbetet är en del av: “Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom 
citylogistik” är syftet att hitta en lösning på hur kostnaderna mellan olika samlastningsaktörer ska 
fördelas. Men i detta examensarbete är inte i fokus att undersöka hur kostnaderna ska fördelas mellan 
samlastningsaktörerna. I detta examensarbete ska potentialen i besparingar/förbättringar för systemet 
undersökas då samlastning av gods sker i en medelstor stad, i syfte att få aktörer att ingå i en 
samlastningslösning. 
 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att undersöka och analysera godstransportsflödet i dagsläget t i Norrköpings 
stad samt att uppskatta potentialen i besparingar/förbättringar för systemet, med samlastning av gods som 
transporteras in i Norrköpings stadskärna. 
 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att förse projektet ”Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom 
citylogistik” med detaljerade data om Norrköpings transporter. Syftet är dessutom att undersöka ifall 
samlastning är en rimlig åtgärd för att erhålla sociala, miljömässiga- och ekonomiska vinster inom städer 
och urbana områden.  
 
 
 
 
 



3 

 

1.5 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet har det formulerats i fyra frågeställningar: 
  Hur kan samlastning påverka ekonomiska, miljömässiga samt sociala faktorer i en medelstor 

stad? (~ 100 000 invånare). 
 Hur är flödet av godstransporter i Norrköpings stadskärna idag och vilka typer av gods är 

lämpliga för samlastning? 
 Vilka olika aktörer finns inom en citylogistiklösning och hur ser de olika aktörerna på ett 

eventuellt samarbete med samlastning? 
 Vad är potentialen i besparingar/förbättringar för olika aktörer av samlastning av gods i 

Norrköpings stad? 

1.6 Avgränsningar 

De avgränsningar som görs i detta projekt är: 
  Data har endast samlats in och bearbetats från de tre största transportbolagen i Norrköpings stad, 

vilka är Postnord, DHL och Schenker. Ett antagande gjordes att i en eventuell 
samlastningslösning skulle dessa transportbolag spela störst roll, dels eftersom merparten av gods 
till stadskärnan antogs distribueras av dessa bolag. Samt för att det antogs att endast de större 
transportbolagen skulle kunna bidra med data i den kvantitet och detalj som skulle behövas för att 
genomföra detta examensarbete. 

 De fältobservationer som bedrevs för att samla in data gjordes endast med ett transportbolag på 
grund av tidsbegränsningar. Det görs ett antagande om att de insamlade data gäller för samtliga 
aktörer. 

 En del data samlas in ett fåtal gånger och aggregeras eftersom flera insamlingar av denna data 
inte antas ge några avvikande resultat. Med det avses exempelvis att tiden för en chaufför som går 
100 meter med ett paket kommer ungefär att ta lika lång tid varje gång som sträckan promeneras. 
Därför behöver inte den typen av data samlas in flera gånger. 

 I detta arbete ska inte en samlastningscentral lokaliseras i Norrköpings kommun och kommer 
därför inte att föreslås eller diskuteras i det här examensarbetet. Det väsentliga är enbart att 
uppskatta potentialen i besparingar/förbättringar av en sådan lösning. 

 I de två tidsstyrda scenariona och scenariot utan tidsstyrning, görs ett antagande att allt gods 
samlastas utifrån vilket område det ska distribueras till. Ingen extra arbetstid tillkommer i 
samband med denna samlastning. Beräkningarna och samlastningen förklaras mer ingående i 
kapitel 7.1. 

 Det beräkningsscenario som kallas för noll-scenariot är ett scenario vilket försöker att återspegla 
godstransportsflödet och lossningsarbetet i dagsläget. Dock är det endast ett scenario med en viss 
sanning, det då inte tillräcklig med detaljerade data finns tillgänglig för att få med samtliga 
leveranser i dagsläget.  

 Endast pall-leveranser har inkluderats i beräkningarna av samlastning av gods. Denna 
avgränsning har gjorts då det inte funnits detaljerad data vad gäller leveranser av paket och vagn. 
Det har dessutom gjorts ett antagande att samma lossningstider gäller för pall och bur, det då 
dessa var lika utifrån observationerna som gjordes. 
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 Eftersom sekundärdata som erhölls från Postnord skiljde sig åt från data som samlats in genom 
observationer har den inte kunnat användas i beräkningarna av samlastning av gods. För att kunna 
erhålla antalet pall-leveranser en hel månad för Postnord har data genererats utifrån de 
observationer som gjordes. Genereringen av data och hur den gått till förklaras i kapitel 6.2. 

 I beräkningarna har alla körtider definierats utifrån de observationer som gjorts med Postnord. 
Det är alltså körtider till och från Postnords terminal som används som utgångspunkt för varje 
körning i beräkningarna. 
 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 presenteras metoden och de olika tillvägagångssätt som användes för att besvara 
frågeställningarna samt uppfylla mål och syfte. Kapitel 3 utgör en teoretisk referensram där 
grundläggande begrepp och lösningar inom citylogistik tas upp och förklaras. I kapitel 4 beskrivs 
projektet som detta examensarbete är en del av, tillsammans med en kort beskrivning av de olika 
aktörerna inom Norrköpings kommun. Kapitel 5 utgörs av en litteraturstudie där begreppet samlastning 
presenteras. Även tidigare forskning kring samlastningsprojekt och resultat utifrån dessa presenteras. I 
kapitel 6 presenteras en nulägesbeskrivning utifrån de data som samlats in och bearbetats från 
transportbolagen tillsammans med resultatet från de intervjuer som genomförts. I kapitel 7 presenteras 
resultatet av potentialen och besparingar med samlastning i Norrköpings kommun, baserat på data som 
samlats in och presenterats i kapitel 6. I kapitel 8 diskuteras resultatet och frågeställningarna och förslag 
på framtida studier tas upp. I kapitel 9 presenteras examensarbetets slutsats. 
 

2. Metod 
 
Det här kapitlet presenterar examensarbetets metodik och tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller 
beskrivningar av examensarbetets litteraturstudie, datainsamling, intervjustudie samt validitet och 
reliabilitet. 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Valet av metod bör enligt Holme och Solvang (1997, sid 14) göras utifrån den frågeställning som önskas 
undersökas. Widerberg (2011, sid 15) beskriver kvalitet som karaktären eller egenskaperna hos någonting 
och kvantitet som den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Holme och Solvang 
(1997, sid 76) definierar kvantitativa metoder som en process som omvandlar information till storheter 
och värden. Utifrån det kan det sedan göras statistiska analyser. Kvalitativa metoder beskriver Holme och 
Solvang (1997, sid 76–77) som forskarens uppfattning eller tolkning av information som exempelvis står i 
referensramar. Widerberg (2011, sid 15) skriver att kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett 
fenomens karaktär eller egenskaper, medan den kvantitativa forskningen handlar om att fastställa 
mängder, det vill säga beräkna storheter. Widerberg (2011, sid 15) hävdar att kvalitativ forskning primärt 
söker efter fenomenets innebörd eller mening, medan den kvantitativa istället söker efter dess förekomst 
eller frekvens. I många fall kommer situationen vara som sådan att båda metoderna är användbara. Vidare 
menar Widerberg (2011, sid 15) att det med olika målsättningar följer olika frågor, angreppssätt och 
metoder. Den kvalitativa forskaren kan ställa frågor av typen: “Vad betyder fenomenet och vad handlar 
det om?”, medan den kvantitativa forskaren ställer frågor av typen: “Hur vanligt är fenomenet och vilka 
är sambanden?” (Widerberg, 2011, sid 15). 
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2.2 Litteratursökning 

Ejvegård (2009, sid 47) skriver att litteratursökning är det första steget och därmed en förutsättning för 
litteraturstudier och avser sökningen av i stort sett allt tryckt material. Ejvegård (2009, sid 47) föreslår 
användning av bibliotekens databaser för att ta fram litteratur samt att använda specifika sök- och 
nyckelord. Rumsey (2008, sid 1–2) skriver att processen att hitta, få tillgång till och behandla information 
kan summeras i följande punkter: 
 

 Analysera frågan och/eller problemet 
 Definiera omfattningen av undersökningen och den information som krävs 
 Identifiera källor med den typen av information 
 Hitta var de källorna finns tillgängliga 
 Få tillgång till informationen 
 Säkerställa att informationen som erhållits uppfyller det som krävs, att den är pålitlig och att den 

är aktuell. 
 Hantera sökningar och resultat 
 Hålla sig uppdaterad och övervaka ny utveckling. 

 
Petre och Rugg (2007, sid 49) menar att en grundlig och professionell litteratursökning består av olika 
komponenter vilka är:  
 

 Vad man söker 
 Varför man söker 
 Hur man söker  

 
Vad man söker definierar Petre och Rugg (2007, sid 49) som vilken form av källa man söker, exempelvis 
böcker, artiklar, internet, data etc. Det finns enligt Petre och Rugg (2007, sid 49-52) flera orsaker till 
varför man söker information. Det kan vara att snabbt få en övergripande bild av området genom 
internetsökningar på olika ord, att få en introduktion till ämnet genom böcker och encyklopedier och 
slutligen att fördjupa sig genom artiklar och journaler. Petre och Rugg (2007, sid 53-55) menar att en 
effektiv litteratursökning kan uppnås om man vet hur litteraturen kan sökas på bästa sätt. De definierar 
nyckelord och kombinationer av dem som ett viktigt steg i att enkelt hitta relevant information via 
databaser. När en litteratursökning genomförs är det viktigt att undersöka källans tillförlitlighet (Ejvegård, 
2009, sid 71).  
 

2.3 Litteraturstudie 

Enligt Ejvegård (2009, sid 48) måste man sortera bort det som man inte vill använda och föreslår att man 
ska söka igenom innehållsförteckningar, register, sammanfattningar och nyckelord för att bedöma 
relevansen och användbarheten av litteraturen. Bell (2006, sid 100) skriver att faktainsamling och 
lägesbeskrivning om ett område är enkelt att samla in, men att det är betydligt svårare att kritiskt granska 
materialet. Bell (2006, sid 100) betonar dessutom vikten av att ifrågasätta de antaganden och 
utgångspunkter som görs samt att ifrågasätta påståenden som görs utan bevis eller stöd.  
 
Bell (2006, sid 109–110) presenterar en checklista att följa när en litteraturstudie ska genomföras och här 
presenteras några av de som har bedömts som mest relevanta: 
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 “Forskare samlar in många fakta men sedan måste de välja ut, organisera och klassificera 

resultaten till ett sammanhängande mönster. Syftet är att producera en kritisk genomgång, inte en 
lista över allt man läst.” 

 “Litteraturgenomgången ska vara koncis och förhållandevis kortfattad och - så långt detta är 
möjligt i en begränsad undersökning - ska den också ge en uppfattning om “the state of the art” , 
alltså det senaste inom området och om viktiga frågeställningar inom detta. Om man kan 
klassificera det lästa med hjälp av kategorier eller rubriker, kommer genomgången bli 
förhållandevis okomplicerad.” 

 “Se till att alla referenser är fullständiga. Notera sidor för alla citat och omskrivningar av goda 
idéer. Man får inte “låna” idéer utan att ange källa - då kan man bli anklagad för att plagiera. 
Läsarna ska kunna hitta de källor man anger.” 

 “Man ska granska sina källor kritiskt innan man använder sig av dem. Finns det några tecken på 
skevhet (“bias”), olämpligt ordval och ohållbara påståenden? Kan man lita på författarens 
bedömningar?” 

 “Man ska inte frestas att utelämna några tidigare forskningsresultat bara för att de inte stämmer 
med ens egna uppfattningar och resultat. Det kan tvärtom vara bra att ta med skiljaktiga resultat 
och diskutera om de försvagar det synsätt eller de slutsatser man själv formulerar.” 

 
Denscombe (2010, sid 29) menar att en litteraturstudie genomförs för att hitta den tidigare forskningen 
som har publicerats inom det område som ska undersökas/forskas om. Denscombe (2010, sid 30-31) listar 
fyra huvudfunktioner som litteraturstudier tenderar att tjäna: 
 

 Identifiera det intellektuella ursprunget av arbetet: Litteraturstudien genomförs på arbeten som 
räknas till de intellektuella rötterna av forskningen. Syftet är att hitta forskning om aktuella 
teorier och tillämpningar samtidigt som upphovsmakarnas arbete presenteras och erkänns.  

 Visa förtrogenhet till de existerande idéer, tillämpningar och information som relaterar till 
området i fråga: För att visa förståelse för området och erhålla trovärdighet, ska forskarna 
förbereda sig genom att förstå vad som räknas som god praxis och teori inom området som ska 
undersökas. Meningen är inte att forskarna ska påstå sig vara experter inom området, men de ska 
ha en förståelse och insyn över huvudsakerna inom området. Forskarna har, genom 
litteraturstudien, en möjlighet att demonstrera sin förståelse för området och därmed öka sin 
trovärdighet för läsarna. 

 Berättiga valet av forskningsområde och metod: En viktig del av litteraturstudien är att berättiga 
forskningen som något värdefullt och bidragande till forskningsområdet. Bidraget kan vara 
teoretiskt eller praktiskt och det ska finnas ett behov av bidraget till området.  

 Utveckla och förfina frågorna och målet med forskningen: Litteraturstudien ska, genom att 
undersöka vad som har gjorts, minska området för att kunna rikta in sig till en serie av specifika 
frågeställningar för att besvara vad som behöver göras.  
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2.4 Datainsamling 

Det finns olika metoder för att samla in data som behövs i en statistisk undersökning. Om de data som 
krävs inte finns tillgängliga måste de samlas in för första gången, vilket innebär att en 
primärdataundersökning utförs. Om data finns tillgängligt i exempelvis olika databaser, register eller 
publikationer så utförs en sekundärdataundersökning för att samla in dessa data. (Dahmström, 2011, sid 
83). Tashakkori och Teddlie (1998, sid 108–109) betonar vikten av att ställa sig frågan om hur kvaliteten 
av den insamlade datan är. Detta gäller främst sekundärdata och de skriver även att det är viktigt att ställa 
sig frågan om de data som samlats in har utförts på rätt sätt. Även Fink (2008, sid 167) påpekar att data 
som har samlats in av någon annan kan ha bristande kvalitet, eftersom den som samlat in data kan ha nöjt 
sig med att ha den på en viss nivå som kanske inte är bra nog för den som använder samma data i 
efterhand. 
 
 
2.4.1 Observationer  

 
Merriam (1994, sid 101) skriver att observationer betraktas som primära informationskällor under en 
fallundersökning. Merriam (1994, sid 101) menar att arbetet med att samla in information genom 
observationer av företeelser kallas för deltagande observation, medan observation och intervju ute på fält 
(i viss mån även analys av olika dokument) oftast kallas fältarbete eller fältundersökning. 
 
Observationer innebär enligt Widerberg (2011, sid 16) att forskaren studerar, registrerar och tolkar. 
Dahmström (2011, sid 107) skriver att ett problem med direkt observation (att observera på plats) är att 
observatören endast kan hinna med ett visst antal observationer samtidigt. Denscombe (2016, sid 293–
296) skriver att systematisk observation vanligtvis används i studier med kvantitativa data och statistisk 
analys. Det finns en möjlighet att olika observatörer producerar olika redogörelser och data kan variera 
beroende på den särskilda observatören. För att undvika detta föreslås det att forskaren bör införa 
systematik i observationsprocessen. Med det avses ett system som syftar till att producera data som 
överensstämmer mellan olika observatörer och som eliminerar variationer som sker på grund av 
avvikelser som kan ske under vissa observationer. Den positiva följden blir att den systematiska 
observationen registrerar direkt vad människor gör istället för vad de säger att de gör. För att uppnå detta 
föreslås användandet av observationsscheman. Observationsschemat innehåller en lista med punkter som i 
stort sett fungerar som en checklista. Observationsschemat är specificerat i vad som ska mätas men också 
hur dessa saker ska mätas.  
 

2.5 Intervjustudie 

Intervjuer utförs för att ta reda på åsikter om eller uppfattningar av något ämne hos olika personer 
(Ejvegård, 2009, sid 49). Forskningsintervjuer är enligt Denscombe (2016, sid 263) en metod för 
datainsamling som använder människors svar på forskarens frågor som datakälla. Intervjuer innebär enligt 
Widerberg (2011, sid 16) att forskaren använder samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, 
berättelser och förståelser. Gillham (2008, sid 19) menar att intervjuer genomförs då man vill nå en 
djupare förståelse om ett ämne. Widerberg (2011, sid 16) betonar att en standardiserad intervju, det vill 
säga en intervju som utförs på samma sätt i förhållande till alla intervjupersoner, inte är en kvalitativ 
intervju och är därför inte heller någon kvalitativ metod. Även Ejvegård (2009, sid 54–55) betonar vikten 
av att en intervju inte standardiseras för mycket eftersom den förlorar sina fördelar och det är bättre att 
ersätta dem med en enkät. Denscombe (2016, sid 267) menar att personliga intervjuer är den vanligaste 
typen av intervjuer. Fördelar med den typen av intervju är enligt Denscombe (2015, sid 267) att den är lätt 
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att arrangera, lätt att kontrollera och synpunkter och uppfattningar kommer till uttryck från den 
intervjuade.  
 
Syftet vid kvalitativa intervjuer är enligt Widerberg (2011, sid 16) att använda sig av det direkta mötet 
mellan forskare och intervjupersonen och det unika samtal som uppstår i just den kontexten. Det som 
utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan 
kasta ljus över personens förståelse av temat som studeras. Det betonas även att det finns en mängd 
praktiska faktorer som spelar in: den tid man har till förfogande, var intervjun genomförs och liknande. 
 
Denscombe (2016, sid 287–288) beskriver en rad fördelar och nackdelar med intervjuer. Fördelarna är att 
intervjuer producerar djupgående och detaljerade data, forskaren får värdefulla insikter kring 
“nyckelpersonens” kunskaper, intervjuer är flexibla att anordna och ger oftast en hög svarsfrekvens. 
Nackdelarna beskriver Denscombe (2016, sid 289) som att validiteten kan vara låg, det då svaren baseras 
på vad människor säger snarare än vad de gör. Ytterligare nackdel är att intervjuer är tidskrävande och 
den intervjuade kan påverkas av forskarens identitet. 
 
Denscombe (2016, sid 266) klassificerar intervjuer inom tre olika strukturer för att ange hur mycket 
flexibilitet som intervjun ger utrymme för: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Vid 
strukturerade intervjuer har forskaren en stor kontroll över frågornas och svarens utformning. Intervjun är 
mer lik ett frågeformulär som respondenten svarar i ett personligt möte med intervjuaren. Detta 
standardiserar data som samlas in från intervjun och ger en begränsad uppsättning av svarsalternativ. 
Gillham (2008, sid 103) skriver att den semistrukturerade intervjun är av den viktigaste typen av 
forskningsintervju eftersom den är flexibel men balanseras av struktur vilket ger data av god kvalitet. 
Semistrukturerade intervjuer består även de av en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor 
som ska besvaras. Dock är intervjuaren flexibel när det gäller ordningsföljden för ämnena och låter den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp. Svaren betraktas därmed 
som öppna och fokus ligger på att den intervjuade får utveckla sina synpunkter. Ostrukturerade intervjuer 
går till på så sätt att intervjuaren introducerar ett tema eller ämne för att sedan ingripa så lite som möjligt. 
Den intervjuade får utveckla sina idéer och tankegångar snarare än att diskussionen formas av frågor från 
forskaren (Denscombe, 2016, sid 266). 
 
I de fall då en del frågor bestämts på förväg och intervjun är standardiserad, bör frågorna till intervjun 
ställas så ordagrant lika som möjligt till alla intervjuade. Annars finns risken att frågan kan tolkas olika av 
de svarande då formuleringen för en fråga skilt sig åt. Om detta undviks förbättras möjligheterna att 
jämföra svaren från respondenterna. Frågorna från intervjun bör också ställas i samma ordningsföljd till 
de olika svarande. Det har visat sig att tidigare frågor och svar nämligen kan påverka senare svar. En 
intervju ska dock inte standardiseras för mycket, den ska ha ett utforskande syfte (Ejvegård, 2009, sid 54–
55). 
 
Efter att en intervju har genomförts bör transkription av intervjun ske. Transkription är en process då en 
skriftlig version av intervjun produceras. Dock är det många saker som går förlorade i en transkription. 
Den mest uppenbara förlusten är den mänskliga röstens semantiska egenskaper: dimensioner av tal, 
exempelvis betoningar, tempo och tonläge, som radikalt kan förändra ordens betydelse (Gillham, 2008, 
sid 165).  
 
För att få transkriptionen att efterlikna intervjun i så god mån som möjligt listar Gillham (2008, sid 168) 
följande grundregler: 
 

 Låt inte inspelningar samlas på hög. En hög med inspelningar blir snabbt en överväldigande 
uppgift att ta sig an och transkribera. 
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 Transkribera så fort som möjligt efter en genomförd intervju. Det gör det lättare att tolka 
inspelningen. 

 Var realistisk angående hur lång tid transkriptionen kommer att ta. Det finns inte några snabba 
metoder, en första transkription av ett timmeslångt band kan ta mellan sex och tio timmar. 

 Ägna inte mer än en timme åt gången åt att transkribera. Transkriptionens kvalité kan bli lidande 
av att man håller på för länge. 

 Identifiera band och transkriptioner tydligt. Varje intervju bör anges med datum och namn, eller 
andra identifierande detaljer. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Merriam (1994, sid 174) hävdar att all forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett 
etiskt och godtagbart sätt. Oberoende av vilken forskning som bedrivs, är validitet och reliabilitet frågor 
som besvarar i vilken utsträckning som forskaren kan lita på de resultat som en kvalitativ undersökning 
gett (Merriam, 1994, sid 175–177). 
 
Mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste vara tillförlitliga för att de ska 
anses vara användbara och lämpliga. Utan ett uppfyllande av dessa krav så har inte forskningsresultaten 
något vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009, sid 77). 
 
Ejvegård (2009, sid 77) hävdar att reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten. Med detta menas att samma sak mäts med ett mätinstrument och att 
mätinstrumentet är av hög reliabilitet. Som ett exempel skriver Ejvegård (2009, sid 78) om måttbandet 
och att en meter idag är lika lång oavsett var man mäter, till skillnad från förr då man mätte med 
kroppsdelar, exempelvis famnmått.  
 
Enligt Denscombe (2016, sid 377) beror reliabiliteten i kvantitativa data på hur bra forskningsmetoderna 
är på att producera exakta och konsekventa data. Data som används måste vara valid och metoderna 
tillförlitliga för att studien ska anses som trovärdig. En tillförlitlig metod beskrivs enligt Denscombe 
(2016, sid 377) som ett tillvägagångssätt som vid andra tillfällen och av andra forskare skulle inbringa 
samma resultat. Med validitet avses enligt Ejvegård (2009, sid 80) att forskare verkligen mäter det som 
avses att mätas. Det är därför viktigt att forskare anger ett exakt mått och att det finns klara mått och 
mätmetoder. Sammanfattningsvis beskriver Ejvegård (2009, sid 82) det som att det vid låg reliabilitet hos 
ett mätinstrument (och därmed låg reliabilitet på måttet) även blir så att validiteten blir låg. 
 

2.7 Tillvägagångssätt 

I det här examensarbetet kombinerades både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa 
metoderna utgjordes i form av intervjuer, litteraturstudie samt tidigare studier av citylogistik och 
samlastningsprojekt och det var från dessa metoder som kvalitativ data kunde erhållas. Dessa metoder ger 
en helhetsbild och ökar förståelsen för processerna och sammanhanget inom citylogistik och samlastning. 
De kvantitativa data erhölls från kvantitativa metoder i form av datainsamling genom statistik från tre 
transportbolag och direkta observationer i form av mätningar. Med sådana data kunde det göras en 
statistisk generalisering av godsflödet och typen av gods som transporteras i Norrköping. 
 
För att hitta material i form av böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter användes sökmotorn Google 
Scholar och Linköpings Universitetets biblioteks sökmotor samt databaserna Scopus, Web of Science, 
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Sciencedirect, Researchgate och Emerald Insight. Nyckelord som användes vid sökningar var: 
citylogistik, samlastning, logistik, urbana godstransporter, distributionslogistik, hållbara transporter och 
miljözoner. Samtliga nyckelord översattes även till engelska vid sökningar för att erhålla ett bredare 
sökningsresultat: city logistics, consolidated distribution, logistics, urban freight transports, distribution 
logistics, sustainable transports och environmental zones. Sökorden har använts delvis var för sig men en 
del av dem har även använts i kombination med varandra. 
 
I litteraturstudien har tidigare forskning och resultat av olika projekt samlats in för att kunna besvara 
några av frågeställningarna i det här examensarbetet. Litteraturen som använts har ansetts vara aktuell och 
relevant samt av god trovärdighet då det huvudsakligen varit källor från år 2000 och framåt. Litteraturen 
har varit i form av vetenskapliga artiklar och rapporter, akademiska uppsatser och böcker av författare 
med forskningsbakgrund.  
 
Datainsamlingen i det här examensarbetet utfördes genom fältundersökning (primärdataundersökning) 
samt sekundärdataundersökning där vi erhöll data från transportbolagen. I fältarbetet användes 
observationsscheman för att systematiskt kunna anteckna resultat från datainsamlingarna. I 
observationsschemat producerades data genom att mäta en viss händelses frekvens samt händelsens 
varaktighet. Observationsschemat användes i syfte att producera data som skulle överensstämma mellan 
olika observatörer och som skulle ge samma resultat ifall samma sak mättes. Slutligen utfördes 
beräkningar i Excel, där de två typerna av data användes som input, för att undersöka nyttan och de 
potentiella besparingarna med samlastning av gods.  
 
Ett urklipp av observationsschemat som användes i examensarbetets fältundersökning visas i tabell 1. Här 
ska observatören skriva ned hur många kollin (paket, vagn, pall och bur) som delas ut av leverantören, hur 
lång tid hela leveransen tar samt slutligen, genom att dividera den totala tiden med antalet kolli, hur lång 
genomsnittlig tid det tar per kolli som delas ut. Vid lossning av gods tar det en viss tid för chauffören att 
sänka och höja lastbilsflaket, även denna tid har observerats under datainsamlingar. Under tiden som 
chauffören kör från en leverans (kund) till en annan ska körtiden registreras och om det uppstår en 
väntetid ska även denna tid klockas och antecknas. Väntetider kan uppstå av tre anledningar: köande i 
trafik (Q), väntande på en annan lastbil som lossar gods hos kund (L), samt ifall chauffören behöver vänta 
på kund som inte tar emot varor (K). Väntetiden skrivs ned och anledningen till väntetiden i fältet 
bredvid. Även övrig väntetid, som inte är till följd av de tre ovan nämnda, nedtecknades samt anledningen 
till denna. Slutligen antecknas även leveransadressen eller området där leveransen sker samt körsträckan 
som färdats från en leverans till en annan. 
 
Tabell 1: Ett urklipp av det observationsschema som användes under fältobservationerna. 

 
 
Den primära data som användes samlades in via fältobservationer genom att åka med lastbilar under ett 
arbetspass för att föra statistik av olika slag. Det företag vars lastbilar fältobservationerna genomfördes 
med var Postnord och det samlades in data genom att åka med två olika rutter, vilka avsåg distributionen i 
Norrköpings stadskärna. Den ena under totalt en hel arbetsvecka, det vill säga, måndag-fredag och senare 
under en annan vecka en torsdag och fredag. Den andra rutten gjordes det observationer för under tre 
dagar. Det här gjordes för att få med de olika variationer som kan förekomma under olika vardagar. 
Lossningstiden definierades som den tid det tog från att lastbilen stannat tills att chauffören levererat 
godset till kund och fått underskrift. Denna observation gjordes för varje stopp och leverans under en hel 
arbetsdag. 
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En intervjustudie utfördes för att få en uppfattning om vad olika aktörer tycker om samlastning i 
allmänhet, där ett antal aktörer valdes ut för att besvara en serie av frågor. Frågorna var utformade för att 
ge en översiktlig bild kring godstransportarbetet i Norrköpings kommun i dagsläget. Intervjuerna var 
semistrukturerade med en färdig lista med ämnen och frågor som skulle tas upp. Frågorna var av den 
typen att den intervjuade fick utveckla sina idéer och tala mer utförligt kring ämnena som togs upp. Det 
var alltså inga “stängda frågor” med ett ja eller nej svar, utan mer “öppna frågor” där den intervjuade gavs 
möjligheten att ge sin synpunkt på ämnet som togs upp. Varje intervju spelades in och transkriberades i 
efterhand innan de slutligen sammanställdes i textformat. Intervjufrågorna anpassades utifrån den aktör 
som frågorna ställdes till. I denna studie intervjuades en anställd från kommunen, olika transportbolagen 
samt en tjänsteperson på Karlstads kommun. Kommunen och transportbolagen intervjuades för att få en 
översiktlig bild kring godstransporter i Norrköpings stad idag. De intervjuades också för att förstå vilka 
problem och utmaningar som finns idag och för att besvara frågeställningen kring hur de olika aktörerna 
ser på ett eventuellt samlastningssamarbete. Frågorna kunde även utvecklas under intervjuns gång och 
intervjuerna som genomfördes bör därmed betraktas som kvalitativa. 
 
I denna studie har mätningarna utförts med hjälp av ett observationsschema. Observationsschemat 
fungerade som ett mätinstrument och de data som mättes definierades som måttenheter. Följaktligen 
mättes samma saker vid användandet av samma observationsschema och mätenheten gav samma resultat 
ifall de data som mättes var av samma kvantitet/storlek, därmed kan även data som samlats in anses vara 
reliabel. 
 
För att validera den primära data krävdes det en jämförelse mellan de värden som observerats och de 
värden som erhållits från Postnords sekundärdata. De data som erhölls från Postnord avsåg totalt sex 
månaders data för produktivitet i lastning av gods, antalet stopp samt antalet distribuerade kolli för de 
båda rutterna som observationer samlats in för. 
 
Produktiviteten i antalet stopp för observationerna och Postnords data för vakt 156 kan ses i tabell 2. 
Detta nyckeltal avser mars månad både för observationerna och Postnords data. För de direkta 
observationer som gjordes har detta värde beräknats genom att ta totala antalet stopp för lastbilen 
dividerat med totala antalet timmar som den var i arbete. Totalt hade observationer gjorts för sju dagar 
med vakt 156. Genom observationerna beräknades produktiviteten för antal stopp per timme till 4,2. 
 
För de observationer som gjorts har den totala tiden utgjorts av lossningstid, väntetider av olika slag samt 
körtid. I vissa fall har även lastningstid och tiden att lasta och lossa returer inkluderats, men all denna tid 
har inte kunnat observeras. Annan tid i form av fika, lunch och telefonsamtal av chauffören med mera har 
bortsetts ifrån i beräkningen av den totala arbetstiden. Det gör att totala antalet timmar under en arbetsdag 
underskridit de timmarna en vanlig arbetsdag kan avse. I de observationer som gjordes kunde chauffören 
dessutom i vissa fall vara klar med all distribution i Norrköpings stadskärna redan vid lunch, därefter 
kunde samma chaufför fortsätta att leverera gods dock åt en annan rutt. Detta är data som inte inkluderats 
i våra beräkningar och som kan vara en bidragande orsak till att antalet stopp per timme är högre för 
primärdata än vad den är för sekundärdata.  
 
Till följd av att arbetstiden per dag för rutterna var kortare än den tid som Postnord använde för att 
beräkna samma nyckeltal är antalet stopp per timme högre än vad den är för sekundärdata. 
Produktiviteten i antalet stopp är ett fler per timme än vad den är för Postnords data och för vissa dagar då 
även lastnings- och returtider observerats var produktiviteten i antalet stopp för primärdata cirka 3 stopp 
per timme. Detta tal ansågs vara av god trovärdighet för att validera den data som samlats in. Då data 
ansetts vara tillförlitlig har antagandet gjorts att en månads data kan genereras utifrån de observationer 
som gjorts.  
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Tabell 2: Produktiviteten i antalet stopp för primär- och sekundärdata för vakt 156. 

Stopp 
Primärdata 
(observationer) Sekundärdata 

Distribution - Stopp per h 4,20 3,22 
 

3. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet presenteras en grundläggande beskrivning kring godstransporter, miljö- och sociala 
faktorer som påverkas av och påverkar godstransporter. Slutligen presenteras citylogistik, olika 
citylogistiklösningar samt de olika aktörerna inom citylogistik. 
 

3.1 Godstransporter 

Det främsta målet med logistik är att alla kunder ska kunna få de produkter de önskar till rätt plats i rätt 
tid och utan att det ska kosta för mycket pengar. Det är alltså viktigt att leveransen sker enligt kundens 
önskemål (komplett, i rätt tid, till rätt plats, med mera), det är dessutom viktigt att kostnaden för 
produkten ska vara låg. Det kan många gånger uppstå svårigheter med att vara kostnadseffektiv och att 
samtidigt hålla en leveransservice som motsvarar kundernas olika krav (Oskarsson et al., 2013, sid 20-
23). 
 
Logistik kan definieras som skapandet av flödeseffektivitet. Syftet är att studera, utveckla och 
effektivisera flöden. Med flöden menas fysiska flöden, informationsflöden och betalningsflöden. De 
fysiska flödena utgöras av produkter, det vill säga, varor och tjänster. För att kunna stödja samt utveckla 
fysiska flöden behövs informationsflöden. I sin tur bidrar effektiva fysiska flöden till ett bättre och högre 
kassaflöde (Storhagen, 2003, sid 19–20).  
 
Transportindustrin är en av de största industrierna och den står för en väsentlig del av 
bruttonationalprodukten (BNP) i många länder. Godstransporter är en viktig del som stödjer det moderna 
samhället och med den växande globaliseringen i världen har kraven på internationella transporter ökat 
(Hayashi et al. 1999, sid xv). Moderna städer behöver ett omfattande transportsystem för att fungera på ett 
effektivt och bra sätt. Antalet transporter ökar och Hayashi et al. (1999, sid xvi) menar att det finns en 
kostnad som är associerad med den här ökningen, nämligen miljöförstörelsen som sker på grund av det 
omfattande användandet av fossila bränslen. 
 
Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling - Organisation for Economic Co-operation 
and Development - (OECD, 2003) definierar godstransporter, fritt översatt från engelska, som:  
“Leveransen av konsumtionsvaror (inte bara i detaljhandeln, men även i andra sektorer såsom 
tillverkning) i staden och förortsområden, inklusive returflödet av varor i form av rent avfall.”  
 
Transportarbetet i Sverige har ökat de senaste åren vad gäller både persontransporter och godstransporter. 
TRAFA (2015) har i en statistisk undersökning samlat data som avser transportarbetet för godstransporter 
och persontransporter i Sverige från 1950–2014. I figur 1 presenteras data från 1980–2014 där det 
framgår att godstransportarbetet ökat med cirka 40 % under denna period. Den data som figuren grundar 
sig på innehåller samtliga transportmedlen: järnväg, sjöfart, vägtrafik och luftfart. 
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Figur 1: Persontransporter och godstransporter mellan 1980 – 2014 (TRAFA, 2015). 

I en statistisk undersökning av TRAFA (2016), från år 2000–2015, presenteras data över andelen 
godstransportarbete i Sverige för de fyra olika transportmedlen: vägtrafik, järnväg, luftfart samt sjöfart. I 
undersökningen visar det att vägtrafiken står för den största delen av godstransporterna i Sverige. Den 
data som samlats in för godstransporter på väg inkluderar alla kommersiella transporter med 
svenskregistrerade och utländska tunga lastbilar på det svenska vägnätet. Godstransporter med lätta 
lastbilar och buss har inte inkluderats i denna data. En tonkilometer innebär en förflyttning av ett ton gods 
en kilometer. I figur 2 visas godstransportarbetet på vägar i Sverige från år 2000–2015. Från figur 2 
framgår det att godstransportarbetet på väg varit omkring 40 miljarder tonkilometer under dessa år. I 
relation till figur 1, där en tydlig ökning för godstransportarbetet kan ses under åren 2000–2015, visar 
detta på att godstransporterna ökat för de andra transportmedlen och inte för vägtrafiken. 
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Figur 2: Mängden godstransporter, utfört med tung lastbil, mätt  i miljoner tonkilometer år 2000 - 2015 på väg i Sverige (TRAFA, 

2016). 

Totalt under 2014 genomfördes 37,9 miljoner varutransporter av svenskregistrerade tunga lastbilar, varav 
37,5 miljoner var inom Sveriges gränser. Under samma år transporterades 381 miljoner ton gods av 
svenskregistrerade lastbilar, varav 375 miljoner ton transporterades endast inom Sveriges gränser 
(TRAFA, 2015). 
 
Godstransporter utgör en viktig och främjande faktor för de flesta ekonomiska och sociala aktiviteter som 
äger rum inom stadsområden. För stadsinvånarna förser godstransporterna en stads butiker samt arbets- 
och fritidsplatser med gods. Godstransporterna står även för leveranser av brev och godspaket till 
hemmen och de ger möjlighet till bland annat avfallshantering. För företag som är etablerade inom 
stadens gränser bildar godstransporterna en viktig länk mellan leverantörer och kunder. De flesta 
trafikaktiviteter i en stad utgörs av godsförflyttningar. Det bidrar till att godstransporter anses vara en 
störande faktor i stadslivet (Crainic, 2008).  
 
Urbana godstransporter spelar en viktig roll för områden med hög befolkningstäthet. Några problem som 
både uppstått och som orsakas av godstransporter inom städer, som har viktiga politiska konsekvenser för 
den lokala, nationella och internationella agendan är tillgänglighet och trängsel. Tillgänglighetsproblem 
som uppstår i samband med godstransporter orsakas oftast av följande skäl: otillräcklig urban 
godstransportsinfrastruktur (exempelvis parkeringar där godstransportsfordon kan parkera för 
lastning/lossning), begränsningar av tillgänglighet (exempelvis storlek och vikt på fordon) och trängsel 
(till följd av det ökande antalet fordon) (OECD, 2003). 
 
Det primära målet för urbana godssystem är enligt Thompson (2015) att minimera de direkta kostnaderna 
samt eventuella konsekvenser. Thompson (2015) skriver dessutom om sex olika mål för urbana 
godstransporter vilka definierats av Ogden (1992) enligt följande: 
 

 Ekonomi: förbättra lokal, regional och nationell ekonomi. 
 Effektivitet: reducera kostnader för transporter. 
 Säkerhet: minimera antalet dödsfall, skador och skador på egendom. 
 Miljö: reducera buller, utsläpp och vibrationer. 
 Infrastruktur och förvaltning: lämpliga åtgärder och förvaltning. 
 Stadsstruktur: interaktioner med gods, stadsstorlek och godsområden.  

 
Lindholm et al. (2014) hävdar att 20–25 % av fordonskilometrarna i städer utgörs av utgående gods, cirka 
40–50 % utgörs av inkommande gods och de resterande har både avsändare och mottagare inom staden. 
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Enligt Lindholm et al. (2014) möjliggör godstransporter handel och socialt liv i staden samt att 
godstransporter sysselsätter cirka 2–5 % av arbetskraften i en stad. 
 
Browne et al. (2012) nämner att det finns en rad negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser av godstransporter i städer som kan uppmärksammas av beslutsfattare. Dessa inkluderar 
trafikträngsel, luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser, bullerstörningar och säkerhet. Browne et al. 
(2012) hävdar att beslutsfattare kan implementera en rad initiativ som syftar till att ändra stadens 
godstransporter för att kunna reducera omfattningen av dessa negativa effekter. Några av initiativen 
kommer endast att påverka en av effekterna, medan andra kan påverka flera samtidigt. Egenskaper hos 
godstransporter tillsammans med de negativa effekter de är kopplade till visas i figur 3. Browne et al. 
(2012) hävdar att det är dessa egenskaper som kan förändras för att minska de negativa effekterna av 
godstransporter. Figur 3 visar även att de totala fordonskilometer (och resor) körda är den egenskap hos 
godstransporter som har koppling till flest negativa effekter (den är kopplad till alla negativa effekter).  
 
 

Egenskaper hos godstransportarbete 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negativa effekter av godstransportarbete 
 

Figur 3: Förhållandet mellan egenskaper och negativa effekter av godstransporter i städer (fritt översatt från Browne et al., 

2012, sid 21). 

I Tabell 3 presenteras olika politiska beslut som är relaterade till de olika egenskaperna hos 
godstransporter i städer. Tabellen presenterar även vilka initiativ som kan minska de negativa effekterna 
samt på vilken nivå initiativen typiskt implementeras.  
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Tabell 3: Specifika politiska åtgärder relaterade till de olika egenskaperna hos godstransporterna i städer (Browne et al., 2012, 

sid 22). 

Egenskaper hos 
godstransporter Initiativ som kan resultera i minskade Lägsta styrande nivå där 
som leder till negativa 
effekter effekter 

initiativen typiskt 
implementeras 

      

Totala fordons km/resa på 
väg i Lastningsfaktor/fyllnadsgrad Urban 
stadsområden Beställnings- och leveransfrekvens Urban 
  Byte av transportslag Nationell/urban 
  Bränsleskatter Nationell 

  
Lokalisering av aktiviteter 
(markanvändning) Urban 

  Trängselavgifter Urban 
  Parkeringsregleringar på gator Urban 
  med lastutrymmen   
  Trafikinformation i realtid Urban 
      

Förbrukning av fossila 
bränslen Förarbeteende Urban 
per fordonskilometer Motordesign Internationell/nationell 
  Fordonsdesign (aerodynamik) Nationell/urban 
  Tillsatser av biobränslen Nationell 
  Matcha fordon med last Urban 
  Användning av fordon som drivs Nationell/urban 
  av icke-fossila bränslen   
  Användning av cyklar Urban 
      

Lokala luftföroreningar 
per Motorers utsläppsstandard Internationell 
fordonskilometer (Eurostandarder och andra initiativ)   
  Användning av fällor och filter Nationell 
  Miljözoner Urban 
      

Bullernivåer orsakade av 
varje Förarbeteende Urban 
godstransportresa Fordonsdesign Internationell/nationell 

  
Möjlighet att stänga av backningsljud 
etc. Urban 

  Design av lastmottagningsområden Urban 
  Regleringar av lastningstider Urban 
      

Olycksrisk per 
fordonskilometer Förarbeteende Urban 
  Fordonsdesign Urban 
  Cyklister som klär sig i fluorescenserade Urban 
  Kläder   
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Browne et al. (2012) skriver att en rad olika initiativ har implementerats i olika städer runt om i världen. I 
kapitel 3.4 presenteras olika citylogistiklösningar och i kapitel 5 presenteras citylogistiklösningen 
samlastning tillsammans med en rad olika samlastningsprojekt som utförts samt de resultat som kommit 
ur dessa projekt. 
 

3.2 Miljö, klimatpolitik och regleringar 

I följande avsnitt presenteras miljöpåverkan, klimatpolitiken och regleringar som finns i Europa och 
Sverige. 
 
3.2.1 Miljöpåverkan 

 
Många staters klimatpolitik innefattar att minska utsläppen av växthusgaser med 60–80 % till 2050. Trots 
många uppsatta mål är det beräknat att transportutsläppen kan komma att öka under denna period. Det 
finns prognoser att godstransporterna kommer att öka sin andel av de totala 系頚態-utsläppen från 7 % år 
2010 till 16 % år 2050. Detta visar vikten av att hitta nya innovativa sätt att minska utsläppen inom 
transportsektorn. För att möta kraven på minskade 系頚態-utsläpp behövs en massiv minskning i den 
genomsnittliga kolintensiteten i europeiska godstransporter. För att uppnå detta krävs fundamentala 
förändringar i design, hantering och processer inom logistiksystem (McKinnon, 2016). 
 
I en rapport skriven av OECD (2003) beskrivs det att godstransporter bidrar avsevärt till miljöproblem i 
form av olika utsläpp. Det hävdas dessutom att urbana godstransporter är en av de sektorer som är högst 
konsumerande av olja.  
 
Urbana godstransporter är enligt van Duin et al. (2013) en nödvändig daglig aktivitet i och omkring 
urbana områden men förflyttningar av gods representerar mellan 20 och 30 % av totala antalet 
fordonskilometer i urbana områden. Av alla luftförorenade utsläpp relaterade till transportaktiviteter, 
utgör godstransporter mellan 16 och 50 %. 
 
Godstransporter bidrar till globala såväl som lokala luftförorenade utsläpp och en reducering i kvaliteten 
av miljön i allmänhet inom urbana områden. Förbättringar av passagerarfordon, som genombrottet av 
katalysatorn, och miljövänliga bränslen har gjort att godsfordon utmärkts mer som ett miljömässigt 
problem. Ett faktum är att många lastbilar använder sig av dieselmotorer och detta bidrar till att de blir 
betydande genereringar av lokala luftföroreningar, inkluderat utsläpp av partiklar (OECD, 2003). 
 
OECD (2003) ger exempel på andelen utsläpp från godstransporter och skriver exempelvis att urbana 
godstransporter i London bidrar till 43 % av utsläppen av svaveloxider 岫�頚�岻 och 61 % av 
partikelutsläppen (鶏警岻. För kväveoxiderna (軽頚�) är andelen utsläpp mellan 20–80 % för städerna 
London, Prag och Tokyo. Enligt Crainic (2008) påverkar dessa olägenheter livet för alla människor som 
bor eller arbetar i städer. Browne et al. (2012) hävdar att dessa miljöfarliga utsläpp, tillsammans med 
buller och trängsel kan bidra till en för tidig död, handikapp, förvärrande av andnings- och hjärt-
kärlsjukdomar samt sömnstörningar. 
 
I många länder har utsläppen relaterade till transportaktiviteter ökat. Med en förväntad ökning i 
efterfrågan av godstransport är användandet av renare och mer bränsleeffektiva godsfordon och nya 
distributionssystem nödvändiga. Detta för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Samordnade åtgärder 
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måste vidtas inom alla sektorer för att ta itu med dessa miljöfrågor. Liksom alla andra delar av 
transportsektorn, förväntar sig regeringarna att urbana godstransporter också ska bidra till de åtgärder som 
krävs (OECD, 2003). Ett annat problem som identifieras inom godstransporter är fyllnadsgraden och de 
Just-In-Time anpassningar som måste göras i samband med transporter. McKinnon (2016) skriver att 
”The World Economic Forum/Accenture” (2009) uppskattar att förbättringar vad gäller fyllnadsgrad hos 
lastbilar skulle kunna uppnås med ett mer relaxerat Just-In-Time krav  
 
 
3.2.2 Klimatpolitik och regleringar 

 
Ökade utsläpp av växthusgaser ligger till grund för att jordens klimat håller på att förändras (EU, 2014). 
Utsläppen av växthusgaser bidrar till att värmen från solen hålls kvar i atmosfären och därmed till 
uppvärmningen av jorden vilket leder till stigande havsnivåer, extrema väderförhållanden, brister på mat 
och vatten, värmeböljor, utrotningen av växt- och djurarter med mera (EU, 2014).  
 
EU (2014) skriver i Klimatåtgärder att de 系頚態-utsläpp som vägtransporter bidrar till bör minska med 
cirka 60 % senast år 2030, jämfört med utsläppsnivån året 1990. Av 系頚態-utsläppen som sker inom EU 
står personbilar och skåpbilar för 15 % och lastbilar och bussar för 5 %. EU-kommissionen antog år 2014 
en strategi för att minska utsläppen. Ett av stegen var att införa lagstiftning om certifiering av tunga 
fordons 系頚態-utsläpp (EU, 2014) 
 
Till följd av miljökonsekvenserna av godstransporter bör kommuner kontrollera transportaktiviteter 
genom regleringar. Även om regler inrättas för att organisera trafiken av lastbilar kommer godset 
slutligen att nå sin mottagare på utsatt tid och plats. Det skulle krävas extrema tillgångsrestriktioner för att 
tvinga en lastbilschaufför att omorganisera leveranserna. Restriktioner av olika slag, kan i vilket fall som 
helst, strida mot konstitutionella principer om fri rörlighet och fri handel (Dablanc, 2007). 
 
I Sverige är energipolitiken basen för klimatpolitiken och målet med energipolitiken är att bryta sig ur 
beroendet av fossil energi (Regeringens proposition, 2008/09:93). I regeringens proposition (2008/09:93, 
sid 52) beskrivs det hur transporter påverkar miljön och vad målet med transportpolitiken är:  
 

“Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet ‘Begränsad 
klimatpåverkan’ nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige 
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.”.  

 
Vidare står det i propositionen att prioritering av välfungerande logistik och ökad konkurrens kan minska 
näringslivets kostnader och öka konkurrenskraften, samtidigt som det kan bidra till att lösa 
klimatutmaningen. I regeringens proposition (2008/09:93) beskrivs intelligenta transportsystem (ITS) 
som ett betydelsefullt verktyg för energieffektiviteten gällande transportsystem. Genom att tillämpa ITS i 
planering av färdvägar och andra olika logistiska aktiviteter så kan det leda till att exempelvis tomma 
transporter kan undvikas vilket kan minska det totala antalet transporter som sker. 
 
Klimatpolitiken inom Norrköpings kommun har presenterats i rapporten Energiplan för Norrköpings 
Kommun 2009-2030 (2009), där olika förutsättningar, handlingar, roller med mera presenteras och 
diskuteras. I rapporten beskrivs två starka skäl till att energifrågor måste hanteras med ett aktivt 
förhållningssätt. Det första är att en större del av utsläppen av växthusgaser beror på energianvändning 
vilket innebär att det är nödvändigt med en övergång från fossila till förnybara energislag och drivmedel. 
Det andra skälet är de stigande el- och drivmedelspriserna. Långa transportavstånd och energiintensiva 
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industrier är, utöver det kalla vädret, stora anledningar till att energianvändandet per capita i Sverige är ett 
av de högsta i världen.  
 

3.3 Sociala faktorer 

I följande avsnitt presenteras olika sociala konsekvenser som uppstår till följd av urbana godstransporter. 
 
3.3.1 Trängsel och effektivitetsproblem inom godstransporter  

 

Lastfordon konkurrerar med privata fordon och kollektivtrafiken om kapaciteten på vägar och gator inom 
staden och de bidrar i stor utsträckning till trafikstockningar och miljöpåverkan i form av utsläpp och 
buller. I franska storstäder har det visat sig att lastfordon i genomsnitt upptar 30 % av vägarnas kapacitet, 
två tredjedelar av dessa representeras av de fordon som står parkerade för leverans- och 
insamlingsprocesser (Crainic et al., 2009). 
 
Kauf (2016) hävdar att en förutsättning för att en stad ska vara välfungerande är att ha en effektiv logistik 
i staden. Allen et al. (2015, sid 296–297) skriver att godstransporter inom urbana områden är komplexa 
och att de personliga konflikterna som existerar mellan olika intressenter (kunder, kommuner, 
logistikaktörer, invånare och återförsäljare) kräver en allomfattande lösning. Transporterna av gods i 
urbana områden är komplexa till sin natur till följd av det höga antalet av intressenter involverade, de 
invecklade rutterna samt de olika typerna av gods. Godstransporter inom urbana områden är enligt Allen 
et al. (2015, sid 297) orsak till en rad negativa sociala- och miljömässiga aspekter. Dessa är enligt Allen et 
al. (2015, sid 297), förbrukning av fossila bränslen, växthusgasutsläpp, luftföroreningar, buller, visuella 
störningar, avskräckta cyklister och fotgängare i, vägsäkerhet och olyckor samt vägträngsel och 
störningar.  
 
Allen et al. (2015, sid 297) påpekar att problemen som uppkommer för aktörer inom godstransport när det 
gäller logistiska processer är svåra för aktörerna att förstå i en större utsträckning. Problemen klassificeras 
enligt följande: 
 

 Trafikflöde/trängselproblem orsakade av höga trafiknivåer, trafikolyckor, otillräcklig 
väginfrastruktur, smala gator och dåligt förarbeteende. 

 Transportpolitiska problem som försummelse av godstransportfrågor inom stads- och 
trafikplanering samt andra politiska problem som tillträdesrestriktioner för fordon baserat på 
tidslag och/eller storlek/vikt på fordonet. 

 Parkerings och lastnings/lossningsproblem inkluderande lastnings/lossningsregleringar, böter, 
brist på lossningsutrymmen och hanteringsproblem. 

 Kundrelaterade problem, exempelvis köande för att göra leveranser och insamlingar, svårigheter i 
att finna mottagare samt speciella insamlings- och leveranstider begärda av kunder och 
mottagare. 

 
Enligt Allen et al. (2015, sid 297–298) är det viktigt att skilja på de tre olika aktörerna som har möjlighet 
till att implementera förändringar i det urbana godssystemet, vilka är:  
 

 Politiska beslutsfattare, i synnerhet stadsmyndigheter, vilka gör förändringar inom urbana 
godstransportprocesser genom införandet av politiska åtgärder som tvingar eller uppmuntrar 
företag att ändra deras beteende. 
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 Godstransportföretag som implementerar initiativ vilket reducerar effekten av deras 
transportprocesser och som har en intern nytta av förändringen i deras beteende. Nyttorna kan 
vara interna ekonomiska fördelar av att arbeta på ett bättre miljö- och socialmässigt sätt, antingen 
genom ekonomisk effektivitet eller genom ökning av marknadsandelen som ett resultat av deras 
miljömedvetenhet. Några exempel på företagsledda initiativ inkluderar ökande av fyllnadsgrad 
genom samlastning, utförande av leveranser före eller efter vanliga leveranstider, implementering 
av IT för kommunikation- och planeringssyfte, förbättringar i bränsleeffektivitet hos fordon samt 
förbättringar inom insamlings- och leveranssystem.  

 Mottagare av leveranser kan utöva en stor påverkan på urbana försörjningskedjor. Att förmå 
mottagare att acceptera leveranser på natten är kärnan i ett projekt i New York. Mottagare kan 
också uppmuntras att få deras leverans samlastad eller att skjuta upp sina leveranser för att de ska 
kunna samlastas. De ovannämnda exemplen kan leda till dramatiska förbättringar inom 
hållbarhet. 

 
 
3.3.2 Buller 

 
Med buller menas störande eller besvärande ljud från olika källor under en längre tidsperiod. Buller 
omfattar störningar av olika aktiviteter som vila, sömn samt det obehag och irritation man upplever av 
buller (Naturvårdsverket, 2016). García (2001, sid 1) skriver att buller är ett vanligt inslag i det vardagliga 
livet för en person som bor i industrialiserade samhällen. García (2001, sid 3) skriver att i 
industrialiserade länder är vägtrafiken den största bidragaren till buller i urbana områden. Starčević och 
Bojović (2016) skriver att trafikvolymen är nära länkad med bullernivåerna. När trafikvolymerna i städer 
ökar så följer en ökning av bullernivåerna. Den urbana godstrafiken är en bidragande faktor till buller som 
påverkar livskvaliteten hos invånarna negativt, och eftersom godstrafiken ökar i urbana områden ökar den 
negativa påverkan (Iwan, 2014; Kauf, 2016).  
 
Lindholm et al. (2014) skriver att godstransporter står för uppemot 40 % av utsläpp och buller, även om 
de endast står för 10–18 % av antalet fordon som rör sig i städerna. Enligt en rapport skriven av WHO 
(2011) är problemet med buller stort och speciellt i större städer och bostadsområden nära flygplatser, 
motorvägar och järnvägar. I rapporten skrivs det även att motverkandet av buller hindras på grund av 
bristen på kunskap om effekterna av buller på människor. Kauf (2016) hänvisar till WHO (2011) och 
skriver att buller är, efter föroreningar, den största bidragande anledningen till människokroppens 
dysfunktion. På senare år har ECEH (European Centre for Environment and Health) samlat en grupp 
experter för att studera effekterna på hälsan till följd av buller (WHO, 2011). Studien resulterade i en lista 
med hälsoeffekter på grund av buller: Hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck och 
ischemisk hjärtsjukdom, kognitiva störningar, sömnstörningar, tinnitus och andra störningar. 
Naturvårdsverket (2016) bekräftar det som Kauf (2016) och WHO (2011) menar, att buller påverkar 
hälsa, sömn, blodtryck och de menar även att möjligheterna till en god livskvalitet kan minska på grund 
av buller.  
 
Buller är enligt OECD (2003) ett stort problem skapade av urbana godstransporter. Den ökade leveransen 
av gods bidrar till en tung börda på toleransen av lokalbefolkningen och deras förmåga att stå ut med och 
godstransporter inom staden. De största problemen med buller orsakas enligt OECD (2003) av motorer, 
däck, dörrar och fordonsdelar som skramlar samt annan godsutrustning. När godsfordonsförare dessutom 
parkerar utanför sina hus i bostadsområden över natten orsakas ytterligare problem. På morgonen när de 
startar upp motorerna bidrar de till höga bullernivåer. Olika kommuner har inrättat decibelindikatorer för 
acceptabla ljudnivåer som ett sorts mätverktyg för att upprätthålla regleringar (OECD, 2003).  
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De åtgärder som finns för att minska buller runt om i Europa har haft olika prioritet i jämförelse med 
miljöutsläppsproblemet. Problemet med buller är oftast enklast att hantera nationellt eller regionalt. Men 
när hälsoproblemen som orsakas av buller hade uppdagats antog Europeiska unionen dokumentet ”Green 
Paper” som presenterade en strategi för att bekämpa buller. Målet med strategin är att ingen person år 
2020 ska vara utsatt för skadliga bullernivåer. (Starčević och Bojović, 2016) 
 
 

3.3.3 Säkerhet i trafiken 

 
Vägar inom urbana områden är ofta trafikerade till följd av den höga volymen av trafik, begränsad 
infrastruktur, signalreglerade korsningar på huvudled, trafik in och ut från vägar och byggnader, parkering 
på vägar samt gångtrafik. Tätheten av faciliteter, som byggnader vid vägkanten och viadukter, är också 
kännetecken inom urbana områden. Allt detta är faktorer som leder till att problem med trafiksäkerheten 
ökar (OECD, 2003).  
 
Russo och Comi (2017) hävdar att urbana områden har, procentuellt sett, det högsta antalet olyckor i 
trafiken men att det inte finns någon säkerhetspolicy för hur de ska hanteras. Av de olyckor som sker i 
urbana områden sker mer än 50 % i korsningar och många av olyckorna involverar fotgängare. Russo och 
Comi (2017) skriver att olyckor ger upphov till två sorters kostnader. Olycksoffret (människan) är den 
samhälleliga kostnaden och själva olyckan är en ekonomisk kostnad. Den samhälleliga kostnaden kan 
enligt Russo och Comi (2017) tolkas som kostnaden för ett liv eller sjukvård. Den ekonomiska kostnaden 
kan tillskrivas skador på egendom (så som vägar, fordon, byggnader med mera) eller administrativa 
kostnader för exempelvis brandbilar och ambulanser Russo och Comi (2017). 
 
I en rapport av OECD (2003) listas ett antal säkerhetsproblem. Nedan presenteras och beskrivs de här 
problemen. 
 
Problem orsakade av lastning/lossning på vägarna: Lastning och lossning brukar ske på vägarna eftersom 
vissa byggnader där mottagare av gods finns saknar lämpliga platser för de aktiviteterna. I de gatorna där 
parkering vid sidorna är vanligt händer det att personer parkerar sina fordon på platser som är avsedda för 
lastning och lossning av varor. Detta leder till att transportörer måste parkera bredvid parkerade fordon 
när de ska lasta eller lossa varor och därmed uppta utrymme på vägen, vilket leder till trängsel. När 
fordon försöker ta sig förbi de upptagna körfälten som godsfordonen upptar, ökar risken för olyckor 
eftersom de kan behöva använda det mötande körfältet. 
 
Problem orsakade av befolknings- och byggnadstäthet: Olyckor som sker i tätbefolkade och byggnadstäta 
områden, det vill säga, urbana områden brukar leda till svåra trafikstockningar. För att undvika de 
tätbefolkade och byggnadstäta gatorna (huvudgator) tenderar lastfordon att åka på vägar i 
bostadsområden. Det innebär att när godstrafiksolyckor väl sker är effekterna av de stora och involverar 
oftast fotgängare. 
 
Problem orsakade av överdriven efterfrågan av leveranser: En del leveranser har en väldigt strikt deadline 
för när de senast måste levereras vilket leder till att förare kan köra snabbt och aggressivt för att hinna 
med leveranserna. Vissa förare har löner som baseras på antalet leveranser de utför vilket bidrar till ett 
aggressivt beteende i trafiken och även när de ska lasta av varor kan förarna parkera så att de upptar mer 
utrymme än de ska på gatorna. De här faktorerna bidrar till att olycksrisken ökar i trafiken.  
 
Problem orsakade av fordons- och lastegenskaper: När olyckor som enbart involverar personfordon sker, 
brukar effekterna av olyckan inte vara stor, i jämförelse med olyckor som involverar stora lastfordon. När 
lastfordon är involverade i olyckor brukar den samhälleliga förlusten vara större, eftersom det tar längre 
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tid att ta hand om olycksplatsen och oftast hamnar delar av lasten på gatan vilket leder till 
trafikstockningar. En del olyckor sker när lastfordonens höjd överstiger den tillåtna gränsen när de ska 
åka under broar och liknande. En kollision vid ett sådant fall leder oftast till trafikstockningar. Ett annat 
problem är att förarna i passagerarfordon inte har vetskap om lastfordonens begränsningar och tror att de 
kan stanna eller väja lika snabbt som passagerarfordon vilket leder till olyckor mellan de två olika 
fordonen.  

 
Problem orsakade av farligt gods: Att transportera farligt gods i urbana områden är väldigt riskfyllt. Det 
som utgör farligt gods är bland annat, bensin, farligt avfall, propan och andra kemikalier. Transporter av 
farligt gods inne i europeiska städer är ett stort bekymmer, speciellt i städer där industriområdena som 
oftast är mottagare av farligt gods är sammankopplade med de urbana områdena. Transporterna av farligt 
gods körs oftast i speciella rutter som inte innehåller några broar och tunnlar eller en tät befolkning så att 
potentiella olyckor ska ha en mild effekt. I USA är transporter av farligt gods genom urbana områden 
reglerade och sker genom specifika rutter för att transporterna ska undvika tätbefolkade och 
trafikstockade områden.  
 

3.4 Citylogistik  

Den snabbt ökande andelen av transportfordon i urbana- och storstadsområden bidrar till förseningar, 
luftföroreningar, buller och ökade logistiska kostnader och därmed ett ökat produktpris (Comi och Russo, 
2010).  
 
Taniguchi och Thompson (2015, sid 1) hävdar att det varit en stor oro kring hållbar godstransport inom 
urbana områden med frågor som:  
 

 Kan vi balansera effektivitet och miljövänlighet, säkerhet och energisparande inom urbana 
godstransporter? 

 Är det möjligt att etablera hållbara urbana godstransportsystem i storstäder dit många människor 
flyttar? 

 Vilka är funktionerna av ett hållbart godstransportsystem i ett åldrande samhälle? 
 
Enligt Taniguchi och Thompson (2015, sid 1–2) är miljö, säkerhet och energifrågor i urbana områden ett 
kritiskt problem i såväl industriländer som utvecklingsländer. För att kunna ta itu med dessa utmanande 
frågor infördes enligt Taniguchi et al. (2001b) konceptet med citylogistik. 
 
Lindholm et al. (2014) hävdar att citylogistik och urbana godstransporter är ett väsentligt område att 
hantera för att kunna möta ekonomiska, miljömässiga och sociala mål inom såväl Sverige som EU och 
samtidigt minimera negativa effekter som trängsel, buller och miljöpåverkan. Studien skriven av 
Lindholm et al. (2014) är en färdplan för godstransporter i städer och syftar till att planera vägen framåt 
för svensk citylogistik. Det övergripande målet med färdplanen är att uppnå en attraktiv stad, som har 
identifierats som hållbar utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv, något som författarna 
till studien tror samtliga aktörer i ett citylogistiskt sammanhang kan enas kring. Crainic et al. (2009) 
skriver att begreppet citylogistik har myntats för att understryka behovet av en optimerad samlastning av 
gods från olika speditörer och transportörer och för koordineringen av godstransportsaktiviteter inom 
staden.  
 
Lindholm et al. (2014) hävdar att det finns en trend mot “just now”-behov där allt fler konsumenter vill ha 
sina varor inom snabbast möjliga tid från och med beställningen av varor. Lindholm et al. (2014) skriver 
även att det viktigaste för denna grupp är oftast att varorna ska komma på en utsatt tid så att butiker och 
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liknande kan planera sin verksamhet. Det ökade behovet av ”just now” är ännu en anledning till effektiv 
citylogistik. 
 
Enligt Benjelloun och Crainic (2009) är godstransport en störande faktor inom stadslivet. Transportfordon 
konkurrerar om vägar och parkeringsplatser och bidrar signifikant till förseningar och miljöskador. Detta 
påverkar människor som bor och arbetar i städerna och följden blir att produktiviteten hos företag i urbana 
områden också påverkas.  
 
Enligt Dablanc (2007) har inte städer med existerande regleringar svarat mot med nya regleringar för de 
förändringar som skett i produktions, distributions- och konsumtionssektorn. Dablanc (2007) hävdar att 
majoriteten av städer, fram till år 2007, ännu inte funnit lämpliga lösningar för att optimera urbana 
transporter av gods. Benjelloun och Crainic (2009) skriver att målen för urbana- och storstadsområden är 
att reducera antalet transportfordon verksamma i staden, kontrollera deras dimensioner och egenskaper, 
förbättra effektiviteten av godsförflyttningar och reducera antalet “tomma fordonskilometer”. Följden av 
dessa mål har resulterat i ett antal citylogistik initiativ. 
 
 

3.4.1 Samlastningscentraler 

 
Samlastningscentraler har den grundläggande principen att samlasta gods. Det är uppenbart att olika 
leveranser behöver slås samman för att kunna förbättra effektiviteten i nuvarande distributionssystem 
inom växande städer (van Duin och Muñuzari, 2015, sid 116). Det är inte bara nödvändigt att slå samman 
olika aktörers gods i depåer, utan det är enligt van Duin och Muñuzari (2015, sid 117) också viktigt att slå 
samman rutter av olika slag. Det då mindre transportörer oftast åker identiska vägar med enbart delvist 
fyllda lastbilar.  
 
Lindholm et al. (2014) skriver att det även förekommer samlastning inom företag där man effektiviserar 
den egna transporten genom att vänta med en transport tills dess att en lastbil är full, alternativt att 
transporter som ska till ett litet område eller gata istället går via en mindre omlastningspunkt, så kallad 
mikroterminal eller hubb. 
 
Olika typer av samlastningsprojekt är enligt Lindholm et al. (2014) de vanligaste initiativen inom 
citylogistik. Lindholm et al. (2014) betonar att det finns många olika typer av samlastningsformer men att 
den huvudsakliga affärsidén för speditörerna går ut på att samla många olika kunders gods i en lastbil och 
sedan leverera fulla lastbilar till exempelvis en stad. 
 
Samlastningscentraler beskrivs mer utförligt i kapitel 5. 
 
 
3.4.2 Kooperativa godstransportsystem  

 
Kooperativa godstransportsystem är enligt Yamada (2015, sid 167) viktiga åtgärder för att lösa problem 
relaterade till urbana godstransporter. Kooperativa godstransportsystem definieras av Yamada (2015, sid 
167–168) fritt översatt från engelska som ett: 
 

 “system där flera entiteter samverkar i användandet och drivandet av 
hela eller delar av transportelementen i deras logistikaktiviteter.” 

 
I en studie av Taniguchi och van der Heijden (2000) utvärderades olika citylogistiklösningar genom 
användandet av dynamisk trafiksimulering med optimal ruttplanering och schemaläggning. Det visade sig 
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i den studien att 系頚態-utsläppen kunde reduceras genom att minska distansen som lastbilar färdades. I 
simuleringen utförd av Taniguchi och van der Heijden (2000) dubblades efterfrågan för godstransport och 
två olika fall konstruerades: det ena med kooperativt godstransportsystem och det andra utan något 
samarbete. Det visade sig att för det förstnämnda fallet var nivån av 系頚態-utsläpp densamma trots ökad 
efterfrågan, medan för det andra fallet så dubblerades utsläppen med en ökad efterfrågan. Det kooperativa 
godstransportsystemet lyckades förutom att minska 系頚態-utsläppet även minska totala kostnaderna för 
godstransportörer. 
 
I Kessel, en stad med omkring 200 000 invånare i Tyskland, startades ett kooperativt godstransportsystem 
för leverans till återförsäljare och varuhus för att lösa trafikproblem. Samarbetet gick ut på att ett 
“neutralt” godstransportföretag, beläget utanför staden, samlade gods från tio godstransportörer och 
levererade dem till 350 återförsäljare i stadskärnan. Resultatet av denna lösning blev att totala körtider för 
lastbilar minskades, antalet fordon som färdades inne i stadskärnan och köandet för lastbilar som ska 
leverera gods vid gatorna reducerades också (Yamada, 2015, sid 173; Taniguchi och van der Heijden, 
2000). 
 
Yamada (2015, sid 170–173) beskriver ett antal olika studier och simuleringar kring kooperativa 
godstransportsystem där effekten blev minskade körtider, minskat antal lastfordon, minskat 
koldioxidutsläpp och kostnadssänkning för godstransportörer. 
 
 
3.4.3 Kontrollerande av fyllnadsgrad 

 
Under de senaste decennierna har enligt Olsson och Woxenius (2012) mindre och mindre volymer av 
gods transporterats över längre sträckor. Transporterna har skett i ett ännu större antal fordon och den 
totala fyllnadsgraden har minskat. Enligt Olsson och Woxenius (2012) kan låga fyllnadsgrader motverkas 
genom att samlasta små leveranser för att senare leverera dem till sina slutdestinationer i stora fordon med 
höga fyllnadsgrader. 
 
Det är endast fordon med full last, eller med en tillräcklig mängd gods, som bör få tillåtelse att köra in i 
stadskärnan. Dock har för det mesta urbana godstransportfordon, i genomsnitt, en låg fyllnadsgrad (Quak 
2015, sid 189–190). Olsson och Woxenius (2012) hävdar att de låga fyllnadsgraderna beror på att kravet 
på frekventa leveranser med korta ledtider har ökat. Detta genererar utöver låga fyllnadsgrader ett ökat 
antal fordonskilometer över ett stort antal fordon. Benjelloun och Crainic (2009) hävdar att 
datainsamlingar i städer indikerar att godstransporter inom urbana områden genererar ett stort antal 
förflyttelser av godstransportfordon och att den genomsnittliga fyllnadsgraden för fordonen är låg och att 
många fordon faktiskt är tomma.  
 
Quak (2015, sid 190) betonar huvudmålet bakom att påtvinga höga fyllnadsgrader som minskningen av 
antalet fordon som åker in i stadskärnan. Det åstadkoms genom samlastning utanför stadskärnan för att 
öka utnyttjandet av fordonen.  
 
Taniguchi och van der Heijden (2000) beskriver kontroll av fyllnadsgrader hos lastbilar som ett initiativ 
som skiljer sig från konventionella föreskrifter som viktbegränsning av fordon, angivna tider där lastbilar 
har tillåtelse att åka in i stadskärnorna och kontroll av fordonsutsläpp. Taniguchi och van der Heijden 
(2000) beskriver två europeiska städer (Köpenhamn och Amsterdam) där ett certifikatsystem införts 1998 
för godstransportfordon som levererar och samlar in gods i centrala stadsdelar. I Köpenhamn tillåts endast 
fordon med ett certifikat (ett grönt klistermärke) att använda allmänna lastnings- och lossningsterminaler i 
stadskärnan. Certifikatet kan endast erhållas ifall fordonet uppfyller följande krav: genomsnittliga 
fyllnadsgraden är större än 60 % och fordonet är mindre än åtta år gammalt. Taniguchi och van der 
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Heijden (2000) skriver även att företag som innehar godstransportfordon måste producera en rapport varje 
månad där fyllnadsgraden av deras fordon framgår. För att erhålla certifikat måste alltså företaget ha en 
genomsnittlig fyllnadsgrad större än 60 % under föregående månad. Taniguchi och van der Heijden 
(2000) skriver att fordon med en vikt över 7.5 ton inte tillåts att passera genom andra gator än huvudgator 
i Amsterdam. Fordon som överstiger vikten kan dock erhålla tillträde att passera genom vanliga gator om 
följande krav uppfylls: fyllnadsgraden är större än 80 %, längden är mindre än nio meter och motorn 
uppfyller Euro II utsläppsstandard. Sammanfattningsvis skriver Taniguchi och van der Heijden (2000) att 
initiativet förutsätter att de högre fyllnadsgraderna ger en mindre påverkan på miljön. 
 
 
3.4.4 Miljözoner 

 
De första miljözonerna i Europa introducerades år 1996 i de svenska städerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö (Holman et al. 2015). Miljözoner introducerades för att minska utsläppen från fordon som kör i 
städerna, förbättra luftkvaliteten, förbättra trafiksäkerheten och minska buller (Allen et al. 2015, sid 312; 
Holman, et al. 2015). Holman et al. (2015) förklarar miljözoner som områden där vissa fordon, beroende 
på utsläppsstandarden (Euro I, Euro II, Euro III och Euro IV) på motorn har begränsat eller inget tillträde. 
Eurostandarderna finns presenterade i Bilaga C. 
 
Miljözoner som inrättas kan täcka större eller mindre områden. Allen et al. (2015, sid 312) skriver att 
miljözoner kan inrättas i små historiska center, exempelvis stadskärnan i Bologna som är 3.2 倦兼態 till att 
täcka hela städer, som exempelvis Storlondon som är cirka 1580 倦兼態.  
 
Ferreira et al. (2015) skriver att tiderna som miljözonernas restriktioner gäller kan variera. En del gäller 
dygnet runt, medan en del endast gäller under vintern eller helger och så vidare. Restriktionerna gällande 
vilka fordon som får köra in i miljözonerna varierar också. Enligt Allen et al. (2015, sid 312) gäller alla 
miljözoner tunga lastbilar som väger över 3.5 ton, men i vissa miljözoner gäller restriktionerna alla olika 
typer av motordrivna fordon.  
 
Allen et al. (2015, sid 313) presenterar några metoder för att upprätthålla reglerna som gäller i miljözoner. 
I vissa miljözoner används automatiska system med kameror som registrerar nummerplåtarna på fordonen 
som kör in i zonerna och vissa använder sig av ett system med klistermärken på framrutan som 
kontrolleras av poliser. Böterna som tillkommer vid överträdelserna varierar från 40 euro i Tyskland till 
600–1200 euro i London (Allen et al. 2015, sid 313). 
 
Browne et al. (2012) skriver om miljözoner som etablerats i totalt tolv holländska städer. År 2006 skrev 
dessa städer, tillsammans med ministern för transport- och miljö, på ett avtal att starta ett samarbete. 
Endast fordon som möter Euro IV standard får tillträde till att åka in i zonerna som etablerats. Trots att 
miljözoner har en positiv effekt på luftkvaliteten så har effekterna enligt Browne et al. (2012) varit lägre 
än förväntat. De menar att anledningen är för att fordon varit mindre rena än man förväntat sig och att 
många äldre fordon fortfarande kan få tillgång till att åka in i dessa zoner. 
 
De resultat som har tillkommit av implementationer av miljözoner varierar. Enligt Holman et al. (2015) 
har minskningar med 7 % av 鶏警 och 4 % av 軽頚態 rapporterats årligen i Tyskland. Men Holman et al. 
(2015) menar att meteorologiska händelser gör det svårt att presentera korttids-resultat av 
implementationerna av miljözoner. Det finns ungefär 200 miljözoner i olika länder inom EU, men 
Holman et al. (2015) skriver att det finns få granskade studier som presenterar resultaten av 
implementationerna av miljözoner. Ferreira et al. (2015) utförde en studie av implementationen av en 
miljözon i Lissabon, Portugal. En jämförelse mellan året 2011 innan den första fasen av miljözonen 
implementerades i Lissabon, och året 2013 då andra fasen av miljözonen implementerats visade att 鶏警など 
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minskat med 23 % och 軽頚態 med 12 %. Men Ferreira et al. (2015) skriver att minskningen av 軽頚態 i 
miljözonen var betydligt mindre än minskningen av 鶏警など, och anledningen till det tros vara att många 
dieseldrivna fordon fortfarande kör i miljözonerna. Ferreira et al. (2015) nämner även den positiva 
effekten med förnyelse av fordonsflottan som har genomförts sedan införandet av miljözoner i Lissabon. 
Förändringarna och resultaten av de olika miljözonerna som har implementerats inom EU är olika, och 
detta är enligt Holman et al. (2015) inte konstigt eftersom varje miljözon är unik. De olika miljözonerna 
innefattar olika stora områden och olika restriktioner. 
 
 

3.4.5 Vägavgifter 

 
För att klara av det växande bilanvändandet och trängseln som finns i städer föreslås ofta vägavgifter som 
en metod för att minska bilanvändandet samt för att inkludera externa kostnader, som miljöutsläpp och 
buller (De Vos, 2016). Quak (2015, sid 191) beskriver vägavgifter som en reglering som vanligtvis 
påverkar all form av transport, inklusive godstransport. Enligt Quak (2015, sid 191) kan trängselavgift 
och olika typer av tullavgifter, exempelvis tidsbaserad eller fordonsbaserad, inom städer reducera 
trängseln.  
 
Det stora antalet bilister i Belgien förklaras av De Vos (2016) bero på att förarna tidigare endast betalat 
för deras resa exempelvis bilkostnaden, bensinkostnader och försäkring. De behöver inte betala för 
konsekvenserna som bilanvändandet bidrar med. De här externa kostnaderna definierar De Vos (2016) 
som trängsel, luftföroreningar och buller och för att kunna ta betalt för dessa konsekvenser utgörs 
kostnaderna i form av vägavgifter. Följaktligen beaktas och implementeras vägavgiftspolitik i många 
urbaniserade områden runtom i världen (De Vos, 2016). Enligt Taniguchi et al. (2015) leder 
trafikträngseln i städer till högre ekonomiska kostnader och en större miljöpåverkan. Taniguchi et al. 
(2015) hävdar att vägavgifter har en potential att användas som ett styrningsverktyg för efterfrågan som 
reducerar ekonomiska och miljömässiga kostnader till följd av godstransporten i städer.  
 
Quak (2015, sid 191) hävdar att målet bakom vägavgifter är att de ska leda till att olika aktörer får en idé 
av att det är bättre att sprida trafikvolymen över tid för att minska trängseln. En reducering i trängsel och 
ett förbättrat trafikflöde leder till färre luftförorenande utsläpp, vilket fungerar som ett underliggande 
motiv till att införa vägavgifter. Quak och van Duin (2010) nämner att en del godstransportföretag stödjer 
införandet av vägavgifter, det då implementerandet av avgifterna vanligtvis leder till mindre trängsel och 
personbilar, med det kan även snabbare körtider erhållas. 
 
Taniguchi et al. (2015) hävdar att många leverantörer och återförsäljare ofta tvingas att etablera flera lager 
eller distributionscenter i stora metropoler för att kunna tillgodose sina kunder med frekventa och 
tillförlitliga leveranser. Enligt Taniguchi et al. (2015) kan direkta vägavgifter som tullavgifter leda till ett 
mer effektivt utnyttjande av godstransportfordon och undvika behovet för ytterligare lager att etableras. 
En direkt fördel med vägavgifter är enligt Taniguchi et al. (2015) en minskad körtid för fordonen som 
leder till att förarna hinner med fler kunder/stopp under deras körning. Andra fördelar är minskat antal 
fordon på vägarna samt en minskning i arbetskostnader för företagen som kör gods.  
 
 
3.4.6 Intelligenta transportsystem i citylogistik 

 
Intelligenta transportsystem (ITS) spelar en viktig roll i främjandet av citylogistik för effektiva och 
miljövänliga godstransporter (Taniguchi et al., 2001b; Taniguchi et al., 2015, sid 135). Några av målen 
med citylogistik, hållbarhet, rörlighet, och beboelighet är enligt Taniguchi et al. (2015, sid 135–136) 
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omöjliga att uppnå utan ITS. En av anledningarna är att ITS bidrar till att övervaka uppförandet hos flera 
aktörer involverade i urbana godstransporter, med det inkluderas speditörer, godstransportörer, 
administratörer och invånare. Mangiaracina et al. (2017) menar att ITS kan tillhandahålla vägtrafikanter 
med uppdaterad information och prognoser gällande såväl trafik som väderförhållanden. Resultatet av 
detta blir enligt Mangiaracina et al. (2017) en högre effektivitet i användandet av resurser och en bättre 
hantering av fysiska flöden.  
 
Mangiaracina et al. (2017) nämner många olika sätt som ITS kan stödja transportprocesser. Ett exempel 
är genom data samlad från GPS-applikationer vilka spårar fordon, den data som samlas in kan användas 
för att avgöra förväntade körtider och för att omgående kunna identifiera trafikstockningar.  
 
Taniguchi och van der Heijden (2000) beskriver att syftet med avancerade informationssystem för 
lastbilsfunktionerna hämtning och leverans av gods, är att reducera godstransportskostnader och 
miljökostnader i städer. Avancerade informationssystem består av tre viktiga funktioner vilka är: att 
förare och ledningscentralen ska kunna kommunicera med varandra, att lastbilsförare får information om 
trafikförhållandena i realtid och slutligen att historisk data om upplockning och leveranser ska lagras 
(Taniguchi och van der Heijden., 2000).  
 
Enligt Malecki et al. (2014) kan applikationer med ITS bidra till flera positiva effekter. De hänvisar till en 
rapport skriven av Oskbarski et al. (2006) där de viktigaste effekterna listas enligt följande: 
  Ökad gatunätskapacitet med omkring 20–25 %. 

 Ökad trafiksäkerhet (minskning av antalet olyckor med 40–80 %). 
 Minskade körtider och minskning av energikonsumtion (45–70 %). 
 Förbättring av kvaliteten på miljön (minskning av förorenande utsläpp med 30–50 %). 
 Förbättring av trafikbekvämlighet och trafikförhållanden för förare, användare av kollektivtrafik 

och fotgängare. 
 Kostnadsminskning för hantering av fordonsflottor. 
 Kostnadsminskning för reparationer och underhåll av vägar. 
 Ökning av de ekonomiska fördelarna i regionen. 

 
Taniguchi et al. (2015, sid 136) skriver att ITS hjälper till att identifiera förbättrade lösningar och 
genomförandet av åtgärder relaterade till godstransportsproblem. Speditörer oroar sig över sina 
logistikkostnader och godstransportörer koncentrerar sig på att tillhandahålla tillförlitliga 
godstransportstjänster inom urbana områden. Invånare oroar sig över luftföroreningar, buller, vibrationer 
och visuella störningar orsakade av förflyttningar av lastbilar som parkeras vid lastning/lossning av gods. 
Administratörer inom kommuner har som avsikt att gynna såväl ekonomisk utveckling som reducering av 
negativa miljöeffekter. ITS och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har förmågan att lösa 
dessa komplicerade problem (Taniguchi et al., 2015, sid 136). 
 
Taniguchi et al. (2015, sid 137) beskriver fyra funktioner inom ITS som associeras med citylogistik: 
 

1. Datainsamling. 
2. Databearbetning. 
3. Överföring av information. 
4. Informationsdelning. 
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Till följd av att många godstransportsfordon idag är utrustade med GPS, navigeringssystem och enheter 
som tillåter kommunikation till och från kontrollcenter, kan data relaterade till körtider och rutter enkelt 
erhållas (Taniguchi et al., 2015, sid 137).  
 
Bearbetningen av data kan enligt Taniguchi et al. (2015, sid 138) delas in i två kategorier: historisk data 
och realtidsdata. Enligt författarna kan analys av historisk data ge en god grund för förståelsen kring 
körtidsvariationer. Denna data gör det enkelt att identifiera vilka väglänkar som är trafikerade och vad 
skillnaden är mellan planerade- och verkliga körtider för ett visst OD-par (start- och slutdestination). 
Följaktligen är data användbar i arbetet med att hantera lastbilsflottan i urbana områden. Taniguchi et al.  
(2015, sid 139) hävdar att analys av realtidsdata för körtider från intelligenta transportsystem är viktig för 
godstransportfordons dynamiska verksamhet. Om information om olyckor på väglänkar är tillhandahållna 
kan operatörer räkna om rutterna för godstransportfordonen. På så sätt kan de föreslå förarna att välja 
bättre vägar för att undvika förseningar orsakade av trafikolyckor. Taniguchi et al. (2015, sid 139) skriver 
att överförandet av information mellan fordon och kontrollcenter utgör en essentiell del av ITS. Konstant 
kommunikationen mellan fordon och kontrollcenter är viktig för att erhålla ett tillförlitligt 
godstransportsystem. Slutligen skriver Taniguchi et al. (2015, sid 139) att informationsdelning mellan 
privata företag och offentliga organisationer är nödvändig för att kunna etablera kompanjonskap mellan 
de två aktörerna inom citylogistik. 
 
Taniguchi och van der Heijden (2000) beskriver ett företag som introducerade ett satellitbaserat 
informationssystem under ett år. Resultatet av införandet är att antalet leveransfordon som används 
minskade med 13,5 %, det vill säga, från 37 till 32 fordon samtidigt som den genomsnittliga 
fyllnadsgraden ökade med 10 %. Det satellitbaserade informationssystemet använde ett databaserat 
system som lagrade detaljerade data med historik om fordonens leveranser, som exempelvis starttider, 
ankomsttider, väntetider och rutter. Företaget analyserade den insamlade data och ändrade fordonens 
tidsscheman därefter och ökade därmed fordonsflottans effektivitet under leveranser. Taniguchi och van 
der Heijden (2000) menar att avancerade informationssystem kan minska både antalet godstransporter och 
miljökostnader i en stad. 
 
 

3.4.7 Distribution med elektriska fordon 

 
Inne i europeiska städer har luftkvaliteten minskat och många städer har inte uppfyllt den europeiska 
standarden som har satts av EU (Quak et al., 2016). Transporter inom urbana områden är enligt Quak et 
al. (2016) en stor orsak till utsläppen av luftföroreningar som påverkar både globala utsläpp och 
luftkvaliteten i städer.  
 
Quak et al. (2016) listar styrkorna och svagheterna med att införa distribution av gods med elektriska 
fordon jämfört med att distribuera med vanliga fordon. Den främsta styrkan är enligt Quak et al. (2016) 
de miljömässiga effekterna, i form av minskade 系頚態-utsläpp och buller. De andra styrkor som elektriska 
fordon medför är exempelvis låga drivmedelskostnader och ett positivt accepterande av allmänheten på 
grund av de miljövänliga aspekterna som elektriska fordon medför. Exempel på de svagheter som listas 
av Quak et al. (2016) är de höga anskaffningskostnaderna som tillkommer bland annat på grund av den 
höga kostnaden för batterier, den begränsade lastkapaciteten, ingen förbättring av inkomster och eftersom 
kunder inte är villiga att betala mer för leverans med miljövänliga fordon. Lindholm et al. (2014) skriver 
att även om elektriska fordon bidrar till förbättringar i miljöavseendet bidrar de fortfarande till problemet 
med höga vägtrafikvolymer och trängsel som finns i städer. Van Duin et al. (2013) tar också upp några 
problem med elektriska fordon och menar att inköpskostnaden är den största barriären för att 
implementerandet av elektriska fordon ska spridas. Vidare menar van Duin et al. (2013) att negativa 
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erfarenheter för leverantörer och förare, vad gäller elektriska fordon, inkluderar lägre fordonsprestanda än 
förväntat avseende räckvidd, hastighet, acceleration och tillförlitlighet. 
 
Quak et al. (2016) presenterar även möjligheter som skulle öka användningen av elektrisk 
fordonsdistribution och möjliga hot mot användningen av elektriska fordon. Några av möjligheterna är 
om priset för batterier skulle sjunka, antalet laddningsstationer skulle öka och nyare elektriska fordon med 
större räckvidd skulle tillverkas. De möjliga hot som presenterades var bland annat, en miljömässig 
förbättring av fordon som drivs av alternativa bränslen som exempelvis biodiesel eller om oljepriset 
skulle sjunka samtidigt som energipriserna ökar. I en studie av van Duin et al. (2013) föreslår de en 
mindre samlastningscentral i närheten av stadskärnan. Detta för att elektriska fordon har en begränsad 
räckvidd i drift och därmed uppkommer utmaningar att transportera gods i innerstaden av Amsterdam. I 
rapporten skriven av Van Duin et al. (2013) beskrivs Amsterdams kommuns ambition om att vid år 2015 
ha 10 000 elektriska fordon i drift inom staden och att all godstransport ska vara elektriskt driven år 2040. 
 
Quak et al. (2016) skriver att lokala myndigheters stöd är en kritisk faktor för att företag ska vilja 
distribuera gods med elektriska fordon. Rizet et al. (2016) skriver att ett hinder är den begränsade 
räckvidden som elektriska fordon har, och Quak et al. (2016) nämner att kritik finns mot just räckvidden 
samt de höga anskaffningskostnaderna för elektriska fordon. Men transportföretagen har skiftat sitt fokus 
från att titta på större distributioner (flera stopp och långa körsträckor) med elektriska fordon, till mindre 
distributioner som passar räckvidden som elektriska fordon har. De flesta företag som för närvarande 
distribuerar gods med elektriska fordon är nöjda och ser efter möjligheterna att införskaffa fler elektriska 
fordon. Det finns barriärer för användning av elektriska fordon, men lösningarna för dessa är inte 
oövervinnliga (Quak et al. 2016). Även van Duin et al. (2013) skriver om detta och i deras studie visar de 
att elektriska lastbilar blir konkurrenskraftiga när kostnadsbesparingarna från minskade driftskostnader är 
tillräckliga för att övervinna de höga initiala inköpskostnaderna. I deras fall, där de gjorde en studie i 
staden Amsterdam, fann de två scenarion där elektriska fordon hade positiva värden efter fyra års tid. 
Baserat på deras forskning i Amsterdam kunde de konstatera att den nuvarande generationen av elfordon, 
i samband med ett urbant samlastningskoncept, har förmågan att utföra godstransporter effektivt och att 
de samtidigt har förmågan att förbättra luftkvaliteten i centrum. De elektriska fordonen lyckades minska 系頚態-utsläppen med totalt 90 % då samma leveranser och hämtning av gods utfördes, antalet 
fordonskilometer minskade med 19 % och dessutom minskade bullernivåerna i innerstaden. 
 

3.5 Aktörer inom citylogistik 

Lindholm et al. (2014) skriver att det är många aktörer som påverkas av och påverkar citylogistik och de 
olika aktörerna har olika roller. Till följd av detta hävdar Lindholm et al. (2014) att det också krävs en 
samverkan mellan de olika aktörsgrupperna. Van Duin et al. (2013) skriver att olika intressenter i urbana 
godstransporter (återförsäljare, transportföretag och invånare) orsakar och stöter på olika problem i deras 
verksamheter som skiljer sig åt från andra aktörers och det medför att det blir svårt att tilldela ansvar till 
de olika aktörerna. Enligt Pettersson et al. (2012) ställer alla aktörer olika sorters krav och utgår från olika 
perspektiv och problemet med ett stort antal inblandade aktörer kan begränsa citylogistiklösningarna. 
Russo och Comi (2010) skriver att godstransport i urbana områden och storstäder berör många olika 
transporter i form av hämtning och leverans hos återförsäljare, paket- och budtjänster, avfallshantering 
med mera. Russo och Comi (2010) hävdar även att flera aktörer är involverade direkt och indirekt i de 
urbana godstransporterna och de identifierar fem olika huvudaktörer utifrån (Ruesch och Glucker, 2001): 
 

 Varuägare (grossist), vars huvudsakliga intresse är leverans och hämtning av gods till en minsta 
möjlig kostnad och uppfyllt kundbehov. 
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 Transportbolag, vars huvudsakliga intresse är en låg kostnad och hög kvalitet på 
transportprocesser, samtidigt som intressen för avsändare och mottagare tillfredsställs. 

 Mottagare/butiksägare, vars huvudsakliga intresse berör produkter levererade med kort ledtid. 
 Slutkonsument (invånare och besökare), vars huvudsakliga intresse är att minimera de negativa 

effekterna som uppstår till följd av godstransporter. 
 Kommun och regering, vars huvudsakliga intressen är att skapa en attraktiv stad för invånare och 

besökare: minimera negativa effekter genom effektiva transportprocesser, samt att minimera 
externa effekter från transporter och maximera ekonomiska fördelar. 

 
Lindholm et al. (2014) identifierar fyra huvudsakliga aktörsgrupper: transportkunder (varuägare), 
myndighet- och samhällsplaneringsfunktioner, transportaktörer samt teknik- och fordonsaktörer. 
Transportkunder definierar de som alla de som driver behovet av transporter. Det kan vara varuägare 
(även kommunen kan vara varuägare), mottagare och slutkund. Lindholm et al. (2014) fortsätter och 
menar att varuägaren är en viktig aktör som ofta glöms bort i diskussionen, exempelvis en butik, industri 
eller annan näringsidkare i staden. Citylogistik syftar till att ge varuägaren en bra service framför allt i 
form av en effektiv varuförsörjning, lagerhållning, prismärkning och andra logistiktjänster som kan 
utföras i ett distributionscenter utanför staden. Det ger enligt Lindholm et al. (2014) butiksägarna 
möjlighet att minska deras lageryta och öka försäljningsytan. 
 
De offentliga aktörerna finns på lokal, regional och på nationell nivå och omfattar i Sverige organisationer 
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och myndigheter som Trafikverket och 
Transportstyrelsen. Inom kommuner krävs engagemang från olika delar, exempelvis från trafikkontor, 
exploateringskontor, stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, fastighetskontor, upphandlingsenheter och 
kretsloppskontor beroende på vilka aktiviteter som är tänkta att genomföras. Transportaktörerna är de som 
utför transporten eller på något sätt är inblandade i utförandet av transporter. Det kan vara transportörer, 
speditörer och logistiksystemutvecklare. Transportföretagen är viktiga i ett citylogistikupplägg och de står 
oftast för transporten av de flesta godsmängderna. Men även varuägare genomför ibland sina egna 
transporter. Både fordonstillverkare och aktörer är viktiga i arbetet att utveckla ny teknik för att stödja 
transporten. Dessa aktörer spelar en stor betydelse för att utveckla relevant teknik och minska 
miljöpåverkan från transporter eller till och med minska antalet transporter (Lindholm et al., 2014). 
 
Gammelgaard (2015) skriver att centrala aktörer inom citylogistik ofta väntar på varandra att agera, 
därmed skapas en atmosfär av spänning där inget händer. Detta “frysningstillstånd” bekräftas även av 
Ballantyne et al. (2013) i en komparativ studie om urban transportplanering. Dock skriver Gammelgaard 
(2015) att det oftast är kommunerna som är drivande i frågan om citylogistik, det då de är ansvariga för 
den urbana planeringen. Pettersson et al. (2012) sammanställer de olika intressenternas drivkrafter och 
menar att de aktörerna med flest incitament för effektiva citylogistiklösningar är kommuner och/eller 
myndigheter. Pettersson et al. (2012) skriver vidare att det är kommunen som oftast startar upp 
samlastningslösningar men att, sett till fungerande affärsmodeller, inte är den troligaste aktören som ska 
driva samlastningscentraler långsiktigt. Taniguchi och van der Heijden (2000) menar att 
citylogistiklösningar oftast drivs av privata företag med en varierande support och sponsring av den 
publika sektorn. Därmed, är det enligt Taniguchi och van der Heijden (2000), viktigt att ha ett effektivt 
och utvecklande samarbete mellan såväl privata som publika sektorn för att kunna inse den fulla 
potentialen av citylogistik. 
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4. Projektbeskrivning 
 
I det här kapitlet presenteras projektet som examensarbetet är en del av samt några av de olika aktörerna 
delaktiga i godstransporter inom Norrköpings kommun. 
 

4.1 Projekt さIﾐtegrerad ruttplaﾐeriﾐg och kostnadsdelning inom 

citylogistik ざ 

Det här examensarbetet bygger på ett projekt som genomförs av Linköpings universitet i samarbete med 
Statens väg- och transportinstitut (VTI). Projektet heter “Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning 
inom citylogistik” och syftar till att hitta en lösning hur kostnader för olika samlastningsaktörer ska 
fördelas. Syftet är dessutom att näringslivet ska utvinna positiva effekter genom en effektivare 
citylogistik. Ett effektivare resursutnyttjande leder till att servicen till butiker och kunder i stadskärnan 
kan förbättras. 
 

4.2 Norrköpings kommun 

I Norrköpings kommun har en samordning av varudistributionen och citylogistik initierats. På grund av 
de ökade godstransporterna i tätorterna och distributionen av varor till kommunens egna verksamheter har 
initiativet till samordnad varudistribution tagits. Målet för Norrköpings kommun är att hela stadens 
godstransporter ska inkluderas i en citylogistiklösning (Norrköpings Kommun, 2017a). 
 
Den samordnade varudistributionen ska införas i tre steg. I det första steget, som inleddes i januari 2017, 
skulle samordning av livsmedelsleveranser inom de kommunala verksamheterna genomföras. I det andra 
steget ska alla andra varor inom de kommunala verksamheterna samordnas. I det tredje och sista steget 
ska möjligheten av samordning av kommunens transporttjänster undersökas. Under arbetet med 
införandet av samordnad varudistribution ska även möjligheten till att utveckla citylogistik studeras 
(Norrköpings kommun, 2017a; Norrköpings kommun, 2017b). 
 
Bättre miljö och säkerhet är potentiella resultat av samordning av varudistribution. Att samlasta i en 
central ska minska buller, trängsel och utsläpp av luftföroreningar, men även minska antalet leveranser till 
varje mottagare vilket sparar tid för leverantör och mottagare. Samordning ska även öka trafiksäkerheten 
runt de kommunala verksamheterna (Norrköping kommun, 2017a). 
 

4.3 DHL 

DHL är en världsledande post- och logistikkoncern. DHL finns i över 200 länder i världen och har mer än 
340 000 anställda, något som gör dem till en av världens mest internationella företag (DHL, 2017a). 
 
DHL har i sin organisationsbeskrivning fyra kategorier av logistik som de arbetar inom: DHL express, 
DHL Global Forwarding Freight, DHL Supply Chain samt DHL Mail. DHL:s arbete omfattar express-
leveranser över hela världen med frakttransporter med flygplan, båtar, lastbilar och tåg. DHL erbjuder 
även lagerservice som omfattar både förvaring och allt från paketering till reparationer. DHL erbjuder 
dessutom brevförsändelser samt skräddarsydda och specialiserade försändelser (DHL, 2017b). 
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DHL jobbar med olika gröna lösningar vilka avser att minska 系頚態-utsläppen från deras transporter. Några 
alternativ till att nå minskade 系頚態-utsläpp inom transport och lagring av gods är enligt DHL genom bland 
annat optimerade transportvägar, alternativa fordon och energieffektiva lager. För att nå och utnyttja 
denna potential samarbetar DHL med sina kunder och samarbetet går under namnet GOGREEN (DHL, 
2017c). 
 
Transportsektorn står idag för 14 % av de totala globala 系頚態-utsläppen. DHL:s mål är att nå en 
effektivitetsförbättring på 30 % till år 2020 i jämförelse med 2011. För att nå detta mål är varje 
affärsområde och underleverantör tvungen till att jobba efter samma mål. Samarbete med 
fordonstillverkare sker på kontinuerlig basis för att förbättra energianvändandet och minska utsläppen hos 
DHL:s fordonsflotta. I de byggnader som DHL verkar strävar de efter att förbättra effektiviteten i ljus, 
värme- och kylsystem. Dessa aktiviteter kompletteras genom fokus på förnyelsebara energikällor och 
användandet av naturligt ljus. Optimering av distributionsnätverket är något som har stor potential i 
arbetet mot en bättre miljölösning. DHL arbetar med designen inom deras försörjningskedjor och 
integrerandet av miljöparameterar inom dessa (DHL, 2011). 
 
DHL nämner många olika sätt att minska utsläppen inom varuflödeskedjan. Några sätt som de jobbar med 
är att skapa miljöeffektiva logistikprocesser, samarbeta med kunder för skräddarsydda lösningar och de 
strävar dessutom efter att förbättra effektiviseringsåtgärder och minimera kundens logistikrelaterade 
miljöpåverkan. Områden som har potential till förbättring är enligt DHL: bränsle- och fordonshantering, 
optimering av fordonsflottan, trafikomställning, nätverksutformning och energieffektiva fastigheter 
(DHL, 2017c). 
 
År 2012 startade DHL ett unikt projekt i citylogistik i Chengdu, Kina. Staden är Kinas fjärde största med 
en befolkning på 14 miljoner. Tillsammans med staden Chengdu ingick de i ett projekt för att få en ökad 
förståelse kring citylogistik. I studien analyseras trafikflödet av gods in och ut ur staden och mellan dess 
distrikt. Huvudmålen med projektet är att minska trängsel, förbättra luftkvaliteten samt att förbättra 
effektiviteten inom logistik. I DHL:s arbete är en av huvudstrategierna att implementera ett 
samlastningscenter vilket kommer att bidra till att sänka godstrafiken signifikant, förbättra luftkvaliteten, 
pålitligheten hos transporterna och servicekvaliteten. Ännu en fördel med samlastningscentralen är att de 
kan erbjuda en bättre kontroll över de logistiska processerna genom en större visibilitet inom 
försörjningskedjan. DHL har även andra samarbeten med kommuner runt om i världen gällande 
citylogistik. Tillsammans med olika tekniska partners, exempelvis Siemens, AG, DLR, SAP och Turkcell, 
jobbar även DHL:s logistikavdelning med att optimera urban logistik och trafikflöden (DHL, 2012). 
 

4.4 DB Schenker 

DB Schenker beskriver sig som marknadsledande och att de utvecklar och producerar transporter samt 
logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och 
miljöansvar (DB Schenker, 2017a). 
 
I Sverige erbjuder DB Schenker landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter 
samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. DB Schenkers ambition är att vara bland de främsta 
inom miljö och hållbarhet för att leva upp till såväl dagens som morgondagens miljökrav. Deras ambition 
och strävan gynnar deras kunders effektivitet, det då en minskad miljöpåverkan kräver effektivare 
logistikplanering. Grunden för deras verksamhet är att samlasta produkter från olika avsändare (DB 
Schenker, 2017a).  
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I Sverige har DB Schenker, enligt resultat från 2015, haft 13 miljarder SEK i omsättning, 3 500 anställda, 
4 000 lastbärare, 300 samverkande åkerier med 6 000 anställda och 20,2 miljoner gods- och 
paketsändningar per år (DB Schenker, 2017a). 
 
DB Schenker har ett åkeri som i huvudsak fungerar som transportör inom DB Schenkers inrikes nätverk. 
Det finns två huvudsakliga verksamhetsområden för Schenker Åkeri AB, vilka är fjärrtrafik och 
hämtning/distributionstrafik och kretstrafik. Fjärrtrafiken är den trafik som sker mellan DB Schenkers 
olika terminaler. Det finns ett 30-tal olika linjer som Schenker Åkeri AB ansvarar för, samtliga linjer är 
tidtabellsbundna med fastlagda avgångs- och ankomsttider för att säkerställa en hög kvalitet (DB 
Schenker, 2017b).  
 
DB Schenker (2017b) beskriver två olika transportsätt för fjärrtrafik, beroende på om det är kort eller 
långt avstånd. På korta avstånd bedrivs trafiken med bil och släp, totallängden är 24 meter med en 
totalvikt på 60 ton och maximal lastkapacitet på cirka 35 ton. För långa avstånd går trafiken delvis på 
järnväg och kombitrafik. För att uppnå goda resultat med företagets miljöarbete beskrivs nyttjandet av 
järnvägen som en viktig del (DB Schenker, 2017b). 
 
De transporter som utförs inom ett DB Schenker-distrikts täckningsområde, det vill säga transporter 
mellan DB Schenkers terminal och godsmottagare/avsändare, utförs av verksamhetsområdet 
Hämtning/Distributionstrafik (H/D) (DB Schenker, 2017b). DB Schenker (2017b) beskriver två olika 
tidsintervall under vilka olika leveransarbeten förekommer. De sändningar som ankommit till terminalen 
under natten levereras under förmiddagen. Under eftermiddagen hämtas de sändningar som ska vidare i 
DB Schenkers nätverk under natten, inrikes eller internationellt. För dessa transporter har de vanligen 
fordonstyper med en totalvikt på 15–18 ton och för mindre paketförsändelser sker leveranser med lättare 
distributionsbilar (DB Schenker, 2017b). 
 
DB Schenkers övergripande miljömål är att minska koldioxidutsläppen. I sitt miljöarbete använder sig 
DB Schenker bland annat av nya moderna fordon och bränslen, citylogistik samt chaufförer utbildade i 
sparsam körning (DB Schenker, 2013). 
 

4.5 Postnord 

Den svenska Posten och Post Danmark gick år 2009 samman för att möta de nya utmaningarna till följd 
av globalisering och ökat behov av gränsöverskridande kommunikations- och logistiklösningar. 
Samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten 2009 ledde till att Postnord AB bildades. Postnord hade 
cirka 40 miljarder kronor i omsättning och totalt 35 000 medarbetare och 6 000 utlämningsställen i hela 
Norden år 2015. Postnord levererade år 2015 totalt 5,2 miljarder brev och försändelser samt 130 miljoner 
paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag (Postnord, 2017a). Postnords mission är 
att: 
 

“Med Postnord når man den man vill – i rätt tid, säkert och effektivt” 
 

Postnords vision är:  
”Postnord levererar kommunikations- och logistiklösningar i 

världsklass till nöjda kunder” 
 

Att minska 系頚態-utsläppen med 40 % till 2020 (basåret för minskningarna av 系頚態-utsläpp är 2009) är ett 
av Postnords övergripande miljömål. För att klara av att nå sitt mål transporterar Postnord allt fler brev på 
järnväg och genom att byta till elfordon och genom energieffektiviseringar. Ett problem med dagens 
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regelverk är enligt Postnord att det kräver övernattbefordran av brev, vilket gör att de tvingas till 
flygtransporter som leder till stora 系頚態-utsläpp och höga kostnader. Om regelverket reformeras kan det 
enligt Postnord leda till att de kan minska sina klimatpåverkande utsläpp ytterligare. Sedan 2009 har deras 
utsläpp minskat med nästan 23 % tack vare effektiviseringar i Postnords transportkedja, investeringar i 
bränslesnåla fordon, en ökad andel av elfordon samt ökad inblandning av biodrivmedel i diesel. Postnord 
nämner även att en av de största utmaningarna ligger i att minska utsläppen från tunga transporter och nås 
enklast genom bland annat tåg eller elfordon. Postnord har idag en elfordonsflotta på 5000 fordon och det 
är en av Europas största (Postnord, 2016b). 
 
Postnord nämner i sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning från 2012 att deras vision handlar om att 
vara det miljöriktiga valet för sina kunder. Vägtransporter står för den största delen av Postnord 
koncernens totala 系頚態-utsläpp. För att kunna möta sitt mål arbetar Postnord genom flera miljöriktiga 
lösningar. Under 2012 jobbade Postnord med etableringen av nya terminaler i Sverige. De nya 
terminalerna har en miljöprofil där fler samordnade tågtransporter kan bidra till minskade 系頚態-utsläpp. 
Postnord har arbetat med ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad ständigt för att uppnå logistikförbättringar. 
Ett annat sätt för Postnord att jobba mot minskat 系頚態-utsläpp är att ständigt öka antalet elfordon. Postnord 
skriver att de tar hänsyn till omgivningen och har därmed prioriterat att minska bullret från deras 
verksamhet (Postnord, 2012). 
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5. Litteraturstudie 
 
I följande kapitel presenteras citylogistiklösningen samlastning, konceptet samlastningscentraler samt 
olika projekt som genomförts med användandet av samlastningscentraler och resultatet från dessa. 
 

5.1. Samlastningscentraler 

Det finns en ökad efterfrågan av frekventa- och Just-In-Time leveranser. Med de miljökrav som finns 
samt restriktioner på en redan begränsad infrastruktur bör hållbara lösningar vara i fokus för framtiden. 
Genom att använda urbana godstransportsystem och samlasta gods för leveranser går det att uppnå 
hållbarhet i transportindustrin. Syftet med samlastning är att effektivisera användandet samt att minska 
finansiella- och miljökostnader av transporter. Ett användbart verktyg för att förbättra samlastningen är 
implementerandet av urbana samlastningscentraler, där gods avsett för ett urbant område, sorteras och 
samlastas för en slutgiltig leverans (OECD, 2003). Konceptet med urbana samlastningscentraler har 
testats i flera städer de senaste två decennierna i syfte att minska onödig trafik och genom det, minska 
trängsel och miljöföroreningar (van Duin & Muñuzuri, 2015, sid 115).  
 
Samlastningscentraler används för att få ett smidigt genomförande av “den sista milen”-logistik och att 
undvika behovet av att leverera dellaster in till urbana områden (Kauf, 2016, Allen et al. 2015). “Den sista 
milen” är en term som enligt Nathanail et al. (2016) definierar transporten av gods från en central till 
slutdestinationen (kund). Moroz & Polkowski (2016) skriver att det är den delen av leveranser som bidrar 
till förlängda körrutter och höga miljöutsläpp. Olsson och Woxenius (2012) påpekar dessutom att det är i 
“den sista milen” och urbana områden som den största delen av godstransporter på väg utförs.  
 
Van Duin och Muñuzari (2015, sid 120) hänvisar till en av definitionerna av samlastningscentraler, som 
enligt Best Urban Freight Solutions (BESTUFS) är:  
 

“En logistikanläggning belägen relativt nära det geografiska område 
som den tjänar (exempelvis stadskärna, en hel stad, eller en specifik 
plats eller shoppingcenter), dit många logistikföretag levererar varor 
avsedda för området, från vilken samlastade leveranser genomförs 
inom det området och i vilken en rad andra mervärdestjänster inom 
logistik och detaljhandel tillhandahålls.” 

 
Det finns enligt van Duin och Muñuzari (2015, sid 123) tre skikt av samlastning och de hänvisar till 
Crainic et al. (2009) när de beskriver de olika skikten. Det första skiktet är ingen vilket innebär att det inte 
finns någon fysisk samlastningscentral. Samlastning sker i form av informationsdelning om produkter, 
destinationer, och integrationen av upplocknings- och leveransrutter. Det andra skiktet en nivå innebär att 
samlastning sker i en fysisk central och levereras sedan in till mottagarna i staden. Det tredje skiktet två 
nivåer innebär att samlastning sker i två fysiska centraler. Den ena samlastningscentralen är oftast 
belägen utanför staden och den andra, inne i staden. Den andra samlastningscentralen är oftast en liten 
hubb eller liknande. Varor från den första samlastningscentralen levereras till hubben och samlastas in i 
fordon som är anpassade för tätbefolkade/tätbebyggda stadsdelar. Allen et al. (2012) diskuterade de 
finansiella, sociala och miljömässiga effekterna av att introducera samlastningscentraler i urbana 
områden. Genom att undvika låga fyllnadsgrader i transportfordon, som uppnås genom samlastning i en 
samlastningscentral, minskade godstrafiken i urbana områden. Allen et al. (2012) genomförde en 
litteraturstudie där de undersökte 114 olika planer för samlastningscentraler i 17 olika länder. 
Samlastningscentralerna som undersöktes var uppdelade i tre olika kategorier: 
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i).  Samlastningscentraler som betjänar en del eller hela delen av ett urbant område 

            ii). Samlastningscentraler med en hyresvärd som betjänar stora platser 
            iii).  Samlastningscentraler för byggprojekt. 
 
Allen et al. (2012) skriver att syftet med alternativ i). är att hantera problemen med trängsel, förseningar, 
begränsningar på gatorna och utsläpp relaterade till godstrafik. Alternativ i). betjänar olika sorters 
produkter och är oftast tilldelade ett specifikt område i ett urbant område. Syftet med ii).  är att betjäna 
stora platser som exempelvis sjukhus, flygplatser eller shoppingcenter. Det är inte ovanligt att en 
samlastningscentral betjänar enbart en plats. 
 
Skillnaderna mellan kategorierna i). och ii). är att till skillnad från kategori i). som betjänar ett helt urbant 

område så gäller följande för kategori ii).  

  Samlastningscentralerna kan potentiellt ingå i designen av planeringen av platsen eftersom 
användaren av samlastningscentralen är självständig.  Hyresgästerna i platserna kan potentiellt sett vara tvungna av hyresvärden att använda 
samlastningscentralen.  Avlastningsplatserna brukar vara belägna i en plats som är specifik för avlastning och som inte 
påverkar eller påverkas av annan trafik.  Samlastningscentralen kan potentiellt bli självförsörjande genom att de operationella kostnaderna 
bakas in i hyresvärdarnas hyror. 

 

Samlastningscentralerna i kategori iii).  används för att samlasta materialen som används i 
byggnadsprojekt och kan antingen användas för att betjäna ett specifikt byggnadsprojekt, eller flera. 
Samlastningscentraler av den här sorten brukar oftast vara tillfälliga och enbart betjäna ett 
byggnadsprojekt tills det är färdigställt, men kan kvarhållas för att betjäna andra nyetablerade 
byggnadsprojekt när det första är färdigt. Alla tre typer av samlastningscentraler kan användas för enbart 
samlastning och leverans eller så kan ytterligare aktiviteter utföras, som exempelvis värdeskapande av 
produkter, returnering av gods och avfallshantering med mera (Allen et al. 2012). 
 
Van Duin och Muñuzari (2015, sid 120–121) beskriver hur lösningen med samlastningscentraler kommit 
att växa i en större utsträckning, med etablerade riktlinjer, vilka uppkommit till följd av BESTUFSs 
rekommendationer. Riktlinjerna beskrivs kortfattat enligt följande: 
 

●  Mer offentligt/allmänt organiserade: Samlastningscentralers historik är inte framgångsrik i termer 
av implementering och drivande. För att samlastningscentraler ska förbli attraktiva för företag 
och initiera framgångsrika initiativ, rekommenderade BESTUFS att de ska ledas och drivas av en 
eller flera viktiga kommersiella aktörer (tredjepartslogistiker) som har identifierat de potentiella 
fördelarna med att vara inblandade. Även offentligt stöd visar sig vara nödvändigt i 
forskningsarbete och förstudier för alla typer av samlastningscentraler. För de fall där initialt stöd 
inte gavs kunde varken forskning eller försök till samlastningscentraler starta eller fortsätta. 
Effektiviteten hos samlastningscentraler beror till stor del på förekomsten av lämpliga lokala 
regleringar, inkluderat åtkomstregler för fordon för de zoner som täcks av samlastningscentralen 
och förmåner för de som driver samlastningen. 

●   Medvetenhet: Det finns ett tydligt behov av att öka medvetenheten (inkluderat att förklara 
framgångsrika och misslyckade faktorer) hos lokala myndigheter, återförsäljare och 
transportaktörer för att göra det möjligt för dem att inkludera samlastningskonceptet i deras 
uppsättning av möjliga åtgärder. BESTUFS rekommenderade aktivt stöd kring denna 
medvetenhet under installationsfasen av samlastningskonceptet. Detta åstadkoms genom att 
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utveckla passande riktlinjer, manualer samt verktyg såväl som utbildningsåtgärder för planerare 
av godstransport. 

●   Mer integrerat statligt stöd: BESTUFS rekommenderade att regeringar ska utfärda riktlinjer till 
lokala myndigheter om var man bör överväga etableringen av samlastningscentraler, när det rör 
sig om förslag till stora utvecklingsprojekt eller när stadskärnor är under omstrukturering. Det 
rekommenderades även av OECD (2003) att de statliga myndigheterna behöver ta initiativ och 
bistå med tydliga politiska mål och ramverk under vilka skräddarsydda lokala åtgärder kan 
planeras och implementeras. Det huvudsakliga nationella målet bör vara hållbara godstransporter, 
vilket i sin tur kräver utveckling av urbana godstransportsystem på en social, ekonomisk och 
miljömässig basis. Både kortsiktiga och långsiktiga strategier bör utvecklas under detta mål. 

 
Principerna bakom samlastning har alltid funnits i någon form och det är uppenbart att olika leveranser 
måste slås samman för att uppnå ett effektivt distributionssystem i en stad. “Sammanslagning i olika 
depåer” medför att olika transportföretag kan kombinera deras frakter. Det här medför att fordonens 
fyllnadsgrader ökar kraftigt och därmed så minskar antalet fordon i stadskärnan. Eftersom fordonen är 
fullastade från start så medför det till att fler stopp per fordon görs samt att rutter och tider kan 
kombineras (van Duin & Muñuzari, 2015, sid 116). 
 
Allen et al. (2015, sid 304) genomförde en litteraturstudie om samlastningscentraler baserad på  
Urban Freight Consolidation Centres Final Report skriven av Browne et al. (2005). Resultatet av 
litteraturstudien visade att implementationen av samlastningscentraler bidrog till att minska: antalet 
fordonsresor med 30 till 80 %; antalet fordonskilometer med 30 till 45 %; luftförorenande utsläpp med 25 
till 60 % samt att fordonens fyllnadsgrader ökade med 15 till 100 %. Allen et al. (2012) skriver att 
transportföretagen erhåller stora fördelar med att leverera till en samlastningscentral eftersom de slipper 
att leverera i tätbefolkade urbana områden och till galleriors lastkajer där de sedan måste gå med godsen 
till butikerna. Transportföretagen sparar tid och därmed pengar genom att leverera till 
samlastningscentralerna. Allen et al. (2012) menar att det är mer troligt att samlastningscentralerna blir 
självförsörjande ifall man kan hitta ett lämpligt sätt där användarna av centralen kan bidra till de operativa 
kostnaderna. 
 
Allen et al. (2012) presenterar resultaten av vad de har kommit fram till i den litteraturstudien som de 
genomfört. I resultatet beskrivs samlastningscentralers påverkan på trafik och miljö, organisatoriska drag, 
finansiella problem och operationella tillämpningar. Samlastningscentraler ger en möjlighet till att 
förbättra transportfordonens fyllnadsgrader och därmed minska den totala sträckan som fordonen åker. En 
minskning av totala sträckan som fordonen åker leder enligt Allen et al. (2012) till att 
godstransportresornas utsläpp av växthusgaser minskar och att luftkvaliteten förbättras. Eftersom 
samlastning av gods minskar antalet godstransporter så minskar tiden som transportfordon spenderar på 
gatan samt den plats de upptar när avlastning av gods ska ske.  
 
De numeriska resultaten i studien av Allen et al. (2012) var begränsade eftersom de endast erhöll resultat 
från 24 samlastningscentraler av de 68 samlastningscentraler som undersöktes. Från de 24 
samlastningscentralerna kunde Allen et al. (2012) konstatera att utsläppen av växthusgaser minskade med 
25 till 80 %, fyllnadsgraden förbättrades med 15 till 100 %, fordonsresor och fordonskilometer minskade 
med 60 till 80 %. De här förändringarna gällde enbart aktiviteterna som skedde från 
samlastningscentralerna till slutdestinationerna. 
 
Allen et al. (2015, sid 304) menar dock att de potentiella fördelarna, som gäller transport och miljö, som 
erhålls från att implementera en samlastningscentral måste jämföras med de potentiella kostnaderna som 
uppkommer av att implementera samlastningscentraler. Kostnaderna som kan uppkomma är exempelvis 
kapital- och driftskostnader för samlastningscentralen, det ytterligare steget i försörjningskedjan, problem 
med säkerhet, ansvar och kundservice som uppkommer när externa företag hanterar gods (Allen et al. 
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2015, sid 304). Kauf (2016) skriver att samlastningscentraler inte har uppnått den önskade effektiviteten, 
men att potentialen för vad som kan uppnås med samlastningscentraler är enorm. Kauf (2016) hävdar att 
de logistiska funktionernas komplexitet, bristen på information och det stora antalet distributionsföretag 
är anledningarna till föregående misslyckanden av citylogistikkonceptet. 
 
Browne et al. (2005) presenterar, i tabell 4 fritt översatt från engelska, de största för- och nackdelarna med 
samlastningscentraler. Bland fördelarna nämns växlingen från en “push” till “pull”-logistik. “Push” är en 
styrprincip inom logistik och produktion som enligt Oskarsson et al. (2013, sid 148) innebär att prognoser 
styr planeringen och genomförandet av logistiska processer. Även “pull” är en styrprincip, men där utgår 
man från marknadens efterfrågan när planeringen och genomförandet av logistiska processer ska ske.  
 
Tabell 4: För- och nackdelar med samlastningscentraler, fritt översatt från engelska (Browne et al. 2005, sid 5). 

Fördelar       Nackdelar       

Miljömässiga och sociala fördelar som resultat Potentiellt höga anläggnings- och driftkostnader 

av mer effektiva och mindre störande        

transportoperationer inom urbana områden.         

Bättre planering och implementering av Svårigheter för en enstaka samlastningscentral 

logistiska operationer, med möjlighet att hantera ett brett sortiment av gods som 

att introducera nya informationssystem flödar in till och ut från ett urbant område, 

samtidigt som samlastningscentraler på grund av exempelvis olika hanterings- och 

introduceras.     lagringskrav.     

Förbättrad lagerkontroll, produkttillgänglighet Kan resultera i en ökad leveranskostnad på  

och kundservice.    grund av det ytterligare steget i försörjnings- 

Public relations-fördelar för de deltagande kedjan som oftast förelägger en kostnad. 

aktörerna.       Men att det beror på hur väl centralen är 

En potentiellt bättre resursanvändning vid integrerad i försörjningskedjan och till 

leveranspunkterna.     vilken utsträckning alla kostnader och fördelar 

Specifika transportfördelar.   anses vara.     

Möjlighet att främja en växling från push till Enstaka samlastningscentraler i ett urbant 

pull-logistik genom en bättre kontroll och  område anses vara oattraktivt för vissa  

sikt av försörjningskedjan.    leverantörers flöde på grund av graden av 

Potential till att länka samman med en bredare omläggning av de normala rutterna. 

policy och lagstiftningsinitiativ.    Avsaknaden av lagar som begränsar fordonen 

Teoretiska cost-benefits av att kontraktera som inte ingår i samlastningsplanen. 

"den sista milen".     Förlusten av direkt kontakt mellan leverantörer 

Möjligheter till att utföra värdeskapande och kunder.    

aktiviteter.               
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5.1.1 Finansiering av samlastningscentraler 

 
Enligt Lindholm et al. (2014) menar Regeringens logistikforum att potentialen i förbättrad citylogistik är 
stor. Enligt deras bedömning kan man reducera godstransporternas utsläpp i stadskärnor med upp till 70 
% till år 2030. Lindholm et al. (2014) hävdar också att många av de samlastningsprojekt som genomförts 
i svenska kommuner visar på positiva resultat. Dock har de projekten enligt Lindholm et al. (2014) 
avslutats utan att ha några större effekter, det till följd av brist på långsiktighet, brist på fungerande 
affärsmodeller och att nödvändiga partners inte har involverats tillräckligt tydligt i processen. Ett annat 
problem som definieras av Lindholm et al. (2014) har varit att många demonstrationsprojekt tagit slut när 
finansieringen nått sitt slut, detta trots de uppvisade positiva resultaten. Även Crainic (2008) beskriver 
problemet med tidigt avslutade citylogistikprojekt. Problemen beror på att det finns inga eller väldigt få 
privilegier för deltagande företag, samt att projekten oftast är privata initiativ och tänkta att bli lönsamma 
under en kort period. Dessa egenskaper är enligt Crainic (2008) grundläggande till att de flesta projekten 
avslutats när den finansiella supporten från olika EU-projekt tog slut. I de projekt som fortlöpt har 
involverandet av kommuner och staten visat sig ha en avgörande roll, exempelvis där trafikregler 
ändrades för att tillåta fler leveranstimmar, detta skriver Crainic (2008) och nämner framgångarna och 
kontinuiteten hos projekten utförda i Holland som exempel. 
 
Att bedriva en samlastningscentral är kostsamt. Allen et al. (2012) skriver att det utan lokala eller statliga 
finansiella medel inte är troligt att några planer om en samlastningscentral kommer att genomföras eller 
ens lyckas. Om en samlastningscentral planeras i samband med en stor ny utveckling som exempelvis ett 
byggnadsprojekt så är det mer troligt att en samlastningscentral kommer att lyckas. Allen et al. (2012) 
menar att en samlastningscentral måste, sett från ett medel- eller långsiktigt perspektiv, vara 
självförsörjande då subventioner inte är en önskvärd lösning. Meningen med de flesta 
samlastningscentralerna är att de ska vara självförsörjande och att användarna av centralerna ska betala 
mer med tiden, medan subventionerna minskar (Allen et al. 2012). 
 
Allen et al. (2012) skriver att i många samlastningscentraler betalas inga operativa kostnader av 
transportföretagen som levererar gods till centralerna. Godset som levereras från samlastningscentralen 
betalas av mottagarna. Men enligt Allen et al. (2012) finns det undantag som exempelvis i Monaco, där 
både transportföretag och mottagare betalar och bidrar till de operativa kostnaderna. 
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5.2 Samlastningsprojekt 

Nedan presenteras några av de samlastningsprojekt som implementerats och drivs tillsammans med 
resultaten som erhållits från dem. 
 
 
5.2.1 München, Tyskland 

 
Russo och Comi (2010) beskriver två olika samlastningsprojekt som implementerats i Europa. Det ena av 
dem “City Logistik Zentrum” (CLZ) i München. Samlastningscentralen i München är av typen Urban 
Distribution Centre (UDC) där en terminal, som är tillgänglig via järnväg, distribuerar gods till affärer i 
centrala München. Russo och Comi (2010) skriver att butikerna som använder sig av CLZ som ett 
centrallager måste ta emot minst 40 % av deras leveranser via järnväg och den slutgiltiga distributionen 
av gods in till stadens centrala detaljhandelsområden måste ske genom samordnade leveranser med 
lastbil. De som använder sig av samlastningscentralen har även ett reducerat pris i jämförelse med de 
vanliga hyrorna för affärslokaler i centrum. 
 
 
5.2.2 Padua, Italien 

 
Russo och Comi (2010) skriver att samlastningsprojektet i Padua hade stor framgång. Projektet är 
resultatet av en överenskommelse 2004 mellan kommunen, provinsen, handelskammaren, APS Holding 
Spa och Padova Interporto Spa. Stadsrådet i Padua, vilka varit en bidragande faktor till projektet, har 
introducerat några operativa incitament som bland annat ger fordon som kör från samlastningscentralen 
24-timmars tillgång till att köra in i stadskärnan, tillgång till att använda bussfält och reserverade fält för 
lastning samt lossning. Projektet i Padua lyckades enligt Russo och Comi (2010) uppnå positiva 
miljömässiga resultat. Mellan åren 2005 och 2007 ökade antalet leveranser från cirka 44 000 till 64 000, 
en ökning med cirka 43 %, trots detta lyckades man minska körningar från centralen med 11 000 
km/månad och 270 tur- och returresor/månad. Utöver det lyckades man även enligt Russo och Comi 
(2010) minska externa kostnader med 174 000 euro/år, 132 500 euro/år av dessa var kopplade till 
minskning av utsläpp, 22 600 euro/år med minskning av buller, 12 400 euro/år med minskning av 
olycksfrekvenser och 6 500 euro/år med minskning av energianvändning. För samlastningscentralen som 
användes i Padua levererades allt gods förutom färskvaror. 
 
 
5.2.3 Broadmead, Bristol, England 

 
I en rapport skriven av Allen et al. (2007) presenteras samlastningsprojektet i Bristol, England: 
 
Försöket med samlastningscentralen i shoppingkvarteret Broadmead, Bristol, startades 2004 med målet 
att erhålla fördelar av samlastning till leverantörer, återförsäljare (potential till värdeskapande aktiviteter 
och förbättrad försörjningskedja) och samhället (bland annat, mindre trängsel och förbättrad luftkvalitet). 
De involverade i projektet var Bristols kommun, The Broadmead Board (ett samarbete mellan kommun 
och butiker i Broadmead), The Galleries Shopping Centre (en galleria i Broadmead, Bristol), Business 
West (ett ideellt företag som hjälper nystartade företag) och Exel EU medel genom Vivaldiprojektet. 
(Allen et al., 2007) 
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Allen et al. (2007) beskriver att samlastningscentralen placerades 25 minuter utanför Broadmead nära två 
strategiska vägnätverk och leveranserna skedde från samlastningscentralen till stadskärnan med två 
lastbilar. De möjliga kunderna till samlastningscentralen var identifierade som medelstora återförsäljare 
med gods som inte bestod av färskvaror eller varor av högt värde. Deltagandet i samlastningsprojektet var 
frivilligt för återförsäljarna och år 2007 var 51 återförsäljare deltagande.  
 
Resultaten som kunde presenteras för år 2004 och 2005 var att mellan maj och december 2004 ökade 
antalet rullburar som passerade stadskärnan från 101 till 401 stycken samtidigt som antalet fordonsresor 
till stadskärnan minskade med 68 %. Fram till oktober 2005 hade 42 772 fordonskilometer sparats in, 
vilket resulterade i att 11,0 kg av 鶏警など-utsläpp, 0,8 kg av 軽頚�-utsläpp och 5,29 ton av 系頚態-utsläpp 
sparats in (Allen et al., 2007). 
 
År 2007 förlängdes försöksperioden för samlastningsprojektet i Broadmead, Bristol. 
 
 
5.2.4 La Petite Reine, Paris, Frankrike   

 
Samlastningsprojektet som utfördes av företaget La Petite Reine presenteras av Allen et al. (2007) och är 
ett projekt som startades år 2003 med målet att testa alternativa fordon för slutleveranser och minska 
inverkan från godstransporter i urbana områden. De involverade i projektet var företaget La Petite Reine 
som skulle utföra leveranserna, staden Paris som stödde La Petite Reine och ADEME (Franska 
myndigheten för miljöstyrning) som stödde projektet finansiellt. 
 
I området La Petite Reine skulle två typer av elektriska trehjulingar användas för dagliga leveranser. 
Trehjulingarna klarade av en last på 100 kg, 450 liters volym och kunde köra i högst 20 km/h. I början av 
projektet skulle de fyra centrala arrondissementen (stadsområden) betjänas av La Petite Reine men 
betjäningen utökades sedan till hela staden (Paris). De gods som framförallt skulle levereras av La Petite 
Reine under försöksperioden var matprodukter, blommor och andra mindre paket samt utrustning med 
mera. Två år efter att projektets start hade antalet trehjulingar ökat från 7 till 19 stycken. (Allen et al., 
2007) 
 
De som deltog i projektet var enligt Allen et al. (2007), större transportleverantörer som använde La Petite 
Reines tjänster, återförsäljare och andra Paris-baserade företag. Allen et al. (2007) skriver att deltagandet 
var frivilligt och resultaten av projektet var att från första månaden i projektet var antalet resor 796 och 
den 24:e månaden var antalet resor 14 631. Antalet paketleveranser ökade och från att ha varit 51 % av 
alla leveranser var antalet paketleveranser 97 % efter 2 år. Leveranserna med trehjulingarna har sparat in 
cirka 150 000 km resor med diesel, vilket innebar undvikandet av 112 ton 系頚態-utsläpp, 280 kg 軽頚�-
utsläpp och 1,43 ton 系頚-utsläpp. 
 
 
5.2.5 Heathrow Airport Retail UCC, London, Storbritannien 

 
Samlastningscentralen på Heathrows flygplats presenteras av Allen et al. (2007) och startade sin 
försöksperiod år 2000 och belönades med ett 5-årskontrakt år 2001. Samlastningscentralen är ännu idag 
operativ.  
 
Målet med samlastningscentralen är enligt Allen et al. (2007) att minska trängsel på flygplatsens vägar 
samt till och från flygplatsen, förbättra miljön, minska hanteringskostnaden, förbättra avfallshanteringen 
och förbättra leveranserna till återförsäljarna på flygplatsen. 
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Aktörerna i samlastningslösningen är den brittiska flygplatsmyndigheten och en logistikleverantör. 
Samlastningscentralen är belägen utanför flygplatsens område och alla leveranser av varor till flygplatsen 
(förutom nyhetstidningar och varor med högt försäkringsvärde) transporteras dit. I samlastningscentralen 
tas varor emot och sorteras efter mottagare och packas på lastvagnar. Anställda på samlastningscentralen 
levererar sedan allt gods till mottagarna (återförsäljarna) på flygplatsen. I starten av försöksperioden med 
samlastningscentralen var deltagandet för återförsäljarna på Heathrows flygplats frivilligt, men sedan året 
2004 är deltagandet obligatoriskt (Allen et al., 2007). 
 
Resultaten som framgick av samlastningscentralen är enligt Allen et al. (2007) att centralen tog år 2004 
emot 20 000 fordonsleveranser, vilket ledde till att 45 000 butiksleveranser som skulle ske direkt till 
återförsäljare istället resulterade i 5 000 fordonsleveranser från samlastningscentralen. Antalet 
fordonsresor minskade med cirka 70 % genom användandet av samlastningscentralen. Sparandet av 系頚態-
utsläppen blev 1 200 kg per vecka, år 2003 och 3 100 kg per vecka, år 2004. 
 
 
5.2.6 Hammarby, Stockholm, Sverige 

 
I BESTUFS Good Practice Guide on Urban Freight Transport (2007) presenteras en samlastningscentral 
för ett byggprojekt i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Samlastningscentralen introducerades våren 
2001 och avslutades 2010 då alla byggnader var färdigbyggda.  
 
Allen et al. (2007) skriver att byggprojektet i Hammarby sjöstad var en av de största i Sverige där 8 000 
lägenheter byggdes och målet med samlastningscentralen var att minska påverkan som bygget skulle ha 
på områdena runt om och i Hammarby. Påverkan skulle minskas genom att koordinera varje leverans så 
att inga onödiga turer skedde runt byggarbetsplatsen. 
 
Samlastningscentralen var belägen vid entrén till bygget och nästan allt byggmaterial levererades till 
samlastningscentralen där de lagrades kortsiktigt (ideellt max 5 dagar) i väntan på användning. 
Leveranserna från samlastningscentralen till bygget skedde på JIT-basis. Betong- och stålmaterialet 
levererades inte till samlastningscentralen utan direkt till bygget, men leveranserna samordnades via 
samlastningscentralens schemaläggningssystem för att undvika leveranskrockar (Allen et al., 2007). 
 
De aktörer som var involverade i samlastningscentralen var entreprenörerna som skulle bygga 
lägenheterna, investerare av bygget och Stockholms stad. Alla entreprenörer var tvungna att använda sig 
av samlastningscentralen vid leveranser av byggmaterial, förutom vid leveranserna av betong- och 
stålmaterial (Allen et al., 2007). 
 
Resultaten av Hammarby har delvis presenterats av Ottoson (2005) eftersom samlastningsprojektet i 
Hammarby varade till 2010 och rapporten är skriven 2005. 
 
I Ottosson (2005) har ett antal indikatorer mätts och jämförts med hur dessa indikatorer skulle se ut om 
det inte fanns någon samlastningscentral. I tabell 5 presenteras några av indikatorerna, vilken måttenhet 
de mätts i och värdet av indikatorn utan en samlastningscentral (före) och med en samlastningscentral 
(efter) som används till sin fulla kapacitet. 
 
Tabell 5 visar resultaten av införandet av en samlastningscentral och resultaten visar förbättringar av alla 
indikatorer som har presenterats. En del indikatorer som inte har tagits med saknar resultat eller så har 
resultatet bakats ihop med ett annat. 
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Tabell 5: Resultat av samlastningscentralen i Hammarby. Tabellen är omstrukturerad från Ottosson (2005). 

Indikator  Enhet Före Efter  

Energianvändning joule/år 1600 G (giga) 170 G (giga) 系頚態-utsläpp ton/år 119 12.5 軽頚�-utsläpp ton/år 0,729 0,077 鶏警-utsläpp kg/år 12,3 1,3 

Bullernivåer dB(A) 55 dB(A) fler än 360 
gånger/dag 

55 dB(A) fler än 260 
gånger/dag 

Fordonskilometer fordonskilometer/dag 64 26 

Fyllnadsgrad %  ~50 85 

Tid i kö/stopptid minuter/resa ~60 6 

Små leveranser fordon/dag 219 169 

 
 
5.2.7 South Bermondsey, London, England 

 
Browne et al. (2012) beskriver en 5 000 兼態 stor samlastningscentral, fem kilometer söder om City of 
London, en kommun inom London, som kom att försörja fyra stora byggarbetsplatser i London. Det var 
under åren 2005–2007 som detta försöksprojekt drevs under namnet London Construction Consolidation 
Centre. Samlastningscentralen var ämnad för snabba flöden, med en JIT-basis, av material från 
leverantörer till arbetsplatser med en lagringstid begränsad till tio dagar. Enligt Browne et al. (2012) var 
syftet med projektet att minska antalet leveranser direkt till byggarbetsplatserna och därmed även minska 
trafikträngsel samt fordonsutsläpp. Ett annat stort mål var att bedöma de fördelar som ett sådant 
implementerat system kunde ge. 
 
För det material som levererades via samlastningscentralen, uppskattades det att antalet leveranser via 
fordon till de fyra byggarbetsplatserna minskade med 60–70 %. Det uppskattades dessutom att detta 
resulterade i en minskning med 70–80 % av 系頚態-utsläpp för dessa flöden (Browne et al., 2012). 
 
 

5.2.8 City of London, England 

 
En av de större leverantörerna av kontorsprodukter till företag i England tog år 2009 ett beslut att starta ett 
nytt temporärt urbant leveranssystem i London, för att minska miljömässiga effekter av deras 
leveransprocesser. Försöket stöddes av London Borough of Camden, en kommun i London på ca 200 000 
invånare, City of Westminister, en kommun med ca 200 000 invånare samt City of London, även känd 
som stadskärnan i staden (Browne et al., 2012).  
 
Tidigare hade leveranser skett genom 3,5 tons dieseldrivna skåpbilar från ett lager beläget 29 km från 
London. Sju skåpbilar utförde större delen av leveranserna till kunder inom City of London. Ett totalt 
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antal av 1200 paket levererades varje dag och varje skåpbil var lastad med omkring 140–180 paket. Det 
här ledde till att området för leveranser av kontorsprodukter var tungt trafikerat, något som låg till grund 
för implementerandet av det urbana leveranssystemet. Under testperioden kom leveransprocesserna att 
förse samma kunder med samma volymer av gods. Det som istället skilde sig åt var att man etablerade en 
mindre urban samlastningscentral, nära beläget “Tower of London” i City of London. London Borough of 
Camden bidrog finansiellt med en liten del till projektet. Alla andra kostnader betalades av leverantörerna, 
som förväntade sig att det nya systemet skulle ha liknande kostnader som det innan (Browne et al., 2011). 
 
Leveranserna gick till på så sätt att ett 18-tons godsfordon användes för att leverera pallar från 
leverantörernas lager i förortsdepån till samlastningscentralen i City of London. Leveransen skedde över 
natten. Elektriska trehjulingar och elektriska skåpbilar användes för palll-everanser från 
samlastningscentralen till kunderna i City of London. Användandet av dessa fordon bidrog inte till någon 
konsumtion av fossila bränslen eller utsläpp av växthusgaser. Elektriciteten köptes från en miljövänlig 
elektricitetsleverantör som framställde elektriciteten genom förnyelsebara källor. Till en början användes 
fortfarande dieseldrivna skåpbilar för tyngre leveranser men i slutet av testperioden kom alla leveranser 
genom samlastningscentralen att ske med elektriska skåpbilar och trehjulingar. Testperioden började i 
november 2009 och fortsatte till juli 2010. Under juli användes sex trehjulingar och tre elektriska 
skåpbilar varje dag från samlastningscentralen. En dieseldriven lastbil användes för att transportera gods 
från förortsdepån till samlastningscentralen (Browne et al., 2011). 
 
Tabell 6 visar leveranssystemet i oktober 2009 före implementeringen av projektet, då endast dieseldrivna 
skåpbilar användes från förortsdepån, samt i maj 2010, när alla leveranser skedde genom trehjulingar och 
elektriska skåpbilar via samlastningscentralen. Vid denna period hade även alla dieseldrivna verksamheter 
från förortsdepån slutat. Tabellen visar effekterna av de två systemen vad gäller distans som färdats och 
utsläpp av växthusgaser. Resultaten från tabellen visar att en minskning på 20 % av total distans per pall 
för alla fordon kunde erhållas genom det nya systemet. Det totala utsläppet av 系頚態 per pall som levererats 
var 54 % lägre i maj 2010 än det var i oktober 2009. Detta var till följd av att totala distansen som färdats 
per pall minskats samt att elektriska fordonen enbart använde bränsle genererad från förnyelsebara och 
kolfria källor. Dock ökade den totala distansen per pall med 349 % inom City of London i maj 2010. 
Denna ökning skedde till följd av att de elektriska skåpbilarna och trehjulingarna har en mindre 
lastningskapacitet än dieselskåpbilarna, tillsammans med de utsatta leveranstiderna som behövde 
uppfyllas. Detta ledde till ett behov av ökad leveransaktivitet per dag och därmed ökade distansen per 
pall. 系頚態-utsläppen sjönk med 49 % per pall mellan förortsdepån och City of London och med 83 % inom 
City of London (Browne et al., 2011). 
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Tabell 6: Jämförelse av distanser och utsläpp av växthusgaser före och under testperioden (Browne et al., 2011, sid 4). 

  
Ingen 
samlastningscentral. 

Med 
samlastningscentral. 

  
Fordonsflotta: 7 
dieseldrivna skåpbilar 

Fordonsflotta: 6 
trehjulingar, 3 
elektriska skåpbilar, 
1 dieseldriven lastbil 

Distans färdad i City of 
London km per pall: 0,06 0,27 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - 349% 

Distans färdad i resten av 
London km per pall: 0,36 0,07 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - -82% 

Distans färdad i hela 
London km per pall: 0,41 0,33 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - -20% 系頚態-utsläpp i City of 

London 系頚態-utsläpp per pall: 0,020 0,003 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - -83% 系頚態-utsläpp i resten av 

London 系頚態-utsläpp per pall: 0,122 0,062 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - -49% 系頚態-utsläpp i hela London 系頚態-utsläpp per pall: 0,142 0,065 

  
Jmf. med innan testperiod 
(%) - -54% 

 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att elektriska trehjulingar erbjuder flera fördelar jämfört med 
dieselbilar, exempelvis: lägre inköpskostnader, skatt, försäkring, förvaring och avskrivningskostnader. 
Trehjulingarna kan parkeras enklare än skåpbilar, de ges ingen straffavgift för lastnings- och 
lossningsöverträdelser. Trehjulingar anses dessutom som mindre skrämmande och som säkrare fordon att 
använda sig av i ett stressigt urbant område med begränsade utrymmen (Browne et al., 2011). 
 
 
5.2.9 Yokohama, Japan 

 
Ett kooperativt leveranssystem med en samlastningscentral implementerades av en samling av 
butiksägare inom detaljhandeln på shoppinggatan Motomachi i Yokohama, Japan. Systemet var det första 
kooperativa leveranssystem där en samling av återförsäljare, bestående av ungefär 300 butiker, var 
ansvariga för hanteringen av systemet. Samarbetet och hanterandet av systemet stöddes delvis av 
Yokohamas kommunalråd och lokalpolis. Målet med leveranssystemet var att förbättra miljön 
(exempelvis luftkvaliteten och buller), att skapa större utrymmen för fotgängare samt förhindra 
trafikolyckor. Målen förväntades att nås genom att minska antalet lastbilar som körde och parkerade vid 
shoppinggatan (Browne et al., 2012).  
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Browne et al. (2012) nämner att trafiken på shoppinggatan Motomachi var tung och att volymen ständigt 
var ökande. Det fanns inte tillräckligt med parkeringsplatser i området och detta ledde till att många bilar 
parkerade olagligt på gatan. Det här ledde enligt Browne et al. (2012) till en försämring av miljön, både i 
luftkvalitet, buller och trafiksäkerhetsproblem. År 1999 etablerades ett projektteam bestående av 
butiksägare och slutligen, år 2004, etablerades och startades en samlastningscentral. Browne et al. (2012) 
skriver att projektteamets initiala mål var att etablera ett kooperativt leveranssystem med en 
samlastningscentral, att säkra parkeringsplatser för godsfordon, eliminera olagligt parkerade bilar, 
förbättra gatukorsningar och introducera fordon med låga utsläpp. 
 
Samlastningscentralen är belägen en kilometer ifrån shoppinggatan. Browne et al. (2012) beskriver 
systemet och skriver att lastbilarna kör sina pallar avsedda för shoppinggatan Motomachi till 
samlastningscentralen, där en nyetablerad operatör av det kooperativa leveranssystemet lastar om pallarna 
till fordonen med låga utsläpp. Vid tre miljöstationer omlastas pallarna slutligen till motorlösa vagnar som 
sedan levereras till butikerna. Tomma pallar samlas dessutom in hos butikerna och levereras till 
transportörerna som har ett avtal med butikerna.  
 
Figur 4 visar en förenklad version av det kooperativa leveranssystemet som användes i Yokahama. De 
svarta pilarna i figur 4 illustrerar returer och de blåa pilarna, leveranserna framåt i godstransportflödet.  

 
Figur 4: En förenklad version av det kooperativa leveranssystemet som användes med samlastningscentralen i Yokohama 

(Browne et al., 2012, sid 26). 

Browne et al. (2012) nämner att det är omkring 20 transportföretag som anslutit sig till systemet och att 
de då betalade 150 japanska Yen (JPY), vilket motsvarar omkring 12 SEK, för varje pall som de levererar 
eller tar emot. 
 
Browne et al. (2012) skriver även om de fordon med låga utsläpp som användes för transport mellan 
samlastningscentralen och de tre miljöstationerna. Fordonen använde komprimerad naturgas som 
drivmedel. Browne et al. (2012) hävdar att det kooperativa leveranssystemet kan reducera lokala 
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föroreningar, inte enbart genom att minska totala fordonskilometer genom en ökad fyllnadsgrad, utan 
även genom de mindre utsläpp som kommer till följd av fordon drivna av komprimerad naturgas och de 
vagnar som körs från miljöstationerna till butikerna. 
 
 
5.2.10 Utrecht, Holland 

 
Utrecht är Hollands fjärde största stad med en befolkningsmängd på 300 000 invånare. Enligt Browne et 
al. (2012) har det funnits en lång tradition med att stödja samlastningscentraler och citylogistiktjänster. 
Browne et al. (2012) nämner att det finns två initiativ i staden som är marknadsstyrda system, de är 
“greencity distribution” och ”Binnenstadservice”. Det första initiativet, är ett gemensamt samarbete 
mellan olika transportföretag. Företagen samlastar sina leveranser för stora nationella kunder och de 
erbjuder dessutom tjänster i ett stort antal städer som Haag och Amsterdam. Browne et al. (2012) skriver 
att samarbetet resulterade i en ökad effektivitet av transportverksamheten och därmed en minskning av 
antalet fordonskilometer. Binnenstadservice beskrivs av Browne et al. (2012) som ett initiativ i staden 
Nijmegen som fokuserar på mottagare istället för transportföretag. Mottagarna, vilka oftast är butiksägare, 
frågar Binnenstadservice om att ta emot deras gods från transportföretagen för att sedan leverera det när 
det behövs av butiken. Browne et al. (2012) hävdar att denna tjänst nu finns etablerad i åtta städer i 
Holland, inkluderat Utrecht. 
 
Browne et al. (2012) skriver att en handlingsplan för godstransport togs fram år 2010 i syfte att ta itu med 
transporten på ett smartare sätt: i arbetet med att göra det smartare var syftet dessutom att ta itu med 
frågor gällande luftkvalitet och klimatförändringar. Browne et al. (2012) nämner några initiativ som 
implementerats i staden och bland de initiativen finns implementerandet av samlastningscentraler. Enligt 
Browne et al. (2012) finns det totalt fyra samlastningscentraler, som drivs och finansieras av 
logistikföretag från den privata sektorn, samtliga är officiellt erkända av stadens myndigheter. Fordonen 
som kör från samlastningscentralerna har tillåtelse att använda sig av busskörfält och de behöver inte ta 
hänsyn till de tidsbegränsningar som finns i gångområden i staden. För att räknas som en erkänd 
samlastningscentral måste den, enligt Browne et al. (2012), förse minst 100 leveransadresser inne i 
stadskärnan under en genomsnittlig arbetsdag. Samlastningscentralen måste dessutom vara belägen högst 
10 kilometer ifrån stadskärnan och fordonen som kör från samlastningscentralen måste vara miljövänliga. 
 
Browne et al. (2012) nämner även “Cargohopper”, ett litet elektriskt drivet vägtåg som drar tre vagnar 
som har containrar lastade med paket. Fordonet används för distributionen inom stadskärnan och det är ett 
privat initiativ, men som uppkom efter ett möte med stadens myndigheter. Containrarna lastas i en 
samlastningscentral utanför staden och transporteras sedan till en hubb belägen i stadskärnan, nära till de 
avsedda leveransområdena. Vid hubben lastas containrarna på “Cargohopper” vagnarna. Browne et al. 
(2012) nämner att “Cargohopper” har varit verksam sedan 2011 och att ett till fordon är planerat att 
introduceras. 
 
Binnenstadservice, som beskrivits ovan, förser enligt Browne et al. (2012) också en samlastningscentral i 
Utrecht med service och slutleverans. Förutom leveranser skriver Browne et al. (2012) att de också 
erbjuder lagring, hemleverans till kunder, returlogistik, märkning- och prissättningstjänster. 
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5.2.11 Frankrike 

 
Browne et al. (2012) skriver att allt fler städer i Frankrike börjat engagera sig i experiment rörande 
logistiken i staden och några av huvudområdena för initiativen har varit: regleringar, gemensamt bruk av 
utrymme och anläggningar och samlastning. I Frankrike nämner Browne et al. (2012) La Rochelle och 
Monaco som två städer där det finns en aktiv samlastningscentral. Browne et al. (2012) hävdar att La 
Rochelle jobbat mycket med experiment rörande transporter med låga utsläpp och att man vid år 2001 
introducerade en flotta med elektriska skåpbilar för att leverera från samlastningscentralen in till 
stadskärnan.    
  
Browne et al. (2012) nämner att Bordeaux, Paris, Lyon, Clermont Ferrand, Rouen, Montpellier och andra 
städer har introducerat lokala logistikplatser, på franska kända som “Espaces Logistiques de Proximité”. 
Dessa mindre platser beskrivs enligt Browne et al. (2012) vara mellan 500 till 1 000 兼態 stora och är en 
typ av mindre samlastningscentra 
 
l. De flesta projekten har satts igång av den privata sektorn, men att stadens roll är viktig då det finns ett 
behov av allmänna utrymmen, exempelvis bilparkeringar eller annat utrymme. Browne et al. (2012) 
skriver att staden hyr utrymmet där samlastningscentralen är belägen till ett speciellt “logistikpris”, som 
inte reflekterar det sanna marknadsvärdet. Detta leder till att städerna kan bidra till att säkerställa att 
logistikverksamheten kan äga rum i hjärtat av staden. Browne et al. (2012) hävdar att den slutgiltiga 
leveransen kan ske med små elektriska fordon (två eller tre hjul). Browne et al. (2012) hävdar att 
resultaten visat en minskning i cirkulationen av stora fordon inne i staden och stadskärnan samt en 
minskning i trängsel och föroreningar. Utöver det kan det leda till några extra jobb samt en mer attraktiv 
stad. 
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6. Nulägesbeskrivning – Godstransporter i Norrköpings stad 
 
I följande kapitel presenteras en nulägesbeskrivning över godstransporterna i Norrköpings stad. Detta 
görs genom att presentera den data som samlats in med tillhörande nyckeltal vad gäller godstransporter i 
Norrköpings stad. I kapitlet finns även en sammanställning av de intervjuer som genomförts med två 
olika transportaktörer verksamma i Norrköpings stad, en tjänsteperson med ansvar kring samordningen av 
varudistribution i Karlstads kommun och näringslivsdirektören i Norrköpings kommun. 
 

6.1 Datainsamling och nyckeltal 

Varje transportaktör har ett flertal rutter som körs när de levererar gods inom Norrköpings stad. Några av 
rutterna avser yttre stadsområden som exempelvis Hageby, Haga, Ektorp och Kneippen medan andra 
avser områden, innanför kommunen men utanför staden som Valdemarsvik och Ljunga. Slutligen finns 
även de rutter som avser Norrköpings stadskärna. I examensarbetet delas stadskärnan upp i två delar: 
området som innefattar de tre galleriorna Spiralen, Linden och Domino, och området utan galleriorna men 
innanför promenaderna (norra, södra och östra) och Kungsgatan, vilket kallas yttre city. Figur 5 illustrerar 
området som undersöktes i detta arbete. 
 

 
Figur 5: Norrköpings stad. Det markerade området innefattar det undersökta området i detta arbete. (Hämtad från Google 

Maps). 

 
Fältobservationer gjordes endast med en av transportaktörerna, Postnord, där observationerna gjordes för 
två olika rutter i stadskärnan. Den första av de två rutterna inom stadskärnan, kallad vakt 156, åker till 
galleriorna Spiralen och Domino och sedan till olika butiker i yttre stadskärnan. Den andra rutten, kallad 
vakt 157, åker till galleriorna Linden och Spiralen för att leverera gods.  
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Genom fältobservationerna och databearbetning kunde en del nyckeltal tas fram för att beskriva 
godstransportsflödet och lossningsarbetet inom Norrköpings stad. För varje rutt skildes data åt vad gäller 
de olika områden som lastbilen lossade gods inom och nyckeltal togs fram för varje område. För vakt 156 
separerades exempelvis lossningstider för de olika galleriorna och för det område som vi kallar yttre city. 
Samma sak gjordes för vakt 157 där det skildes på tider för galleriorna Linden och Spiralen. Även för 
denna rutt fanns yttre city med, vilket i samtliga fall avsåg butiken gymgrossisten på Hötorget 3. 
Nyckeltalen för de två vakterna slogs senare samman beroende på det område godset levererades till. 
Vilka olika mätningar som gjordes och hur de genomfördes har beskrivits mer utförligt i kapitel 2.7. 
 
 

6.1.1 Vakt 156 och Vakt 157 

 
Data som samlades in för vakt 156 kom att skilja sig åt under olika dagar. För att kunna få en mer 
övergripande bild av hur det kan se ut under en typisk vardag sammanställdes alla mätningar genom att 
genomsnittliga värden togs fram. För vakt 156 börjar dagen med lastning och inskanning av gods vid 
postterminalen. När lastbilen var lastad och allt gods hade inskannats åkte chauffören till Spiralen för att 
lossa gods till H&M och Lindex. Till H&M levereras backar fyllda med kläder som är uppstaplade på 
vagnar med hjul. Dessa vagnar kunde dras längs golvet två åt gången av chauffören.  
 
Både H&M och Lindex är tidsstyrda kunder, vilket skapar ett problem för distributören. Tidsstyrda 
kunder har krav på att få sina leveranser inom ett visst tidsfönster. H&M har exempelvis krav på att 
godset levereras mellan 07:00 – 07:30 och Lindex att godset levereras mellan 07:30 – 08:00. Många av 
dagarna anlände chauffören tidigare än 07:00 till H&M, vilket medförde att chauffören fick invänta 
tidsfönstret. Kunderna, det vill säga mottagare i butiken, fanns inte på plats förrän tidsfönstret startade. 
Det är alltså denna väntetid som är till följd av tidsstyrning och den utgjorde majoriteten av all övrig 
väntetid. Om chauffören var tidig till första tidsfönstret ledde det oftast till att chauffören dessutom kom 
tidigt till Lindex och andra efterföljande tidsfönster, vilket i sin tur medför att ytterligare väntetid till följd 
av tidsstyrning uppstår. Tidsfönster för samtliga butiker inom de olika galleriorna presenteras i kapitel 
7.1.2. 
 
Efter lossning hos H&M och Lindex lastas returer från båda butikerna och chauffören åker sedan vidare 
till en annan lastkaj, där gods lossas till Stadium. Även Stadium är en tidsstyrd kund och ofta anländer 
chauffören för tidigt och får vänta tills kunden kommer. När godset lossats hos Stadium åker lastbilen 
tillbaka till terminalen för att lossa returer som plockats upp hos kunder. Efter att lossning av returer 
gjorts lastas och inskannas gods som ska levereras till galleria Domino och butiker inom yttre city. När 
lastbilen är lastad och allt gods är inskannat åker chauffören först till Domino för att lossa gods. En del av 
godset lossas direkt på deras lastkaj, för att sedan hämtas av kunderna själva in till deras butiker. Dock 
krävs underskrift av kunden och chauffören får vänta tills att kunderna kommer ner i källaren för att 
skriva under. I vissa fall kunde detta ta lång tid och det kunde hända att föraren fick åka upp med hiss till 
butik för att få kundens underskrift. En del kunder kräver att distributör levererar godset direkt till butik. I 
dessa fall får chauffören åka hiss med pallarna. Hissarna rymmer endast 2 pallar åt gången och det tar 
lång tid att få upp allt gods till butikernas våningsplan.  
 
Efter detta körs pallvagnen med gods in till kundens butik. Väl inne i butik hände det i många fall att 
butiksbiträdena hade kunder och här uppstod ytterligare en väntetid tills mottagaren kunde skriva under 
för leveransen. Efter att allt gods levererats till butikerna i galleria Domino körs slutligen gods inom 
Norrköpings yttre stadskärna. Det kan röra sig om kunder på Kungsgatan, Kristinagatan, Hospitalsgatan, 
S:t Persgatan med mera. När samtliga leveransadresser besökts är dagen avslutad och lastbilen återvänder 
till terminalen.  
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Sammanfattningsvis bidrar tidsstyrningarna hos olika kunder till att väntetider uppstår, även problemet 
med att vänta på kunders underskrift vid lastkajen eller då butiksbiträdena betjänade kunder bidrar till 
väntetider. I yttre city är lossningstiderna längre, eftersom godset ofta behöver dras med pallvagn en 
längre sträcka, och vägarna till mottagare inte är lika enkla att manövrera sig igenom i jämförelse med 
galleriorna.  
 
Vakt 157 börjar dagen klockan 08.00 med att lastbilschauffören lastar gods som ska levereras till de två 
galleriorna Linden och Spiralen. Efter att allt gods lastats och inskannats åker chauffören till galleria 
Linden. Här åker lastbilen in i en källare och chauffören ställer lastbilen längs olika lastkajer för att lossa 
gods. Majoriteten av godset som lossas körs sedan med pallvagn ut till gallerians olika butiker. En del 
gods ställs direkt på lastkajen, där kund själv får hämta varorna. Ifall godset levereras direkt till butik eller 
endast ställs på lastkajen beror på vilken överenskommelse kunden har med Postnord.  
 
För att ta sig upp till butik måste chauffören ta med godset genom hiss. På plats vid butikernas 
våningsplan körs pallarna ut till butikerna där ett butiksbiträde skriver under för leveransen. Vid flera 
tillfällen, under observationerna, uppstod väntetider eftersom butiksbiträdet hade kunder att betjäna. 
Processen med att behöva ta hiss och sedan leverera godset till butik bidrar till längre lossningstid än i de 
fall då chauffören kunde ställa godset på lastkajen, för att kund sedan själv skulle hämta godset. 
 
På plats i Lindens källare finns tre olika lastkajer som lastbilen förflyttar sig till och lossar gods, beroende 
på vilken butik som godset ska till. Efter att allt gods levererats till Lindens samtliga butiker åker slutligen 
chauffören till galleria Spiralen för att leverera återstående gods. Under en del dagar åker chauffören, 
innan leverans till Spiralen även till butiken Gymgrossisten som ligger i närheten. 
 
Observationerna med vakt 156 gjordes under måndag till fredag under en vecka samt under en torsdag 
och fredag en annan vecka. Observationerna med vakt 157 gjordes under onsdag-fredag under en vecka. 
 
 

6.1.2 Nyckeltal 

 
När all data var samlad och registrerad i Excel-dokument sammanställdes data för de båda vakterna för att 
erhålla nyckeltalen för lossningstider, väntetider, lastningstider, flaksänkningstider, körtider och 
returtider. I tabell 7 presenteras dessa nyckeltal för samtliga gallerior och yttre city. Lossningstiden för 
yttre city överstiger lossningstiderna i galleriorna, vilket är på grund av bland annat, längre sträckor från 
lossningsplats till mottagare. För galleria Spiralen finns det en lossningstid för vagnar vilket syftar på 
vagnarna till H&M som är den enda kunden inom stadskärnan som får leveranser av den godstypen. 
Körtiderna baserades även de på observationer där det i genomsnitt tog 8,29 minuter att åka till Spiralen, 
6,00 minuter att åka till Domino, 8,04 minuter att åka till Linden och 3,29 minuter att åka till kunder i 
yttre city. Körtiden till yttre city är den genomsnittliga tiden som det tar att köra mellan varje stopp i yttre 
city. Alla körtider räknades från terminal till galleria och vice versa samt från terminal till kund i yttre city 
och mellan olika kunder i yttre city. Flaksänkningstiden, det vill säga tiden det tar att sänka eller höja 
flaket då chauffören ska leverera pall, var i genomsnitt 1,32 minuter. För en leverans till en galleria sänks 
och höjs flaket en gång vid varje lastkaj, tiden för höjning och sänkning ingår i dessa 1,32 minuter. 
Returtiden är den tid det tar att lasta lastbilen med returer av olika slag (pall, bur, paket) hos kund. Den 
förhållandevis låga tiden för returer berodde på att returerna oftast bestod av tomma pallar vilka var 
lättare att packa på palldragaren och dra in i lastbilen. 
 
Väntetiden var högst i galleria Spiralen med en väntetid på 1,13 minuter per kund och lägst i yttre city på 
0,70 minuter per kund. De olika orsakerna till väntetiderna presenteras i tabell 8, vilken visar att den 
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största orsaken till väntetid var till följd av tidsstyrning. Väntetiden för tidsstyrning utgjorde 55 % av den 
totala väntetiden för alla observationer. Övrig väntetid innefattade alla orsaker som inte var relaterade till 
förseningar av kund, trafik, annan lastbil som upptog någon lastkaj och tidsstyrning. Det förekom två 
olika orsaker till den övriga väntetiden, då en bil stod parkerad i källaren där lastbilen skulle lossa och då 
chauffören inte hittade leveransadressen. Väntetid till följd av tidsstyrning var då chauffören anlände för 
tidigt och fick vänta tills att det schemalagda tidsfönstret inföll. Den näst högsta väntetiden berodde på 
kunder som var sena eller var upptagna när chauffören stod redo att leverera gods eller få påskrift. 
Lastningstiden var oberoende av vilken galleria godset skulle till då lastningen skedde i terminalen. 
Denna tid räknades ut som lastningstid per kolli och uppgick enligt observationer till 1,85 minuter per 
kolli.  
 
Tabell 7: Sammanställning av genomsnittliga lossningstider, väntetider, lastningstider, körtider och returtider för olika områden 

för båda vakterna. 

Gallerior/nyckeltal Spiralen Domino Linden Yttre city 

Lossningstid pall och bur (min/kolli) 3,13 3,53 3,79 5,54 

Lossningstid vagn (min/kolli) 0,83 - - - 

Väntetid (min/kolli) 1,13 1,12 0,96 0,70 
Lastningstid (min/kolli) (inlastning vid 
terminal) 1,85 1,85 1,85 1,85 

Flaksänkningstid (min) 1,32 1,32 1,32 1,32 

Körtid till destination (min) 8,29 6,00 8,04 3,29 

Returtid (min/kolli) 0,91 0,91 0,91 0,91 
 
Tabell 8: Sammanställning av alla väntetider under samtliga observationer och orsaken till väntetiderna för båda vakterna. 

Orsak till väntetid 
Väntetid (totala 
antalet min) 

Andel av 
total 
väntetid 

Kund 86,97 26 % 

Trafik 38,73 11 % 

Annan lastbil 6,72 2 % 

Tidsstyrning 186,87 55 % 

Övrigt 22,07 6 % 

 
En sammanställning av all data som samlades in under 7 dagar (vakt 156) och 3 dagar (vakt 157) 
presenteras i tabell 9. I tabellen visas den totala väntetiden, den totala lossningstiden, returtiden, 
lastningstiden och körtiden under dessa dagar. Den totala tiden är summan av alla ovannämnda tider, men 
i tabell 9 presenteras även den totala tiden utan lastnings- och returtid. Orsaken till detta är för att under 
datainsamlingen kunde inte, av olika anledningar, alla lastnings- och returtider antecknas. Eftersom att de 
tiderna inte antecknades varje dag finns det risk att just de tiderna är missvisande.  
. 
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Tabell 9: Sammanställning av dagstider under samtliga observationer för båda vakterna 

Sammanställning Tid (min) 

Väntetid 341,36 

Lossningstid 758,60 

Returtid 84,62 

Lastningstid 285,37 

Körtid 431,14 

Total tid 1901,08 

Total tid utan retur- och lastningstid 1531,09 
 
När all data bearbetats och olika nyckeltal tagits fram analyserades slutligen förhållandet mellan olika 
typer av tider som observerats under samtliga dagar. Förhållandena beskriver hur lång tid av de samtliga 
dagarna som ägnades åt att vänta, hur lång tid som chauffören lossade gods samt hur lång tid som 
chauffören körde lastbil. De data som beskriver dessa förhållanden, under de dagar som datainsamlingen 
skedde, kan ses i tabell 10. Under dessa dagar spenderades 22 % av tiden till att vänta, 28 % till att köra 
lastbil och 50 % till att lossa gods. Att lastningstid och returtid inte inkluderats i denna tabell beror enligt 
tidigare nämnt till följd av att de tiderna inte kunde observeras under samtliga dagar.  Det är alltså enbart 
tidsförhållanden mellan den totala väntetiden, körtiden och lossningstiden som kunde analyseras. 
 
Tabell 10: Sammanställning av tidsförhållanden för båda vakterna. 

Tidsförhållanden   

Väntetid 22 % 

Körtid 28 % 

Lossningstid 50 % 
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6.2 Godstransportsflöde i Norrköpings stad 

Sekundärdata har erhållits från transportbolagen Schenker, DHL och Postnord. För varje bolag kunde data 
som erhölls se olika ut och olika nyckeltal hade definierats av respektive bolag. Den totala perioden som 
dessa data gällde skilde sig också åt mellan de olika aktörerna. Från Postnord erhölls en övergriplig data 
för en period på 6 månader. De data som erhölls från Schenker gällde endast för mars månad 2017 och 
var i jämförelse med Postnord under en kortare tid, dock med mycket mer detaljerad data. Från DHL 
erhölls likt Schenker detaljerad data, men för hela år 2016. Eftersom den större delen av observationerna 
och datainsamlingen hos Postnord gjordes under mars månad, och Schenker bidrog med data för mars 
månad 2017, valdes mars månad 2016 som utgångspunkt för sammanställningen av de data som DHL 
bidrog med. De data som användes från DHL, vilken avsåg mars månad 2016, innefattade totalt 21 
arbetsdagar. För att resterande data skulle överensstämma valdes endast 21 arbetsdagar från de andra två 
transportbolagen, även om Schenkers data från mars månad 2017 innehöll fler arbetsdagar. 
 
Nedan följer en beskrivning av transportaktörerna Postnord, Schenker och DHL, de data som erhölls, hur 
de behandlades och vad resultatet blev när data sammanställts. 
 
Postnord 
På Postnord används totalt två lastbilar för distribution av gods inom Norrköpings stadskärna. Den första 
rutten, vakt 156 kör vanligtvis 8 timmar per dag och rymmer 18 pallplatser. Lastbilen åker vanligtvis två 
turer till stan. Den andra rutten, vakt 157 kör vanligtvis gods inom Norrköpings stadskärna 4 timmar per 
dag och rymmer även den 18 pallplatser. Dessutom används två skåpbilar för distribution av paket inom 
Norrköpings stadskärna och dessa kör i genomsnitt 7,36 timmar vardera per dag, enligt Postnords data. 
 
Hur en typisk arbetsdag ser ut för dessa två rutter har beskrivits i kapitel 6.1. I de data som erhölls från 
Postnord räknas en pall med 20 paket som 20 kolli. Vid de observationer som genomfördes räknades dock 
en pall, oavsett hur mycket gods som den var lastad med, som ett enda kolli. Sekundärdata som erhölls 
från Postnord är inte heller detaljerad vad gäller leveransadresser, typ av gods, datum, klockslag med 
mera och därmed blir dessa data svåra att använda för beräkningarna i detta examensarbete. 
 
Från observationerna som genomfördes på Postnord har data för en månad genererats och sammanställts. 
Genereringen av data gjordes för att kunna erhålla antalet distributioner inom galleriorna och yttre city för 
en hel månad, likt de data som erhölls från Schenker och DHL. Genereringen genomfördes då erhållen 
sekundärdata inte kunde användas och genereringen baserades utifrån de observationer som gjorts med 
Postnord. Den formel som användes för att kunna generera data för de olika arbetsdagarna var: 
 軽� = 券�怠泰滞�銚 + 券�怠泰胎�長  岫な岻 

 
Det hade genomförts observationer för totalt tio dagar, sju av dem med vakt 156 och tre av dem med vakt 
157. Det totala antalet pallar sorterades utifrån vilket område de levererades till dag för dag, det vill säga 
utifrån vilken galleria eller yttre city. Antalet pallar för varje dag för ett specifikt område (軽�岻, 
beräknades genom att addera antalet pallar 岫券�怠泰滞�銚岻 och 岫券�怠泰胎�長岻 till samma område, för de två 
vakterna dag för dag. 懸なのは 剣潔ℎ 懸なのば är de två olika vakterna, 剣 är de områden som chauffören kan 
leverera till, 欠 och 決 är räknare för de två vakterna som beror på det antal dagar som observationerna 
gjordes för respektive vakt. 欠 är räknare för vakt 156 och varierar från dag 1 till dag 7 och 決 från dag 1 till 
dag 3 för vakt 157. 
 
De två termerna i högerledet har alltså räknare som startar på värdet ett första dagen och ökar med ett för 
varje dag som data genereras för. De två räknarna har varsitt maxvärde: räknare a har ett maxvärde på 7 
för antalet observationer var under sju dagar med vakt 156 



55 

 

 och räknare b har ett maxvärde på 3 då observationer genomfördes 3 dagar för vakt 157. 
Mer specifikt adderades första dagens leveranser för de två vakterna beroende på det område som 
leveranser avsåg. Sedan adderades leveranserna för dag två och så vidare. När pall-leveranserna för dag 
tre hade adderats fanns det inga fler observationer för vakt 157, räknare 決 hade nått sitt maxvärde, det vill 
säga 3. Då började den räknaren om på 1 för vakt 157 medan för vakt 156 fortsatte räknaren till dag 4. 
Dag 4 var det alltså den fjärde dagens observation för vakt 156 och den första dagens observation för vakt 
157. För dag 7 blev det då den sjunde dagens observation för vakt 156 och den första dagens observation 
för vakt 157. När dag 8 skulle genereras började istället räknare 欠 om, då den nått sitt maxvärde på 7.  
Data genererades enligt denna process för totalt 21 arbetsdagar, det för att DHL och Schenkers 
sekundärdata innehöll 21 arbetsdagar. 
 
I tabell 11 presenteras dessa data och för varje galleria samt yttre city presenteras antalet leveranser under 
en månad och hur många pallar som levererades.  
 
Tabell 11: Totala antalet leveranser för Postnord i Spiralen, Linden, Domino och yttre city. 

Spiralen   
Antal leveranser 127 
Antal pall 214 
Antal vagn 279 
Tot kolli 493 
Linden   
Antal leveranser 119 
Antal pall 175 
Tot kolli 175 
Domino   
Antal leveranser 84 
Antal pall 102 
Tot kolli 102 
Yttre city   
Antal leveranser 174 
Antal pall 203 
Tot kolli 203 
Totala antalet leveranser 525 

Totala antalet kolli 973 
 
 
Schenker 
Schenker använder 2 paketbilar och 3 lastbilar vid distribution av gods inom Norrköpings stadskärna. 
Dock är det enbart 2 lastbilar som levererar merparten av gods inom Norrköpings stadskärna. Den tredje 
lastbilen har enstaka leveranser inom stadskärnan och sedan är majoriteten av dess sändningar utanför 
detta område. Varje lastbil antas kunna fylla 18 pallplatser och lastbilarna kör dagliga leveranser av både 
paket och pall. Från Schenker erhölls data som innehöll information om leveranser under perioden från 
onsdag den 1/3–2017 till fredag den 31/3 – 2017. Informationen som erhölls var datum, klockslag, 
mottagaradresser, mottagarpostnummer, mottagarort, vikt och volym för varje leverans under perioden.  
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Mängden data som erhölls var stor och behövdes filtreras för att erhålla data som kopplades till leveranser 
inom stadskärnan (innanför och på promenaderna och Kungsgatan). Det första steget i filtrerings- och 
sorteringsprocessen var att undersöka vilka postnummer som innefattade stadskärnan. Verktyget Google 
Maps användes för att rita ut de olika postnummer som fanns angivna i datasetet och genom att observera 
vilka postnummer som låg innanför stadskärnan kunna filtrera bort de andra. Några postnummer kunde 
omfattas av området innanför stadskärnan samt sträcka sig utanför stadskärnan, men om majoriteten av 
området var innanför stadskärnan filtrerades inte postnumret bort. De postnummer som innefattade 
stadskärnan var: 60220–60222, 60224–60227, 60229–60234, 60239–60240, 60242, 60245. 
 
Det andra steget i filtrerings- och sorteringsprocessen var att hitta adresserna där galleriorna Spiralen, 
Linden och Domino huserar. Steget med adressfiltrering gjordes eftersom leveranserna oftast definierades 
utifrån vilken leveransadress de hade och inte till vilken galleria eller område de levererats till. 
Adresserna ”Drottninggatan 59” och ”Drottninggatan 56” refererar till Spiralen eftersom gallerian 
innefattar två byggnader. Adressen ”Drottninggatan 41” refererar till gallerian Linden och adressen 
”Repslagaregatan 12” refererar till gallerian Domino. Resterande adresser refererar till platser inom 
stadskärnan men utanför galleriorna. Eftersom butikerna inte specificerats i datasetet var det nödvändigt 
att anta att gatuadresserna som refererar till galleriorna enbart är de som nämnts ovan. 
 
För att kunna sortera ut antalet pallar och paket som levererades användes leveransernas vikt. Om vikten 
av leveransen var mindre eller lika med 25 kg antogs det vara ett paket, och om vikten var över 25 kg 
antogs det vara en pall. Detta mått för sortering användes på rekommendation av Schenker eftersom de 
oftast brukar lasta utefter dessa villkor. 
 
Antalet leveranser räknades till varje galleria samt yttre city för varje dag manuellt. När räkningen 
utfördes gjordes några antaganden för att förenkla uträkningen samt för att försöka efterlikna den verkliga 
processen vid leveranser. Vid leveranser under samma tidpunkt och till samma mottagaradress 
undersöktes det om leveransen bestod av ett paket och en pall, om så var fallet gjordes antagandet att 
paketet samlastades med pallen och att leveransen slutligen endast bestod en pall. Om den andra 
mottagaradressen innehöll information som visade att leveranser vid samma tidpunkt till samma 
mottagaradress var till olika kunder gjordes inte antagandet om samlastning, utan leveranserna räknades 
som två olika. Om leveranser vid samma tidpunkt och till samma mottagaradress bestod av två eller flera 
paket eller två eller flera pallar räknades det som en leverans med två eller flera kollin. Leveranser till 
gallerior var oftast vid samma tidpunkt men det antogs att ingen samlastning av paket och pall utfördes 
eftersom leveranser som utförs i gallerior oftast är till flera olika kunder. Dessa antaganden gjordes utifrån 
erfarenheter från de observationer som genomfördes med Postnord.  
 
Den sammanställning som gjordes av data från Schenker visade antalet leveranser för galleria Spiralen, 
Linden och Domino samt för leveranser utanför dessa gallerior men innanför Norrköpings stadskärna. 
Sammanställningen innehöll dessutom data kring hur många paket och pall som levererades samt det 
totala antalet kolli. Dessa värden framgick dag för dag under hela mars månad och det totala antalet 
leveranser och typ av kolli visas i tabell 12.  
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I tabell 12 framgår det att det totala antalet kolli som levererades av Schenker innanför Norrköpings 
stadskärna under mars månad var 854. Av dessa var 435 pallar och 419 paket. Det totala antalet 
leveranser uppgick till 824 under mars månad. Flertalet leveranser gjordes utanför galleriorna. Bland 
galleriorna är det flest leveranser till Spiralen, sedan Domino och minst är det till Linden.  
 

Tabell 12: Totala antalet leveranser under mars månad, 2017, för Schenker i Spiralen, Linden, Domino och yttre city. 

Spiralen   
Antal leveranser 98 
Antal paket 56 
Antal pall 42 
Totalt antal kolli 98 
Linden   
Antal leveranser 24 
Antal paket 7 
Antal pall 17 
Totalt antal kolli 24 
Domino   
Antal leveranser 95 
Antal paket  55 
Antal pall 40 
Totalt antal kolli 95 
Yttre city   
Antal leveranser 607 
Antal paket 301 
Antal pall 336 
Totalt antal kollin 637 
Totala antalet leveranser 824 
Totala antalet kolli 854 

 
 
DHL 
I Norrköping använder DHL totalt 4 lastbilar och 2 paketbussar för att leverera gods innanför stadskärnan. 
Två av dessa lastbilar har endast några leveranser i områden som går innanför stadskärnan, medan 
majoriteten av dess leveranser sker utanför detta område. Den ena kör i området Kneippen och den andra 
kör i Haga. Dessa två lastbilar har exkluderats i vår bearbetning och analys av data som erhållits från 
DHL. Därmed är det 2 lastbilar och 2 paketbussar som antas köra godset som distribueras inom 
Norrköpings stadskärna. Lastbilarna som används är vanliga distributionslastbilar med 18 pallars 
kapacitet. 
 
DHL delar upp gods utifrån tre olika godstyper; paket, styckegods och Servicepoint. Paket är en eller flera 
kollin där varje paket får väga max 35 kg med en totalvikt på 150 kg för sändningen. Servicepoint är 
kollisändningar där maxvikten är 20 kg per paket och där sändningen hämtas ut vid DHL:s kontor eller ett 
ombud. Styckegods är en/flera kolli sändningar upp till 999 kilo. Det kan vara allt från pall till annan typ 
av gods. Arbetsdagen börjar kl. 07.00 med att lasta fordonet. Lastningstiden tar cirka 1 timme. Därefter 
börjar leverans av godset. Det finns vissa områden där de levererar ut godset i 2 turer. 
 
Från DHL erhölls data i form av Excelfiler som innehöll en stor mängd data med en stor mångfald av 
information som innefattade leveranser i hela Norrköping och Linköping.  All information var inte 
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nödvändig eller önskvärd och filtreringsprocessen började med att filtrera bort data utifrån 
registreringsnummer. Från DHL hade information erhållits om registreringsnumren på de lastbilar som 
åkte innanför stadskärnan, vilket bidrog till att mycket data kunde tas bort och därefter var det enklare att 
identifiera relevant data. De data som erhölls från DHL var för alla leveranser under året 2016. Eftersom 
de data som erhölls från Schenker gällde leveranser under mars månad 2017 så valdes data från mars 
månad 2016 för datainsamlingen från DHL. Det här för att erhålla någon slags relation. Det andra steget 
var att filtrera utifrån de postnummer som användes vid filtreringen av Schenkers data.  
 
De data som erhölls från DHL skilde sig från Schenkers genom att de oftast angav mottagarens namn i 
form av butiksnamn och vilken galleria som butiken befann sig i. Så till skillnad från hanteringen av data 
från Schenker behövdes ingen filtrering av gator göras för att erhålla mottagarna i galleriorna.  
 
Från DHL erhölls information om att leveranser med vikt på över 30 kg eller mer lastades på pall. Det här 
underlättade arbetet med att sortera antalet pall-leveranser från paketleveranser. 
 
När filtreringen var färdig räknades antalet leveranser till varje galleria och sedan resten av stadskärnan 
för varje dag manuellt. Det gick inte att se vilken tid leveranserna skedde från de data som erhållits men 
det gjordes ett antagande att leveranser till samma mottagare endast skedde en gång per dag. Om 
leveransen bestod av en pall och ett paket så antogs det att paketet samlastades med pallen och leveransen 
bestod endast av en pall. 
 
När all data hade beräknats sammanställdes den och i tabell 13 presenteras antalet leveranser till varje 
galleria och yttre city under mars månad år 2016. I tabell 13 visas även hur många paket och pall som 
levererades under denna månad. DHL har ungefär lika många leveranser till varje galleria, men 
majoriteten av leveranser sker i yttre city, alltså resterande delen inom stadskärnan.  
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DHL levererar den mesta delen av sitt gods till kunder i yttre city och av galleriorna sker de flesta 
leveranserna till Linden. 
 
Tabell 13: Totala antalet leveranser under mars månad, 2016, för DHL i Spiralen, Linden, Domino och yttre city. 

Spiralen   
Antal leveranser 124 
Antal paket 100 
Antal pall 51 
Totalt antal kolli 151 
Linden   
Antal leveranser 172 
Antal paket 135 
Antal pall 85 
Totalt antal kolli 220 
Domino   
Antal leveranser 129 
Antal paket  58 
Antal pall 129 
Totalt antal kolli 187 
Yttre city   
Antal leveranser 447 
Antal paket 141 
Antal pall 402 
Totalt antal kollin 553 
Totala antalet leveranser 872 
Totala antalet kolli 1111 

 
 

6.2.1 Aktörers syn på godstransportflödet i Norrköpings stad 

 
Från intervjuerna som bedrevs med olika aktörer har respondenternas svar som relaterar till nuläget 
sammanställts och presenteras under detta kapitel. Aktörerna som intervjuades var en produktionschef 
och en arbetsledare på två transportbolag och näringslivsdirektören i Norrköpings kommun. 
 
De två respondenterna på de två transportbolagen beskrev mängden av in- och utflöde av paket under en 
genomsnittlig dag. Ett av transportbolagen har cirka 3500 inkommande paket per dag som ska köras ut till 
mottagare. Det resulterar i cirka 250 pallar per dag och det sker en samlastning av pallar och paket som 
ska till samma mottagare om det är möjligt. Produktionschefen menar att det finns många stora företag i 
Norrköping eftersom det är en stor inlämningsort. De stora företagen skickar många paket och pall till 
andra städer via åkeriet. Enligt produktionschefen samlastas alla paket och pall som ska till samma 
mottagare. Transportbolaget har även speciella leveranser där andra åkerier kan lasta av en lastbil med ett 
släp fullt med pallar. Transportbolaget ansvarar då för att leverera allt med en distributionsbil vilket 
innebär att de måste åka fram och tillbaka flera gånger för att fullfölja leveransen.  
 
För att kunna leverera alla sändningar utan förseningar måste trafikläget vara stabilt och hanterligt. De två 
cheferna på åkerierna beskriver trafikläget som relativt lugnt, men problematiskt. Både produktionschefen 
och arbetsledaren tycker att det är enklare att leverera till kunder i gallerior eftersom chaufförerna kör in i 
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galleriornas källare. De tycker dock att leveranser till kunder inom stadskärnan som inte är belägna i 
gallerior är problematiska. De nämner problemen som följande: för få lastzoner, felparkerade bilar som 
blockerar och ombyggnationer av vägar (asfaltering och så vidare). Södra- och Norra Promenaden, 
Hamnbron samt Kungsgatan beskrivs som flaskhalsar vid rusningstrafik och de skapar även problem för 
godsfordon som ska in till terminalen från andra städer. Problemen är i synnerhet märkbara under 
storhelger då problemen är stora och en chef definierar det som hopplöst att ta sig fram.  
 
Gällande distribution till industri- och ytterområden (utanför stadskärnan) anser både produktionschefen 
och arbetsledaren att den fungerar bra och att det går betydligt snabbare att leverera till kunder i dessa 
områden än de i city. Produktionschefen förklarar att vissa av deras kunder (specifikt city) ska ha sina 
leveranser vid en specifik tid. Det innebär en tidspassning som de måste uppfylla och chaufförerna måste 
åka fram och tillbaka mellan olika gallerior för att uppfylla kraven. Produktionschefen menar att bristen 
på samsyn hos kunderna och bristen på helhetssyn ställer till med tidsmässiga bekymmer. Enligt 
arbetsledaren på det andra transportbolaget har de inga specifika tidspassningar. Deras problem relaterar 
till väntetider när vissa butiker betjänar sina kunder samt att vissa butiker saknar en ordentlig lastplats. 
Arbetsledaren menar även att snö under vintern är ett problem, snöröjningen måste vara effektivare. På 
våren ligger grus kvar som inte röjs undan tillräckligt snabbt. På sommaren kan uteserveringarna ställa till 
med problem eftersom vissa uteserveringar tar upp delar av vägarna. Arbetsledaren menar att dessa 
faktorer påverkar tidsåtgången för varje stopp, att de tar lång tid och chauffören inte hinner få ut alla 
leveranser i tid. Detta leder till en ökad stressfaktor och en försämrad arbetsmiljö. 
 
Näringslivsdirektören beskriver trafikläget i centrala Norrköping med att det börjar närma sig en del 
kaotiska situationer vilket han tillskriver ökningen av transporter av gods och tjänster som en stor 
bidragsfaktor. Norrköping är en växande stad och antalet fordon i staden ökar, det bidrar dessutom till att 
parkeringsbrist blir allt mer vanligt enligt näringslivsdirektören. Trånghetsfaktorn, 
parkeringsmöjligheterna och miljöperspektivet är allt viktigare att ta itu med samtidigt som 
infrastrukturen till huvudområdena för distribution måste fungera för att varudistributionen ska vara 
effektiv. Dock menar näringslivsdirektörn att det inom Norrköpings kommun arbetas aktivt med 
regleringar och fysiska åtgärder för att effektivisera trafiken för tunga fordon, farligt gods och liknande. 
Men eftersom det pågår stora byggnationer inom Norrköping så stängs gator av och det kräver en ännu 
mer noggrann planering av trafiken för att balansera trafikflödena genom stan och i stan. Godstransporter 
inom Norrköpings kommun bidrar till att tyngre trafik rör sig inom staden och det kan generera problem 
på gator där utrymmet är trångt. Näringslivsdirektören hävdar att kompetensbristen är orsaken till 
problemen som finns med godstransporter inom Norrköpings kommun. Det finns ingen komptenens 
angående infrastrukturens uppbyggnad, gatuflödena, stopp- och parkeringsmöjligheterna och 
hanteringsmöjligheterna av godstrafik.  
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7. Besparingar och potential av samlastning av gods 
 
I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten som erhållits vid beräkningar kring besparingar 
och potential av samlastning av gods. Hur beräkningarna genomförts samt vilka antaganden som gjorts 
för dem beskrivs också i detta kapitel. 
 

7.1 Beräkningar och scenarion 

Fyra olika scenarion konstruerades för att beräkna potentialen och besparingarna av samlastning av gods i 
Norrköpings stadskärna. För alla scenarion användes endast data från transportbolagen Postnord, DHL 
och Schenker. Det första scenariot är ett så kallat noll-scenario, vilket är ett scenario som efterliknar 
dagsläget med en viss sanning. Det är alltså en approximation av dagslägets godstransporter. En del 
antaganden har gjorts då detaljerade data inte fanns kring hur lossningsarbetet går till i dagsläget för 
samtliga leverantörer. Dessutom har endast pall-leveranser inkluderats för de tre transportbolagen. Hur 
beräkningarna för noll-scenariot konstruerats presenteras i kapitel 7.1.1. 
 
De tre återstående scenariona använder sig av samlastning där allt gods för respektive galleria, från de tre 
olika transportaktörerna, samlastas innan distribution. Två av dessa scenarion är då tidsstyrning existerar, 
likt det system som finns idag. Det första tidsstyrningsscenariot är ett så kallat worst-case scenario. Det 
andra tidsstyrningsscenariot är ett best-case scenario. Det följer en ingående förklaring av samtliga 
scenarion.  
 
Det tredje scenariot med samlastning är utan tidsstyrning och i detta fall kan chaufförer leverera till 
kunderna i de olika galleriorna under dagen utan några bestämda klockslag. För varje chaufför antas det 
att ett arbetspass består av totalt 9 timmar, varav en timme är rast i form av frukost och lunch. Det är 
endast pall-leveranser som tagits med i beräkningarna. Vanliga distributionslastbilar har oftast en 
lastkapacitet på 18 pallplatser och detta antas gälla vid beräkningarna. Ifall antalet pallar överskrider 18 
sker distributionen i två turer. För både Schenker och DHL levererades paket av lastbilarna och för 
Postnord levererades även vagnar till H&M, det har dock inte beaktats i beräkningarna. Syftet med 
examensarbetet är att påvisa potentialen av samlastning av gods, vilket kan göras utan att paketleveranser 
ingår. Om beräkningar med endast pall-leveranser visar på besparingar har en potential av samlastning av 
gods presenterats. I observationerna som gjordes hade dessutom inte tillräckligt många mätningar gjorts 
vad gäller paket och vagnleveranser för att med säkerhet kunna använda dessa nyckeltal i beräkningarna. 
 
All data som erhölls och bearbetades från transportaktörerna sammanställdes utifrån de olika områden 
som pallarna levererades till. Sammanställningarna gjordes dag för dag i en hel månad bestående av totalt 
21 arbetsdagar. Det innebär att alla leveranser som bestod av pall för varje område slogs samman dag för 
dag, oberoende av vilken aktör som genomförde dem. Det här gjordes för att för varje dag kunna se hur 
många pall-leveranser som genomfördes till varje område. För Postnord var det den genererade datan som 
användes i detta fall. I tabell 14 kan antalet pall-leveranser ses för de tre första dagarna till de olika 
galleriorna samt yttre city. Liknande data fanns för alla de 21 dagar som data bearbetats och 
sammanställts för. Utifrån dessa värden räknades arbetstider fram för varje dag med hjälp av de nyckeltal 
som presenterades i tabell 7.  
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Tabell 14: Antalet pall-leveranser i de olika galleriorna samt yttre city för de tre första dagarna. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Spiralen 12 18 19 

Linden 13 13 14 

Domino 9 16 18 

Yttre city 42 27 47 
 
För att kunna räkna fram arbetstider användes nyckeltal framtagna med hjälp av observationerna samt 
bearbetad sekundärdata. De sekundära data redovisade antalet pallar för varje område enligt tabell 14 
ovan. För varje dag antogs det att allt gods för en viss galleria samlastades och distribuerades. Det betyder 
att för dag 3 samlastades 19 pallar för att distribueras i galleria Spiralen, 14 pallar till galleria Linden, 18 
pallar till galleria Domino och 47 pallar till yttre city. För galleria Spiralens leveranser skulle lastbilen 
behöva åka två turer för att kunna fylla lastbilen med samtliga 19 pallar, det då de endast rymmer 18 
pallar åt gången. Samlastning innebär att godset sorteras utifrån vilket område det levereras till och allt 
gods för det området körs samtidigt. Den eventuella arbetstiden som kan tillkomma i samband med 
sortering av gods bortses ifrån. Det görs då inga data för dessa tider finns tillgänglig men även för att 
sortering av gods redan existerar för varje transportaktör. Det är alltså enbart skillnaden i arbetstiden från 
att man lastar godset som inkluderas i beräkningarna. 
 
Den arbetstid som beräknades bestod av lastningstid, lossningstid, väntetid samt körtid för antalet kolli 
för det område godset distribuerades till. Arbetstiden för en dag beräknades enligt formel (2), vilken 
avsåg arbetstiden för galleriorna och (3), vilken avsåg arbetstiden för yttre city: 
 畦� =  ∑岫 券� ∗ 岫健欠 +   健剣� +   懸�岻 +  倦� ∗ 建 岻 岫に岻�  

 畦� =   券� ∗ 岫健欠 +   健剣� +  懸�岻 +  倦� ∗ 岫健 + 建岻 岻 岫ぬ岻 
 畦��� = 畦� +  畦�  岫ね岻 
 

 

Arbetstiden för galleriorna (畦�) beräknas genom att summera all arbetstid för alla gallerior 岫罫岻. Det görs 
genom att antalet kolli (券�) multipliceras med lastningstid 岫健欠), lossningstid ( 健剣�) och väntetid ( 懸�). 
Lossningstiden och väntetiden skiljer sig åt beroende på vilken galleria godset lossas i. Antalet kolli är 
också beroende på galleria, eftersom godset för varje lastbil enbart innehåller en gallerias gods åt gången. 
Lastningstiden är den samma oavsett område som godset ska levereras till, det då lastningen utförs i 
terminalen. Slutligen adderas denna produkt med körtiden ( 倦�) till gallerian som lastbilen lossar gods till, 
körtiden multipliceras med antalet turer (建) som krävs. Den totala arbetstiden beräknas genom att 
summera arbetstiden för varje galleria. 
 
Arbetstiden för yttre city beräknas på liknande sätt enligt ekvationen för galleriorna, dock med två 
avseenden. Det ena är att nyckeltalen vad gäller antalet kolli (券�), lossningstiden (健剣�岻 och väntetiden 
(懸�岻 istället beror på de värden som gäller området yttre city. Det andra är att körtiden i detta fall 
beräknas genom att ta körtiden för yttre city 岫倦�岻 multiplicerat med antalet turer 岫建) adderat med antalet 
leveranser (健岻. Antalet leveranser är detsamma som antalet stopp och det definierar hur många olika 
kunder vi kommer åka till i yttre city. Om vi exempelvis har 26 pall-leveranser inom yttre city kommer 
chauffören att besöka 26 kunder samt åka i två turer, två gånger från terminalen för att lasta godset. 
Antalet leveranser är 26, antalet turer är 2 och körtiden, som för yttre city är 3,29 minuter, kommer då att 
multipliceras med 28. Lastningstiden är likadan som för galleriorna. 
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Väntetiden beror enligt ekvation (2) och (3) på antalet kolli som ska distribueras till det specifika 
området. I verkligheten är inte väntetiden beroende av antalet kolli på detta sätt. Om det exempelvis åker 
en halvfull lastbil så skulle den i verkligheten ha lika mycket väntetid i trafik som en full lastbil har. 
Enligt formeln som används i beräkningarna beror dock väntetiden på antalet kolli och en lastbil med 
endast en pall skulle ha en betydligt lägre väntetid än en lastbil med 18 pallar. Det är dock en avgränsning 
som gjorts för beräkningarna då inte tillräckligt detaljerade data på faktiska leveranser fanns tillgänglig. 
 
Antal kolli för varje galleria framgick ur bearbetade och sammanställda sekundärdata för de tre olika 
aktörerna enligt tabell 14. Lastningstid, lossningstid, väntetid samt körtid för varje område var de 
nyckeltal som presenterades i tabell 7. För lossning av gods i galleria Spiralen dag 1 multiplicerades 
antalet pallar, i detta fall 12, med lossningstiden och väntetiden per kolli i gallerian samt lastningstiden 
per kolli. Den sista tiden som ingick i totala arbetstiden per dag var körtid. Körtiden för att åka till 
Spiralen med 12 pallar blev den tid det tog att åka 1 tur, det vill säga fram och tillbaka till Spiralen en 
gång. På liknande sätt räknades arbetstiden ut för varje område separat och den totala arbetstiden var 
summan av arbetstiden för samtliga gallerior och yttre city, det vill säga ekvation (4). Arbetstiden 
räknades ut för alla 21 dagar under månaden som data fanns bearbetad för. 
 
 

7.1.1 Noll-scenariot 

 
Ett noll-scenario konstruerades för att kunna erhålla en uppfattning kring hur långa arbetstiderna för 
godstransporterna är i nuläget i Norrköpings stad. I detta scenario har endast pall-leveranser från 
Postnord, DHL och Schenker inkluderats. I dagsläget använder de tre transportbolagen sig av 2 lastbilar 
var för att leverera gods till stadskärnan. I beräkningarna har det därför gjorts ett antagande att alla 6 
lastbilar används varje dag för att leverera gods, oavsett antalet leveranser som finns för just den dagen. I 
verkligheten kan det vara så att något av transportbolagen använder en av sina lastbilar för att distribuera 
gods inom andra områden om fallet är att antalet leveranser till stadskärnan är lågt för den dagen. Det 
finns även en möjlighet att en lastbil lossar gods i stadskärnan en del av dagen för att sedan distribuera 
gods till andra områden utanför stadskärnan under resterande arbetstid. Det var något som förekom under 
ett fåtal av dagarna då observationer genomfördes med Postnord. 
 
Det är ingen samlastning av gods i detta scenario, vilket innebär att de tre transportbolagen kör med sina 2 
lastbilar till olika områden i stadskärnan oberoende av de andra transportbolagens gods. Varje 
transportbolag kommer alltså behöva besöka varje galleria med egna lastbilar. Med samlastning skulle 
varje gallerias gods för de tre transportbolagen istället möjligtvis kunna distribueras med en enda lastbil. I 
beräkningarna har det antagits att varje transportbolag använder en lastbil för distributionen av gods till 
gallerior och en annan för distribution i yttre city. Några riktiga detaljer kring hur gods fördelas mellan de 
olika bolagens lastbilar finns inte tillgänglig och därmed gör ett sådant antagande att skillnader kan 
uppkomma mellan noll-scenariot och verkligheten. Arbetstiderna räknas ut enligt ekvation (2) och (3) och 
arbetstiderna räknas ut separat för varje transportbolag.  
 
Inga tidsstyrningar togs med i beräkningarna för noll-scenariot, det då det inte fanns tillräcklig 
information gällande samtliga transportbolags tidsfönster, men även för att detta scenario skulle skilja sig 
åt från de två tidsstyrda. I dagsläget anpassar dock Postnord sina leveranser utifrån specifika tidsfönster. 
Det är utifrån dessa tidsfönster som de tidsstyrda scenariona konstruerats. 
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7.1.2 Med tidsstyrning 

 
I dagsläget har många butiker i olika gallerior tidsfönster, det vill säga tidsintervall under vilka 
transportbolagen är tvungna att leverera gods. Två tidsstyrda scenarion konstruerades i beräkningarna för 
att skapa en uppfattning för läsaren kring problematiken med tidsstyrningarna i dagsläget. 
 
För de tidsstyrda scenariona gjordes ett antagande att godset avsett att levereras till varje galleria 
distribueras av en egen lastbil. Antagandet gjordes för att chaufförerna ska hinna med de olika 
tidsstyrningar som finns för varje galleria. Det krävs alltså tre lastbilar för att distribuera godset inom de 
tre galleriorna i city.  
 
För varje galleria finns det olika lastkajer beroende på vilken butik godset ska levereras till. Exempelvis 
har Cervera och Stadium egna lastkajer i Spiralen, medan H&M, Lindex och Din Sko delar en och samma 
lastkaj. Det medför att lastbilen behöver åka mellan olika lastkajer för att lossa gods som ska till samma 
galleria. Dessutom förekommer det dagligen en viss tid som inte mätts i de direkta observationerna. Det 
kan exempelvis vara då chauffören tar emot ett samtal, då chauffören lossar returer eller ifall chauffören 
tar en fika i terminalen för att invänta tidsfönster. Dessa tider togs inte med i observationerna då risken 
fanns att andra värden som lossningstid, lastningstid, väntetid och körtid skulle bli missvisande. Den här 
”dötiden” tillsammans med den körtid som förekommer mellan olika lastkajer har i våra beräkningar 
inkluderats genom att lägga till en bufferttid för varje lastbil inom de olika galleriorna. Bufferttiden har 
antagits vara 30 minuter, vilket innebär att 30 minuter adderas efter att arbetstiden för att leverera gods 
har räknats ut. Bufferttiden har endast beräknats för lossning av gods inom galleriorna och den har inte 
tagits med för beräkningarna av godsdistribution i yttre city. Det då chauffören inte lossar gods på olika 
lastkajer utan oftast sker leveranserna på gator utanför butikerna. Det finns dessutom ingen tidsstyrning 
utanför galleriorna att ta hänsyn till och den ”tid som ibland kan uppstå i väntan på tidsfönster i 
galleriorna förekommer inte här. 
 
I tabell 15 kan tidsfönster ses för olika kunder i galleria Ingelsta och Mirum samt galleriorna Spiralen, 
Domino och Linden. Det första tidsfönstret i galleria Spiralen är den som startar 07:00 för H&M. De sista 
tidsfönstren för galleria Spiralen är för de kunder som har tidsfönster innan klockan 12:00 och mellan 
10:00-12:00. Under observationerna var det vanligt förekommande att chauffören åkte tillbaka till 
terminalen om chauffören var för tidig för vissa tidsfönster. Det här är något som tagits i beaktande när 
det gäller beräkningarna i scenariot med tidsstyrning. Det här innebär att chauffören inte kan lossa klart 
allt gods i Spiralen förrän den sista tidsstyrningen börjat gälla, det vill säga den för Din Sko, Monki och 
Carlings mellan klockan 10:00-12:00.  
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Tabell 15: Samtliga tidsfönster för galleriorna i City, Mirum och Ingelsta enligt Postnords data. 

Kund Tidsfönster City Galleria Tidsfönster Mirum Tidsfönster Ingelsta 
H&M 07:00 +/- 30 min Spiralen 09:00 - 10:00 08:00 +/- 30 min 

Lindex 07:30 +/- 30 min Spiralen 09:30 08:30 

Stadium 08:00 +/- 30 min Spiralen - 08:00 +/- 30 min 

Kappahl 09:00 - 10:00 Spiralen 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 

Carlings 10:00 - 12:00 Spiralen - 10:30 +/- 30 min 

Monki Innan 12:00 Spiralen - - 

Din Sko/Ecco Innan 12:00 Spiralen - 10:00 +/- 30 min 

Åhlens 08:00 - 09:00 Linden - - 

Scorett 09:30 - 11:30 Linden 10:00 - 12:00 09:30 - 11:30 

Gina Tricot 09:30 - 11:30 Linden  10:00 - 11:00 09:00 - 10:00 

Cubus 10:00 +/- 30 min Linden  09:15 - 10:15 09:00 - 10:00 

Nilssons Sko Innan 11:00 Linden  - - 

Vagabond Innan 11:00 Linden  - - 

Skopunkten Innan 11:00 Linden  - 10:00 +/- 30 min 

Kicks 10:00 - 11:00 Linden  09:30 - 10:30 09:00 - 10:00 

Bik Bok 10:00 - 12:00 Linden  10:00 - 12:00 09:00 - 10:00 

Dressman 10:00 - 12:00 Linden  10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 

Lagerhaus 08:30 - 10:30 Domino - - 
Kjell & 
Company 

10:00 - 11:00 Domino 10:30 - 11:30 - 

 
 
7.1.3 Worst-case scenario 

 
Ett av de två tidsstyrda scenariona var i form av ett worst-case scenario. Detta scenario konstruerades för 
att ge en uppfattning om hur det skulle kunna vara i värsta fall, då gods distribueras i de olika galleriorna 
och då tidsstyrning används av butikerna. 
 
Worst-case scenariot fungerar på så sätt att den första leveransen vid en galleria påbörjas då första 
tidsfönstret för den gallerian startar och chauffören beräknas vara klar med den sista leveransen då det 
sista tidsfönstret för den gallerian avslutats. Utifrån de tidsfönster som presenteras i tabell 15 kan starten 
av den första tidsstyrningen till slutet av den sista ses för varje galleria. För galleria Spiralen påbörjas det 
första tidsfönstret klockan 07.00 (H&M) och det sista avslutas klockan 12.00 (Carlings). Det är på detta 
sätt som arbetstiden beräknats för de olika galleriorna varje dag. 
 
I tabell 16 kan intervallet för alla tidsfönster ses för de tre olika galleriorna. Det är inom detta intervall 
som det antas att chauffören måste lossa varje dag i de olika galleriorna när det finns tidsstyrning. Det 
innebär att lastbilarna antas arbeta minst 5 timmar varje dag i Spiralen, 4 timmar varje dag i Linden och 
slutligen 2,5 timmar i Domino. För att chaufförerna ska kunna vara på plats vid varje galleria då det första 
tidsfönstret startar krävs det att de åker från terminalen innan tidsfönstrets start. När lossning av gods är 
färdig i respektive galleria ska dessutom lastbilarna återvända till terminalen. Därmed adderas två körtider 
till de timmar som framgår i tabellen, en körtid för att kunna vara på plats vid första tidsfönstrets start och 
en körtid då lastbilen återvänder till terminal efter sista leverans. 
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Ifall lossningen av gods skulle bestå av flera turer antas dessa extra körtider ingå i intervallet av timmar 
som lastbilen tvingas spendera i varje galleria. Det är alltså bara körtiden från terminalen på starten av 
dagen och tillbaka till terminalen på slutet av dagen som adderas till antalet arbetstimmar i varje galleria. 
Lastningstid och väntetid inkluderas också, precis som eventuella extra körtider, i det intervall av timmar 
som spenderas i varje galleria. En återstående arbetsresurs i form av tid har beräknats för varje chaufför 
som distribuerat gods till galleriorna. Den återstående tidsresursen är antalet timmar som chauffören kan 
jobba efter det att den lossat gods i gallerian. Tidsresursen beräknas genom att ta antalet arbetstimmar per 
dag, åtta utan rast, subtraherat med antalet timmar lastbilen spenderat i gallerian. För lastbilen som kör 
gods till Spiralen finns därmed mindre än 3 timmar av den totala arbetstiden per dag tillgänglig, för den 
som kör till Linden mindre än 4 timmar och för den som kör till Domino mindre 5,5 timmar. Efter att de 
tre lastbilarna distribuerat gods till galleriorna antas de fortsätta med distribution av gods i yttre city. Det 
är alltså den återstående arbetsresursen som används för denna distribution av gods för varje lastbil. I yttre 
city leveranser beräknas arbetstiden enligt ekvation (3) och då beräknas alltså alla tider, vilka inkluderar 
lastningstid, körtid, lossningstid och väntetid. 
 
Tabell 16: Intervallen från starten av första tidsstyrningen till slutet av sista för varje galleria, samt minsta antal timmar som 

krävs i varje galleria. 

Galleria Intervall Timmar 

Spiralen 07:00 - 12:00 5 

Linden 08:00 - 12:00 4 

Domino 08:30 - 11:00 2,5 
 
Den tid som det skulle ta att lossa allt gods utan tidsstyrningar har också beräknats. Här ingår endast 
lastningstid, körtid, lossningstid och väntetid för antalet pallar som ska levereras till de olika galleriorna. 
Differensen mellan denna effektiva arbetstid, som beräknas enligt ekvation (2), och den totala tiden som 
erhålls vid tidsstyrning utgör därmed en spilltid som kan uppkomma i samband med kundernas olika 
tidsfönster. Det definieras som en spilltid då det är tid som kan undvikas ifall tidsstyrning inte existerar. 
Spilltiden är den tid som chauffören ägnar åt att invänta tidsstyrningar och då inget effektivt arbete utförs. 
Spilltiden beräknas för varje galleria då det är hos galleriornas kunder som tidsstyrning förekommer.  
 
Det kan, under vissa dagar, förekomma att den effektiva arbetstiden överstiger tidsintervallet för en viss 
galleria, något som förekommer för lossning i galleria Domino. För några av dagarna översteg den 
effektiva arbetstiden intervallet på 2,5 timmar, då användes den effektiva arbetstiden istället för intervallet 
på 2,5 timmar. Det är alltså det största värdet av tidsintervallet, presenterat i tabell 16, och beräknad 
arbetstid som används som daglig tidsåtgång för varje lastbil i de olika galleriorna. Utan tidsstyrning kan 
denna spilltid undvikas och det är enbart effektiv arbetstid som beräknas för distribution av gods. Därmed 
frigörs tidsresurser för de olika lastbilarna som levererar gods inom Norrköpings stadskärnas olika 
gallerior.  
 
Efter att lastbilarna lossat sitt gods i galleriorna ska de distribuera gods i yttre city. De återvänder därmed 
till terminalen för att lasta gods avsett för Norrköpings stadskärna utanför galleriorna. Hur många timmar 
lastbilarna kör per dag varierar beroende på hur mycket gods de distribuerar till respektive galleria, 
galleriornas olika tidsstyrningar samt hur mycket gods som distribueras inom yttre city dag för dag. 
Leveranserna i yttre city räknas ut enligt ekvation (3). Antal leveranser för yttre city är definierat efter hur 
många stopp som görs. Det innebär att körtiden i ekvation (3) beräknas genom att 3,29 minuter 
multipliceras med hur många olika leveranser och turer som görs i yttre city. Körtiden är den 
genomsnittliga tiden mellan olika stopp i yttre city. Om det under en dag finns totalt 15 leveranser i yttre 
city multipliceras alltså 17 (antalet leveranser adderat med antalet turer) med 3,29 minuter. Förutom 
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körtiden mellan de olika butikerna i yttre city är det alltså tiden det tar för chauffören att åka från 
terminalen till första leveransstoppet och tiden det tar att åka tillbaka till terminalen som adderas till 
körtiden. Om chauffören har fler än 18 pallar att leverera krävs det att den återvänder till terminalen för 
att lasta nytt gods, även dessa körtider adderas. 
 
I beräkningarna används alltid samma körtid oberoende av antalet stopp i yttre city. I verkligheten är det 
rimligt att det blir kortare sträcka och körtid mellan de olika butikerna om det finns fler stopp att göra 
med lastbilen. Den här tidsbesparingen, som kan uppstå i samband med samlastning av yttre city gods, 
beaktas inte i beräkningarna. Det är till följd av otillräcklig detaljerade data vad gäller körtiderna och dess 
variationer med antalet stopp. 
 

7.1.4 Best-case scenario 

 
Det andra tidsstyrda scenariot var i form av ett best-case scenario. Detta scenario konstruerades för att ge 
en uppfattning hos läsaren om hur det skulle kunna vara i bästa fall, då gods distribueras i de olika 
galleriorna och då tidsstyrning används av butikerna. 
 
I best-case scenariot förekommer också tidsstyrning som för worst-case scenariot, dock under andra 
former. Den första leveransen påbörjas för varje galleria då dess första tidsfönster startat, precis som för 
worst-case scenariot. I detta scenario antas dock chaufförerna påbörja den sista leveransen då den sista 
tidsstyrningen precis startat. För galleria Spiralen innebär det då att chauffören börjar med sista 
leveransen klockan 10:00, det då sista tidsfönstret har intervallet 10:00-12:00. Liknande antagande görs 
för de andra två galleriorna och det innebär att chauffören börjar med sista leveransen klockan 10:00 för 
Linden och klockan 10:00 för Domino. Det här innebär att andra tidsintervall från de i tabell 16 bestämde 
den minsta tiden för varje galleria. Tidsintervallen samt minsta antal timmar för best-case scenariot kan 
ses i tabell 17. 
 
Tabell 17: Intervallen från starten av första tidsstyrningen till början av den sista för varje galleria, samt minsta antalet timmar 

som krävs i varje galleria. 

Galleria Intervall Timmar 
Spiralen 07:00 - 10:00 3 

Linden 08:00 - 10:00 2 

Domino 08:30 - 10:00 1,5 
 
I galleria Spiralen börjar chauffören alltså med den första leveransen klockan 07:00 och påbörjar den sista 
leveransen efter 3 timmar, klockan 10:00. För galleria Linden påbörjas sista leveransen efter 2 timmar och 
för galleria Domino efter 1,5 timmar. Ifall den effektiva arbetstiden, som tidigare räknats ut enligt 
ekvation (2), överstiger minsta antalet timmar är det istället den som används som arbetstid för den 
gallerian. När den sista leveransen påbörjas enligt tabell 17 görs ett antagande att denna leverans, 
oberoende av galleria, består av 2 pallar. Det innebär att det adderas en lossningstid och väntetid för två 
pallar till de minsta antal timmar som krävs för varje galleria. Förutom detta adderas slutligen en körtid 
likt den i worst-case scenariot. Körtiden inkluderar den från terminalen så att chauffören är på plats vid 
första tidsfönstrets start och tillbaka till terminalen då sista leverans avslutats. Efter att allt gods levererats 
till galleriorna och respektive lastbil återvänt till terminalen antas de, precis som i worst-case scenariot, 
distribuera återstående gods till yttre city. Den totala tidsresursen som återstår efter distributionen till 
galleriorna är den arbetstid som chaufförerna kan använda för att leverera gods till kunder i yttre city. 
Yttre city leveranserna räknades ut precis som i worst-case scenariot. 
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7.1.5 Utan Tidsstyrning 

 
Då det inte finns specifika tider som chaufförerna behöver anpassa sig utefter i de olika galleriorna 
innebär det att en och samma lastbil kan distribuera godset för de tre olika galleriorna Spiralen, Linden 
och Domino. Om den totala distributionstiden understiger ett arbetspass, det vill säga åtta timmar utan 
rast, innebär det i praktiken att en enda lastbil kan leverera allt gods till samtliga gallerior. Om lastbilens 
tidsåtgång understiger 8 arbetstimmar efter galleriornas distribution kan dessutom resterande tidsresurser 
användas för distribution av gods i yttre city. För resterande gods, det som avse yttre city och utanför 
galleriorna, kan distributionen utföras av 1–2 lastbilar. Det här innebär att det finns minst en specifik 
lastbil enbart för galleriorna, som i vissa fall även kan leverera gods i yttre city, samt 1–2 lastbilar som 
endast distribuerar gods inom yttre city.  
 
I tabell 15 kunde tidsfönstren ses för kunder i de olika galleriorna. Med tidsstyrningen antogs det att 
lastbilarna behövde tillägna ett visst antal timmar för varje galleria. Utan tidsstyrning hos olika kunder 
kan lastbilarna istället åka direkt till en galleria, lossa allt gods där, för att sedan åka vidare till terminalen 
och lasta nytt gods avsett för nästa galleria. Den totala tid som det tar för dagsarbetet hos varje galleria 
kommer därmed att sjunka och differensen mellan denna arbetstid och det tidsintervall som chauffören 
tidigare behövde tillägna för varje galleria blir en intjänad arbetstid. Totala arbetstiden för varje galleria 
blir alltså enbart den som räknats fram enligt ekvation (2).  
 
Scenariot utan tidsstyrning har också en bufferttid på 30 minuter inkluderats i beräkningarna för 
arbetstiden i de olika galleriorna. Tiden för att invänta tidsstyrningar i form av fika på terminalen 
förekommer inte men chauffören behöver fortfarande åka mellan olika lastkajer för att leverera gods till 
butikerna inom en galleria. Att bufferttiden fortfarande antas till 30 minuter och inte lägre än så är för att 
kunna påvisa att tidsbesparingar görs på andra sätt och inte genom att ta bort ett värde som det gjorts en 
del antaganden på. 
 

7.2 Resultat av samlastning av gods 

I scenariot utan tidsstyrning, kunde lastbilarna minska antalet arbetade timmar för varje galleria i 
jämförelse med scenariona med tidsstyrning. Tidsstyrningen hos olika kunder krävde tidigare att en lastbil 
spenderade minst 5 timmar i Spiralen, 4 i Linden och 2,5 i Domino för worst-case scenariot. För best-case 
scenariot krävdes det att lastbilen spenderade minst 3 timmar i Spiralen, 2 i Linden och 1,5 i Domino 
adderat med tiden det tog att lossa 2 pallar för en sista leverans. 
 
Utan tidsstyrning används endast effektiv arbetstid vilket inkluderar lastningstid, körtid, lossningstid och 
väntetid. Differensen mellan antalet timmar för scenariot utan tidsstyrning i jämförelse med scenariona 
med tidsstyrning gav en intjänad arbetstid för varje dag för varje galleria.  
 
I tabell 18 kan den totala samt genomsnittliga arbetstiden för samtliga scenarion ses för varje galleria och 
för alla galleriorna tillsammans. Även den totala och genomsnittliga spilltiden, vid 
tidsstyrningsscenariona, för varje galleria samt för de olika galleriorna tillsammans presenteras i tabellen. 
Spilltiden gäller alltså enbart för de scenarion med tidsstyrning och är differensen mellan den totala 
arbetstiden för det tidsstyrda scenariot och den totala arbetstiden som gäller utan tidsstyrning. 
 
I tidsstyrningsscenariot med worst-case spenderas totalt 257,39 timmar till arbete i de olika galleriorna, 
något som i jämförelse med arbetstiden för scenariot utan tidsstyrning gav en spilltid på totalt 103,07 
timmar. Scenariot utan tidsstyrning spenderade endast 139,26 timmar i de olika galleriorna under en hel 
månad. Tidsstyrningsscenariot med best-case har en betydligt lägre arbetstid än det för worst-case och 



69 

 

arbetstiden i galleriorna är 91,36 timmar lägre för detta scenario. I jämförelse med scenariot utan 
tidsstyrning gav det en total spilltid på 18,06 timmar. Totalt kunde det i genomsnitt sparas 4,91 eller 0,86 
timmar per dag, beroende på vilket tidsstyrningsscenario som jämfördes med det utan tidsstyrning. 
 
Från tabell 18 kan det ses att galleria Domino har den lägsta spilltiden, något som även kändes igen 
utifrån de observationer som genomfördes. Spiralen hade mycket spilltid då stora delar av morgonen gick 
åt att invänta tidsfönster hos HM, Lindex och Stadium. Från observationerna kunde det också konstateras 
att galleria Linden hade mycket spilltid, det då chauffören ofta fick vänta på butiker som inte öppnat. 
 
De arbetstider som förekommer för noll-scenariot för respektive område framgår också i Tabell 18. För 
alla gallerior och stadskärnan är det endast för best-case och utan tidsstyrning som en förbättring görs i 
jämförelse med dagsläget. 
 
Tabell 18 innehåller slutligen arbetstiderna för en hel månad samt genomsnittliga arbetstiden per dag för 
varje scenario i yttre city och hela stadskärnan (galleriorna inkluderade). För yttre city distribution fanns 
det inga skillnader i arbetstider mellan de olika scenarion som analyserades, eftersom distributionen gick 
till på liknande sätt. För scenariona med och utan tidsstyrning beräknades yttre city leveranser enligt 
ekvation (3) och därmed förekom inga skillnader i dessa arbetstider. 
 
För hela stadskärnan, de tre galleriorna och yttre city, kunde den genomsnittliga arbetstiden per dag 
minskas med 5,60 timmar och den totala arbetstiden för en månad med 117,47 timmar mellan worst-case 
och utan tidsstyrning. Mellan best-case och utan tidsstyrning kunde den genomsnittliga arbetstiden per 
dag minskas med 1,25 timmar och den totala tiden med 26,12 timmar.  
 
Tabell 18: Arbetstider för samtliga scenarion och spilltider för scenarion med och utan tidsstyrning i samtliga områden 

(galleriorna, yttre city och hela stadskärnan). 

  Spiralen Linden Domino 
Alla 
gallerior 

Yttre 
City 

Stadskärn
a 

Tidsstyrning worst case       

Total arbetstid (h)   110,80 89,63 56,96 257,39 173,35 432,74 

Genomsnittlig arbetstid per dag (h) 5,28 4,27 2,71 12,26 8,35 20,61  

Total spilltid (h)   56,96 36,37 9,75 103,07 - - 

Genomsnittlig spilltid per dag (h) 2,71 1,73 0,46 4,91 - - 

Tidsstyrning best case           

Total arbetstid (h)   71,46 49,76 44,82 166,03 173,35 341,39 

Genomsnittlig arbetstid per dag (h) 3,40 2,37 2,13 7,91 8,35 16,26  

Total spilltid (h)   15,63 0,42 2,02 18,06 - - 

Genomsnittlig spilltid per dag (h) 0,74 0,02 0,10 0,86 - - 

Utan tidsstyrning             

Total arbetstid (h)   48,04 47,63 43,59 139,26 173,35 315,27 

Genomsnittlig 
arbetstid per dag 
(h) 

 2,29 2,27 2,08 6,63 
8,35 15,01 

Noll-scenario 
(Dagsläge) 
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Total arbetstid (h) 68,79 64,8 66,49 205,64 213,00 418,64 

Genomsnittlig arbetstid per dag (h) 3,28 3,09 3,17 9,79 10,14 19,94 

 
 
I Tabell 19 visas den procentuella tidseffektiviseringen mellan scenariona med och utan tidsstyrning för 
varje galleria samt för alla gallerior tillsammans.  Störst tidseffektivisering för jämförelser mellan 
tidsstyrning och utan skedde i Spiralen. Den tidseffektivisering som erhölls för alla gallerior när 
tidsstyrning slopades var för jämförelsen med worst-case 46 % och för jämförelsen med best-case 16 %.  
 
Tabell 19 visar också den procentuella tidseffektiviseringen mellan scenariona för yttre city samt hela 
stadskärnan. För yttre city var det enligt tidigare beskrivet ingen skillnad oavsett scenario och därmed är 
den procentuella skillnaden 0 %. För hela stadskärnan skedde en minskning på 27 % mellan worst-case 
och utan tidsstyrning samt på 8 % mellan best-case och utan tidsstyrning. 
 
Tabell 19: Den procentuella tidseffektiviseringen mellan de tre samlastningsscenariona som analyserats för samtliga områden 

(galleriorna, yttre city och stadskärnan). 

Tidseffektivisering mellan 
scenarion Spiralen Linden Domino Alla 

gallerior 
Yttre 
city 

Stadskärna 

Best case – worst case 36% 44% 21% 35% 0% 21% 

Utan tidsstyrning - worst case 57% 47% 23% 46% 0% 27% 

Utan tidsstyrning - best case 33% 4% 3% 16% 0% 8% 

 
Tabell 20 visar den procentuella tidseffektiviseringen mellan de tre samlastningsscenarion och det 
scenario som efterliknar dagsläget, det vill säga noll-scenariot. Noll-scenariot är sämre än ett av 
samlastningsscenariona, vilket är worst-case scenariot. Det är en procentuell försämring tidsmässigt, 
dessa två scenarion emellan för alla gallerior tillsammans samt för hela stadskärnan. Dock erhålls en 
förbättring i tidseffektivisering då man jämför noll-scenariot med best-case och utan tidsstyrning, både för 
galleriorna och för hela stadskärnan. För yttre city var det en förbättring för alla samlastningsscenarion i 
jämförelse med noll-scenariot. Denna förbättring var alltid 18% och det till följd av att samma ekvation 
och beräkning genomfördes för yttre city leveranserna för de tre samlastningsscenariona. 
 
Tabell 20: Den procentuella tidseffektiviseringen mellan de tre samlastningsscenarion och dagsläget (noll-scenariot) som 

analyserats för samtliga områden (galleriorna, yttre city och stadskärnan). 

Tidseffektivisering mellan 
scenarion och dagsläget Spiralen Linden Domino Alla 

gallerior 
Yttre 
city 

Stadskärna 

Worst case - dagsläge -61% -38% 14% -25% 18% -3% 

Best case - dagsläge -4% 23% 33% 19% 18% 18% 

Utan tidsstyrning - dagsläge 30% 27% 34% 32% 18% 25% 

 
 
Tabell 21 visar hur många lastbilar som användes under ett visst antal dagar enligt de beräkningar som 
gjordes för scenariona med och utan tidsstyrning. För scenariot med tidsstyrning och worst-case kommer 
det alltid att krävas minst tre lastbilar, lika många som de gallerior som godset distribueras till. För en av 
dagarna krävdes det dessutom 4 lastbilar, det då den totala tillgängliga arbetsresursen för alla tre lastbilar 
understeg den totala tiden som krävdes för att distribuera allt yttre city gods. För scenariot best-case 
användes det totalt 3 lastbilar varje dag. Scenariot utan tidsstyrning varierade, där det under 14 dagar 
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behövdes 2 lastbilar och 7 dagar behövdes 3 lastbilar. Det berodde på variationen i antalet kolli som 
skulle distribueras i varje område under de olika dagarna. Det här innebär i praktiken att 
samlastningscentralen antingen skulle behöva ha 3 lastbilar, där en används som extra resurs då behov 
uppstår, eller att det hyrs in en extra lastbil under vissa dagar då tidsresurser för de andra två inte räcker 
till. 
 
Tabell 21: Antalet lastbilar som användes i de tre samlastningsscenariona. 

Antal dagar som Antal lastbilar     

lastbilarna behövs 2 3 4 

Med tidsstyrning       

Tidsstyrning worst case   20 1 

Tidsstyrning best case   21   

Utan tidsstyrning 14 7   

 
Tabell 22 visar minskandet av antalet lastbilar i procent då en jämförelse gjorts mellan scenariona med 
och utan tidsstyrning. Mellan de två tidsstyrda scenariona skiljer sig inte mycket åt men en minskning på 
22–23 % av antalet lastbilar sker då tidsstyrningen bortses ifrån. 
 
Tabell 22: Minskandet av antalet lastbilar i procent mellan de olika samlastningsscenarion som analyserats. 

Lastbilseffektivisering mellan scenarion Procentuell minskning 

Best case – worst case 2% 

Utan tidsstyrning - worst case 23% 

Utan tidsstyrning - best case 22% 

 
I tabell 23 kan samma jämförelse ses, dock i jämförelse med dagsläget. Det vill säga en jämförelse med 
hur distributionen är idag för de tre transportaktörerna, och de olika samlastningsscenarion som använts i 
beräkningarna. Vid en jämförelse mellan dagsläget, då totalt 6 lastbilar används för distribution i 
Norrköpings stadskärna, och de värden som erhållits vid beräkningar av de olika samlastningsscenariona 
kan en minskning på 49–61 % erhållas gällande användandet av antalet lastbilar. 
 
Att värdena är så höga beror mestadels på att varje scenario använder sig av samlastning. I början av varje 
dag antas det att allt gods för varje respektive galleria lastas separat i egen lastbil. Det innebär troligtvis 
att fyllnadsgraden kan öka och att chauffören slipper onödiga resor med få kolli till olika gallerior. För 
båda tidsstyrda scenariona kan alla 3 lastbilar, efter att galleriorna besökts, användas till att lossa yttre city 
gods. För scenariot utan tidsstyrning krävdes endast en enda lastbil för att lossa gods i de tre galleriorna 
och 1–2 lastbilar för att lossa allt yttre city gods. 
 
Tabell 23: Minskandet av antalet lastbilar i procent mellan dagsläget och de olika samlastningsscenariona. 

Lastbilseffektivisering mellan dagsläget och olika scenarion Procentuell 
minskning 

Worst case - dagsläge 49% 

Best case - dagsläge 50% 

Utan tidsstyrning - dagsläge 61% 
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För att se vilken effekt på miljöutsläppen som minskningen av lastbilar har gjordes beräkningar på 
utsläppet av koldioxid för tunga lastbilar som distribuerar gods. Enligt Naturvårdsverket (2017a) kan 
utsläpp av växthusgaser i kg kan beräknas enligt följande: 
 戟建嫌健ä喧喧 [倦訣] = 稽堅ä券嫌健結血ö堅決堅憲倦券件券訣 [兼戴] ∗  撃ä堅兼結懸ä堅穴結 [ 罫倹兼戴] ∗ �兼件嫌嫌件剣券嫌血欠倦建剣堅 [倦訣罫倹]      岫に岻 

 
Beräkningen bygger enligt Naturvårdsverket (2017a) på att man multiplicerar bränsleförbrukningen för 
fordonet med det specifika bränslets värmevärde samt dess emissionsfaktor. 
 
I ett underlag, utgivet av Naturvårdsverket (2017b), till Sveriges växthusgasinventering för utsläppsåren 
1990–2015 till United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) kan 
emissionsfaktorer och värmevärden utläsas för olika drivmedel och fordon. Värmevärdet för en tung 

lastbil med diesel som drivmedel kan utläsas till 35,28 [ �珍�3]och emissionsfaktorn för 系頚態 om 61,75 [賃��珍].  
 
Lastbilarna som distribuerar gods i Norrköpings stadskärna körde ofta med mycket acceleration och 
bromsningar, något som kunde observeras genom mätningarna som genomfördes med Postnord. 
Utsläppen och bränsleförbrukningen beror till stor del på körbeteende och ifall det är långdistans eller, 
som i det beaktade fallet, i stadstrafik som lastbilen kör. Enligt Janhäll et al. (2017, sid 39) kunde 
bränsleförbrukningen för tunga lastbilar inom tätort med en hastighet av 40–60 km/h utläsas ur figur 53 
till 0,25–0,30 l/km. Slutligen behöver andelen utsläpp i kg multipliceras med antalet kilometer som 
lastbilen färdas per dag. I detta fall räknades en genomsnittlig distans ut för observationerna som 
genomfördes med vakt 156, det då chauffören för denna rutt oftast körde hela dagen i jämförelse med 
vakt 157 vilken högst var 4 timmar i stadskärnan. Genomsnittet för antalet kilometer per dag med 
lastbilen uppgick till 16,13. 
 
Alla dessa värden, med en bränsleförbrukning på 0,3 l/km, skulle då med ekvation (2) ge ett utsläpp på 
cirka 10,54 kg 系頚態 per dag. För både Schenker och Postnord genomförs distributionen i stadskärnan med 
2 lastbilar vardera vilka drivs med diesel. DHL anlitar transportbolaget Alfredsson åkeri för distribution 
av gods och de kör med drivmedlet ”HVO 100”, vilket är ett förnybart bränsle. Enligt Alfredssons åkeri 
släpper deras lastbilar ut 306 gram 系頚態 per kilometer. Det här skulle då ge ett totalt utsläpp på 4,94 kg 系頚態 per dag. I beräkningarna för utsläppen har ett antagande gjorts att samtliga lastbilar kör på drivmedlet 
diesel. Det görs för att underlätta beräkningarna men även för att påvisandet av minskning av miljöutsläpp 
inte enbart är beroende på vilket drivmedel som används, utan hur många lastbilar som det kan minskas 
med. 
 
Beräkningarna för andelen utsläpp per kilometer, per dag samt för en hel månad bestående av 21 
arbetsdagar presenteras i tabell 24. I tabellen kan det ses att andelen utsläpp är högst för dagsläget då 6 
lastbilar används och utsläppen är omkring 1328 kg 系頚態 per månad. Lägst är det för scenariot utan 
tidsstyrning då det minskat till 249 kg 系頚態 per månad. 
 
Tabell 24:  Andelen utsläpp i kg kilometervis, dagsvis samt månadsvis för dagsläget samt de olika samlastningsscenarion som 

använts i beräkningarna. 

 ���-utsläpp kg/dag ���-utsläpp kg/månad 
Dagsläge (6 lastbilar) 63                  1328 
Tidsstyrning worst case 32                 675 
Tidsstyrning best case 32                664 
Utan tidsstyrning 25                249 
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I tabell 25 och 26 nedan presenteras utsläppsminskningarna i procent mellan de olika scenarion som 
beräkningarna gjorts på samt dagsläget som använder sig av 6 lastbilar för distribution i Norrköpings 
stadskärna. Tabell 25 visar utsläppseffektiviseringen mellan alla samlastningsscenarion som använts i 
modellen där en effektivisering gjorts på 62–63 % då tidsstyrningen tas bort. Tabell 26 visar 
utsläppseffektiviseringen mellan alla samlastningsscenarion i jämförelse med dagsläget. Ur tabellen kan 
det ses en minskning på 49–81 % av alla utsläpp under en månad kan erhållas i jämförelse med antalet 
lastbilar som körs idag.  
 
Tabell 25: Utsläppseffektivisering för en hel månad i Norrköpings stadskärna angiven i procent mellan samlastningsscenariona. 

Utsläppseffektivisering mellan scenarion Procentuell 
minskning 

Best case – worst case 2% 

Utan tidsstyrning - worst case 63% 

Utan tidsstyrning - best case 62% 
 

Tabell 26: Utsläppseffektivisering för en hel månad i Norrköpings stadskärna angiven i procent mellan samlastningsscenariona 

och dagsläget. 

Utsläppseffektivisering mellan scenarion 
och dagsläget Procentuell minskning 

Worst case - dagsläge 49% 

Best case - dagsläge 50% 

Utan tidsstyrning - dagsläge 81% 
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7.3 Aktörers syn på ett eventuellt samlastningssamarbete 

Vid intervjuerna med produktionschefen och arbetsledaren på de två olika transportbolagen, 
näringslivsdirektören i Norrköpings kommun och tjänstepersonen på Karlstads kommun ställdes frågan 
om hur de uppfattar vad samlastning är och hur de ser på konceptet samlastning. 
 
Både produktionschefens och arbetsledarens övergripande syn kring samlastning är positiv. Men de båda 
har funderingar kring samlastning och hur det ska fungera. 
 
Produktionschefen menar att de redan samlastar i någon form. Deras egna gods, nämligen paket och pall 
som ska till samma destination samlastas vid början av varje arbetsdag. Produktionschefen beskriver både 
för- och nackdelar för samlastning. Han menar att lastbilarna kommer att vara fulla, men att det 
fortfarande kommer att åka många lastbilar i city och säger även att deras och konkurrenternas lastbilar 
som åker i city idag har en bra fyllnadsgrad. Produktionschefen ställer sig frågande till om man kan tjäna 
något på att samlasta citygods, men menar att om man inte provar så vet man inte. 
 
Om en samlastningslösning initieras och en samlastningscentral byggs upp och sätts i drift tror både 
produktionschefen och arbetsledaren att transportbolagen vill och lär ha en betydande roll. 
Produktionschefen tror inte att det är något ansvar som man skjuter vidare till någon annan utan alla 
aktörer måste vara involverade. Arbetsledaren menar att en viktig del är att det måste finnas ekonomiska 
vinster för företaget. Arbetsledaren betonar att en nyckelfråga som måste lösas är hur kostnaderna ska 
fördelas mellan aktörerna.  
 
Transportbolagen har tidigare deltagit eller deltar än i olika samlastningslösningar. Det ena 
transportbolaget bedriver en samlastning av kommunens egna verksamheter i Karlstad. I Norrköping har 
de mindre samarbeten där de samlastar gods med mindre transportaktörer till några platser. Det andra 
transportbolaget har en samlastningslösning med ett annat större åkeri när gods ska levereras till 
Östersund och de har tidigare ingått i ett försök med samlastning i Linköping. Resultaten av de olika 
samlastningslösningarna är dock okända för både produktionschefen och arbetsledaren.  
 
Men samlastningslösningar initieras inte spontant, det måste finnas ett incitament för att initiera en sådan 
lösning. Produktionschefen och arbetsledaren har olika syner på vem som bör initiera en sådan 
samlastningslösning. Produktionschefen menar att kommunen bör ansvara för att initiera samlastning för 
sina egna verksamheter som exempelvis dagis, skolor och så vidare. Men gällande samlastning av gods 
som ska levereras till olika butiker och kunder bör ansvaret ligga hos kunden. Produktionschefen menar 
att det bör ligga i kundens intresse att endast få en leverans per dag eftersom det är de som ska möta upp 
chauffören, ta emot leveransen, packa upp och liknande. Det kostar tid för kundernas personal att göra 
detta flera gånger per dag och därmed bör intresset ligga hos dem.  
 
Arbetsledaren menar att det måste vara en politisk fråga för att kunna erhålla samlastning som fungerar. 
Arbetsledaren tror, utan att veta säkert, att det kan uppstå monopol och problem med 
konkurrenslagstiftningen om åkerierna tar initiativet och frågan inte drivits igenom politiskt. 
Arbetsledaren menar att transporterna i dagsläget fungerar för dem, och antar att det fungerar för de andra 
aktörerna också. Men arbetsledaren betonar att om det är utifrån en miljöhänsyn som en 
samlastningslösning ska initieras så bör det vara en sak för politiker att driva. Arbetsledaren menar även 
att det inte nödvändigtvis behöver vara i storstadsområdet som samlastningslösningar kan initieras, utan 
även ytterområden (Valdemarsvik nämns som ett exempel).  
 
I många exempel på projekt med samlastningscentraler som har studerats är det kommunerna som har 
tagit initiativ till projekten samt finansierat och drivit samlastningscentralen. Produktionschefen tycker att 
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Norrköpings kommun ska bedriva en samlastningslösning för deras egna verksamheter (dagis, skolor och 
så vidare) för att kunna presentera resultaten av det. Att visa fördelarna och nackdelarna som finns och 
komma tillrätta med alla problem så att åkerierna och andra aktörer inte behöver ta itu med dem. 
 
I Karlstads kommun har samordning av egna varudistributioner startats och pågår än i denna stund. Målet 
med samordningen var att minska 系頚態-utsläppen och antalet stopp vid skolor, förskolor och samtidigt 
minska lastbilstrafiken. Resultaten har varit framgångsrika och antalet stopp hade vid tidpunkten för 
intervjun minskat med 66 % och 系頚態-utsläppen för transporterna till egna verksamheter hade minskat 
med 90 %. Tjänstepersonen i Karlstads kommun säger att kommunen i Karlstad inte har tittat på 
samlastning med andra aktörer, men säger att det är något som måste initieras på en politisk nivå. 
Tjänstepersonen menar dock att om någon säger åt transportbolagen att leverera godset till en 
samlastningscentral så kommer de att göra det, men betonar att politiskt initiativ behövs och att ett 
transportbolag måste ta hand om leveranserna från samlastningscentralen. Tjänstepersonen uttrycker även 
sin personliga åsikt när han menar att ansvaret för att starta ett citylogistiksamarbete ligger på 
cityhandlarna. Med cityhandlarna menar tjänstepersonen butikerna och restaurangerna i stadscentrum. 
Kommunen ska inte behöva säga åt dem att de ska starta ett samarbete, utan det är bättre om de själva 
kommer till den insikten. Tjänstepersonen tillägger att om kommunen kan hjälpa till så kommer de att 
göra det, men cityhandlarna måste vilja ha ett citylogistiksamarbete med samlastningscentral. 
 
Näringslivsdirektören i Norrköpings kommun ser samlastning, samordnad varudistribution, effektiv 
logistik, citylogistik och så vidare som en jätteviktig fråga. Näringslivsdirektören ser främst samlastning 
som en miljöfråga. 
 
Näringslivsdirektörens arbetsuppgift är att tillgodose både kommunens och näringslivets önskemål och 
menar att både kommunens och näringslivets godsflöden hör ihop. Dock påpekar näringslivsdirektören att 
det krävs att kommunen börjar med samlastning av deras egen verksamhet för att på så sätt kunna driva 
igenom samlastningssamarbeten. Något som kommunen nu ska genomföra. När kommunen kan ge facit 
på att något fungerar kan näringslivets kopplas in. Näringslivsdirektören menar att kommunen ska visa 
vägen och öppna upp möjligheterna, men det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det gäller att ser till 
hur infrastrukturen är uppbyggd och hur framtidens infrastruktur ska byggas, vad behovet är och hur 
staden ska byggas.   
 
Problemen med godstransporter som exempelvis trånga utrymmen, kompetensbristen, högt flöde av 
fordon på gator och så vidare, måste hanteras för att kunna veta var man ska bygga en eventuell 
samlastningscentral. Problemen måste även hanteras för att veta var man ska bygga nya områden för 
företag och handel, var man ska bygga områden för företag som inte är beroende av godstransporter och 
så vidare. Näringslivsdirektören ser dock inte några hinder eller barriärer i utvecklingen av citylogistik i 
Norrköpings kommun, bara möjligheter, näringslivsdirektören menar att kommunen sitter i förarsätet och 
ska leda arbetet med citylogistik. Kommunen kan, i upphandlingarna, sätta krav och dirigera för att uppnå 
effektiva och miljövänliga lösningar för godstransporter. Näringslivsdirektören tror inte på att tvinga 
aktörer in i citylogistiklösningar utan vill föra fram budskapet med det och upplysa det positiva av att ingå 
i lösningar som kräver samarbete med aktörer. Om den enda möjligheten är att tvinga in så kanske det 
behöver ske också säger näringslivsdirektören.  
 
Citylogistik och specifikt en samlastningsslösning är en framtida verklighet. Av de personer som har 
intervjuats ställer alla sig positivt till en samlastningslösning. Men det finns nyckelfrågor som måste 
lösas: hur kostnaderna ska fördelas mellan de olika aktörerna i en eventuell samlastningslösning, vem har 
ansvaret för att initiera en samlastningslösning, vem ska driva samlastningscentralen, vilka ska vara med i 
en samlastningslösning och ska aktörer tvingas in i en sådan lösning eller inte? 
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8. Diskussion av resultat och frågeställningar 
 
I det här kapitlet diskuteras frågeställningarna, hur de har besvarats, antaganden som har gjorts för att 
besvara dem samt resultaten av frågeställningarna. 
 

8.1 Hur kan samlastning påverka ekonomiska, miljömässiga samt sociala 

faktorer i en medelstor stad? 

Den grundläggande principen med samlastningscentraler är att samlasta gods för att förbättra 
effektiviteten i distributionssystemet. Samlastningscentraler är det vanligaste initiativet inom citylogistik 
och från de studerade samlastningsprojekten presenterades resultat som påvisade de teoretiska fördelarna 
med samlastning.   
 
Från en ekonomisk synpunkt kan samlastningscentraler vara mindre attraktiva. Samlastningscentraler kan 
innebära höga anläggnings- och driftkostnader och ökade leveranskostnader eftersom det läggs till ett 
ytterligare steg i försörjningskedjan. Det finns heller inga konkreta exempel på ökade intäkter för de som 
använder samlastningscentraler. Användandet av samlastningscentraler kan dock ge vinster i en annan 
form än direkta intäkter. Om exempelvis ett transportbolag ingår i en samlastningslösning kan 
transportören erhålla frigjorda resurser (exempelvis en lastbil och minskad arbetstid) och därmed utnyttja 
dessa resurser på ett sätt som genererar intäkter.  
 
De som ingår i en samlastningslösning kan erhålla interna ekonomiska fördelar genom att förbättra deras 
miljömässiga och sociala arbete. Det kan resultera i antingen ekonomiska effekter och/eller att de får nya 
kunder som ett resultat av miljömedvetenheten som företagen kan förespråka för.  
 
Utifrån det miljömässiga perspektivet är samlastning en positiv och betydelsefull faktor. Av alla 
samlastningsprojekt som har studerats i detta arbete har merparten visat en minskning av miljöutsläppen. 
Att hälsorisker, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, kan uppstå av buller är inte välkänt för 
omgivningen, men om det går att lyckas minska antalet lastbilar, som är stora bidragare till buller, kan 
hälsan för människorna i staden förbättras. För en del av samlastningsprojekten som studerats har det 
däremot inte presenterats några miljömässiga resultat. Eftersom en av principerna med 
samlastningscentraler är att effektivisera och minska antalet transporter, som dessa samlastningsprojekt 
har lyckats med, så kan det antas att miljöutsläppen troligtvis har minskat för de projekten också. Att 
leverera gods i färre och mer nyttjade lastbilar än fler och mindre nyttjade lastbilar minskar 
miljöutsläppen och transporterna blir effektivare.  
 
Frågeställningen gäller medelstora städer med ungefär 100 000 invånare och detta för kunna göra en 
jämförelse med Norrköping. Av de samlastningsprojekt som har studerats har de flesta utförts i städer 
som har en befolkningsmängd som överstiger 100 000. Vi har dock antagit att om det fungerar för en stad 
med en befolkningsmängd som överstiger 100 000 så fungerar det för en stad med en befolkningsmängd 
på 100 000. Om en samlastningscentral kan hantera leveranser till en stadsdel i en stad med över 100 000 
invånare bör det rimligtvis kunna antas leveranser till en stadsdel i en stad med färre invånare är 
hanterbart av en samlastningscentral. 
 
De sociala faktorerna kan hamna i skuggan av de ekonomiska och miljömässiga faktorerna. Det är svårt 
att mäta hur exempelvis trängsel påverkar omgivningar och i synnerhet människor fysiskt, men trängsel 
och andra störningar påverkar omgivningen negativt. Om antalet lastbilar i trafiken minskar så blir färre 
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fotgängare och cyklister avskräckta och vägsäkerheten ökar eftersom en olycka som involverar en lastbil 
oftast är allvarligare än en olycka som involverar en personbil. Det finns även sociala kostnader som 
relaterar till olyckor och andra störningar. I samlastningsprojektet i Padua presenteras sociala 
kostnadsminskningar av olyckor. 
 
Som nämnts ovan så leder samlastningscentraler till färre transporter. Det innebär att trängseln i trafiken 
bör minska, men det är troligtvis inte den delen som påverkas störst av att införa en samlastningscentral. 
Effekten på trängsel skulle däremot kunna vara tydligare om samlastningslösningen införs i kombination 
med en eller flera andra citylogistiklösningar som exempelvis vägavgifter.  
 
Från resultaten av litteraturstudien kan det konstateras att den miljömässiga faktorn är den som påverkas 
mest av att införa samlastningscentraler. Det finns dock många sociala och även ekonomiska fördelar av 
att samlasta gods i samlastningscentraler, kontrollerande av fyllnadsgrad och kooperativa 
godstransportsystem med mera. 
 

8.2 Vilka olika aktörer finns i en citylogistiklösning och hur ser de olika 

aktörerna på ett eventuellt samarbete med samlastning? 

Det finns många potentiella aktörer i en citylogistiklösning. Enligt teorin är huvudaktörerna i en 
citylogistiklösning varuägare, transportbolag, godsmottagare/butiker, slutkonsumenter (invånare och 
besökare), kommuner och regering. Enligt teorin kan aktörerna även delas upp i aktörsgrupper och de är 
identifierade som transportkunder, myndighets- och samhällsplaneringsfunktioner, transportaktörer och 
teknik- och fordonsaktörer. Det är alltså ett stort antal aktörer som kan påverka eller som påverkas av en 
citylogistiklösning. Teorin säger även att ett stort antal aktörer kan begränsa citylogistiklösningar, dels är 
det svårt att tilldela ansvar till de olika aktörerna och alla slags aktörer har olika mål med lösningarna. 
 
I detta examensarbete har endast Norrköpings kommun och de tre största transportbolagen, Postnord, 
DHL och Schenker inkluderats. 
 
Vi kom till slutsatsen att det skulle vara intressant och även viktigt att involvera några relevanta 
godsmottagare/butiker och i synnerhet de tidsstyrda butikerna. Att åtminstone kunna intervjua några av 
butikernas företrädare skulle ge en insyn om butiksarbetarnas åsikt om inkommande gods som är 
samlastat. Alltså om hur arbetarna skulle tycka om att få allt gods som levereras under en dag på en och 
samma gång och om de skulle kunna hantera en sådan leverans. Anledningen till att de tidsstyrda 
butikernas åsikt är intressant är eftersom resultatet av detta examensarbete påvisar att ett 
samlastningsscenario utan tidsstyrning är det som ger bästa resultatet. Vi har ingen uppfattning om 
kunderna som i dagsläget har tidsstyrda leveranser är villiga att ge upp dem för en eventuell 
samlastningslösning. Men insynen om att involvera andra aktörer kom ganska sent och att etablera 
kontakt med huvudkontoret för vissa kunder kan vara svårt och tidskrävande. Vi föreslår för en framtida 
studie och implementation av en samlastningslösning i Norrköpings stad, att samtliga aktörer bör 
involveras eftersom det är viktigt att alla aktörer är villiga att ingå i en sådan lösning och man bör samla 
samtliga uppfattningar och åsikter. 
 
Data erhölls från alla tre stora transportbolag, men dessvärre lyckades inte vi få till intervjuer med alla tre, 
utan endast två av transportbolagen var tillgängliga för en intervju. Dessutom var sekundärdata från 
Postnord till största del omöjlig för oss att nyttja, det då antal kolli definierats på olika vis i våra 
observationer och deras data. 
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Från intervjuerna har respondenterna delade meningar om vem som skulle initiera samlastningslösningar, 
men de flesta var eniga med att initiativet måste ske på en politisk nivå. Samtliga respondenter tyckte att 
det var bättre om kommunen tog initiativet att samordna sina egna varudistributioner, för att presentera 
resultaten och uppmuntra privata företag att delta i en samlastningslösning i hela staden. Från intervjuerna 
uppfattades det som att arbetet fungerar för transportbolagen i Norrköpings kommun. Transportörerna har 
problem, men det är inte problem som hindrar dem för att utföra deras arbete, utan problemen försvårar 
arbetet. Alltså finns det inget incitament för att transportbolagen ska initiera någon samlastningslösning 
för att kunna leverera gods till deras kunder. Därför är det viktigt för kommunen att själva utföra 
samlastning och visa att det lönar sig både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Om kommunen kan 
presentera positiva resultat och en strukturerad plan för hur samlastningen ska fungera så kan de få med 
åtminstone de största transportbolagen.  
 
Från intervjuerna är uppfattningen att alla intervjuade parter var positiva till samlastning och samarbete 
med andra aktörer, men det fanns några tveksamheter bland några av respondenterna. Respondenten på 
det ena transportbolaget påstod exempelvis att det inte gick att förbättra leveranserna till galleriorna 
eftersom att de tre största transportbolagens lastbilar var fulla och därför var samlastning inte relevant. 
Påståendet om att transportbolagens lastbilar är fulla har i vår studie bevisats vara felaktigt och det finns 
potential att samlasta gods som ska levereras till city. Samma respondent menade även att det är 
kunderna, alltså butiksägarna, som ska ta initiativ till samlastningslösningar eftersom det borde ligga i 
deras intresse att endast få en leverans per dag istället för flera. Det finns samlastningsprojekt där 
butiksägare har tagit initiativ till samlastning (se kapitel 5.2.9. Yokohama, Japan) men det är vanligtvis 
kommuner som tar initiativ. En samlastningslösning är dock inte, sett till fungerande affärsmodeller, 
något som kommuner ska driva långsiktigt utan målet är exempelvis att en samlastningscentral ska bli 
självförsörjande. Därför är det viktigt att få transportbolagen att engagera sig och delta i 
samlastningslösningar för att de ska ta över ansvaret och ägandet av samlastningscentralen.  
   
Näringslivsdirektören i Norrköpings kommun betonade vikten av samlastning och andra 
citylogistiklösningar och menade att kommunen måste ta initiativet och leda vägen för övriga aktörer. Det 
kan tolkas från intervjuerna är att trafikläget i Norrköping är problematiskt, men överkomligt för tillfället. 
När befolkningsantalet ökar och antalet transporter och trafikanter ökar med det så kommer det slutligen 
bli nödvändigt med citylogistiklösningar, åtminstone utifrån miljö- och socialsynpunkt. 
 

8.3 Hur ser flödet av godstransporter ut i Norrköping idag och vilka typer 

av gods är lämpliga för samlastning? 

För att kunna besvara frågeställningen och kunna beskriva nuläget kring Norrköpings godstransporter 
fanns det två faktorer att ta hänsyn till: Hur distributionen av gods genomförs idag och hur mycket, samt 
vilken typ av gods som distribueras idag. Fältobservationerna och nyckeltalen kunde beskriva hur 
distributionen genomförs idag och den sekundära datan hur mycket samt vilken typ av gods som 
distribueras idag. 
 
Från observationerna kunde det konstateras att lossningstiden för yttre city var högst av alla områden. Det 
här var till följd av att man oftast fick parkera där det fanns gångtrafikanter och cyklister, det var grusiga 
vägar, en längre väg att gå till butikerna, trånga korridorer och trånga hissar. Alla dessa faktorer bidrog till 
en längre lossningstid än den för galleriorna. Väntetider utgjorde 22 % av den totala arbetstiden och från 
observationerna kunde det konstateras att tidsstyrningen hos kunder i gallerior var den högst bidragande 
orsaken till denna väntetid. 
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Körtiden som användes i beräkningarna och som visas i Tabell 7 var grundad på körtiden från Postnords 
terminal till de olika områdena. I beräkningarna gjordes alltså antagandet att Postnords terminal var 
utgångspunkt för den samlastningscentral där allt gods levererades ifrån. Det här gjordes då ingen 
geografisk plats skulle bestämmas för en eventuell samlastningscentral. 
 
Data som samlades in var genom fältobservationer med Postnord och alla beräkningar bygger på de 
nyckeltal som erhölls från observationerna. Det är ett antagande att nyckeltalen ska gälla för samtliga 
beaktade transportbolag, men det var ett antagande som var nödvändigt att göra. För att säkerställa att 
lossningstider, väntetider och andra nyckeltal verkligen är tillförlitliga skulle det dels vara nödvändigt att 
genomföra fler fältobservationer med Postnord, men det skulle även vara av fördel att genomföra 
liknande insamling med DHL och Schenker. Det kan vara så att deras chaufförer levererar gods under 
andra tider på dagen och det kan i sin tur påverka förutsättningar för leveransen. Ett exempel är om det är 
fler eller mindre kunder i gallerian, vilket kan bidra till en längre eller kortare lossningstid. 
 
För Schenker och DHL erhölls detaljerade data vad avser distribution i Norrköping. För att kunna 
bearbeta den data som erhållits var en del antaganden nödvändiga att göras. Dessa antaganden grundade 
sig dock på rekommendationer av transportbolagen och får därmed anses troliga. Andra antaganden som 
gjordes av oss var för att kunna se antalet leveranser inom stadskärnan och de olika galleriorna. Här 
gjordes en filtrering baserad på postnummer vilka avsåg området innanför promenaderna. Det gjordes för 
att förenkla framtagningen av antalet leveranser men det kan även leda till att mycket nödvändiga data 
faller bort. Exempelvis kan det kanske finnas ett företag på en gata precis utanför det analyserade området 
som mottar leveranser flera gånger varje vecka. I sådana fall missas chansen till att utnyttja samlastning 
av gods för att på ett bättre sätt kunna nyttja lastbilarna och chaufförernas körtider.   
 
Data som användes för beräkningar bestod av erhållen och bearbetad data vad avsåg mars månad för 
samtliga transportbolag. Att just mars månad valdes var för att Schenker endast försåg oss med data för 
denna månad. Observationerna som genomfördes med Postnord var också mestadels under mars månad 
och därmed valdes det att endast inkludera data för mars för samtliga transportbolag. 
 
När godsflödet analyserats och använts i beräkningarna har endast pall-leveranser inkluderats. När 
fältobservationerna genomfördes samlades data in för pallar, burar vagnar och paket. Från 
observationerna kunde det konstateras att pallar och burar hade liknande lossningstider och för vagnar och 
paket hade för få data samlats. Det gjorde att de två sistnämnda typerna av gods inte kunde inkluderas i 
beräkningarna. En annan anledning till att paket och vagnar inte inkluderats i beräkningarna är att 
examensarbetet hade som syfte att belysa potentialen av samlastning, vilket kan göras genom att enbart 
inkludera pall-leveranser. Om det visar på en potential och förbättring av samlastning av pallar så kan 
antagligen en samlastning av paket också bidra till samma typ av förbättring. Det innebär att alla dessa 
typer av gods kan lämpa sig för samlastning. Det var aldrig några färskvaror som levererades i lastbilarna. 
I kapitel 5.2, där en del samlastningsprojekt presenterades, var det oftast pall och bur som samlastades 
och färskvaror var inte heller något som ingick i de samlastningsprojekten.  
 
Slutligen skulle det vara intressant att samla in primär- och sekundärdata från ett mindre transportbolag 
för att se ifall mängden och typen av gods skiljer sig åt från de tre stora transportbolagen. De mindre 
transportbolagen kanske inte levererar till samma typer av kunder och därmed kanske inte heller besöker 
alla gallerior likt de större transportbolagen. Det vore intressant för att kunna bedöma deras roll i 
samlastning av gods för Norrköpings stadskärna. 
 
Genom respondenternas intervjusvar kunde deras åsikter kring godstransporter i Norrköpings stadskärna 
erhållas. Åkeriernas chefer beskrev trafikläget som relativt lugnt, men ändå problematiskt. Leveranser till 
galleriorna är enklare än de till områden inom stadskärnan men utanför galleriorna. Det beror på 
anledningar så som felparkerade fordon, dåliga väger, ombyggnationer, få lastzoner, rusningstrafik på 
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högt trafikerade gator med mera. En brist på samsyn mellan kunder och transportbolag bidrar även till att 
skapa en del problem. Samtliga respondenter var överens om att transporterna fungerar i dagsläget men 
att de kan innebära stora problem i takt med att staden och dess invånare växer. 
 

8.4 Vad är potentialen i besparingar/förbättringar för olika aktörer av 

samlastning av gods i Norrköpings stad? 

Genom de nyckeltal som erhölls och de sekundärdata som bearbetats från transportbolagen kunde 
beräkningar kring potentialen av samlastning av gods i Norrköpings stadskärna genomföras. 
Beräkningarna innehöll många antaganden, vilka gjordes för att förenkla dessa. En del antaganden kan ha 
lett till sämre resultat. Exempelvis ledde antagandet om att en lastbil med 19 pallar till galleria Spiralen 
var tvungen att köra 2 turer till ett sämre resultat. Vanligtvis hade ett sådant förekommande hanterats 
genom att en mindre utnyttjad lastbil till exempelvis galleria Domino eller Linden kunnat distribuera 
denna extra pall som en lastbil inte rymmer i en tur. Det skulle innebära att lastbilen inte behöver åka 
tillbaka till terminalen för att lasta en pall, distribuera den och sedan återigen återvända till terminalen. 
 
Två av de scenarion med tidsstyrning som undersöktes utgjordes av ett worst-case och ett best-case 
scenario. Båda dessa scenarion har antagits utefter de observationer som genomförts och det är inte säkert 
att de andra aktörerna har liknande tidsfönster att anpassa sig efter. Dock har dessa jämförts med ett tredje 
scenario, utan tidsstyrning, samt med det scenario som utgörs av dagsläget där 6 lastbilar distribuerar allt 
gods. För scenariona med och utan tidsstyrning antas allt gods för varje område samlastas och 
beräkningarna visar att utan tidsstyrning kan många besparingar göras i form av antalet lastbilar samt 
förkortad arbetstid. 
 
Antalet lastbilar kunde fås ned mellan 2–4 lastbilar för de olika scenariona och det motsvarade en 
effektivisering på 49–61 %. Det gjordes också en jämförelse i utsläpp av 系頚態 där de totala utsläppen 
under en hel månad kunde minska med omkring 49–81 % i jämförelse med dagsläget, beroende på vilket 
scenario som beaktades. 
 
Genom att minska antalet lastbilar och samlasta godset avsett för varje galleria har förutom en minskning 
av miljöutsläpp även tidsåtgången för varje dag minskat. För alla gallerior tillsammans skedde en 
tidseffektivisering på 16 % då best-case jämfördes med scenariot utan tidsstyrning och 46 % då worst-
case jämfördes med scenariot utan tidsstyrning.  
 
I jämförelse med dagsläget gav best-case och utan tidsstyrning en tidseffektivisering. Worst-case 
scenariot hade i beräkningarna lägre arbetstider än för dagsläget, något som kan bero på att tidsfönster 
inte har tagits med i beräkningarna för dagsläget. Tidsfönster inkluderades inte i noll-scenariot då det inte 
fanns tillräcklig information kring alla bolags tidsfönster och ifall de har sådana, men även för att de två 
scenariona inte skulle bli alltför lika. Worst-case scenariot hade arbetstider som beräknades från starten av 
det första tidsfönstret till slutet av det sista för varje galleria. Ett sådant antagande innebär i praktiken att 
man varje dag levererar till de butiker som har dessa tidsfönster, något som förmodligen inte förekommer 
i verkligheten under varje dag. Att man dessutom är i galleriorna till slutet av deras sista tidsfönster 
förutsätter att chaufförerna har leveranser som sträcker sig under hela den tid som dessa tidsfönster varar. 
Då det var ett worst-case scenario gav det dock en förståelse för hur det skulle kunna vara i värsta fall, 
under en dag då chauffören har många leveranser till samtliga butiker med tidsfönster. Samlastning av 
gods ger dock en tidseffektivisering i två av de scenarion som analyserades i examensarbetet i jämförelse 
med den förenklade modellen av verkligheten. 
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Att spara tid frigör resurser i form av antalet lastbilar men även chaufförernas arbetstid för varje dag. Att 
direkt säga att detta leder till ekonomiska vinster är svårt att säkerställa men resurserna som frigörs i form 
av arbetstid och lastbilar kan självklart investeras på andra sätt. Chaufförerna kan arbeta med andra rutter, 
ifall det finns problem med vissa idag. 
 
Flaksänkningstiden för en lastbil observerades till att i genomsnitt vara 1,32 minuter. För alla leveranser 
av en lastbil i en galleria behöver flaket oftast bara höja och sänkas en gång om man bara lossar gods vid 
en lastkaj. För leveranser i yttre city som inte innefattar galleriorna så behöver chauffören sänka och höja 
flaket vid varje leverans och denna tid inträffar alltså en gång för varje stopp. I dagsläget vet vi att det är 6 
lastbilar som kör gods i Norrköpings stadskärna av de tre stora transportbolagen. Från observationerna 
kunde det även ses att en del gallerior besöktes flera gånger under samma dag av en och samma lastbil. 
Bara genom att samlasta godset till de olika galleriorna kan det sparas tid varje dag genom att undvika 
flera höjningar och sänkningar av lastflaket som uppkommer i samband med flera besök till galleriorna. 
 
De socio-ekonomiska nyttorna som kan komma av en samlastningslösning, i synnerhet den som studerats 
i detta examensarbete, är till följd av minskningen av antalet lastbilar. I kapitel 3 diskuteras de sociala 
faktorer som påverkas till följd av lastbilar och urbana godstransporter. En ökad trafikvolym leder till en 
minskad säkerhet i trafiken då studier visat att många problem uppstår i samband med lastning och 
lossning av gods på gatorna. Lastbilar och godstransporter är dessutom en av de största bidragande 
faktorerna till buller, ett problem som kan ge upphov till sjukdomar och sämre välmående för en stads 
invånare. Även visuella störningar är något som uppstår i samband med godstransporter och flera lastbilar 
som rör sig inom stadskärnan. Slutligen bidrar även ett högt antal lastbilar och en ökad trafikvolym till en 
ökad trängsel vilket i sin tur leder till effektivitetsproblem inom de urbana godstransporterna. I de 
beräkningar som gjorts har det kunnat påvisas att antalet lastbilar kan minskas med 49–61 %. En sådan 
minskning skulle kunna innebära ett positivt resultat för alla de ovan nämnda sociala faktorer. 
 
Slutligen skulle det vara intressant ifall det gick att omvandla socio-ekonomiska samt miljömässiga nyttor 
till direkt intäkter och sedan jämföra dessa med den kostnad som kan uppstå i samband med införandet 
och drivandet av en samlastningscentral. På så vis kan det göras en analys ifall det är ekonomiskt lönsamt 
att driva en samlastningscentral för olika aktörer. 
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9. Slutsats 
 
Växande befolkningar och urbaniseringstrender i städer bidrar till att godstransporter ökar. För att kunna 
minska problem som uppstår i samband med ökad godstransport i form av trängsel, olyckor och andra 
sociala- samt miljömässiga faktorer har olika citylogistiklösningar presenterats. Citylogistik visar att det 
finns miljömässiga och sociala vinster att erhålla. Genom kontrollerande av fyllnadsgrad, införande av 
kooperativa godstransportsystem, vägavgifter, miljözoner och samlastningscentraler med mera, kan ett 
effektivare godstransportsystem erhållas. 
 
De tre största transportbolagen i Norrköpings stad är DHL, Postnord och Schenker och de levererar pall, 
paket och vagn till olika kunder i Norrköpings stadskärna. Varje aktör besöker i dagsläget de olika 
galleriorna Spiralen, Domino och Linden dagligen och i vissa fall flera gånger per dag. Genom 
samlastning av gods avsett för galleriorna samt andra kunder i yttre city kan antalet lastbilar och turer 
minska. I dagsläget distribueras gods från de tre transportbolagen med sex lastbilar och i examensarbetet 
har beräkningarna visat att det går att minska antalet lastbilar till mellan två och fyra beroende på 
scenario. Detta motsvarar en effektivisering på 49-61 %. Förutom en minskning i antal lastbilar finns 
potentialen av ett minskat 系頚態-utsläpp på omkring 49–81 % i jämförelse med hur distributionen av gods 
ser ut idag.  
 
Tidsstyrning är ett problem för transportbolag då det kräver att aktören levererar gods inom en viss 
tidpunkt till olika kunder i Norrköpings stadskärna, något som bidrar till en lång väntetid för 
chaufförerna. I examensarbetets beräkningar har tre olika scenarion presenterats, två med tidsstyrning och 
ett där tidsstyrning inte existerar. Om tidsstyrningen skulle kunna utelämnas vid ett implementerande av 
en samlastningscentral kan vinster i förkortad arbetstid tydligt påvisas. En tidseffektivisering på 16–46 % 
kan erhållas vid samlastning av gods och då tidsstyrning inte bestämmer transportbolagens leveranser. För 
hela stadskärnan, inklusive butiker i yttre city, kan en tidseffektivisering på 8–27 % erhållas då 
tidsstyrningsscenariona jämförs med det utan. 
 
Kommunen och transportbolagen anser att trafikläget är hanterligt i dagsläget. Transportbolagen hävdar 
dessutom att godstransporter fungerar i dagsläget inom Norrköpings stadskärna, men samtliga aktörer 
prognostiserar framtida problem med stadens växande befolkning. Citylogistik och samlastning i 
synnerhet är en lösning som alla aktörer står sig positiva till. Syftet med examensarbetet var att påvisa 
potentialen och besparingarna som kan uppnås genom ett samarbete av samlastning av gods. Resultaten 
och litteraturstudien visar på sociala- och miljömässiga vinster samt ekonomiska vinster i form av 
frigjorda resurser. Sammanfattningsvis kan det här examensarbetet fungera som en grund för framtida 
studier och ett implementerande av en samlastningscentral i Norrköpings stad. 
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Bilagor 

Bilaga A - Observationsschema 

 
Tabell 27: En del av observationschemat som användes vid datainsamlingen hos Postnord. 

 
 
Tabell 28: En del av observationsschemat som användes vid datainsamlingen hos Postnord. 
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Bilaga B Intervjufrågor 

Transportbolag 
 

1. Berätta kort om vad du (respondenten) har för arbetsuppgifter på företaget och hur ser företaget 
på begreppet samlastning och hur skulle du beskriva samlastning? 

2. Hur bedömer du att trafikläget ser ut idag i Norrköpings kommun? (Sett från en transportaktörs 
perspektiv) 

3. Beskriv kortfattat företagets verksamhet och arbetet med godstransporter i Norrköpings kommun. 
4. Beskriv de främsta problemen med godstransporter i Norrköpings stad, specifikt stadskärnan. 
5. Vilka prioriteringar har företaget gällande godstransporter? (Leverera i tid? Leverera till lägsta 

kostnad? Och så vidare). 
6. Hur ser företaget på en samlastingslösning tillsammans med andra (konkurrerande) aktörer i 

Norrköping?  
7. Vem bör ansvaret ligga på för att initiera en samlastningslösning i Norrköping? 
8. Beskriv den eventuella rollen ert företag skulle ha i en samarbetslösning. 
9. Har företaget bedrivit eller tagit initiativ till någon samlastningslösning tidigare. Om ja: vad gav 

det för resultat? 
10. Vilka utmaningar finns det i Norrköpings kommun gällande citylogistik och samlastning? 

(Barriärer och så vidare). 
11. Hur ser ert arbete ut idag gällande samlastning av egna varudistributioner? 
12. Hur kan kommunen påverka åkeriernas arbete med godstransporter och eventuellt för att ingå i ett 

samlastningssamarbete? 
13. Vilka typer av fordon levererar ni gods med idag? 
14. Vilken typ av last levereras med dessa fordon? 
15. Vilka är de främsta orsakerna till förseningar av leveranser? 

 
Norrköpings kommun 
 

1. Berätta kort om vilka arbetsuppgifter du har på kommunen och hur kommunen ser på begreppet 
samlastning, hur skulle du beskriva samlastning? 

2. Hur bedömer du att trafikläget ser ut idag i Norrköpings kommun? 
3. Vad är kommunens mål med bättre godstransporter, exempelvis ekonomiska, miljömässiga och 

sociala mål? 
4. Vilka åtgärder har kommunen implementerat för att erhålla effektivare godstransporter? 

(regleringar, fysiska åtgärder, samverkan mellan aktörer, samordnad varudistribution med mera) 
5. Om det har vidtagits åtgärder, vilka effekter har dessa haft? Har ni gjort en utvärdering av arbetet 

och vad visar den utvärderingen? 
6. Finns det några framtida åtgärder för implementerandet av samlastning i Norrköpings kommun? 
7. Vilka miljövänliga transportslag har ni tänkt använda i en eventuell samlastningslösning? 
8. Vilka är de främsta problemen (generella) med godstransporter i Norrköpings kommun idag? 
9. Vilka utmaningar finns det i Norrköpings kommun gällande citylogistik och samlastning? 
10. Vilka möjligheter finns det till att förbättra kommunens godstransporter och citylogistik? 
11. Vilken roll/ansvar har kommunen i Norrköpings citylogistik? 
12. Hur kan kommunen påverka andra aktörers transporter? 
13. Hur ser kommunen på ett eventuellt samlastningssamarbete mellan de olika aktörerna? 
14. Hur ser kommunen på att införa regleringar som tvingar aktörer att ingå i ett samarbete? 
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Karlstads kommun 
 

1. Berätta kort om vilka arbetsuppgifter du har på kommunen och hur kommunen ser på begreppet 
samlastning och hur skulle du beskriva samlastning? 

2. Hur bedömer du att trafikläget ser ut idag i Karlstads kommun?  
3. Vad är kommunens mål med bättre godstransporter, exempelvis ekonomiska, miljömässiga och 

sociala mål? 
4. Vilka åtgärder har kommunen implementerat för att erhålla effektivare godstransporter? 

(regleringar, fysiska åtgärder, samverkan mellan aktörer, samordnad varudistribution med mera) 
5. Om det har vidtagits åtgärder, vilka effekter har dessa haft? Har ni gjort en utvärdering av arbetet 

och vad visar den utvärderingen? 
6. Finns det några framtida åtgärder för implementerandet av samlastning i Karlstads kommun? 
7. Vilka miljövänliga transportslag har ni tänkt använda i en eventuell samlastningslösning? 
8. Vilka är de främsta problemen (generella) med godstransporter i Karlstads kommun idag? 
9. Vilka utmaningar finns det i Karlstads kommun gällande citylogistik och samlastning? 
10. Vilka möjligheter finns det till att förbättra kommunens godstransporter och citylogistik? 
11. Vilken roll/ansvar har kommunen i Karlstads citylogistik? 
12. Hur kan kommunen påverka andra aktörers transporter? 
13. Hur ser kommunen på ett eventuellt samlastningssamarbete mellan de olika aktörerna? 
14. Hur ser kommunen på att införa regleringar som tvingar aktörer att ingå i ett samarbete? 

 

Bilaga C - Euro standarder 

Nedan följer Euro standarder hämtade från hemsidan https://www.theaa.com/driving-advice/fuels-
environment/euro-emissions-standards. 
 
Euro I (1993): Bilar och lätta lastbilar får endast köras med blyfri bensin och införandet av en universal 
katalysator i bensindrivna fordon. 
 
Följande utsläppsgränser infördes: 系頚 (kolmonoxid) – 2,72 g/km (bensin och diesel)  茎系 (kolväte) + 軽頚� (kväveoxider) – 0,97 g/km (bensin och diesel) 鶏警 (luftburna partiklar) – 0,14 g/km (diesel) 
  
Euro II (1996): Ytterligare begränsning av CO-utsläppen samt den kombinerade gränsen för 茎系 och 軽頚�. 
 
Utsläppsgränser: 
 
Bensin:    Diesel: 系頚 – 2,20 g/km   系頚 – 1,00 g/km 茎系 + 軽頚� – 0,50 g/km  茎系 + 軽頚�– 0,70 g/km 鶏警 – ingen gräns  鶏警 – 0,08 g/km 
 
   
Euro III (2000): Elimination av alla motorers uppvärmingstid och ytterligare minska gränsen för utsläpp. 
Euro III separerade 茎系 och 軽頚� gränserna för bensindrivna fordon. 
 
Utsläppsgränser: 
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Bensin:    Diesel: 系頚 – 2,30 g/km   系頚 – 0,64 g/km 茎系 + 軽頚� – 0,20 g/km  茎系 + 軽頚�– 0,56 g/km 軽頚� – 0,15 g/km  軽頚� – 0,50 g/km 鶏警 – ingen gräns  鶏警 – 0,05 g/km 
 
Euro IV (2005) Ytterligare begränsningar, speciellt för dieseldrivna fordons utsläpp av 鶏警 och 軽頚�. I en 
del Euro IV dieselbilar monterades ett partikelfilter. 
 
Utsläppsgränser: 
 
Bensin:    Diesel: 系頚 – 1,00 g/km   系頚 – 0,50 g/km 茎系 – 0,10 g/km   茎系 + 軽頚�– 0,30 g/km 軽頚� – 0,08 g/km  軽頚� – 0,25 g/km   鶏警 – ingen gräns  鶏警 – 0,025 g/km   
 
Euro V (2009): Ytterligare begränsningar av utsläppen från dieselmotorer. Alla dieseldrivna bilar tvungna 
att ha ett partikelfilter monterat för att uppnå de nya kraven. Ytterligare utsläppsgränser sattes och för 鶏警 
-utsläppen sattes även en viktgräns. Även bensindrivna fordons (med direktinsprutning) 鶏警 -utsläpp 
begränsades. 
 
Utsläppsgränser: 
 
Bensin:    Diesel: 系頚 – 1,00 g/km   系頚 – 0,50 g/km 茎系 – 0,10 g/km   茎系 + 軽頚�– 0,23 g/km 軽頚� – 0,06 g/km  軽頚� – 0,18 g/km 鶏警 – 0,005 g/km  鶏警 – 0,005 g/km 
    鶏警 – 6,0 ∗ など怠怠/倦兼 
 
Euro VI (2014): Ytterligare begränsningar på utsläpp, speciellt av 軽頚�-utsläppen.  
 
Utsläppsgränser: 
 
Bensin:    Diesel  系頚 – 1,00 g/km   系頚 – 0,50 g/km 茎系 – 0,10 g/km   茎系 + 軽頚�– 0,17 g/km 軽頚� – 0,06 g/km  軽頚� – 0,08 g/km 鶏警 – 0,005 g/km  鶏警 – 0,005 g/km 鶏警 –  6,0 ∗ など怠怠/倦兼  鶏警 – 6,0 ∗ など怠怠/倦兼 
 
 
 

 


