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Sammanfattning 
År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:266). Lagen syftar 
till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. 
PostNord Sverige omfattas av lagen och ville med den här studien få hjälp att identifiera och 
utvärdera åtgärder som kan minska energianvändning för transport av brev- och paketflöden. 
Studien utfördes på PostNord Sveriges transporter inom DO Norrköping, då PostNord Sverige 
ansåg DO Norrköping som ett representativt område för hela verksamheten. Området innefattar 
såväl stadsmiljö som landsbygd. 
 
Studiens syfte var att “identifiera logistiska åtgärder som ämnar minska energianvändandet 
för PostNord Sveriges transporter i Norrköping. Vidare syftar arbetet till att utvärdera 
åtgärderna med hänsyn till energiförändring och kostnad”. Åtgärderna identifierades genom 
litteratursökning där tre olika typer av studier granskades; kurslitteratur inom hållbar logistik, 
litteraturstudie av miljöåtgärder för transporter och intervjustudie med logistikföretag. 
Åtgärderna som utvärderas var Byte av drivmedel, byte till drivmedel med lägre energiinnehåll; 
Eco-driving, smart körning för minskad bränsleförbrukning; Däck, upprätthålla korrekt 
lufttryck alternativt byta till bränslesnålare däck; Samlastning, sammanslagning av brev- och 
paketflöden; Ruttoptimering, optimering av rutter med hänseende på energianvändning.  
 
Åtgärderna utvärderades genom att tillämpa teorier från litteratur på ett verkligt fall. Genom 
intervjuer med personer på PostNord Sverige med kompetenser kopplade till åtgärdernas 
område gavs en bild över verksamheten. Litteraturens teorier om hur åtgärderna skulle påverka 
systemet tillämpades på verksamheten och gav genom analys uppskattade effekter på 
energianvändning och transportkostnader. För samtliga åtgärder identifierades hinder som 
kunde påverka eller försvåra effekterna av åtgärderna. Hindren kunde ge en uppskattning om 
hur troligt det beräknade resultatet är och hur troligt det är att åtgärderna uppnår det beräknade 
resultatet. 
 
Samtliga undersökta åtgärder kan ge en minskad energianvändning för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping. Byte av drivmedel, Eco-driving och Däck anses alla vara åtgärder 
som kan ge relativt stora energibesparingar samtidigt som de är ekonomiskt hållbara och det 
inte kunnat identifierats några större hinder mot att genomföra åtgärderna. Var och en av dessa 
åtgärder uppskattas kunna ge energibesparingar inom intervallet 0,74 % - 3,40 %. För 
Samlastning och Ruttoptimering erhålls ingen konkret energibesparing men analyserna tyder 
på att det finns potential för att dessa åtgärder kan leda till energibesparingar för DO 
Norrköping. För både Samlastning och Ruttoptimering har flertalet hinder identifierats 
samtidigt som de kräver stora investeringar, men analyser av teori och det studerade systemet 
tyder på att det kan leda till stora energibesparingar.  
 
 
 
 
   



Abstract 
In the year of 2014, the Swedish law Lag om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:266) 
was issued. The purpose of the law is to reduce the environmental impact of large companies 
by promoting reduced energy use. A company that is legally bound by this law is PostNord 
Sverige, which in this study need help to identify measures to reduce the energy used by 
transports of letter and parcel flows. The study was carried out on PostNord Sverige’s transports 
in the area DO Norrköping. DO Norrköping is considered by PostNord Sverige as a good 
representation of the company’s entire operations. The area includes both transportation of 
goods in urban areas as well as rural areas. 
 
The purpose of the study was to "identify logistical measures aimed to reduce energy use of 
PostNord Sverige’s transports in Norrköping. Furthermore, the study aims to evaluate the 
measures with regard to change in energy use and cost”. The measures were identified by 
reviewing literature on sustainable transports. Three sources of literature on measures were 
used; a reference literature from previous courses, an interview study with logistics service 
providers, and a literature review study.  The measures evaluated in this study were: Change of 
fuel, change to a fuel with a lower energy content; Eco-driving, smart driving for reduced fuel 
consumption; Tyres, maintain correct air pressure or change to more fuel-efficient tyres; Goods 
consolidation, consolidation of letter and parcel flows; Route optimization, optimization of 
routes with regard to energy use. 
 
The measures were evaluated by applying theories from the literature on a real case. A concept 
of PostNord Sverige’s operations was given by interviewing employees at PostNord Sverige 
with competencies connected to the areas affected by the measures. The theories from the 
literature on how the measures should affect energy use and costs were applied to the system. 
An estimation of the effects on energy use and costs onto the operations were calculated and 
analysed within the analysis. For each of the measures, hindrances were identified which could 
affect or prevent the calculated results. The hindrances served as a rating on how plausible the 
calculated results are, and the likelihood of the effects from the measures reaching the 
calculated results.   
 
The studied measures can lead to a decreased energy use for the transports within DO 
Norrköping. Change of fuel, Eco-driving and Tyres can each result in an energy reduction 
within the interval 0.74 % - 3.40 %. No major hindrances have been identified for these 
measures, and all of them are considered economically sustainable. The measures Goods 
consolidation and Route optimization do not specify a precise energy reduction, but the analysis 
indicates that there are potentials to reduce the energy use. To achieve an energy reduction, 
there are several hindrances to be dealt with and it will require large investments. If DO 
Norrköping handles these hindrances and make the required investments, the potential energy 
reduction is extensive.  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till studien som leder fram till studiens syfte. Efter syftet 
presenteras uppdragsgivarens direktiv och slutligen kommer rapportens disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
Energianvändning ger upphov till miljöpåverkan, och ju mer energi som förbrukas desto större 
blir miljöpåverkan (International Energy Agency (IEA) 2016). Enligt IEA (2017) väntas 
energibehovet i världen öka i takt med att världen globaliseras och länder utvecklar sina 
levnadsstandarder. En globaliserad värld med produktion i en världsdel och försäljning i en 
annan ger upphov till många och långa transporter. Enligt IEA (2016) står transporter för en 
femtedel av världens totala energianvändning. Arbetet med att minska energianvändningen sker 
på såväl internationell som nationell nivå. Europaparlamentet utfärdade år 2012 ett direktiv om 
hur Europeiska unionens medlemsländer skall minska energianvändningen på nationell nivå. I 
Sverige mynnade detta direktiv ut i Lag om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:266), 
nedan nämnd som EKL.  
 
EKL (SFS 2014:266) omfattar endast stora företag i Sverige, vilket enligt EKL (SFS 2014:266) 
definieras som ett företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en årsomsättning 
som överstiger 50 miljoner euro alternativt en balansomslutning som överstiger 43 miljoner 
euro per år. EKL (SFS 2014:266) syftar till att minska energianvändandet samt förbättra 
energieffektiviteten inom stora företag i Sverige, oavsett bransch. Energieffektivitet definieras 
som hur effektivt energi används inom ett företag. Minskat energianvändande och förbättrad 
energieffektivitet skall företag uppnå genom att utföra en energikartläggning av det aktuella 
företaget. En energikartläggning är enligt Energimyndigheten (2016b) uppdelad i två 
huvudsakliga aktiviteter: En energikartering av företaget samt en analys av energikarteringen 
med tillhörande kostnadseffektiva åtgärdsförslag. En energikartering är enligt 
Energimyndigheten (2016b) en grundlig översyn av ett företags energianvändning för 
byggnader, transporter och verksamheten. Analysen av energikarteringen syftar till att 
identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att såväl minska energianvändandet som för att 
effektivisera energianvändandet inom de tre olika områdena (Energimyndigheten 2016). Ett 
förslags kostnadseffektivitet skall enligt Förordning om energikartläggning i stora företag (SFS 
2014:347) bygga på en analys av en åtgärds totala kostnader under dess livscykel. Ett företag 
som omfattas av EKL (SFS 2014:266), och därför är skyldig att genomföra en 
energikartläggning, är PostNord Sverige AB.  
 
PostNord Sverige AB (vidare benämnt som PostNord Sverige) är ett dotterbolag till den 
nordiska koncernen PostNord AB. PostNord Sverige ansvarar enligt PostNord (u.å.) för den 
samhällsomfattande posttjänsten i Sverige, samt levererar kommunikations- och 
logistiklösningar. Majoriteten av PostNord Sveriges energianvändning kommer enligt 
PostNord (2017) från företagets transporter, men även energiförbrukning från byggnader 
(kontor, lager och terminaler) utgör en betydande andel. Förutom byggnader och transporter 
skall företag energikartlägga företagets verksamhet, vilket i PostNord Sveriges fall 
huvudsakligen är sorteringsmaskiner och elektricitet till de anställdas datorer. 
Energikartläggningen av byggnader och verksamheten färdigställdes år 2017. Arbetet med 
energikartläggningen av företagets transporter påbörjas under 2018 och den här studien 
kommer vara en del av den processen.  
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Studien kommer följa Energimyndigheten (2016b) rekommenderade arbetsgång, där en 
energikartering ligger till grund för identifikationen samt analys av kostnadseffektiva logistiska 
åtgärdsförslag. I Energimyndigheten (2016b) rekommenderade arbetsgång föreslås det att 
energikarteringen delas upp i “logiska delsystem”. Ett sådant logiskt delsystem är PostNord 
Sveriges transporter i Norrköping. Energikarteringen som presenteras i studien kommer således 
inte vara fullständig för PostNord Sveriges totala energianvändning inom transporter, utan 
endast representera delsystemet Norrköping. Energikarteringen för Norrköping kommer ligga 
till grund för de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som skall presenteras. PostNord Sverige är 
för den här studien endast intresserade av åtgärdsförslag som minskar energianvändandet. 
Åtgärdsförslag som endast är energieffektiviserande kommer därför inte inkluderas i studien. 
Ett åtgärdsförslag definieras av författarna, i samråd med uppdragsgivare, som operativa 
logistiska åtgärder som minskar PostNord Sveriges transporters bränsleförbrukning och således 
dess energianvändning.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera logistiska åtgärder som ämnar minska energianvändandet 
för PostNord Sveriges transporter i Norrköping. Vidare syftar arbetet till att utvärdera 
åtgärderna med hänsyn till energiförändring och kostnad.  

1.3 Direktiv 
Uppdragsgivaren PostNord Sverige vill att studien skall utföras på det isolerade delsystemet 
Distributionsområde (DO) Norrköping som PostNord Sverige anser vara en god representation 
av hela PostNord Sveriges system. Åtgärdsförslagen skall anpassas efter delsystemet.  
 
Åtgärdsförslagen skall vara ekonomiskt hållbara och i största möjliga mån använda sig av 
befintliga transportresurser eller enklare modifikationer av befintliga transportresurser. Detta 
innebär att PostNord Sverige ej är intresserade av åtgärdsförslag som kräver stora investeringar, 
exempelvis att köpa in en helt ny fordonsflotta, trots att det eventuellt skulle ge stora 
minskningar av energianvändningen. 

1.4 Disposition 
I rapportens inledningskapitel presenteras en bakgrund till studien och dess syfte, följt av 
direktiv från uppdragsgivaren PostNord Sverige. I det efterföljande kapitlet presenteras en 
nulägesbeskrivning av företaget och verksamheten i DO Norrköping. Kapitel 3 består av 
studiens referensram innehållandes relevant litteratur kopplad till studien. I det nästkommande 
kapitlet preciseras uppgiften och studiens huvudfrågor presenteras. Det femte kapitlet redogör 
tillvägagångssättet för bland annat empiriinsamling. I kapitel 6, 7 och 8 presenteras all insamlad 
empiri samt tillhörande analyser. I kapitel 9 presenteras studiens resultat. De två sista kapitlen 
innehåller diskussion respektive slutsats.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av PostNord AB, PostNord Sverige AB samt det 
studerade systemet Distributionsområde Norrköping.  
 
 
PostNord AB är ett aktiebolag som ägs av den svenska och danska staten. PostNord AB har ett 
dotterbolag, PostNord Group AB, som i sin tur äger flertalet logistik- och 
kommunikationsbolag, däribland PostNord Sverige AB. Distributionen av brev och paket hos 
PostNord Sverige AB är indelat fyra regioner, som i sin tur är indelat i produktionsområden 
(PO). PO Östergötland är uppdelat i fyra distributionsområden (DO). Den här studien omfattar 
endast transporter inom DO Norrköping. En förenklad koncernstruktur finns illustrerad i Figur 
1 nedan. I efterföljande avsnitt presenteras en utförlig beskrivning av PostNord AB, PostNord 
Sverige AB samt DO Norrköping.  
 

 
Figur 1: Förenklad koncernstruktur 

2.1 PostNord AB 
PostNord AB bildades 2009 efter att det danska och svenska postväsendet meddelat att 
organisationerna slogs samman. Koncernen strävar efter att vara den ledande kommunikations- 
och logistikleverantören i Norden. PostNord AB ägs till 60 % av den svenska staten och 40 % 
av den danska staten. Förutom verksamhet i Sverige och Danmark är PostNord även 
verksamma i Norge och Finland, och täcker således hela Norden exklusive Island. Detta speglar 
en av de bakomliggande strategierna till sammanslagningen 2009 att Norden oftast ses som en 
marknad. Som koncern har PostNord AB 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 000 
miljoner SEK år 2017. Inom koncernen äger PostNord AB 17 700 fordon varav knappt en 
tredjedel (27 %) utgör eldrivna fordon. PostNord AB:s verksamhet är uppdelad i två 
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affärsområden: Communication services samt eCommerce & Logistics. Under Communication 
services ligger bland annat PostNord AB:s brevhantering. Under området eCommerce & 
Logistics ligger tredjepartslogistik och pakethantering. (PostNord 2018) 
 
PostNord AB arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, och nyligen plockades 
hållbarhetsavdelningen upp på koncernnivå istället för på en landsenhetsnivå. Ytterligare bevis 
på PostNord AB:s genomgående miljöarbete är deras miljöcertifiering ISO 14001:2015, 
Ledningssystem för miljö. Utöver strategiska operationer och miljöcertifieringar har dessutom 
PostNord AB hårda miljömål där de bland annat skall minska CO2-utsläppet till 2020 med 40 
% sett till total användning från 2009. Till skillnad mot många av sina konkurrenter väljer 
PostNord AB att mäta en absolut minskning istället för en relativ minskning (CO2 per 
fraktenhet). (PostNord 2018) 

2.2 PostNord Sverige 
I Sverige är PostNord AB anförtrodda med den samhällsomfattande posttjänsten, vilken bedrivs 
av dotterbolaget PostNord Sverige. Förutom utdelning av post bedriver PostNord Sverige även 
utdelning av paket. Utöver post- och pakethantering erbjuder PostNord AB andra tjänster i 
Sverige: Tredjepartslogistik genom dotterbolaget PostNord TPL AB och tempererade 
transporter under dotterbolaget PostNord Logistics Termo AB. Dessa två dotterbolag till 
PostNord AB ligger utanför den här studiens systemgränser. Dock inkluderas PostNord TPL 
AB och PostNord Termo AB i PostNord Sveriges årsredovisning. PostNord Sverige hade enligt 
årsredovisning 2017 en nettoomsättning på 22 671 miljoner SEK och 19 550 anställda över de 
tre dotterbolagen vilket också gör Sverige till den största landsenheten inom PostNord 
koncernen. (PostNord 2018) 
 
Distribution av brev och paket hos PostNord Sverige är i indelat i fyra regionsområden: Region 
Öst, Region Väst, Region Syd och Region Norr. Regionsområdena är indelade i 
produktionsområden (PO), som i sin tur är indelade i distributionsområden (DO). Den här 
studien omfattar transporter inom DO Norrköping, vilket tillhör PO Östergötland.  

2.3 Distributionsområde Norrköping 
DO Norrköping inkluderar Norrköping kommun samt kringliggande samhällen, se Figur 2 för 
karta över området. Området består av tätort och landsbygd. PostNord Sveriges verksamhet i 
DO Norrköping består av distribution och insamling av brev och paket till privat- och 
företagskunder. Hela verksamheten i DO Norrköping utgår från en terminal i Norrköping där 
samtliga brev och paket sorteras. DO Norrköping styr själva över den operativa delen av 
verksamheten vilket bland annat inkluderar planering av rutter och personalplanering. 
Strategiska beslut och större upphandlingar av exempelvis fordon och avtal med 
drivmedelsleverantörer utförs på nationell nivå. Verksamheten i DO Norrköping är uppdelad i 
två olika “system” där distribution och insamling av brev är ett eget system och distribution och 
insamling av paket är ett annat system. De två olika systemen innebär att fordon endast 
distribuerar och samlar in antingen brev eller paket under ett arbetspass, dessa två kombineras 
ej. PostNord Sverige definierar brev som vykort och kuvert som maximalt väger 2 kg. Inom 
distribution och insamling av paket ingår även försändelser på Europapall. 
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Figur 2: Karta över Norrköpings kommun som representerar DO Norrköping. 

Samtliga transporter inom DO Norrköping utgår från terminalen i Norrköping. De fordonstyper 
som används i DO Norrköping finns presenterade i avsnitt 2.4.1. De två olika systemen för 
brev- och pakethantering behandlas separat i de två efterföljande avsnitten. 
 
2.3.1 Fordonsflotta 
Inom DO Norrköping finns det totalt 114 bränsledrivna fordon: 81 utdelningsbilar, 20 skåpbilar 
och 13 lastbilar. En beskrivning av fordonen presenteras nedan. Fordonen delas upp i lätta och 
tunga fordon där utdelningsbilar och skåpbilar klassas som lätta fordon, och lastbilar klassas 
som tunga fordon.  
 
Utdelningsbil – lätt fordon 
Utdelningsbilarna i DO Norrköping är i PostNord Sveriges mått mätt ålderdomlig, då många 
fordon är 5–8 år gamla. Inom PostNord Sverige skall utdelningsfordon bytas ut efter 5 år eller 
när de gått mer än 15 000 mil. Samtliga utdelningsfordons primära drivmedel är diesel. Service 
av utdelningsbilarna utförs en gång per år på en verkstad i Norrköping.  
 
Skåpbil – lätt fordon 
Skåpbilsflottan som finns i DO Norrköping har varierande ålder då flottan ej uppdateras 
samtidigt. Skåpbilar skall bytas ut efter 10 år eller när de gått mer än 20 000 mil. Fordonens 
primära drivmedel är diesel. Service av skåpbilarna utförs årligen på en verkstad i Norrköping. 
 
Lastbil – tungt  
Lastbilsflottan i DO Norrköping är i PostNord Sveriges mått mätt gammal, då många fordon 
har varit i bruk i ungefär 10 år. Inom PostNord Sverige skall en lastbil bytas ut efter 10 år eller 
när den gått mer än 120 000 mil. Lastbilarnas primära drivmedel är diesel. Service av lastbilarna 
sker enligt serviceavtal med aktuell lastbilstillverkare, vilket för lastbilarna i DO Norrköping är 
Mercedes-Benz, Scania och Volvo. Förutom service genomför även ett skyddsombud en 
skyddsrond två gånger per år för att kontrollera ett fordons säkerhet. 
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2.3.2 Distribution och insamling av brev 
Distribution och insamling av brev i DO Norrköping utförs med skåpbilar och utdelningsbilar 
(även elcyklar och elbilar). Distribution av brev är indelad i olika rutter som tillsammans täcker 
hela DO Norrköping. En rutt omfattar ett visst antal postnummer, och längden på rutten bestäms 
av antalet kunder (hushåll och företag) som skall besökas. Rutterna för utdelningsbilar och 
skåpbilar är 2,5 till 20 mil långa. Planering av rutterna utförs på årsbasis men modifikationer 
av rutter kan förekomma under året om det anses vara nödvändigt.  
 
Insamling av brev utförs med både skåpbilar och utdelningsbilar. Insamlingen av brev är 
uppbyggd på samma sätt som distributionen av brev med rutter som täcker hela DO Norrköping. 
Inom distribution och insamling av brev i DO Norrköping finns det 150 anställda chaufförer. 
Chaufförer av skåpbilar och utdelningsbilar behöver inneha B-körkort. Ett fordon delas 
vanligtvis av två chaufförer som arbetar olika arbetspass.  
 
2.3.3 Distribution och insamling av paket 
Distribution och insamling av paket inom DO Norrköping utförs med skåpbilar och lastbilar. 
Både distribution och insamling av paket är indelat i rutter som tillsammans täcker hela DO 
Norrköping. Planeringen av rutterna sker på årsbasis, men modifikationer av rutter kan 
förekomma under året om det anses vara nödvändigt. En rutt omfattar ett visst antal 
postnummer men antalet stopp och vilka kunder en chaufför skall besöka varierar från dag till 
dag. All information om kunder, adresser och leveranstider kommuniceras till chauffören med 
hjälp av en handdator. Om en ny kund tillkommer under dagen eller någon annan förändring 
sker, kommuniceras detta till chauffören via handdatorn. Chauffören får själv välja i vilken 
ordning kunderna skall besökas, förutsatt att kunderna får sin leverans inom utsatt tid. Förutom 
att leverera paket kan chauffören även hämta paket hos kund.  
 
Inom avdelningen för distribution och insamling av paket finns det 65 chaufförer som är 
heltidsanställda samt fyra timanställda chaufförer. Chaufförer av lastbilar innehar C/CE-körkort 
medan chaufförer av skåpbilar innehar B-körkort. Om det är stora volymer på en viss rutt sätts 
extra kapacitet in i form av en till chaufför och fordon så att samtliga paket distribueras och 
samlas in inom utsatt tid. Ett fordon delas vanligtvis av två chaufförer som arbetar olika 
arbetspass.  
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3. Referensram 
 
Referensram inleds med ett avsnitt som förklarar transporters energianvändning efterföljt av 
åtgärder för att minska transporters energianvändning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
transportkostnader.  
 

3.1 Transporters energianvändning 
I enlighet med avsnitt 2.3.1 kommer endast energianvändningen för dieselfordon att behandlas. 
 
När gods transporteras förbrukar det motordrivna fordon som transporterar godset någon form 
av drivmedel. Dieselfordon kan enligt Bugarski, Hummer och Vanderslice (2017) förutom 
fossil diesel, även använda sig av fossil diesel med olika inblandningar av biodiesel. På den 
svenska drivmedelsmarknaden erbjuds primärt olika inblandningar av biodiesel FAME och 
biodiesel HVO (Energimyndigheten 2017; Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 
(SPBI) u.å.b). Enligt Energimyndigheten (2017) innehåller olika drivmedel olika mängd energi, 
och när ett fordon förbrukar drivmedel förbrukas dess energi. Energiinnehållet för fossil diesel, 
FAME och HVO finns presenterad i Tabell 1. Data i Tabell 1 är en sammanställning av 
drivmedels energiinnehåll som presenterats av Energimyndigheten (2017) och SPBI (2016).  
 

Tabell 1: Drivmedels energiinnehåll 

Drivmedel Energiinnehåll 
Diesel (Miljöklass 1 och 2) 9,80 kWh/l 
Fame 9,15 kWh/l 
HVO 9,44 kWh/l 

 
Ett drivmedels energiinnehåll varierar beroende på inblandningen av förnybara drivmedel 
(SPBI 2016). Ett drivmedels energiinnehåll med en viss inblandning av biodiesel beräknas 
enligt Ekvation 1, där energiinnehåll förkortas EI. 
 
 !"#$%&'()(*

+,-
* = !"/011%*2	#%(1(*

+,-
* ∗ 56789	 % + !"<%0)%(1(*

+,-
* ∗ 56789	 % 	                                                (1) 

 
Då energiinnehållet för ett drivmedel mäts i kilowattimmar (kWh) per volym (liter) är ett 
fordons energianvändning beroende av fordonets förbrukade volym bränsle. 
Energianvändningen kan således beräknas som bränsleåtgången multiplicerat med drivmedlets 
energiinnehåll, vilket presenteras i Ekvation 2 nedan. 
 
!68=>?@6Aä676?6>	 CDℎ = F=ä6G98åI>å6>	 9 ∗ !"#$%&'()(*(

+,-
* )                       (2) 

 
Ett fordons bränsleåtgång beror i sin tur på fordonets bränsleförbrukning och körsträcka. 
Bränsleförbrukningen kan antingen vara given av fordonstillverkaren eller så mäts dess faktiska 
bränsleförbrukning. Ett fordons faktiska bränsleförbrukning är enligt Tietge, Mock, Franco och 
Zacharof (2017) vanligtvis högre än bränsleförbrukningen som angivits av fordonstillverkaren. 
Tietge et al. (2017) menar dock att 80 % av de 340 000 fordon som var med i deras studie har 
en faktisk bränsleförbrukning som befinner sig inom ett intervall om +-5 % av 
fordonstillverkarens angivna bränsleförbrukning. Ett fordons faktiska bränsleförbrukning beror 
enligt IEA (2012) bland annat på chaufförens körstil, vilket skick motorn är i, däcktryck, 
väglag, hastighet och om utrustning så som klimatkontroll och värme används i fordonet. För 
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att erhålla exakt data om ett fordons bränsleförbrukning krävs det därför att den faktiska 
bränsleförbrukningen mäts för det specifika fordonet. Lämplig mätmetod för faktisk 
bränsleförbrukning är exempelvis att registrera förbrukad volym drivmedel för en viss 
körsträcka eller med hjälp av automatisk insamling av förbrukning genom telematik (Goel 
2008). Telematik ger enligt Goel (2008) en bra överblick över en fordonsflotta, och det går med 
enkelhet att kontrollera, mäta och övervaka fordonsflottan och specifika fordons faktiska 
bränsleförbrukning. Ett fordons körsträcka kan exempelvis mätas med telematik eller med 
fordonets vägmätare (Goel 2008).   

3.2 Åtgärder för minskad energianvändning i transporter 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är en åtgärd en handling som är inriktat på ett visst resultat. 
Björklund (2012) menar att beslut och åtgärder för transportresurser främst är operativa, vilket 
leder till att åtgärderna har korta tidshorisonter relativt till strategiska åtgärder. Anledningen till 
att det främst fokuseras på operativa åtgärder är enligt Björklund (2012) att operativa handlingar 
är närmare kopplade till miljöpåverkan och att det kan vara svårare att se direkta effekter av 
strategiska åtgärder. Blinge och Svensson (2006) menar att det i framtiden kommer bli svårare 
att utföra operativa åtgärder eftersom dessa ofta är enkla och billiga åtgärder som utförs i ett 
första skede. Blinge och Svensson (2006) kallar detta för att man utför åtgärder som motsvarar 
“lågt hängande frukt”, vilket innebär att operativa åtgärder med märkbar effekt utförs innan 
strategiska åtgärder. Björklund (2012) anser också att tekniken har en betydande roll för 
operativa åtgärder vilket också syns i listorna med åtgärder som presenteras av både Colicchia, 
Marchet, Melacini och Perotti (2013) och Weijers, Glöckner och Pieters (2012). Nedan 
presenteras åtgärdsförslag framtagna av Björklund (2012), Colicchia et al. (2013) och Weijers 
et al. (2012) där Björklund (2012) är utgångspunkten för åtgärdsförslag som matchas med 
åtgärdsförslag framtagna av Weijers et al. (2012) och Colicchia et al. (2013).  
 
Björklund (2012) presenter tre kategorier för åtgärder: 1) minska varje transportslags 
miljöpåverkan; 2) effektivare transportutnyttjande; 3) byta transportslag. I enlighet med 
direktiven presenterade i avsnitt 1.3 kommer endast Björklund (2012) första och andra kategori 
att användas. Att minska varje transportslags miljöpåverkan och utnyttja transporterna 
effektivare kan kort sammanfattas som att utföra åtgärder på befintliga transportresurser som 
redan ägs. Samma resonemang kommer appliceras på samtliga författares förslag på åtgärder. 
De åtgärder som Björklund (2012) presenterar är: 
 
� Byte av drivmedel 
� Avgasrening och Motorteknik 
� Fordonets design 
� Sparsam körning och sänkt hastighet. 
� Samlastning 
� Ruttplanering 
� Informations- och kommunikationsteknik 
 

Colicchia et al. (2013) lägger också fram en rad åtgärder som kan användas inom vad de 
hänvisar till som Distribution Strategies and Transportation Execution. Colicchia et al. (2013) 
bygger sina åtgärder på en litteraturstudie och sammanställer en lista över flera författares 
gemensamma idéer om åtgärder som är lämpliga för transportresurser. Fritt översatt från 
Colicchia et al. (2013) presenteras följande åtgärder: 
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� Använda alternativa bränslen 
� Minska hastigheten för sparat bränsle och minskade utsläpp 
� Effektivare konsolidering och högre fyllnadsgrader 
� Ruttoptimering för att minska körsträcka 
� Designa om komponenter i logistiksystemet för högre miljönytta 

 
Utöver Björklund (2012) och Colicchia et al. (2013) presenterar också Weijers et al. (2012) ett 
antal åtgärder som kan användas för att minska transporters miljöpåverkan. Åtgärderna bygger 
på en intervju utförd av Weijers et al. (2012) med ett antal Logistic Service Providers 
(Logistikleverantörer). Åtgärderna som tagits fram och som rör transporter presenteras fritt 
översatt från Weijers et al. (2012) nedan:  
 
� Eco-driving 
� Kontrollera däcktryck 
� Bevaka hastighet 
� Använda mer biobränsle 
� Öka effektiviteten 
� Reducera antalet körda kilometer 
� Undvika tomma körningar 

 
Bland åtgärderna finns det en del som kan motiveras att de innebär ungefär samma åtgärd och 
kan därför tillsammans bilda en åtgärd. Exempel på detta är Weijers et al. (2012) förslag om att 
öka effektiviteten och undvika tomma körningar som skulle innebära ungefär samma effekter 
som Björklund (2012) åtgärd om samlastning. Även Björklund (2012) åtgärd om fordonsdesign 
kan sträckas till att även innefatta åtgärder på fordonens däck, likt Weijers et al. (2012) åtgärd 
om att kontrollera däcktryck. Även Colicchia et al. (2013) förslag om att designa om 
komponenter i logistiksystemet för högre miljönytta kan tänkas behandla alla komponenter i 
logistiksystemet och därav mena komponenter på fordon, förslagsvis däck. I Tabell 2 
presenteras därför åtgärder som tillsammans täcker in samtliga åtgärdsförslag som presenterats 
ovan. Det är även markerat vilka författare som rekommenderar respektive åtgärd. Åtgärder 
som blivit rekommenderade av fler än en författare kommer diskuteras nedan.  
  

Tabell 2: Åtgärder 

Åtgärder Björklund  
(2012) 

Colicchia et al.  
(2013) 

Weijers et al.  
(2012) 

Byte av drivmedel x x x 
Avgasrening och motorteknik x   
Eco-driving x x x 
Samlastning x x x 
Ruttoptimering x x x 
Kontrollera däck x x x 
Informations- och  
kommunikationsteknik 

x   

 
Ur Tabell 2 erhålls fem åtgärder som två eller fler författare föreslår. Dessa är Byte av 
drivmedel, Eco-driving, Samlastning, Ruttoptimering samt Kontrollera däck. Byte av 
drivmedel föreslås av alla tre författare (Björklund 2012; Colicchia et al. 2013; Weijers et al 
2012). Eco-driving föreslås av Weijers et al. (2012) men har motsvarigheter i Björklund (2012) 
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sparsam körning och sänkt hastighet samt Colicchia et al. (2013) minskad hastighet för sparat 
bränsle och minskade utsläpp. Samlastning föreslås av Björklund (2012) men återfinns hos 
Colicchia et al. (2013) som effektivare konsolidering och högre fyllnadsgrader samt hos 
Weijers et al. (2012) som att öka effektiviteten och undvika tomma körningar. Ruttoptimering 
föreslås av Colicchia et al. (2013) men av Björklund (2012) benämns det som ruttplanering och 
av Weijers et al. (2012) som reducera antalet körda kilometer. Kontrollera däck föreslås av 
Weijers et al. (2012) men återfinns också i Björklunds (2012) åtgärd om fordonets design samt 
Colicchia et al. (2013) designa om komponenter i logistiksystemet för högre miljönytta. För att 
bredda åtgärderna något kommer dock åtgärden att kontrollera däck benämnas som däck. 
Nedan presenteras de åtgärder som minst två författare föreslagit, och som kommer undersökas 
vidare i studien.  
 
� Byte av drivmedel 
� Eco-driving 
� Däck 
� Samlastning 
� Ruttoptimering 

 
I efterföljande avsnitt kommer en utförlig beskrivning av ovan nämnda åtgärder att presenteras. 
Förutom en närmare förklaring av åtgärden kommer även dess inverkan på transporters 
energianvändning samt dess för- och nackdelar att diskuteras utifrån den studerade litteraturen.   
 
3.2.1 Byte av drivmedel 
I enlighet med avsnitt 2.3.1 kommer endast byte av drivmedel för dieselfordon att behandlas. 
 
Ett byte från fossila bränslen till förnybara bränslen kan enligt Björklund (2012) medföra stora 
minskningar av miljöpåverkande utsläpp, vilket inte nödvändigtvis behöver leda till minskad 
energianvändning. Energianvändningen styrs enligt avsnitt 3.1 av ett drivmedels energiinnehåll 
och förbrukad volym drivmedel. Ett byte av drivmedel från ett fossilt bränsle till ett förnybart 
bränsle kommer således få olika effekt på minskningen av energiberoende på vilket bränsle 
man byter från och till. Bohl, Smallbone, Tian, och Roskilly (2018) menar att ett byte av 
drivmedel inte enbart ger förändringar i energianvändandet på grund av olika drivmedels 
energiinnehåll, utan att bränsleförbrukningen även kan påverkas av vilket drivmedel som 
används.  
 
Om ett dieselfordon skall drivas helt eller delvis på förnybar diesel, så kallat biodiesel, finns 
det på den svenska marknaden främst två olika typer av biodiesel: FAME och 
HVO (Energimyndigheten 2017; SPBI u.å.b). Enligt Bugarski et al. (2017) lämpar sig både 
FAME och HVO väl för dieselmotorer och kan användas som låginblandning i fossil diesel 
utan modifikation av motor. Bohl et al. (2018) menar att HVO har så pass likartade 
förbränningsegenskaper som den fossila diesel som används inom EU, att den i många fall kan 
höginblandas i diesel för nyare lastbilar utan att dieselmotorn behöver modifieras. För att 
fordonsgarantier skall fortsätta att gälla är det dock fordonstillverkaren som avgör vilken 
inblandning av HVO som lämpar sig för ett visst fordon (SPBI 2014b).  
 
Låginblandning av FAME regleras av Drivmedelslag (SFS 2017:903), vilken säger att Diesel 
miljöklass 1 maximalt får innehålla 7 % FAME. På den svenska drivmedelsmarknaden är en 
inblandning av 5–7 % FAME standard för Diesel miljöklass 1 som erbjuds, och en högre 
inblandning kan kräva modifikationer av motorn och skall godkännas av fordonstillverkaren 
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(Bugarski et al. 2017; SPBI 2014a). Därför kommer effekterna av ett byte till en högre 
inblandning av FAME (mer än 7 %) ej att behandlas vidare i avsnittet. Följande avsnitt kommer 
således endast behandla hur ett byte av drivmedel från fossil diesel till olika inblandningar av 
HVO påverkar bränsleförbrukningen för lätta och tunga fordon, samt vilken effekt det får på 
fordons totala energianvändning. 
 
Byte från diesel till HVO 
För tunga fordon menar Bohl et al. (2018) att man vid optimala förutsättningar kan uppnå en 
minskad bränsleförbrukning vid användning av HVO100 (100 % HVO) istället för diesel, men 
att det under normala förutsättningar ger likartad bränsleförbrukning som fossil diesel. 
Vojtisek-Lom et al. (2017) visar i sin rapport att HVO30 (30 % HVO) kan både ha positiv och 
negativ effekt på bränsleförbrukningen, men att förändringen är försumbar. Enligt Singh, 
Subramanian och Singal (2015) kan HVO100 minska bränsleförbrukningen med upp till 1 % 
beroende på fordonets fyllnadsgrad och hastighet. Hartikka, Kuronen och Kiiski (2012) visar i 
sin rapport att bränsleförbrukningen vid användning av olika blandningar av HVO både kan 
öka och minska bränsleförbrukningen beroende på hur testerna utförs. Bränsleförbrukningen 
kan enligt ovan nämnda studier således både öka och minska vid användning av olika 
inblandningar av HVO för tunga fordon.   
 
Lätta fordon som använder en inblandning av HVO kan enligt Kim, Kim, Oh och No (2014) 
både ha en positiv och negativ effekt på fordonets bränsleförbrukning. I sin studie visar Kim et 
al. (2014) på att fordon med en HVO-inblandning om maximalt 10 % ger en marginell ökning 
av bränsleförbrukningen, och en HVO inblandning med 10 - 50 % ger en marginell minskning. 
Prokopowicz, Zaciera, Sobczak, Bielaczyc och Woodburn (2015) visar i sin studie att HVO30 
både kan resultera i en minskning och ökning av bränsleförbrukningen beroende på mätmetod. 
Bränsleförbrukningen kan enligt ovan nämnda studier således både öka och minska för 
låginblandningar av HVO upp till HVO50. Användning av en högre inblandning än HVO50 
tillåts i dagsläget endast av ett fåtal biltillverkare och då enbart fordon med Euro 5- och Euro 
6-klassade dieselmotorer (Circle K u.å.c; Citroen u.å.; Peugeot u.å.). Effekterna på 
bränsleförbrukning vid användning av HVO100 för lätta fordon har ej undersökts i den 
utsträckning att det går att fastställa hur bränsleförbrukningen påverkas. Förändring i 
bränsleförbrukning för såväl lätta som tunga fordon kan således både öka och minska beroende 
på studie. 
 
Fördelar med ett byte av drivmedel från fossil diesel till en inblandning av HVO är att 
energianvändningen minskar då HVO har ett lägre energiinnehåll jämfört med fossil diesel 
(Energimyndigheten 2017; Vojtisek-Lom et al. 2017). En nackdel med vissa typer av HVO är 
enligt Dwivedi och Sharma (2014) dess så kallade kallflödesegenskaper (eng. Cold flow 
properties) vilka kan innebära att drivmedlet solidifieras vid låga temperaturer. Solidifiering av 
drivmedlet kan leda till blockering av bränsleledningsfilter, vilket i sin tur kan försvåra starten 
av ett fordon (Dwivedi & Sharma 2014). Aatola, Larmi, Sarjovaara och Mikkonen (2008) 
menar däremot att man i framställningsprocessen av HVO kan anpassa drivmedlet till rådande 
klimat, och på så sätt förbättra kallflödesegenskaperna hos HVO. En annan nackdel med HVO 
är enligt Bohl et al. (2018) att äldre dieselmotorer kan behöva modifieras för att kunna använda 
HVO, alternativt inte är kompatibla med HVO.  
 
3.2.2 Eco-driving 
Eco-driving är den benämning på olika handlingar som kan vidtas för att minska transporters 
energianvändning, främst genom minskad bränsleförbrukning, under färd (Barkenbus 2010). 
Barkenbus (2010) presenterar olika handlingar inom Eco-driving som kan sammanfattas genom 
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att köra i ett jämnt flöde och jämn hastighet på så hög växel som möjligt. Föraren skall sträva 
efter att undvika plötsliga start- och stoppfunktioner genom säkra avstånd, planerade rutter och 
minskad tid då fordonet står stilla och på tomgång. Sivak och Schoettle (2012) menar att det 
också tillkommer strategiska handlingar inom Eco-driving såsom val av fordonstyp, 
fordonsmodell och bilens konfiguration (exempelvis val av motor och däck). Även Barkenbus 
(2010) nämner att det finns strategiska handlingar inom Eco-driving men i enlighet med hans 
studie, kommer denna rapporten främst presentera Eco-driving som operativa handlingar under 
färd. De strategiska handlingar som Sivak och Schoettle (2012) presenterar kommer antingen 
behandlas som egna åtgärder för att minska energiförbrukningen eller som en del av andra 
åtgärder.  
 
Hur mycket energi som kan besparas på att nyttja Eco-driving varierar. Enligt Björklund (2012) 
beror variationen på att Eco-driving främst är individberoende. Hur Eco-driving påverkar 
bränsleförbrukningen och på så sätt energiförbrukningen, kan knytas till de olika handlingarna 
som kan utföras, vilket presenteras av Sivak och Schoettle (2012). Barkenbus (2010) menar att 
på kort sikt kan Eco-driving leda till en drastisk förbättring i bränsleförbrukning med upp till 
25 % men att effekterna avtar på sikt och landar ner mot 5 %. Det som är problematiskt med 
Eco-driving är att effekterna ofta avtar på sikt. Barla, Gilbert-Gonthier, Lopez Castro och 
Miranda-Moreno (2017) visar i sin studie att effekten av Eco-driving ofta avtar med tiden, och 
är som effektivast efter utbildningstillfället. Ayyildiz, Cavallaro, Nocera och Willenbrock 
(2017) presenterar också hur Eco-driving i vissa fall till och med haft en negativ effekt och ökat 
bränsleförbrukningen men mer intressant är att deras studie bekräftar teorin om att 
bränsleförbrukningen generellt sett blir runt 5 % bättre. Alam och McNabola (2014) presenterar 
en sammanställning av hur mycket Eco-driving påverkar bränsleförbrukningen från flertalet 
artiklar, där de flesta artiklar också pekar mot en förbättring på runt 5 % i bränsleeffektivitet. 
 
Något som är gemensamt för flera studiers analyser av Eco-driving är att en stor andel av 
bränsle- och energiförbrukningen uppstår vid ojämn och onödigt hög hastighet (Björklund 
2012; McKinnon et al. 2012; Coloma, García, Wang & Monzón 2017). McKinnon et al. (2012) 
menar att för ett lätt dieselfordon ligger optimal hastighet strax över 60 km/h. En förutsättning 
för att kunna hålla en jämn och hög hastighet är att välja rutter med omsorg (Alam & McNabola 
2014). Smarta rutter kan enligt Alam och McNabola (2014) innebära upp till 23 % mindre 
bränsleförbrukning. Ahn och Rakha (2008) föreslår att genom valet av alternativa rutter, 
exempelvis inte välja högt trafikerade motorvägar före landsvägar och offra restid, kan minska 
den totala energiförbrukningen. Coloma et al. (2017) visar med sin forskning dessutom att 
effekterna av Eco-driving är starkt kopplade till omständigheterna kring bränsleförbrukning. I 
mindre städer som inte lider av trängsel är det bäst att välja kortaste rutten, samtidigt som 
effekterna av Eco-driving visar sig vara störst på exempelvis ringleder (Coloma et al. 2017). 
Kamal, Mukai, Murata och Kawabe (2011) stödjer dessutom belägget att Eco-driving 
tillsammans med ruttplanering kan ha stora effekter genom att nyttja exempelvis rutter med 
medlut och motlut som gynnar rutten.  
 
3.2.3 Däck 
Ett fordons däck är den punkt där energi i motorn omvandlas till rörelseenergi (Akutagawa 
2017). Det är därför föga förvånande att däcktyp, lufttryck i däck och däckens slitning har en 
påverkan på transporternas energianvändning. Enligt Holmberg, Andersson, Nylund, Mäkelä 
och Erdemir (2014) är det ungefär 34 % av bränsleenergin som förbrukas till att sätta tunga 
fordon i rullning. 13 % av dessa är dessutom direkt kopplade till friktion från däcken (Holmberg 
et al. 2014). Akutagawa (2017) menar på att för lätta fordon är korresponderande siffra för lätta 
fordon någonstans runt 7–10 % medan Holmberg, Andersson och Erdemir (2012) säger att 11 
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% av bränslet förbrukas till att överkomma friktion från däcken i lätta fordon. Det blir då tydligt 
att olika åtgärder skulle kunna tillämpas på däcken för att minska transporternas slutgiltiga 
energianvändning (Björklund 2012). Exempel skulle kunna vara att ha korrekt lufttryck i 
däcken och se över slitaget på däcken enligt rutinmässig uppsyn. Andra åtgärder skulle kunna 
vara att byta till nya däcktyper med låg friktion (Holmberg et al. 2014). Jerome och Jason (2008) 
presentera en ekvation för hur ett däcks rullningskoefficient [Crr], fordonets vikt [M] och 
gravitationskraften [g] resulterar i rullningsfriktion [Frr] vilken kan ses i Ekvation 3 
 
 L$$ ∗ M ∗ > = N$$                          (3) 
 
Från Ekvation 3 framgår det att för ett och samma fordon som har en given vikt M och på en 
plats med konstant gravitationskraft g så är det enda som kan förändra rullningsfriktionen 
däckets friktionskoefficient, vilket styrs via däcktryck eller däcktyp. Holmberg et al. (2012) 
menar att en minskning i rullningsfriktion med 10 % kan minska bränsleförbrukningen med 2 
%. Jerome och Jason (2008) menar också att för ett lätt fordon står rullningsfriktionen för 20–
25 % av bränsleförbrukningen och för tunga fordon är motsvarande siffror 15–20 %. 
 
Korrekt lufttryck 
Att ha rätt lufttryck i däcken är viktigt. Ligger värdena för långt ifrån rekommenderade värden 
kan det snabbt ge effekt på bränsleförbrukningen och således energianvändningen. Enligt 
Holmberg et al. (2014) kan en avvikelse på 20 % från optimalt lufttryck resultera i 5 % mer 
bränsleförbrukning. Taghavifar och Mardini (2013) stödjer också teorin om att ett högre 
lufttryck ger minskad kontaktyta som leder till minskat rullningsmotstånd och som på så sätt 
minskar energin som behövs för att få fordonet i rullning, genom tester utförda på traktordäck. 
Velupillai och Guvenc (2007) menar att det är naturliga orsaker som gör att ett däck inte har 
korrekt lufttryck, exempel på detta är naturliga läckor och förändringar i temperatur. Holmberg 
et al. (2012) presenterar att ett däck förlorar ungefär 7 kPa varje månad till följd av naturliga 
orsaker och vid extrema temperaturfall på 10°C kan ett däck förlora 12 kPa. Velupillai och 
Guvenc (2007) menar att förare inte brukar kontrollera lufttrycket i däcken förutsatt att fordonet 
presterar enligt normal prestanda. Holmberg et al. (2012) säger att ungefär 25 % av alla lätta 
fordon har ett lufttryck som ligger minst 25 % under det rekommenderade. Holmberg et al. 
(2012) säger också att för var sjunde kilopascal (kPa) under rekommenderat lufttryck ökar 
rullningsmotståndet med 1,4 %. För att kunna kontrollera att lufttrycket ligger på korrekt nivå 
finns därför två möjligheter: att på rutinmässigt sätt kontrollera däcken eller använda ett system 
som kontrollerar däcktrycket automatiskt. Ett sådant system benämns som Tire Pressure 
Monitoring System (TPMS) (Velipillai & Guvenc 2007). Idén med ett sådant system är att ha 
sensorer som digitalt eller analogt ger information om lufttrycket i däcket och om lufttrycket 
behöver åtgärdas.  
 
Materialtyp och mönster 
Precis som lufttrycket i däcket, spelar däckmönster och typ av material på däcket in i friktionen 
som uppstår mellan däck och underlag. Ett vanligare material i däck är enligt Fernandes, De 
Sousa och Furtado (2017) kimrök, ett slags fint kolpulver. Vidare presenterar Fernandes et al. 
(2017) att det blir allt vanligare att byta en del eller allt av kimröken mot kiseldioxid. Däck med 
kiseldioxid kan enligt Fernandes et al. (2017) minska bränsleförbrukningen med så mycket som 
3–4 %. Duez (2016) presenterar forskning som visar hur materialet i däcket kan varieras på 
olika zoner på däcket för att skapa ett däck med mindre rullningsfriktion. Enligt Duez (2016) 
kan sådana multizoner bidra med en minskning med 9 % av rullningsfriktion i däcken. Jerome 
och Jason (2008) menar att en utslitning av däck kan minska friktionen i däcken med 20 % för 
bilar och upp till 40 % för lastbilar men på stor bekostnad av säkerhetsaspekter. Det blir därför 
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en balansgång när det kommer till mönster och materialtyp att minska rullningsfriktionen utan 
att försämra säkerhetsaspekterna med att ha hög friktion (bra grepp) i däcket. I forskning som 
Duez (2016) presenterar minskar inte bara ett däck med olika typer av material i olika zoner 
rullningsfriktionen utan förbättrar också våtgreppet med 20 %. Inom EU skall samtliga däck 
tillverkade efter 1 november 2012 energiklassas, där energiklass A motsvarar däck med lägst 
rullningsfriktion och energiklass G motsvarar däck med högst rullningsfriktion. Energiklass D 
används inte för lätta fordon och energiklass G används inte för tunga fordon. 
(Energimyndigheten 2016). Energimyndigheten (2016) menar att varje steg närmare 
energiklass A i märkningen, sparar 1 deciliter drivmedel per 100 kilometer för lätta fordon och 
att effekten för tunga fordon är ännu större.  
 
3.2.4 Samlastning 
Jonsson och Mattsson (2016) förklarar samlastning som samordning av små sändningar till ett 
större flöde, vilket kan leda till ökade fyllnadsgrader. Björklund (2012) menar också att 
samlastning kan leda till högre fyllnadsgrader samt att de tillgängliga transportresurserna 
utnyttjas effektivare. Oskarsson et al. (2013) skriver om att samlastning både kan utnyttjas 
internt inom företagets egna logistikflöden samt externt med andra aktörer. Intern samlastning 
förutsätter att det egna företagets totala godsvolymer är tillräckligt stora att det lönar sig att 
samlasta mindre försändelser (Oskarsson et al. 2013). Om företagets godsvolymer är låga 
lämpar det sig enligt Oskarsson et al. (2013) bättre att samarbeta med externa aktörer. Den stora 
fördelen med samlastning, såväl intern som extern, är att ökade fyllnadsgrader och förbättrat 
transportutnyttjande kan leda till att det totala antalet transporter och den totala körsträckan i 
ett system minskar (Aronsson & Huge-Brodin 2006; Björklund 2012). Minskat antal transporter 
och körsträcka kan leda till minskad bränsleförbrukning, som i sin tur leder till minskad 
energianvändning. Exakt hur stor energiminskning samlastning kan leda till varierar beroende 
på rådande förutsättningar och hur samlastningen utförs.  
 
Oskarsson et al. (2013) väljer att skilja på samlastning inom städer och samlastning för långväga 
transporter. Syftet med de båda typerna av samlastning är den samma, man vill uppnå ökade 
fyllnadsgrader (Oskarsson et al. 2013). Det studerade systemet som beskrivits i avsnitt 2.3 
innehåller inga långväga transporter, därför kommer samlastning inom städer att undersökas 
vidare.  
 
Samlastning inom städer 
McKinnon et al. (2012) menar att samlastning inom städer kan utföras på många olika vis. Ett 
vanligt tillvägagångssätt är att en samlastningscentral finns placerad utanför stadskärnan dit 
transportbolag åker med sitt gods som skall in till stadens centrum. Från samlastningscentralen 
transporteras sedan de olika godsen in till kunderna i centrum i en gemensam transport. Detta 
kan bland annat resultera i bättre transportutnyttjande, minskad total körsträcka och ökade 
fyllnadsgrader. Nackdelar med ett sådant upplägg är att det kan bli kostsamt att bygga 
samlastningscentralen, det kan vara svårt att hantera olika typer av gods i en central samt att 
beroende på var centralen placeras kan det för vissa företag innebära ökade körsträckor för att 
nå centralen. (McKinnon et al. 2012) 
 
Browne, Sweet, Woodburn och Allen (2005) diskuterar i sin studie andra typer av upplägg för 
samlastning inom städer. I sin studie sammanställdes och analyserades data från 17 olika 
samlastningsupplägg i Europa och övriga världen. De olika samlastningsuppläggen delades in 
i tre huvudsakliga kategorier: Samlastningscentral för specialprojekt; Samlastningscentral för 
en specifik plats med en hyresvärd; Samlastningscentral för en stad. Samlastningscentral för 
specialprojekt var exempelvis byggarbeten inne i städer och kunde inkludera en eller flera 
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aktörer (intern och extern samlastning). Samlastningscentral för en specifik plats med en 
hyresvärd kunde exempelvis vara samlastning till butiker i ett shoppingcenter eller en flygplats 
(extern samlastning). Samlastningscentral för en stad kunde vara samlastning där enbart privata 
företag är aktiva eller där kommunen även är involverad i projektet (extern samlastning). 
Gemensamt för de olika uppläggen var att antalet transporter minskade med mellan 30 och 80 
%, körsträckan minskade med 30 till 45 % och fyllnadsgraderna ökade med 15 till 100 %. 
(Browne et al. 2005)  
 
Brown et al. (2005) identifierar flertalet nackdelar med samlastning inom städer, bland annat 
att en samlastningscentral adderar ytterligare ett steg i försörjningskedjan, vilket både kan leda 
till längre ledtider och vara kostsamt. Aronsson och Huge-Brodin (2006) menar även de att 
samlastning kan leda till ökade ledtider då produkter ej levereras med samma frekvens som 
innan. Ökade ledtider är även något som Jonsson och Mattsson (2016) diskuterar, samt att 
leveransflexibiliteten försämras då det blir svårare att planera om med kort varsel när flera 
aktörer skall samarbeta. Brown et al. (2005) menar även att risken för att gods försvinner ökar 
när flera aktörers gods skall samlastas. Ett annat hinder som både Björklund (2012) och Brown 
et al. (2005) identifierat med samlastning är att många företag vill använda sina egna transporter 
i marknadsföringssyfte. Björklund (2012) menar också att många företag är måna om sitt 
varumärke och vill av den anledningen inte förknippas med vissa aktörer, alternativt att deras 
produkter inte skall samlastas med en viss typ av produkt, vilket kan försvåra eller omöjliggöra 
samlastning.  
 
3.2.5 Ruttoptimering 
McKinnon et al. (2012) menar att ruttoptimering kan minska den totala sträckan som ett fordon 
eller en hel fordonsflotta kör och således minska energianvändningen genom att minska 
bränslet som förbrukas. Ruttoptimering kan minska transportkostnader med upp till 20 % 
genom att främst reducera antalet kilometer fordon färdas (McKinnon et al. 2012). En vanlig 
typ av ruttoptimering är Vehicle routing and scheduling problem eller bara Vehicle routing 
problem (VRP) (McKinnon et al. 2012; Niu, Yang, Chen & Xiao 2018). Problemet består av 
ett antal kunder som skall få besök av en transportresurs tillhörande en transportflotta som utgår 
från en central depå (McKinnon et al. 2012; Niu et al. 2018). Utifrån grundproblemet kan sedan 
problemet göras mer avancerat enligt McKinnon et al. (2012) genom att exempelvis ta med 
aspekter som tidsluckor, returtransporter, upphämtningar, olika kapaciteter på fordon och 
liknande. Även Björklund (2012) presenterar en del utmaningar med ruttoptimering som 
felaktig information och chaufförers kompetenser. VRP är också ett så kallad NP-hard problem, 
vilket betyder att om problemet görs mer komplext eller större så kommer lösningstiden öka 
exponentiellt (Kara, Kara och Kadri Yetis 2007).  
 
En annan utveckling av VRP är den som Kara et al. (2007) presenterar som de kallar för Energy 
minimizing vehicle routing problem (EMVRP). Kara et al. (2007) menar att deras modell tar 
med bland annat lastvikt och fordonsvikt för att kunna bestämma energiförbrukningen istället 
för att enbart optimera över exempelvis sträcka. Kara et al. (2007) visar med sin modell hur den 
minskar energianvändandet snarare än antalet körda kilometer. Jämfört med en traditionell VRP 
ger EMVRP en lägre energiförbrukning men fler körda kilometer. Vid test av två olika fall blev 
resultatet att energianvändningen blev 4 % respektive 16 % lägre för EMVRP men 12 % 
respektive 15 % längre körsträcka. Dock menar Kara et al. (2007) att EMVRP kräver lång 
beräkningstid och att den kan ta för lång tid att lösa utan snabba heuristiker. 
 
Niu et al. (2018) föreslår också en utveckling av VRP som riktar in sig på att minska kostnader 
associerade med bränsleutsläpp. Studien undersöker hur exempelvis olika fordonsstorlekar, 



 16 

trängsel, öppna eller stängda rutter, kan påverka lösningen. Exempelvis visar Niu et al. (2018) 
att fordonsstorlek kombinerat med antalet kunder har stor betydelse och att trängsel har stor 
inverkan på resultatet. Niu et al. (2018) konstaterar att effekterna av deras modifiering av VRP 
starkt kan kopplas till hur stort området är och vilken typ av fordon som används. 
Sammanfattningsvis kunde Niu et al. (2018) med sin studie visa att lätta fordon gav bättre 
resultat än tunga och att kostnader associerade med utsläpp ökade med upp till 12 % när trängsel 
ökade oavsett typ av fordon eller storlek på problemet.  
 
En tredje variant av VRP föreslås av Sungur, Ren, Ordóñez och Dessouky (2010) som 
presenterar Courier Delivery Problem (CDP). CDP försöker ruttoptimera klassisk 
kurirverksamhet där kunder givet en viss sannolikhet ingår i problemet eller inte, och där tiden 
hos varje kund är osäker (Sungur et al. 2010). Anledningen till att använda CDP är att försöka 
få samma kunder att alltid betjänas av samma kurir när behov finns hos kund. Sungur et al. 
(2010) menar att fördelarna med att chaufförer betjänar samma kunder gör att deras effektivitet 
höjs. Även om inte hela PostNord Sveriges verksamhet är kurirbaserad liknar problemet 
verksamheten i DO Norrköping. I tester utförda på två verkliga fall finner Sungur et al. (2010) 
att deras metod kan minska tiden deras fordon var verksamma med runt 18 % respektive 20 %. 

3.3 Transportkostnader 
Lagen om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:266) säger att åtgärdsförslagen som 
presenteras skall vara kostnadseffektiva. Det innebär att samtliga kostnadseffekter som uppstår 
till följd av åtgärder måste tas i beaktning. Christopher (2005) menar att ledningar ofta förbiser 
ekonomiska effekter, direkta och indirekta, som uppstår i organisationen på grund av operativa 
förändringar och att det bör finnas ett totalkostnadstänk. Därför kommer en totalkostnadsmodell 
av Abrahamsson och Aronsson (1999) att presenteras. Lumsdens (2012) presenterar ett 
alternativ till en totalkostnadsmodell där transportkostnader delas upp i två huvudgrupper: 
egentliga och övriga transportkostnader. En utförligare beskrivning av Lumsdens (2012) 
huvudgrupper följer efter Abrahamsson och Aronsson (1999) totalkostnadsmodell.  
 
Abrahamsson och Aronsson (1999) presenterar en totalkostnadsmodell anpassad för 
distributionssystem. Modellen är utformad så att alla individuella kostnader som påverkas kan 
placeras i en lämplig kostnadspost. Totalkostnadsmodellen innehåller följande poster: 
Administrativa  kostnader, kostnader (overhead- och personalkostnader) för planering, inköp, 
orderhantering etcetera; Operationskostnader, kostnader för lokaler och personal för 
produktion, lagring, etcetera; Kapitalkostnader, kostnader för bundet kapital, inkurans och 
försäkringar; Transportkostnader, kostnader för ingående-, interna- samt utgående transporter; 
Kommunikation och IT, kostnader för underhåll av informationssystem samt avskrivningar; 
Kostnader för emballage, kostnader för emballering och lagring; Övriga kostnader, andra 
kostnader som är relevanta för det studerade systemet. Kostnadsposterna presenteras nedan. 
(Abrahamsson & Aronsson 1999) 
 
� Administrativa kostnader 
� Operationskostnader 
� Kapitalkostnader 
� Transportkostnader 
� Kommunikations- och IT-kostnader 
� Emballeringskostnader 
� Övriga kostnader 
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Hur en totalkostnadsmodell skall utformas och vilka kostnadsposter som skall vara med menar 
Oskarsson et al. (2013) är omöjligt att säga utan är beroende av vilket fall som studeras, det 
finns inte en modell som lämpar sig för alla situationer. Både Abrahamsson och Aronsson 
(1999) och Oskarsson et al. (2013) menar att det är nödvändigt att anpassa en generell modell 
till det enskilda fallet för att uppnå önskat resultat. Att anpassa en modell kräver goda kunskaper 
om företagets affärsprocesser och logistik, något som logistikledare och högre uppsatta inom 
företaget vanligen har kunskap om (Abrahamsson & Aronsson 1999).  
 
Enligt Lumsden (2012) består transportkostnader främst av två komponenter: egentliga och 
övriga transportkostnader. Lumsden (2012) menar att egentliga kostnader är förenade med 
förflyttning av gods och funktioner kopplade till förflyttning såsom lastning, omlastning och 
lossning. Egentliga kostnader mäts som förbrukat drivmedel, användning av fordon och 
arbetskraft eller motsvarande. Egentliga kostnader är variabla och beror främst antingen på tid 
eller avstånd (Lumsden 2012). Utöver variabla kostnader tillkommer fasta kostnader. Fasta 
kostnader definierar Lumsden (2012) som investeringskostnader för att möjliggöra förflyttning 
(investering i terminal, fordon eller liknande) och kostnader för begränsad kapacitet. De fasta 
kostnaderna benämns av Lumsden (2012) som initiala kostnader, tröskelkostnader och 
marginalkostnader.  
 
De övriga kostnaderna är enligt Lumsden (2012) i princip obegränsade eftersom det är 
kostnader som indirekt uppstår till följd av förflyttning. De övriga kostnaderna går inte att 
definiera som avstånds- eller tidsberoende eftersom kostnaderna skiljer sig från fall till fall. 
Lumsden (2012) föreslår en rad övriga kostnader där han bland annat lyfter fram skador på 
gods, riskkostnader samt administration och planering. Lumsden (2012) transportkostnader 
presenteras nedan.  
 
Egentliga transportkostnader 
� Lastning 
� Omlastning 
� Lossning 
� Förflyttning 

 
Övriga kostnader 
� Skador på gods 
� Riskkostnader 
� Administration och planering 
� … 
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4. Uppgiftsprecisering 
 
I Kapitel 4 presenteras först ett förtydligande av det studerade systemet. Vidare följer studiens 
avgränsningar innan avslutningsvis studiens frågeställningar presenteras.  
 

4.1 Studerat system 
Studien avser att ta fram åtgärder som minskar PostNord Sveriges transporters 
energianvändning inom distributionsområdet (DO) Norrköping. Studien avser endast 
transporter som utförs med lätta och tunga fordon inom DO Norrköping, se avsnitt 2.3.1 för 
klassificering av fordon. Figur 3 illustrerar vilka transporter som omfattas av studien. Endast 
transporter som utförs inom DO Norrköping (blå-streckad linje) ingår i studien. Transporter 
från andra distributionsområden som endast passerar DO Norrköping (röd linje 1) eller endast 
omlastas i Norrköping Terminal (röd linje 2 och 3) ingår ej i studien. Transporter som utgår 
från terminalen i Norrköping och som besöker kunder utanför DO Norrköping (röd linje 4) 
ingår ej i studien, oavsett om den både besöker kunder inom DO Norrköping och utanför, eller 
endast utanför. Studien omfattar endast transporter som enbart besöker kunder inom DO 
Norrköping och som både utgår från, och återvänder till, Norrköping Terminal (grön linje 1 och 
2). 
 

 
Figur 3: Studerat system. 

4.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till transporter som utförs med PostNord Sveriges egna fordon, 
hyrfordon kommer således ej ingå i studien. Avgränsningen görs för att PostNord Sverige 
endast hyr ett fåtal fordon vid behov, och att vissa åtgärder ej är applicerbara på fordon som 
PostNord Sverige inte själva äger.  
 
För åtgärden Samlastning har det, i samråd med PostNord Sverige, beslutats att examensarbetet 
endast skall behandla intern samlastning då en utredning av extern samlastning anses vara för 
tidskrävande.  



 19 

4.3 Studiens frågeställningar 
Studiens frågeställningar skall formuleras på ett sådant sätt att svaren gemensamt skall besvara 
studiens syfte. Nedan presenteras därför studiens syfte igen: 
 
”Syftet med studien är att identifiera logistiska åtgärder som ämnar minska energianvändandet 
för PostNord Sveriges transporter i Norrköping. Vidare syftar arbetet till att utvärdera 
åtgärderna med hänsyn till energiförändring och kostnad.” 
 
Ur syftet framgår det två tydliga delar: 1) att finna logistiska åtgärder som också är applicerbara 
på PostNord Sveriges verksamhet i DO Norrköping och som skall sträva efter att minska 
energianvändningen; 2) utvärdera funna åtgärder på PostNord Sveriges verksamhet inom det 
studerade systemet med hänsyn till avgränsningarna. Svaren på första delen presenteras delvis 
i avsnitt 3.2 och behöver därför inte formuleras som en frågeställning. Åtgärderna som skall 
undersökas är: 
 
� Byte av drivmedel 
� Eco-driving 
� Samlastning 
� Däck 
� Ruttoptimering 

 
Syftets andra del behandlar en utredning om hur PostNord Sveriges energianvändning ser ut i 
det studerade systemet och presenteras som Huvudfråga 1. Energianvändningen skall beräknas 
för kalenderåret 2017. Vidare skall den andra delen utvärdera åtgärderna och föreslå effekter 
på energianvändningen jämfört med dagsläget samt kostnadseffekter. Detta presenteras som 
Huvudfråga 2 och Huvudfråga 3, där den tidigare skall utreda åtgärdernas effekt på 
energianvändningen och den senare skall svara på hur kostnadseffekten av åtgärderna kan bli.  
   
Huvudfråga 1: Hur stor är energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO 
Norrköping i dagsläget? 
 
Ett fordons energianvändning beräknas med Ekvation 2. För att beräkna den totala 
energianvändningen behövs information om DO Norrköpings totala bränsleåtgång och 
drivmedlens energiinnehåll, vilka behandlas separat i Fråga 1.1 och Fråga 1.2. 
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Fråga 1.1: Hur stor är den totala bränsleåtgången för fordonen i DO Norrköping? 
 
Bränsleåtgången är beroende av ett fordons bränsleförbrukning och dess körsträcka. 
Bränsleförbrukningen kan antigen vara given av fordonstillverkaren eller så mäts ett fordons 
faktiska bränsleförbrukning. Enligt Tietge et al. (2017) är fordonstillverkarens angivna 
bränsleförbrukning vanligtvis lägre än den faktiska bränsleförbrukningen. Den faktiska 
bränsleförbrukningen beror enligt IEA (2012) bland annat på chaufförens körstil, vilket skick 
motorn är i och däcktryck. Ett fordons körsträcka kan exempelvis beräknas med telematik eller 
fordonets vägmätare. För att beräkna den totala bränsleåtgången behöver därför fordonens 
bränsleförbrukning och körsträcka undersökas närmare. 
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Fråga 1.2: Vilka energiinnehåll har drivmedlen som används av fordonen i DO Norrköping? 
 
Ett drivmedels energiinnehåll för dieselfordon beror enligt Ekvation 1 på drivmedlets 
inblandning av fossil diesel och biodiesel. För att beräkna energiinnehållen skall det därför 
undersökas vilka dieselblandningar som fordonen i DO Norrköping använder.  
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Huvudfråga 2: Vilka åtgärder kan ge minskad energianvändning för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping?  
 
Åtgärderna som en eventuell förändring i energianvändning skall beräknas på, presenteras i 
avsnitt 3.2. Åtgärderna baseras på förslag framtagna av Björklund (2012) som matchas mot 
åtgärder från litteraturen framtagna av Colicchia et al. (2013) och åtgärder som olika företag 
sagt att de skall jobba med i en intervju utförd av Weijers et al. (2012). De fem åtgärder som 
valts att undersökas är samtliga åtgärder som minskar energianvändningen främst genom 
minskad bränsleförbrukning. För att åtgärderna skall kunna undersökas på ett rättvist sätt, måste 
undersökning ske av varje åtgärdsförslag med hänsyn till hur PostNord Sverige arbetar med 
berörda områden idag. För att avgöra vilka åtgärder som ger minskad energianvändning krävs 
att en effekt mäts gentemot nuläget. För att avgöra vilka åtgärder som ger minskad 
energianvändning måste varje åtgärd undersökas. Fråga 2.1 - 2.3 syftar till att försöka ge en 
konkret förändring i energianvändningen medan fråga 2.4 och 2.5 kommer vara mer spekulativa 
och undersöka vilka effekter som kan uppstå till följd av åtgärderna.  
 
Fråga 2.1: Vilken effekt kan åtgärden Byte av drivmedel få på energianvändningen? 
 
Enligt avsnitt 3.2.1 är effekterna av ett drivmedelsbyte beroende av vilket drivmedel som 
används i dagsläget samt vilket drivmedel det byts till. Bugarski et al. (2017) och Bohl et al. 
(2018) menar att dieselmotorer är kompatibla med en låginblandning av biodiesel FAME och 
biodiesel HVO, och att vissa tunga fordon klarar av en hög inblandning av HVO beroende på 
motor. Då biodiesel FAME redan är standard i Diesel miljöklass 1 i Sverige, och en högre 
inblandning ej är tillåten utan fordonstillverkarens tillstånd, kommer endast effekten på 
energianvändningen utvärderas vid byte av drivmedel från fossil diesel till fossil diesel med 
inblandning av HVO (Bugarski et al. 2017; SPBI 2014a). Vilken inblandning av HVO som 
fordonen i DO Norrköping är godkända för behöver därför undersökas.  
 
Vid byte från fossil diesel till fossil diesel med olika inblandningar av HVO kommer en 
eventuell förändring av bränsleförbrukningen ej tas i beaktning, varken för lätta eller tunga 
fordon. Detta för att studier som utförts av bland annat Hartikka et al. (2012), Prokopowicz et 
al. (2015) och Vojtisek-Lom et al. (2017) visar på att bränsleförbrukningen kan marginellt öka, 
marginellt minska samt förbli oförändrad beroende på hur testerna är utformade. På grund av 
osäkerheten kring hur bränsleförbrukningen påverkas kommer det i denna studie antas att 
bränsleförbrukningen är oförändrad. Effekten på energianvändningen vid ett drivmedelsbyte 
kommer således endast bero på differensen i energiinnehåll mellan det nuvarande drivmedlet 
och det drivmedel man väljer att byta till. Av den anledningen behöver energiinnehållet 
beräknas för de drivmedel som fordonen i DO Norrköping kan byta till och jämföras med de 
nuvarande drivmedlens energiinnehåll. Energiinnehållet beräknas enligt Ekvation 1: 
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Enligt Dwivedi och Sharma (2014) kan ett hinder mot ett byte till fossil diesel med inblandning 
av HVO vara dess så kallade kallflödesegenskaper, vilket kan innebära att det är svårt att starta 
fordon som använder HVO vid låga temperaturer. Ett annat hinder som Bohl et al. (2018) 
identifierat är att äldre dieselmotorer kan behöva modifieras för att kunna använda HVO, 
alternativt inte är kompatibla med HVO. Det är därför intressant att undersöka vilka hinder det 
finns mot ett drivmedelsbyte.    
 
Fråga 2.2: Vilken effekt kan åtgärden Eco-driving få på energianvändningen? 
 
Enligt Barkenbus (2010) är Eco-driving olika handlingar som förare främst kan göra under färd 
för att minska bränsleförbrukningen. Eftersom Björklund (2012) menar att effekterna av Eco-
driving är individberoende är det därför av intresse att undersöka den befintliga 
utbildningsnivån inom DO Norrköping för att avgöra hur stor effekten av Eco-driving förväntas 
bli. Flera källor föreslår att effekten av Eco-driving är ungefär 5 % (Ayyildiz et al. 2017; Alam 
& McNabola 2014). Med argumentet av Björklund (2012) att Eco-driving är individberoende 
och argumentet av Barla et al. (2017) att effekten av Eco-driving avtar efter tid, kommer det i 
studien antas att effekten är konstant 5 % för de chaufförer som genomgår utbildning i Eco-
driving. Det blir därför viktigt att ta reda på hur många chaufförer som inte är utbildade inom 
Eco-driving och till vilken kategori fordon dessa tillhör. 
 
Barkenbus (2010) menar att effekten av Eco-driving är som störst efter utbildningen och ligger 
då på ungefär 25 % för att successivt avta ned till 5 %. Dock diskuterar han inte några 
tidsaspekter kopplat till nämnda siffror. Däremot kan det antas att om det inte sker någon 
uppföljning efter utbildningen eller att utbildningen förnyas inom en tidsperiod blir effekten 
lägre. Det måste därför undersökas om PostNord Sverige använder uppföljning av utbildning i 
Eco-driving och hur ofta utbildning anordnas.  
 
Enligt Barkenbus (2010) är en av handlingarna inom Eco-driving att försöka köra på en så hög 
växel som möjligt, men består exempelvis en fordonsflotta av automatväxlade bilar är detta 
svårt att styra över. Idag har dock de flesta automatiska växellådor möjligheten att erbjuda en 
variant av halv-automat där föraren själv kan bestämma när bilen skall växlas. Vilken typ av 
växellåda som fordonen i DO Norrköping är utrustade med kan påverka hur Eco-driving 
används och måste därför undersökas. Enligt flera författare är jämn- och rekommenderad 
hastighet bland det viktigaste inom Eco-driving (Björklund 2012; McKinnon et al. 2012; 
Coloma et al. 2017). Hinder mot jämn hastighet är bland annat trängsel och trafikljus eller annat 
som tvingar till start och stopp. En undersökning om Eco-driving kombinerat med exempelvis 
stadskörning kan utredas för att ta reda på om det går att använda Eco-driving. Både typ av 
växellåda och geografiska förutsättningar kan sammanfattas som olika hinder mot att använda 
Eco-driving.  
 
Fråga 2.3: Vilken effekt kan åtgärden Däck få på energianvändningen? 
 
Holmberg et al. (2014) menar att upp till 13 % av allt bränsle förbrukas för att ett tungt fordon 
skall överkomma friktionskraften (rullningsfriktion) som uppstår mellan däck och underlag. 
Akutagawa (2017) säger att motsvarande siffra för ett lätt fordon är någonstans kring 7–10 % 
medan Holmberg et al. (2012) menar att siffran är 11 % och Jason och Jerome (2008) menar 
att siffran är betydligt högre och ligger på 20–25 %. I det här arbetet kommer det pessimistiskt 
att sägas att siffran ligger i underkant någonstans kring 10 %. Detta baseras på att siffrorna 
kommer ifrån den nyare källan och att detta borde ge vad PostNord Sverige minst kan förvänta 
sig för effekt. Friktionskraften bestämts av bland annat fordonets totalvikt och däckens 
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friktionskoefficient, som i sin tur bestäms av bland annat däcktrycket i däcket och vilket 
material som däcket består av (Jerome & Jason 2008).  
 
Enligt Energimyndigheten (2016a) måste också alla däck efter 1 november 2012 märkas efter 
vilken energieffektivitet de har, vilket baseras på deras rullningsfriktion. Jerome och Jason 
(2008) menar att slitage på däck också kan minska friktionen i däcket men samtidigt riskera att 
däcket saknar exempelvis våtgrepp. För att kunna bestämma vilka åtgärder som är mest 
effektiva när det kommer till däck är det viktigt att ta reda på vilken energiklass DO 
Norrköpings nuvarande däck håller gentemot de ledande däcken när det kommer till 
energieffektivitet på marknaden. Genom att bestämma vad för däck som finns tillgängliga för 
DO Norrköping och vilka däck DO Norrköping använder kan en potentiell effekt för att byta 
till bättre däck bestämmas. Avtal som bestämmer vilka däck DO Norrköping kan använda och 
det lokala utbudet är potentiella hinder som kan reglera ett däckbyte, vilket måste undersökas. 
 
En undersökning av DO Norrköpings däcktryck där det undersöks hur förhållandet mellan 
rekommenderat lufttryck och faktiskt lufttryck förhåller sig, bestämmer i vilken utsträckning 
korrigerat lufttryck kan ge energibesparingar. Holmberg et al. (2012) menar att för var sjunde 
kilopascal (kPa) under det rekommenderade däcktryck så ökar rullningsfriktionen med 1,4 % 
som i sin tur påverkar bränsle- och energiförbrukningen. Velupillai och Guvenc (2007) menar 
att orsaken till att däck tappar däcktryck är naturliga orsaker över tid och Holmberg et al. (2012) 
uppskattar det till 7 kPa i förlorat däcktryck per månad. Det blir då viktigt att se över om DO 
Norrköping har några rutiner för att följa upp och rutinmässigt kontrollera däcktrycket på 
däcken. Dessutom undersöka om det finns några hinder mot att ha en sådan rutin, exempelvis 
tillgänglighet mätutrustning.  
 
Fråga 2.4: Vilken effekt kan åtgärden Samlastning få på energianvändningen? 
 
Enligt studiens avgränsningar presenterade i avsnitt 4.2 skall endast intern samlastning 
undersökas. Däremot anser författarna att teori om extern samlastning till viss del kan 
appliceras på DO Norrköping. Därför kommer såväl interna som externa samlastningsupplägg 
från referensramen att tas i beaktning, men de externa uppläggen kommer anpassas till DO 
Norrköpings egna godsflöden.  
 
Jonsson och Mattsson (2016) förklarar samlastning som samordning av små sändningar till ett 
större flöde, vilket kan leda till ökade fyllnadsgrader. Aronsson och Huge-Brodin (2006) och 
Björklund (2012) menar även de att samlastning kan leda till högre fyllnadsgrader, att det totala 
antalet transporter i ett system minskar samt att den totala körsträckan i ett system minskar. För 
att kunna uppskatta vilka effekter samlastning kan få på det studerade systemet är det 
nödvändigt att först kartlägga hur DO Norrköping arbetar med samlastning i dagsläget, för att 
sedan kunna utvärdera olika samlastningsuppläggs effekt på energianvändningen.  
 
McKinnon et al. (2012) och Browne et al. (2005) visar i sina studier på flera olika typer av 
intern och extern samlastning, bland annat extern samlastning från en samlastningscentral in 
till stadskärnor och intern samlastning för ett företags godsflöden in till en stad. Oskarsson et 
al. (2013) menar att logistiksystemet och dess flöden avgör vilken typ av samlastning som 
lämpar sig bäst för det aktuella fallet. Vilken typ av samlastningsupplägg som lämpar sig bäst 
för DO Norrköpings transporter behöver därför undersökas närmare.  
 
Aronsson och Huge-Brodin (2006) och Jonsson och Mattsson (2016) har identifierat flertalet 
nackdelar och hinder med samlastning, bland annat att det kan leda till ökade ledtider då 
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produkter ej levereras med samma frekvens som innan och att leveransflexibiliteten försämras. 
Brown et al. (2005) menar även att risken för att gods försvinner ökar när godsflöden skall slås 
samman. Det är därför intressant att undersöka vilka hinder det finns för DO Norrköping mot 
att arbeta med samlastning. 
 
Fråga 2.5: Vilken effekt kan åtgärden Ruttoptimering få på energianvändningen? 
 
Ruttoptimering handlar främst om att minska antalet körda kilometer och problemet med att 
ruttoptimera åt en flotta kallas VRP (McKinnon et al. 2012). Dock finns det flera varianter och 
utvecklingar av VRP, däribland ett problem som minskar energiförbrukningen istället för körda 
kilometer, EMVRP (Kara et al. 2007). Vilken modellering av problemet som är bäst lämpad att 
använda avgörs så klart av syftet med optimeringen, men också vilken ruttoptimering som 
senast användes och hur ofta den utförs. Det behöver därför undersökas hur ruttoptimering 
används för DO Norrköping, vilken typ av modellering, hur frekvent det optimeras samt vilka 
flöden som optimeras. 
 
 VRP som vill minska antalet körda kilometer eller transportkostnaderna kommer genom att 
reducera sträckan eller kostnaderna också totalt sett minska bränsleförbrukningen och 
energiförbrukningen medan EMVRP på ett mer direkt sätt kommer minska 
energiförbrukningen men inte nödvändigtvis minska körd sträcka (Kara et al. 2007). Sungur et 
al. (2010) presenterar en helt ny variant av VRP, ett så kallat CDP. I en studie utfört på två 
verkliga fall fann Sungur et al. (2010) att tiden som fordonen var verksamma sänktes med 18 
% respektive 20 %. Om DO Norrköping är intresserade av en ny typ av ruttoptimering jämfört 
med vad som används idag och vilken typ av ruttoptimering som i så fall är av intresse kan 
utredas. 
 
För att få effekt av VRP krävs det att uppsättningen förändras, antingen genom en annorlunda 
uppsättning kunder, eller en annan uppsättning fordon. Oavsett modelltyp är det avgörande att 
också bestämma komplexiteten på problemet. McKinnon et al. (2012), Björklund (2012) och 
Niu et al. (2018) menar alla att VRP kan göras väldigt komplext genom olika tillägg. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att ju mer komplext problemet blir, ju mer ökar lösningstiden 
exponentiellt (Kara et al. 2007). För att kunna tillämpa ruttoptimering på ett företag behöver 
därför problemet anpassas på ett sådant sätt att det svarar tillräckligt mot det verkliga systemet 
och det syfte som finns med ruttoptimeringen. Om det finns några hinder mot att ruttoptimera 
och mot att använda en annan typ av ruttoptimering behöver undersökas.  
 
Huvudfråga 3: Vad blir kostnadseffekten av respektive åtgärd? 
 
EKL (SFS 2014:266) säger att åtgärdsförslag som tas fram skall vara kostnadseffektiva. 
Studiens syfte är att utvärdera ett antal funna åtgärder med hänsyn till energiförändring men 
också en utvärdering med hänsyn till kostnadseffekter. Två olika tillvägagångssätt för att fånga 
upp kostnader presenteras av Abrahamsson och Aronsson (1999) och Lumsden (2012) i avsnitt 
3.3. Det finns en hel del likheter mellan kostnadsposterna i totalkostnadsmodellen och 
Lumsdens (2012) egentliga transportkostnader och övriga transportkostnader. Lumsdens 
(2012) egentliga transportkostnader har likheter med Abrahamssons och Aronssons (1999) 
transportkostnader, men Lumsden (2012) är mer ingående i kostnaderna kopplade till transport. 
Lastning, omlastning, lossning och förflyttning av gods ingår i Lumsdens (2012) egentliga 
transportkostnader, medan Abrahamsson och Aronsson (1999) definierar transportkostnader 
som kostnader kopplade till ingående-, interna- och utgående transporter. Lumsdens (2012) 
egentliga kostnader är variabla och beror främst på tid eller avstånd. Förutom variabla kostnader 
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kan även fasta kostnader (initiala kostnader, tröskelkostnader och marginalkostnader) kopplas 
till de egentliga kostnaderna, exempelvis för att möjliggöra förflyttning (investering i terminal, 
fordon eller liknande).  
 
Lumsdens (2012) andra huvudgrupp, övriga kostnader, är inte lika specifik som egentliga 
kostnader. Istället menar Lumsden (2012) att listan på kostnader som kan ingå i övriga 
kostnader kan göras oändligt lång. Lumsden (2012) ger exempel på kostnader som kan ingå i 
övriga kostnader, vilket bland annat är emballering för en viss transport; räntekostnader för 
gods under transport; administration- och planeringskostnader. Samtliga av dessa kostnader går 
att placera i Abrahamssons och Aronssons (1999) olika kostnadsposter: Emballering för en viss 
transport kan placeras i kostnadsposten Emballeringskostnader, räntekostnader för gods under 
transport kan placeras i Kapitalkostnader och administration- och planeringskostnader faller 
under Administrativa kostnader.  
 
Då de olika åtgärderna inte nödvändigtvis kommer påverka samtliga kostnadsposter i 
Abrahamssons och Aronssons (1999) totalkostnadsmodell, har författarna valt att utgå från 
Lumsdens (2012) egentliga och övriga transportkostnader vid kostnadsberäkningar. De 
egentliga kostnaderna kommer vara kopplade till Lumsdens (2012) lastning, omlastning, 
lossning och förflyttning av gods. Lumsdens (2012) övriga kostnader kan komma att kopplas 
till Abrahamsson och Aronssons (1999) olika kostnadsposter, men en åtgärd behöver inte 
nödvändigtvis påverka samtliga av dessa kostnadsposter. Nedan presenteras en 
sammanställning av transportkostnaderna som skall undersökas. 
 
Egentliga transportkostnader 
� Lastning 
� Omlastning 
� Lossning 
� Förflyttning 

 
Övriga transportkostnader (exempel på kostnadsposter som kan undersökas) 
� Emballeringskostnader 
� Kapitalkostnader 
� Administrations- och planeringskostnader 
� … 

 
För att uppskatta kostnadseffekterna av föreslagna åtgärder kommer dessa behandlas separat i 
Fråga 3.1 - Fråga 3.5 nedan. För vardera åtgärder skall det undersökas hur de egentliga 
transportkostnaderna och de övriga transportkostnaderna kan påverkas.  
 
Fråga 3.1: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Byte av drivmedel bli? 
 
För Lumsdens (2012) egentliga transportkostnader bör ett drivmedelsbyte endast påverka 
förflyttningen av gods då valet av drivmedel ej påverkar lastning, omlastning och lossning. 
Kostnaden för drivmedlet (literpriset) kommer påverka den faktiska kostnaden för 
förflyttningen av gods. Flertalet författare, bland annat Bohl et al. (2018) och Kim et al. (2014), 
menar att ett drivmedelsbyte från fossil diesel till diesel med inblandning av HVO ej påverkar 
bränsleförbrukningen. Därför antas förbrukningen vara den samma, vilket innebär att ett 
drivmedelsbyte endast påverkar kostnadsposten Förflyttning med prisdifferensen mellan det 
nuvarande drivmedlet och det nya drivmedlet. Det är därför intressant att undersöka det 
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nuvarande drivmedelspriset, det nya drivmedelspriset samt eventuella drivmedelsrabatter. 
Förutom de egentliga transportkostnaderna skall det även undersökas hur ett drivmedelsbyte 
kan påverka övriga transportkostnader. Enligt Dwivedi och Sharma (2014) kan inblandning av 
HVO i fossil diesel leda till att bränsleledningsfilter blockeras, vilket kan innebära att kostnader 
för service ökar. Servicekostnader klassas som en övrig transportkostnad. Hur servicekostnader 
påverkas av ett drivmedelsbyte samt hur andra övriga transportkostnader kan påverkas, skall 
därför undersökas närmare.  
 
Fråga 3.2: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Eco-driving bli? 
 
Enligt flera författare leder Eco-driving till att bränsleförbrukningen minskar (Barkenbus 2010; 
Alam och McNabola 2014; Ayyildiz et al. 2017). De egentliga kostnadseffekterna med hänsyn 
till Lumsden (2012) skulle vara att bränslekostnaderna minskar och på så sätt minskar kostnader 
associerade med Förlyttning. Dock kan Eco-driving leda till att rutter tar längre tid att köra 
(Ahn & Rakha 2008) och att övriga kostnader påverkas genom ökad planering och 
administration samt i extrema fall leda till att extra kapacitet måste tas in för att uppfylla det 
behov som finns. Om inte PostNord Sverige själva har möjlighet att genomföra Eco-driving 
utbildning måste dessutom en utbildning köpas in, vilket skulle generera en kostnad. För Eco-
driving är det därför intressant att undersöka vad aktuellt bränslepris är, vad en utbildning i 
Eco-driving kostar och vilka övriga kostnader som påverkas av Eco-driving.  
 
Fråga 3.3: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Däck bli? 
 
Syftet med att byta däck eller upprätthålla korrekt lufttryck i däcken är att minska 
bränsleförbrukningen (Holmberg et al. 2012; Holmberg et al. 2014). De egentliga kostnaderna 
(Lumsden 2012) som påverkas av åtgärden Däck är att bränslekostnaderna minskar och således 
minskar de egentliga transportkostnaderna. Införskaffning av bränsleeffektivare däck är en 
investeringskostnad som uppstår vid byte av däck medan kostnaden som uppstår för att 
kontrollera däck är nästintill obefintlig. Det måste undersökas vilka däck som finns tillgängliga 
för DO Norrköping med hänsyn till avtal och leverantörer samt vad inköpspriset blir för nya 
däck. Dessutom måste det undersökas vilka övriga kostnader som kan komma att påverkas, 
exempelvis om det uppstår en kostnad för förlorad produktion i samband däckbyte eller kontroll 
av däcktryck samt om det skulle vara aktuellt att förhandla om ett nytt avtal för nya däck.  
 
Fråga 3.4: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Samlastning bli? 
 
Jonsson och Mattsson (2016) och Björklund (2012) visar i sina studier att samlastning kan leda 
till ökade fyllnadsgrader, minskad körsträcka och minskat antal transporter. Minskad körsträcka 
kan resultera i minskade bränslekostnader och minskat slitage på fordonen, det är därför av 
intresse att undersöka bränslekostnader och slitagekostnader för fordonen i DO Norrköping. 
Ökade fyllnadsgrader och minskat antal transporter kan båda resultera i att färre transporter 
behövs i DO Norrköping, vilket (förutom minskade bränslekostnader och slitagekostnader) 
även kan leda till minskat personalbehov. Kostnaden för personal skall därför undersökas 
närmare. Bränslekostnader och slitagekostnader, men även personalkostnader, kan kopplas till 
kostnadsposten Förflyttning i Lumsden (2012) egentliga transportkostnader.  
 
Samlastning innebär att två eller flera godsflöden skall hanteras tillsammans, vilket enligt 
Brown et al. (2005) kan innebära en ökad risk för att gods försvinner. Hur hantering av flera 
godsflöden påverkar DO Norrköping kan kopplas till de egentliga transportkostnadsposterna 
Lastningen och Omlastning, medan risken för att gods försvinner kan kopplas till övriga 
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transportkostnader. Vilka ekonomiska effekter som samlastning kan få på Lastning och 
Omlastning behöver undersökas närmare. Hur samlastning påverkar övriga transportkostnader, 
exempelvis genom ökad risk för att gods försvinner, behöver utredas. Även den övriga 
transportkostnadsposten Administration- och planeringskostnader kan påverkas då samlastning 
ställer högre krav på planeringen och koordinering av flera godsflöden än innan då det var 
separata flöden, vilken även det skall undersökas närmare.   
 
Fråga 3.5: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Ruttoptimering bli? 
 
Ruttoptimering kan göras med olika avsikter och med olika mål (McKinnon et al. 2012; Kara 
et al. 2007; Niu et al. 2018). Beroende på vilket mål man har med ruttoptimeringen uppstår 
också olika kostnadseffekter. Kara et al. (2007) presenterar en variant av ruttoptimering som 
minskar energiförbrukningen men ökar sträckan som fordonen färdas. Det innebär att kostnader 
kopplade till slitage ökar, men då energianvändandet minskar så minskar exempelvis 
bränslekostnader. Sungur et al. (2010) kan med sin ruttoptimering minska den verksamma tiden 
för chaufförer vilket då skulle kunna minska exempelvis lönekostnader som kan knytas till 
egentliga kostnader som Lumsden (2012) definierar som kostnaderna förenade med att utföra 
förflyttning. Gemensamt för alla modeller är att de på något sätt minskar den totala mängden 
bränsle som förbrukas. Kostnader som uppkommer i samband med ruttoptimering är dels 
kostnaderna för den faktiska programvaran som krävs, men också kostnader i samband med 
ändrade förhållanden vilka kan vara kortare sträckor som fordonen förbrukas, mindre 
bränsleförbrukning eller minskad tid som fordonen används. För ruttoptimering måste det 
undersökas hur olika föreslagna modeller påverkar bränsleförbrukning, tiden som fordonen är 
verksamma och hur långt fordonen färdas. Dessutom bör det undersökas vad kostnaderna är för 
att använda ett ruttoptimeringssystem.  
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5. Metod 
 
I Metod presenteras först en metodansats som visar på hur data skall samlas in. Sedan följer 
en detaljerad beskrivning av studiens olika delar och hur data faktiskt har samlats in. I slutet 
av kapitlet presenteras ett avsnitt med metodkritik.  
 

5.1 Metodansats 
Lekvall och Wahlbin (2001) väljer att dela in metodansatsen i två huvudsakliga dimensioner, 
dimension 1 och 2, samt ytterligare två dimensioner, dimension 3 och 4:  

1. Avser studien att analyseras ett enskilt/fåtal fall på djupet (fallstudieanalys) eller mer 
översiktligt analysera flertalet fall (tvärsnittsanalys)? 

2. Avser studien att använda sig av kvalitativ eller kvantitativ data och analysmodeller?  
3. Avser studien att använda sig av primärdata eller sekundärdata? 
4. Avser studien att analysera förhållanden vid en viss tidpunkt eller under en tidsperiod? 

 
För examensarbetet valdes det i samråd med uppdragsgivare att analysera flertalet åtgärder mer 
översiktligt, vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) klassas som en tvärsnittsanalys i den 
första dimensionen. Anledningen till valet var att uppdragsgivaren ej på förhand visste vilken 
typ av åtgärd som lämpade sig bäst för det studerade systemet, och var därför intresserade av 
att utvärdera flera åtgärder. Om istället en fallstudieanalys skulle utförts på en eller ett fåtal 
åtgärder skulle det kunna resultera i en mer utförlig undersökning av åtgärderna, vilket skulle 
kunna leda till en större tillförlitlighet av en åtgärds effekter på energianvändningen. 
 
Patel och Davidson (2011) förklarar att kvalitativa data och analysmodeller bygger på 
datainsamling av “mjuk” data, exempelvis genom tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. 
Kvantitativ data och analysmodeller bygger däremot på datainsamling i form av exempelvis 
mätningar. För examensarbetet var det primärt kvantitativ data som var av intresse då 
frågeställningar och tillhörande resultat var av kvantitativ karaktär. Lekvall och Wahlbin (2001) 
menar att många studier använder sig av såväl kvantitativ som kvalitativ data och 
analysmodeller, vilket även var fallet i den här studien. Förutom att utvärdera de kvantifierbara 
aspekterna energiminskning och kostnad, analyserades även hinder förknippade med 
åtgärderna. Hinder var primärt kvalitativa aspekter men som i många fall kunde kvantifieras till 
exempelvis kostnader. Den tredje dimension är enligt Lekvall och Wahlbin (2001) nära 
sammankopplat med den andra dimensionen. Studien använde sig av såväl primär- som 
sekundärdata. Kvantitativ data om fordonsflottans bränsleförbrukning, färdsträcka och 
bränsleåtgång fanns redan insamlad av PostNord Sverige, vilket enligt Lekvall och Wahlbin 
(2001) klassas som sekundärdata. Kvantitativ data kopplad till däcktryck, däckens energiklass 
och typ av växellåda fanns ej insamlad och fick därför samlas in av författarna, vilket enligt 
Lekvall och Wahlbin (2001) klassas som primärdata. All kvalitativ data var primärdata. 
Examensarbetet analyserade åtgärdernas möjliga effekt på energianvändningen för tidsperioden 
1 januari 2017 till 31 december 2017. 

5.2 Tillvägagångssätt i studiens olika delar 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) kan det sägas att varje uppsats består av tre delar: en 
inledande del, en huvuddel och en avslutande del. Den här studien har utgått från de tre delarna 
och specificerar varje del ytterligare med hjälp av åtta komponenter. Nedan visas hur 
fördelningen ser ut i en numrerad lista som motsvarar den arbetsgång i vilken delarna utfördes. 
Arbetet under varje del presenteras under respektive avsnitt nedan.  



 28 

 
1. Inledande del 

a. Problemformulering 
b. Referensram 
c. Problemspecificering 

2. Huvuddel 
a. Empiri 
b. Analys 
c. Resultat 

3. Avslutande del 
a. Diskussion 
b. Slutsats 

 
5.2.1 Inledande del 
Den inledande delen bestod av att formulera ett problem för att sedan samla in teori och bygga 
en referensram för det bestämda problemområdet. Avslutningsvis bearbetades den originella 
problemformuleringen med hjälp av referensramen för att precisera uppgiften ytterligare. 
 
Problemformulering 
Patel och Davidsson (2011) menar att ett problemområde uppstår eftersom något är 
problematiskt eller till följd av nyfikenhet över hur något fungerar eller förhåller sig till annat. 
Vidare föreslår Patel och Davidsson (2011) att det bör bestämmas om varför en studie är 
relevant och att det måste avgöras om en studie kan bidra till kunskapen inom problemområdet 
eller om det finns en praktisk nytta av studien inom problemområdet. Den här studien syftar till 
att samla in befintlig kunskap inom ett problemområde och göra kunskapen praktisk på ett 
studerat fall. Studien togs fram av en extern uppdragsgivare och sammanföll med författarnas 
intresseområde. Studien grundades i att uppdragsgivaren var tvingad av lag EKL (SFS 
2014:266) att genomföra en så kallad energikartläggning och författarna var intresserade av att 
utföra en studie för att minska transporters miljöpåverkan. I samråd med uppdragsgivaren 
bestämdes därför att en energikartläggning skulle utföras på uppdragsgivarens transporter. 
Författarnas lokalisering avgjorde att studien dessutom skulle begränsas till Norrköping 
eftersom uppdragsgivaren ansåg att området utgjorde en god representation av den svenska 
marknaden. I samråd med handledare bestämdes sedan att studien skulle komma att fokusera 
på den del av lagen som tvingar berörda företag att ta fram åtgärdsförslag i samband med 
energikartläggning. Detta ledde fram till att studiens syfte kunde bestämmas.  
 
Referensram 
Arbetet med referensramen bestod av två huvudsakliga delar: litteratursökning och bearbetning 
av litteraturen. Referensramen hade på förhand delats in i tre avsnitt som utgick från studiens 
syfte. Litteratursökning och bearbetning av litteraturen för de olika avsnitten utfördes parallellt. 
Författarna inledde litteratursökningen med en förberedande litteratursökning för att få en 
överblick över den tillgängliga litteraturen. Den inledande litteratursökningen utgick från Patel 
och Davidsons (2011) rekommenderade förberedelser inför en litteratursökning som försöker 
besvara vilka ämnesområden som är kopplade till syftet, vad som är centralt för studien samt 
vilka begrepp och ämnen som kan tänkas ingå. Inledningsvis användes sökord såsom “Energy 
efficiency”, “Transport energy” och “Green logistics” i databaserna UniSearch och Emerald 
Insight, vilket resulterade i tusentals sökresultat. Det ansågs därför nödvändigt att arbeta fram 
en strategi för litteratursökningen. Sökstrategin arbetades fram tillsammans med bibliotekarie 
vid Linköpings Universitet. Strategin inkluderade bland annat att endast söka efter litteratur 
som fanns tillgänglig vid Linköpings Universitet, som var publicerade inom de senaste 15 åren 
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samt var applicerbara på det studerade systemet. Författarna valde att klassificera studier som 
applicerbara om de utförts på ett system med exempelvis liknande fordonsflotta, i ett land med 
likartad lagstiftning om fordonsutsläpp, eller andra likheter med det studerade systemet. 
Författarna ansåg att begränsningen till att endast söka efter litteratur som publicerats de senaste 
åren framförallt var nödvändig för litteratur kopplat till åtgärdsförslagen från avsnitt 3.2. Helst 
skulle litteraturen vara publicerad inom de senaste 10 åren men undantag förekommer. 
Anledningen till detta var för att författarna menade att utvecklingen inom teknik kopplat till 
fordon går snabbt framåt, varför det var av intresse att erhålla aktuell forskning och data. 
Författarna var inte lika angelägna att finna litteratur publicerad inom de senaste 10 åren för 
övriga avsnitt i referensramen. Av de erhållna sökresultaten för ett visst sökord var det primärt 
sökresultat 1 till och med 30 som författarna riktade in sig på eftersom UniSearch visar 30 
resultat åt gången sorterade på relevans. Av dessa 30 sökresultat valde författarna att endast 
läsa sammanfattningen för de artiklar vars titel uppfattades vara relevant för studien.  
 
När författarna funnit tillräckligt med relevant litteratur för ett visst ämne inleddes del två av 
arbetet med referensramen: bearbetning av litteraturen. Författarna ansåg att validitet var av 
extra stor vikt för de åtgärder som presenterats i avsnitt 3.2, då dessa utgör stommen i 
examensarbetet. För att erhålla hög validitet valdes därför att i enlighet med Björklund och 
Paulsson (2012) triangulera all data (böcker, artiklar etcetera) för viktiga påståenden. Därför 
ansågs litteratursökningen vara tillräcklig för ett visst ämne först när tre eller fler källor stödjer 
en teori/visar på enhälligt resultat. Om tre eller fler författare visar på spridda eller motsägande 
resultat kunde slutsatsen dras att olika studier visar på olika resultat. För andra avsnitt av 
referensramen ansågs validitet vara fortsatt viktigt, men att det inte alltid var nödvändigt att 
triangulera data.  
 
Problemspecificering 
Även om studiens syfte medvetet formulerades så specifikt som möjligt, var den fortfarande 
lite för oprecis. Med hjälp av referensramen och nulägesanalysen kunde syftet preciseras 
ytterligare. Att precisera en studie är viktigt för att erhålla en hög precision i det resultat som 
studien genererar (Backman 2008). Nulägesanalysen var viktig inför litteratursökningen då det 
exempelvis inte var relevant att undersöka viss litteratur med hänsyn till det studerade systemet. 
Genom litteratursökningen för referensramen vidgades kunskapen för problemområdet och på 
så sätt kunde syftet bli mer precist. Syftet preciserades med hjälp av tre huvudfrågor som 
tillsammans skulle besvara studiens syfte. Huvudfrågorna delades i sin tur upp i frågor, där 
varje fråga riktade huvudfrågan mot ett visst område.  
 
5.2.2 Huvuddel 
Huvuddelen av arbetet består av Empiri som följs av Analys och slutligen ett Resultat. I Empiri 
samlades data in som sedan kunde behandlas och analyseras i Analys. Data för studien bestod 
främst av sekundärdata som lämnades över av PostNord Sverige, intervjuer med tongivande 
personer för områdena som åtgärderna berörde och insamlad primärdata från observationer och 
mätningar. Avslutande sammanställdes ett kort resultat från Empiri och Analys i Resultat. 
 
Sekundärdata som lämnades över av PostNord Sverige bestod av registreringsnummer, total 
bränsleåtgång från kalenderåret 2017, total körsträcka från kalenderåret 2017, fordonstyp och 
fordonsmodell. Alternativet till att använda given data skulle vara en egen observation där 
bränsleåtgång och körsträcka skulle samlas in över en kortare period än ett helt år. Björklund 
och Paulsson (2012) menar att observation kan vara väldigt tidskrävande och att data som 
samlas in är strängt objektiv. Däremot ansåg författarna att data given från PostNord Sverige 
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inte var altererad och tillräckligt objektiv för studien samt skulle bespara författarna 
tidskrävande observationer. 
 
Intervjuerna i studien bestod främst av det Björklund och Paulsson (2012) klassificerar som 
semi-strukturerade intervjuer. Givet av uppdragsgivaren PostNord Sverige var olika 
kontaktpersoner med olika ansvarsområden främst knutna till diverse åtgärder. Genom att 
formulera empirifrågor för samtliga åtgärder kunde sedan rätt person kontaktas och beroende 
på respondenternas svar kunde antingen nästa empirifråga undersökas med respondenten eller 
behövde empirifrågan delas upp som nya frågor vilka gemensamt kunde besvara empirifrågan. 
Intervjumetoden liknar till stor del det som Björklund och Paulsson (2012) hänvisar till som 
semi-strukturerade intervjuer där ämnesområdet är bestämt på förhand och frågor formuleras 
efter hand och tas upp med hänsyn till exempelvis respondentens svar. Vid de fall när inte 
dedikerad person kunde besvara frågorna kontaktades istället en annan person som författarna 
trodde kunde besvara frågan. Intervjun blev då istället vad Björklund och Paulsson (2012) 
hänvisar till som ostrukturerad intervju eftersom den hade formen av ett samtal. Ett fall av vad 
Björklund och Paulsson (2012) klassar som strukturerad intervju förekom också i studien. 
Frågorna förbereddes i förhand och skickades in till respondenten som då fick tid att förbereda 
svar, eftersom författarna ansåg att frågorna var av komplex grad och att respondenten kunde 
behöva tid att förbereda svar. Valet av att använda strukturerad intervju i endast ett fall 
grundande sig i att respondenten inte kunde vara tillgänglig för den typ av semi-strukturerad 
intervju som författarna önskade.  
 
Eftersom PostNord Sverige inte hade all nödvändigt data insamlad behövde författarna samla 
in kompletterande data. Data som behövs samlas in genom observationer var information om 
typ av växellåda för fordonen i DO Norrköping, vilka däck fordonen använde, det 
rekommenderade däcktrycket för fordonen samt vilket däcktryck fordonen faktiskt hade. För 
typ av växellåda kontrollerades samtliga registreringsnummer mot transportstyrelsens 
fordonsregister. För observationer på däck gjordes urval av fordon som ansågs representativa 
för hela fordonsflottan, motivet för detta var att det ansågs tidskrävande och kunde störa 
produktionen om samtliga fordon skulle mätas. Utvalda fordons representation av den faktiska 
flottan validerades mot faktiska fördelningen av fordonsmodeller.  
 
Empiri 
I Empiri presenteras hur huvudfrågorna och dess tillhörande frågor från avsnitt 4.3 besvarades 
med hjälp av konstruktion av konkreta empirifrågor. Svaren på empirifrågorna var sedan 
underlag för Analys och Resultat. Tillsammans med varje underfråga beskrivs hur frågan 
besvarades. En sammanställning över Huvudfrågor, Frågor och Empirifrågor går att se i Bilaga 
A. En sammanställning över intervjufrågor och intervjupersoner återfinns i Bilaga B.  
 
Huvudfråga 1: Hur stor är energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO 
Norrköping i dagsläget? 
 
Den totala energianvändningen för DO Norrköping beräknades med Ekvation 2. För att beräkna 
energianvändningen var det därför nödvändigt att samla in information om bränsleåtgången för 
fordonen i DO Norrköping samt vilka energiinnehåll de olika drivmedlen har. 
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Fråga 1.1: Hur stor är den totala bränsleåtgången för fordonen i DO Norrköping? 
 
För att beräkna den totala bränsleåtgången var det nödvändigt att undersöka fordonens 
bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen delades upp för utdelningsbilar, skåpbilar och 
lastbilar. Med information om enskilda fordons bränsleförbrukning som erhållits av PostNord 
Sverige kunde en genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas för respektive fordonstyp, vilket 
besvarade Fråga 1.1.1.  
 

Fråga 1.1.1: Vad är den genomsnittliga bränsleförbrukningen för utdelningsbilar, 
skåpbilar respektive lastbilar? 

 
Förutom bränsleförbrukning skulle även den totala körsträckan undersökas för att kunna 
beräkna den totala bränsleåtgången. Information om enskilda fordons körsträcka erhölls av 
PostNord Sverige. Med hjälp av denna information kunde totala körsträckor för utdelningsbilar, 
skåpbilar samt lastbilar beräknas. Frågan som skulle besvaras om körsträcka formulerades 
enligt Fråga 1.1.2. 
 

Fråga 1.1.2: Hur lång är den totala körsträckan för utdelningsbilar, skåpbilar 
respektive lastbilar?  

 
Fråga 1.2: Vilka energiinnehåll har drivmedlen som används av fordonen i DO Norrköping? 
 
För att beräkna energiinnehållet för de drivmedel som används i DO Norrköping behövdes det 
först undersökas vilka drivmedel som används i dagsläget samt vilka fordon som använder 
vilket drivmedel. Därför formulerades Fråga 1.2.1 och Fråga 1.2.2 som tillsammans skulle 
besvara Fråga 1.2.  
 

Fråga 1.2.1: Vilka dieselblandningar använder fordonen i DO Norrköping? 
Fråga 1.2.2: Använder ett fordon alltid samma dieselblandning?  

 
För att besvara Fråga 1.2.1 och Fråga 1.2.2 genomfördes en semi-strukturerad intervju med 
Produktionschef Jörgen Rolf. För att besvara Fråga 1.2.1 kompletterades informationen från 
intervjun med utförligare uppgifter om de exakta dieselblandningarna som används. 
Information om exakta dieselblandningar hämtades från Circle K:s hemsida. När Fråga 1.2.1 
och Fråga 1.2.2 besvarats kunde Fråga 1.2 besvaras. De olika drivmedlens energiinnehåll 
beräknades med Ekvation 1. 
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Huvudfråga 2: Vilka åtgärder kan ge minskad energianvändning för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping?  
 
För att besvara Huvudfråga 2 specificerades fem stycken åtgärdsspecifika frågor, en fråga per 
föreslagen åtgärd. Genom att specificera en fråga för varje åtgärd kunde det skapas empirifrågor 
till respektive åtgärd och således kunde det empiriska arbetet struktureras upp.  
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Fråga 2.1: Vilken effekt kan åtgärden Byte av drivmedel få på energianvändningen? 
 
För att beräkna effekterna av ett drivmedelsbyte var det nödvändigt att undersöka vilka 
dieselblandningar det är möjligt att byta till för fordonen i DO Norrköping. Information om 
detta erhölls vid en semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Rolf samt vid 
kontakt med fordonstillverkare. Frågan som skulle besvaras formulerades enligt Fråga 2.1.1. 
 

 Fråga 2.1.1: Vilka drivmedel är fordonens motorer godkända för? 
 
Av de godkända drivmedlen var det intressant att undersöka vilka drivmedel som finns 
tillgängliga hos drivmedelsleverantörer i Norrköping, samt vilka som har ett energiinnehåll som 
är lägre än det nuvarande drivmedlet. Vilka drivmedel som finns tillgängliga i Norrköping 
undersöktes med hjälp av information erhållen på drivmedelleverantörers hemsidor, och 
besvarades i Fråga 2.1.2.  
 

 Fråga 2.1.2: Vilka godkända drivmedel finns tillgängliga i Norrköping? 
 
För att beräkna vilka drivmedel som har ett lägre energiinnehåll än det nuvarande drivmedlet 
beräknades först energiinnehållet för respektive drivmedel. Energiinnehållet beräknades med 
Ekvation 1. För att besvara Fråga 2.1.3 jämfördes energiinnehållet för de olika drivmedlen med 
de nuvarande drivmedlens energiinnehåll.  
 

 Fråga 2.1.3: Vilka godkända drivmedel som finns tillgängliga i Norrköping har 
 ett lägre energiinnehåll än det som används i dagsläget? 

 
När det undersökts vilka drivmedel som både har ett lägre energiinnehåll och som finns 
tillgängliga i Norrköping intervjuades Miljöchef Mårten Sjölin i en semi-strukturerad intervju 
för att identifiera eventuella hinder med ett drivmedelsbyte. Förutom de hinder som Sjölin 
identifierat undersöktes hindret gällande drivmedels kallflödesegenskaper med hjälp av 
information om drivmedlet från Preems hemsida. Även hindret med att äldre dieselmotorer kan 
behöva modifieras för att kunna använda diesel med inblandning av HVO undersöktes. Detta 
hinder undersöktes i Fråga 2.1.1 i intervjun med Rolf samt när de aktuella fordonstillverkarna 
kontaktades. Med informationen erhållen av Rolf, Sjölin, Preem och de aktuella 
fordonstillverkarna kunde Fråga 2.1.4 besvaras.  
 

 Fråga 2.1.4: Vilka hinder finns det mot att byta drivmedel?   
 

Fråga 2.2: Vilken effekt kan åtgärden Eco-driving få på energianvändningen? 
 
Effekten av Eco-driving bestämdes huvudsakligen av hur många chaufförer det finns, hur 
många av chaufförerna som inte är utbildade inom Eco-driving och till vilken kategori av 
fordon som chaufförer utan utbildning är kopplade till. Jämförelsen kunde ge en fördelning på 
hur många av fordonen som kunde tillskrivas en 5 % bränsleminskning. Genom att intervjua 
Produktionschef Jörgen Rolf och att intervjua Produktionschef Jörgen Hollertz i en semi-
strukturerad intervju kunde följande empirifrågor besvaras.  
 

 Fråga 2.2.1: Hur många chaufförer är inte utbildade i Eco-driving? 
 Fråga 2.2.2: Vilken kategori fordon är de icke-utbildade chaufförerna kopplade 

 till? 
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En genomgående mening i litteraturen är att effekterna av Eco-driving avtar över tid och att den 
är som effektivast efter utbildningstillfället. Det var intressant att undersöka om och hur ofta 
DO Norrköping utbildar chaufförer. Detta kunde svara på möjligheterna att kontinuerligt 
utbilda chaufförer som inte tidigare genomgått en utbildning och uppdatera utbildningen hos 
chaufförer för att motivera att inte bränsleförbrukningen återigen skulle öka och att bränsle- 
och energibesparingen skulle stanna på 5 %. Dessa frågor besvarades i semi-strukturerad 
intervju med Produktionschef Jörgen Hollertz och Produktionschef Jörgen Rolf. 
 

 Fråga 2.2.3: Hur ofta utbildar DO Norrköping chaufförer i Eco-driving? 
 Fråga 2.2.4: Hur följer DO Norrköping upp utbildning i Eco-driving?  

 
Eftersom en viktig del inom Eco-driving är att köra på så hög växel som möjligt behövdes 
information om vilken typ växellåda fordonen använder sig av. Typ av växellåda kan ses som 
ett hinder mot att utöva Eco-driving. Typ av växellåda undersöktes genom en egen fråga och 
formulerades som Fråga 2.2.5. vilken besvarades genom att samla information om typ av 
växellåda från Transportstyrelsens fordonsregister. 
 
 Fråga 2.2.5: Vilken typ av växellåda är fordonen i DO Norrköping utrustade med? 
 
Andra hinder mot att låta personalen utbildas i Eco-driving eller mot att använda Eco-driving 
fångades upp genom empirifrågan Fråga 2.2.6. Exempel på hinder mot en utbildning i Eco-
driving kan vara brist på kompetens eller förlorad produktion. För att undersöka om det finns 
det hinder mot utbildning i Eco-driving intervjuades Miljöchef Mårten Sjölin i en semi-
strukturerad intervju. Exempel på hinder mot att använda Eco-driving kan vara geografiska 
förutsättningar. För att undersöka hinder mot att använda Eco-driving valdes en intervju med 
Produktionschef Jörgen Rolf eftersom författarna inte har någon erfarenhet av brev- och 
pakethantering.  

 
 Fråga 2.2.6: Finns det några hinder mot att genomföra utbildningar inom Eco-
 driving och att använda Eco-driving?  

 
Fråga 2.3: Vilken effekt kan åtgärden Däck få på energianvändningen? 
 
För att kunna uppskatta och beräkna effekterna på energianvändningen för däcken behövde det 
först bestämmas vilken typ av däck som DO Norrköping använder. Befintliga däck bestämde 
vilken energiklass som användes. Befintlig energiklass kunde sedan jämföras med vilka däck 
och tillhörande energiklass som fanns tillgängliga för DO Norrköping. Jämförelsen kunde 
sedan ge vilken effekt ett byte till nya däck med högre energiklass kunde leda till.  
 
På samma sätt gav också fordonsflottans befintliga däck vilket lufttryck som var 
rekommenderat för fordonen i DO Norrköping. Rekommenderat lufttryck var många gånger 
beroende av både däcktyp och fordonstyp. Genom att jämföra vad det rekommenderade 
lufttrycket var för fordonen och det faktiska lufttrycket var för fordonen kunde en effekt 
bestämmas som motsvarade effekten av att korrigera lufttrycket från det faktiska till det 
rekommenderade. För att undersöka däckens energiklass, rekommenderade lufttryck och 
faktiska lufttryck formulerades följande empirifrågor:  
 
 Fråga 2.3.1: Vilken energiklass har DO Norrköping på sina däck? 
 Fråga 2.3.2: Vilket däcktryck är rekommenderat för DO Norrköpings däck? 
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 Fråga 2.3.3: Vilka däcktryck har DO Norrköping på sina däck?   
 
Frågorna ovan besvarades med hjälp av en observation på utvalda fordon. Detta för att 
undersöka och mäta vilket däcktryck fordonen hade. Observationen kontrollerade vilka däck 
som användes samt mätte lufttrycket på totalt 30 fordon. Fördelningen var 10 utdelningsbilar, 
10 skåpbilar och 10 lastbilar. Urvalet bestämdes utifrån vad som fanns tillgängligt vid 
tidpunkten för observationen och validerades efter observationstillfället om fördelningen av 
fordonsmodeller inom varje fordonstyp var representativ mot den faktiska fördelningen. För 
utdelningsbilar och skåpbilar användes en digital lufttrycksmätare och för lastbilarna användes 
en analog lufttrycksmätare. På de 30 fordonen mättes samtliga däck.  
 
För att ta reda på om det fanns något som stoppade ett eventuellt däckbyte alternativt reglerade 
ett däckbyte formulerades empirifrågan Fråga 2.3.4 som kunde besvaras genom en semi-
strukturerad intervju med Miljöspecialist Henrik Boding. Syftet var att upptäcka exempelvis 
begränsande avtal eller brist på utbud som då också begränsar en potentiell minskning av 
energianvändning. På samma sätt formulerades empirifrågan Fråga 2.3.5 som syftade till att 
undersöka något som kunde stoppa rutinmässig kontroll av däcktryck. Denna fråga kunde 
besvaras genom en semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Rolf. 
 
 Fråga 2.3.4: Finns det några hinder mot att byta däck?  

 Fråga 2.3.5: Finns det några hinder mot att införa rutiner för att kontrollera 
 däcktryck? 
 

Fråga 2.4: Vilka effekter kan åtgärden Samlastning få på energianvändningen? 
 
För att uppskatta vilken effekt samlastning kan få på DO Norrköpings energianvändning var 
det nödvändigt att undersöka hur DO Norrköping arbetar med samlastning i dagsläget. Därför 
formulerades Fråga 2.4.1 som besvarades i en strukturerad intervju med 
Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad. Förutom att intervjua Tingblad genomfördes 
även en semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Rolf i vilken Rolf fick besvara 
Fråga 2.4.1. 
 

 Fråga 2.4.1: Hur arbetar DO Norrköping med samlastning i dagsläget?  
 

När nuläget var kartlagt var det av intresse att undersöka vilka olika typer av samlastning som 
kan vara lämpliga för DO Norrköping. Fråga 2.4.2 besvarades i intervjun med Tingblad då han 
har övergripande kunskaper om hur PostNord Sverige arbetar med samlastning i andra 
distributionsområden i DO Norrköpings storleksklass. För att även fånga upp lokala aspekter 
och avvikelser genomfördes en semi-strukturerad intervju med Rolf då han har goda kunskaper 
om DO Norrköping. I intervjun med Rolf fick han besvara Fråga 2.4.2. 
 

 Fråga 2.4.2: Vilka samlastningsupplägg lämpar sig för DO Norrköping? 
 

För att komplettera de hinder mot samlastning som presenterats i referensramen intervjuades 
både Rolf och Tingblad. För att identifiera specifika hinder för DO Norrköping mot att arbeta 
med samlastning fick Rolf under sin intervju besvara Fråga 2.4.3. För att även fånga upp 
generella hinder som identifierats i samband med samlastningsarbeten inom andra 
distributionsområden, fick Tingblad besvara en generell fråga om hinder för PostNord Sverige 
mot att arbeta med samlastning. Förutom en generell fråga om samlastning fick även Tingblad 
besvara Fråga 2.4.3. Samtliga intervjufrågor finns i Bilaga B.   
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  Fråga 2.4.3: Vilka hinder finns det för DO Norrköping att arbeta med 

 samlastning? 
 
Fråga 2.5: Vilka effekter kan åtgärden Ruttoptimering få på energianvändningen?  
 
Effekterna av ruttoptimering var svåra att definiera. Det finns många olika typer av modeller 
som kan användas för att ruttoptimera och det beror oftast på vad för typ av målfunktion som 
eftersökes. Effekterna av ruttoptimering på energianvändningen bestämdes utifrån hur DO 
Norrköping arbetade med ruttoptimering samt vilken modellering den ruttoptimeringen var 
baserad på och jämfördes med vilken typ modellering DO Norrköping var intresserade av. För 
att bestämma om och hur DO Norrköping arbetar med ruttoptimering samt vad för typ av 
modellering PostNord Sverige använder i DO Norrköping formulerades emprifrågorna Fråga 
2.5.1 och Fråga 2.5.2. Vilken typ av modellering DO Norrköping är intresserade av 
formulerades som Fråga 2.5.3. Empirifrågorna Fråga 2.5.1 – 2.5.3 besvaras i den strukturerade 
intervjun med Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad. 
 
 Fråga 2.5.1: Hur arbetar DO Norrköping med ruttoptimering i dagsläget? 
 Fråga 2.5.2: Vilken typ av modellering använder DO Norrköping i dagsläget? 
 Fråga 2.5.3: Vilken typ av modellering är DO Norrköping intresserade av? 
 
Hur energieffektiviteten påverkas av ruttoptimering beror på vilken typ av modellering som 
används men också andra omständigheter som krav från kunder och tillämpbarhet. Faktorerna 
kunde sammanfattas som hinder mot ruttoptimering. Hinder mot ruttoptimering undersöktes 
genom empirifrågan Fråga 2.5.4 och skulle besvaras i intervjun med Tingblad samt genom en 
semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Rolf var: 
 
 Fråga 2.5.4: Vilka hinder finns det mot ruttoptimering? 
 
Huvudfråga 3: Vad blir kostnadseffekten av respektive åtgärd?  
 
För att besvara Huvudfråga 3 specificerades fem frågor, en fråga kopplad till varje åtgärd. 
Genom att ha en fråga kopplad till varje åtgärd kunde specifika empiriska frågor ställas till varje 
åtgärd. På så sätt kunde varje fråga utredas och besvaras och sedan användas som 
analysmaterial för att besvara Huvudfråga 3.  
 
Fråga 3.1: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Byte av drivmedel bli?  
 
Av de egentliga transportkostnaderna var endast kostnadsposten Förflyttning intressant att 
undersöka då ett drivmedelsbyte varken påverkar Lastning, Omlastning eller Lossning. För att 
beräkna kostnadseffekterna undersöktes literpriset för det nuvarande drivmedlet samt literpriset 
för det föreslagna drivmedlet. Literpriserna beräknades genom att undersöka de historiska 
priserna under en tolvmånadersperiod och beräkna det genomsnittliga priset för respektive 
drivmedel. Historisk data om literpriser erhölls av respektive drivmedelsleverantör. 

 
 Fråga 3.1.1: Vad är literpriset för det nuvarande drivmedlet? 
 Fråga 3.1.2: Vad är literpriset för det föreslagna drivmedlet? 

 
För att uppskatta det faktiska priset som DO Norrköping betalar för det nuvarande drivmedlet 
samt uppskatta vad de kommer betala för det nya priset, undersöktes vilka eventuella avtal och 
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rabatter PostNord Sverige har med drivmedelsleverantörer. Information om avtal och rabatter 
erhölls under en semi-strukturerad intervju med Miljöchef Mårten Sjölin, och frågan som skulle 
besvaras formulerades nedan:  
 
 Fråga 3.1.3: Vilka rabatter har PostNord Sverige hos de aktuella 
 drivmedelsleverantörerna? 
 
När de tre frågorna ovan var besvarade kunde effekterna på de egentliga transportkostnaderna 
uppskattas. För att även fånga upp hur ett drivmedelsbyte kan påverka servicekostnader och 
andra övriga transportkostnader intervjuades Mårten Sjölin i en semi-strukturerad intervju. 
Frågan som skulle besvaras formulerades enligt Fråga 3.1.4.   
 
 Fråga 3.1.4: Hur påverkas övriga transportkostnader av ett drivmedelsbyte? 
 
Fråga 3.2: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Eco-driving bli? 
 
Kostnadseffekterna av Eco-driving beror främst på minskad bränsleåtgång, vilket faller under 
kostnadsposten Förflyttning i Lumsden (2012) egentliga transportkostnader. För att beräkna 
kostnadseffekterna av minskad bränsleåtgång undersöktes de aktuella drivmedelskostnaderna. 
 
 Fråga 3.2.1: Hur påverkas bränslekostnader av Eco-driving?  
 
Kostnaden för att utbilda personalen i Eco-driving klassas som en övrig transportkostnad. 
Utbildningskostnaden uppskattades genom att undersöka hur lång tid utbildningen i Eco-
driving tar samt lönekostnader för chaufförer som skall genomgå utbildningen. Tidsåtgång och 
kostnad uppskattades i en semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Rolf. För att 
även fånga upp andra övrig transportkostnader diskuterades Lumsden (2012) exempel på övriga 
transportkostnader under intervjun med Jörgen Rolf. Hur stor kostnadseffekten kan förväntas 
bli av utbildningen i Eco-driving samt effekten på övriga transportkostnader besvarades i fråga 
3.2.2.  
 
  Fråga 3.2.2: Hur påverkas övriga transportkostnader av Eco-driving?  
  
Fråga 3.3: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Däck bli? 
 
Egentliga kostnadseffekter för åtgärden däck bestäms av flera faktorer. Två undersökta faktorer 
är nya däcks pris vid inköp av en ny sorts däck och förändring i förbrukning av drivmedel. För 
att bestämma kostnadseffekter av däck undersöktes först pris på de rekommenderade däcken. 
För att bestämma inköpspris på däck formulerades empirifrågan Fråga 3.3.1. Fråga 3.3.1 
besvarades genom att studera tillverkaren Michelins hemsida och genom att använda sig av 
prisjämförelsesajter där rätt egenskaper kunde filtreras fram och ge ett intervall med 
inköpspriser. Momsen exkluderades sedan från priserna.  
 
 Fråga 3.3.1: Vad kostar de rekommenderade däcken? 
 
Egentliga kostnadseffekter påverkas också av att bränsleförbrukningen med nya däck minskar, 
vilket i sin tur minskar bränslekostnaderna. För att bestämma kostnadseffekten på bränsle som 
nya däck bidrar med formulerades Fråga 3.3.2 som besvarades genom att ta fram tidigare 
beräknad bränsleminskning och bestämt aktuellt drivmedelspris. Därefter kunde priset för nya 
däck jämföras med förändringen av bränslekostnad. 
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 Fråga 3.3.2: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att byta däck? 
 
Även genom att hålla korrekt rekommenderat lufttryck i däcken minskar bränsleförbrukningen. 
Däremot antas kostnaden för att kontrollera däcktrycket vara försumbar. Kostnadseffekten på 
bränsle för att kontrollera däcktrycket besvarades i Fråga 3.3.3 genom att ta fram tidigare 
beräknad bränsleminskning och aktuellt drivmedelspris. Minskningen i bränslekostnad 
analyserades för att avgöra kostnadseffekten.  
  

 Fråga 3.3.3: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att upprätthålla korrekt 
 lufttryck? 

 
Vilka däck som får användas kan vara avtalskontrollerat och kostnaderna för att bryta ett sådant 
avtal hänger ihop med hur länge ett avtal sträcker sig och vilka ekonomiska förpliktelser 
PostNord Sverige har till avtalet. Kostnaderna för ett att bryta eller teckna ett nytt avtal 
undersöktes med den sammanfattande Fråga 3.3.4 som besvarades under semi-strukturerad 
intervju med Miljöchef Mårten Sjölin och Miljöspecialist Henrik Boding. Frågan 
kompletterades av Produktionschef Jörgen Rolf.  
 

 Fråga 3.3.4: Vad blir den uppskattade kostnaden för att byta däckleverantör?  
 
Fråga 3.4: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Samlastning bli? 
 
För att beräkna bränslekostnaderna för fordonen i DO Norrköping analyserades data om 
fordonens bränsleförbrukning samt drivmedelspriser. Information om bränsleförbrukning 
erhölls av PostNord Sverige. Två olika bränsleförbrukningar beräknades, en för de lätta 
fordonen och en för de tunga fordonen i DO Norrköping. Information om drivmedelskostnader 
för tunga fordon hämtades från Circle K:s hemsida medan information om drivmedelskostnader 
för lätta fordon hämtades från avsnitt 8.1. 
 

 Fråga 3.4.1: Hur stora är bränslekostnaderna per kilometer för fordonen i DO 
 Norrköping? 

 
För att ta reda på om och hur stor slitagekostnad som PostNord Sverige räknar med för sina 
fordon i DO Norrköping genomfördes en semi-strukturerad intervju med Produktionschef 
Jörgen Rolf. Då framkom det att PostNord Sverige själva inte tagit fram någon slitagekostnad. 
Istället uppskattades en slitagekostnad med hjälp av information om reseavdrag från 
Skatteverket. Frågan om slitagekostnader som skulle besvaras formulerades i Fråga 3.4.2.  
 
 Fråga 3.4.2: Hur stora är slitagekostnaderna per kilometer för fordonen i DO 
 Norrköping? 
 
Fråga 3.4.3 besvarades i intervjun med Rolf. Av Rolf erhölls information om genomsnittliga 
månadslöner för chaufförer i DO Norrköping. För att beräkna kostnaden för en chaufför skulle 
även arbetsgivaravgifter inkluderas. Information om arbetsgivaravgifter hämtades från 
Skatteverkets hemsida.  
 

 Fråga 3.4.3: Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för chaufförer i DO 
 Norrköping? 
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För att uppskatta hur kostnadsposterna Lastning och Omlastning påverkas av samlastning fick 
Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad i sin intervju besvara Fråga 3.4.4. Med hjälp av 
Tingblads kunskap om tidigare samlastningsprojekt inom PostNord Sverige kunde 
kostnadseffekten uppskattas.  
 

 Fråga 3.4.4: Hur påverkas kostnadsposterna Lastning och Omlastning av 
 Samlastning? 

 
Förutom att uppskatta hur samlastning påverkar Lastning och Omlastning skulle även intervjun 
med Tingblad besvara Fråga 3.4.5. För att precisera frågan lite mer ställdes frågor kopplade till 
teori om hur samlastning kan påverka olika kostnadsposter som faller under Lumsden (2012) 
övriga transportkostnader.  

 
 Fråga 3.4.5: Hur påverkas övriga transportkostnader av Samlastning? 
 

Fråga 3.5: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Ruttoptimering bli? 
 
Kostnadseffekten av ruttoptimering beror främst på kostnaden för ett ruttoptimeringsprogram 
och minskningen av bränsleförbrukning. Egentliga kostnadseffekten utgörs av 
bränsleminskningen och förändrad körförhållanden i form av förändrad körtid och sträcka. 
Kostnaden för ett ruttoptimeringsprogram är en övrig kostnad. För ruttoptimering behövdes en 
undersökning av kostnaden för det ruttoptimeringsprogram som PostNord Sverige använder, 
eftersom det ansågs för svårt att bestämma vad ett nytt ruttoptimeringsverktyg skulle kosta. Det 
nuvarande programmets kostnadsposter kunde således ge en uppfattning om vad ett nytt 
ruttoptimeringsverktyg skulle kosta att utveckla och använda.  Kostnaden för ett 
ruttoptimeringsprogram kunde ges i intervjun med Produktionsutvecklingschef Mikael 
Tingblad. 
 
 Fråga 3.5.1: Vad kostar ett ruttoptimeringsprogram? 
 
Den egentliga kostnadseffekten för ruttoptimering består främst av att bränsleförbrukningen 
minskar, vilket minskar bränslekostnaderna. Detta besvarades med Fråga 3.5.2 genom att ta 
fram aktuella drivmedelskostnader och den potentiella förändring i bränsleförbrukning som 
ruttoptimering kan leda till. 
 
 Fråga 3.5.2: Vad blir bränslekostnadseffekten av Ruttoptimering?  
 
Andra egentliga kostnadseffekter som uppstår i samband med ruttoptimering är starkt 
förknippade med vilken modell som väljs. Det är svårt att konkretisera frågor som fångar upp 
dessa effekter. Istället har Fråga 3.5.3 formulerats som en öppen fråga och besvarades i 
intervjun med Tingblad samt genom att analysera effekterna av de olika 
ruttoptimeringsmodeller som föreslås i studiens. Exempelvis leder olika modeller till att 
körsträckan blir längre men energianvändningen minskar eller att körtiden blir kortare. 
 
 Fråga 3.5.3: Vilka kostnadseffekter tillkommer med respektive modell? 
 
Analys 
Genom analys var målet att besvara frågorna som satts upp i avsnitt 4.3 på ett utförligt sätt. 
Analyserna för Huvudfråga 2 och Huvudfråga 3 delades upp i analyser för respektive åtgärd. 
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För att besvara Huvudfråga 2 analyserades varje åtgärd där uppskattad energiminskning vägdes 
mot identifierade hinder. För att besvara huvudfråga 3 analyserades varje åtgärd där kostnaden 
för insatsen till åtgärden vägdes mot besparingar som kunde åstadkommas med åtgärden. 
Underlaget för analyserna var den empiri som samlats in avsnitt 5.2.2 - Empiri kombinerat med 
teori presenterad i Kapitel 3.  
 
Resultat 
I resultatet presenterades korta svar som sammanfattade analyserna som utfördes i Analys. I 
Resultat lades dessutom analyserna från energianvändning och kostnadseffekter ihop och det 
gavs ett kort svar till respektive åtgärd vad den beräknade maximala energibesparingen kunde 
bli och kostnadseffekten för respektive åtgärd.  
 
5.2.3 Avslutande del 
Baserat på resultat och analys från avsnitt 5.2.2 Huvuddel skall en diskussion och slutsats 
skrivas.  

5.3 Metodkritik 
Metoden bygger på Björklund och Paulsson (2012) indelning av en uppsats i tre delar, men de 
olika momenten i uppsatsens delar har författarna själva utformat. Fördelen med detta är att 
metoden kan anpassas till den specifika studien men det innebär även risker då det ej är en 
beprövad metod. Med en beprövad metod kan exempelvis vanliga fallgropar undvikas och man 
kan enklare få en uppfattning om vilka moment som är resurskrävande.  
 
Metodens första del, inledande delen, bygger primärt på sekundärdata från uppdragsgivaren 
samt litteraturstudier. Sekundärdata från PostNord Sverige om den egna verksamheten ansåg 
författarna vara trovärdig. Arbetet med referensramen bygger på litteraturstudier. Björklund 
och Paulsson (2012) menar att några nackdelar med litteraturstudier är att det bygger på 
sekundärdata samt att det inte alltid framgår hur och varför data samlats in. Då hela arbetet med 
referensramen bygger på litteraturstudier, samt att referensramen spelar en central roll i hela 
examensarbetet, bör man ha ovan nämnda nackdelar i åtanke när man läser rapporten. 
Exempelvis kunde valet av åtgärder ha sett annorlunda ut om exempelvis någon av de källorna 
som använts bytts ut om någon annan källa. 
 
Datainsamling för metodens andra del, huvuddelen, består främst av intervjuer och 
observationer. Björklund och Paulsson (2012) menar att fördelen med intervjuer är att frågorna 
kan anpassas till intervjuobjektet samt att informationen som erhålls är primärdata, men att 
intervjuer kan vara tidskrävande. En annan nackdel som författarna identifierat med intervjuer 
är att intervjuobjektets personliga åsikter riskerar att påverka informationen. I studien användes 
primärt semi-strukturerade intervjuer. Fördelen är att det ger mer utrymme för att omformulera 
frågor om inte respondenten kan bidra med svar som satisfierar författarna. Nackdelen är att 
datainsamling blir mer utdragen eftersom det kan vara svårt att avgöra när tillräckligt med data 
har samlats in. Vid strukturerade intervjuer blir istället arbetsbelastning tyngst innan 
intervjuerna. Förutom semi-strukturerade intervjuer användes också en strukturerad intervju. 
Nackdelen blir att datainsamlingen begränsas till den tid som den strukturerade intervjun pågår. 
I studiens fall fanns det inte heller möjlighet att följa upp intervjun med kompletterande frågor 
om författarna ansåg att det fanns luckor i den empiri som samlats in. Eftersom författarna var 
måna om uppdragsgivarens feedback kring studiens utveckling var det också att föredra med 
semi-strukturerade intervjuer. Det medförde att intervjuprocessen drog ut över ett längre 
tidsspann och kompletterande frågor kunde ställas till respondenterna efterhand. I studiens fall 
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baserades dessutom mycket empiri på intervjuer som begränsades till ett fåtal personer. När 
antalet chaufförer utan utbildning i Eco-driving skulle bestämmas, intervjuades 
produktionschefer istället för att använda sig av enkät-intervjuer där chaufförerna tillfrågades 
om sin egna utbildningsnivå.  
 
Vad gäller observationer anser Björklund och Paulsson (2012) att arbetet kan vara tidskrävande 
men att det kan ge relevant och objektiv information. I studiens fall valdes en mindre 
observation i form av mätningar på utvalda fordon. Mätningarna från urvalet fick sedan 
representera den procentuella fördelningen bland hela fordonsflottan. Resultatet blir således 
inte helt representativt för den faktiska fordonsflottan men författarna ansåg att det skulle vara 
tidskrävande och störa produktionen om samtliga fordon kontrollerades. Alternativet hade varit 
att mäta utvalda däck på samtliga fordon, exempelvis vänster fram på samtliga fordon eller 
liknande. Mycket av informationen om DO Norrköping bygger dock inte på observationer, 
istället förlitar sig författarna på sekundärdata från uppdragsgivaren. Uppdragsgivarens data är 
exempelvis sammanställningar av data som chaufförer rapporterat in om bränsleförbrukning 
och körsträcka, vilket enligt uppdragsgivaren ibland blir felrapporterat.  
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6. Energikartering 
 
Det här kapitlet är kopplat till Huvudfråga 1. Det första avsnittet består av en empiriinsamling 
som besvarar underfrågor kopplade till huvudfrågan. Avsnitt 6.2 består av beräkningar av 
insamlad empiri, och skall besvara Huvudfråga 1. 
 
 
Huvudfråga 1: Hur stor är energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO 
Norrköping i dagsläget? 

6.1 Empiri för energikartering 
Fråga 1.1: Hur stor är den totala bränsleåtgången för fordonen i DO Norrköping? 
 

Fråga 1.1.1: Vad är den genomsnittliga bränsleförbrukningen för utdelningsbilar, 
skåpbilar respektive lastbilar? 
Fråga 1.1.2: Hur lång är den totala körsträckan för utdelningsbilar, skåpbilar 
respektive lastbilar? 

 
Svaren på Fråga 1.1.1 och Fråga 1.1.2 presenteras i Tabell 3. I tabellen presenteras information 
om genomsnittlig bränsleförbrukningen, total körsträcka och totalt bränsleåtgång för 
utdelningsbilar, skåpbilar och lastbilar. 
 

Tabell 3: Bränsleförbrukning, körsträcka och bränsleåtgång 

Fordonstyp 

Genomsnittlig 
bränsleförbrukning 
(liter/mil) 

Totalt körsträcka 
(mil) 

Total 
bränsleåtgång 
(liter) 

Utdelningsbil 0,81 152 563 123 302  
Skåpbil 1,26 33 139 41 721 
Lastbil 2,63 30 488 80 324 
 
Den totala bränsleåtgången för fordonen i DO Norrköping är 245 347 liter. 
 
Fråga 1.2: Vilka energiinnehåll har drivmedlen som fordonen i DO Norrköping använder? 
 

Fråga 1.2.1: Vilka dieselblandningar använder fordonen i DO Norrköping? 
Fråga 1.2.2: Använder ett fordon alltid samma dieselblandning?  

 
I intervjun med Produktionschef Jörgen Rolf framkom det att lätta fordon använder drivmedlet 
miles Diesel och tunga fordon använder drivmedlet HVO100. Ett fordon skall alltid använda 
sig av det drivmedel som är rekommenderat för fordonet. Om ett fordon behöver fylla på 
drivmedel och en Circle K-station ej finns i närheten kan chauffören tanka hos en annan 
drivmedelsleverantör, men detta är något som sällan sker menar Rolf.  
 
För att besvara Fråga 1.2.1 behöver blandningen av fossil diesel och biodiesel undersökas för 
respektive drivmedel. Drivmedlet miles Diesel innehåller enligt Circle K (u.å.d) 93 % MK1-
diesel och 7 % RME (FAME). HVO100 innehåller 100 % HVO (Circle K u.å.c). 
Energiinnehållet för de två olika drivmedlen beräknas enligt Ekvation 1 med data om 
drivmedels energiinnehåll hämtat ur Tabell 1. Energiinnehållet presenteras i Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4: Energiinnehåll 

Drivmedel Energiinnehåll (OPQ
R
) 

miles Diesel 9,75 
HVO100 9,44 

6.2 Analys 
För att besvara Huvudfråga 1 beräknas den totala energianvändningen för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping enligt Ekvation 2. Information om bränsleåtgång och drivmedels 
energiinnehåll är hämtad från Tabell 3 respektive Tabell 4 från empiriinsamlingen i avsnitt 6.1.  
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* )                       (2) 

 
Tabell 5: DO Norrköpings energianvändning 2017 

Fordonstyp 
Energianvändning 
(kWh) år 2017 

Utdelningsfordon 1 202 194 
Skåpbilar 406 780 
Lastbilar 758 259 
Totalt 2 367 233 
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7. Åtgärder för minskad energianvändning 
 
Det här kapitlet är kopplat till Huvudfråga 2. Kapitlet är indelat i fem avsnitt, ett för varje 
åtgärd. Avsnitten består av empiri och analys som skall besvara den åtgärdsspecifika frågan. I 
kapitel 7 kommer inte kostnadsaspekter att diskuteras, istället har kapitel 8 helt tillägnats åt 
kostnader kopplade till åtgärderna. 
 

7.1 Byte av drivmedel 
7.1.1 Empiri 

 
Fråga 2.1.1: Vilka drivmedel är fordonens motorer godkända för? 

 
Enligt den fordonsinformation som erhållits av PostNord Sverige består den lätta fordonsflottan 
i DO Norrköping av olika modeller av bilmärkena Fiat, Iveco, Mercedes, Renault och 
Volkswagen. Ingen av dessa fordonstillverkare godkänner i dagsläget HVO100 för utdelnings- 
och skåpbilar, men lägre inblandningar av HVO är godkänt förutsatt att drivmedlet uppfyller 
den europeiska standarden EN 5901. Enligt intervju med Produktionschef Jörgen Rolf är 
samtliga tunga fordon i DO Norrköping godkända för diesel med inblandning av 100 % HVO.  
 

Fråga 2.1.2: Vilka godkända drivmedel finns tillgängliga i Norrköping? 
 
I Norrköping finns godkända drivmedel hos Circle K/Ingo, OKQ8/Tanka, Preem/Såifa, 
Shell/St1 och Qstar (Circle K u.å.b; OKQ8 u.å.b; Preem u.å.b; Qstar u.å.b.; Shell u.å.a). Circle 
K och Ingo ingår i samma koncern/samarbete och erbjuder samma dieselblandningar, det 
samma gäller för Preem och Såifa samt Shell och St1. De olika drivmedlen som erbjuds hos 
respektive drivmedelsleverantör finns presenterade i Tabell 6 nedan. Information om ett 
drivmedel är godkänt för endast lätta fordon, endast tunga fordon eller både lätta och tunga 
fordon finns i kolumn 3 Godkänt för i Tabell 6 där lätta fordon förkortas med L och tunga med 
T.  
 

Fråga 2.1.3: Vilka godkända drivmedel som finns tillgängliga i Norrköping har ett lägre 
energiinnehåll än det som används i dagsläget? 

 
För samtliga drivmedel som finns presenterade i Tabell 6 har energiinnehållet beräknats enligt 
Ekvation 1. Beräkningarna bygger på information om de olika dieselblandningar som erhållits 
av respektive drivmedelsleverantör (Circle K u.å.c; Circle K u.å.d; OKQ8 u.å.a; Preem u.å.a; 
Preem u.å.c; Qstar u.å.a; Shell u.å.b). Energiinnehållet för respektive drivmedel återfinns i 
kolumn 7 Energiinnehåll i Tabell 6. För att besvara fråga 2.1.3 jämförs energiinnehållet för de 
olika drivmedlen med energiinnehållet för de nuvarande drivmedlen som presenterats i Tabell 
4 i avsnitt 6.1. Energiinnehållet för drivmedlet som används av lätta fordon (utdelnings- och 
skåpbilar) är 9,75 kWh/l och för tunga fordon (lastbilar) är energiinnehållet 9,44 kWh/l. 
Jämförelserna för lätta fordon och tunga fordon presenteras i kolumn 8 respektive 9 i Tabell 6. 
Ett jämförelsevärde mindre än 0 innebär ett lägre energiinnehåll än det nuvarande drivmedlet, 
±0 innebär samma energiinnehåll och ett jämförelsevärde större än 0 innebär att 
energiinnehållet är större jämfört med det nuvarande drivmedlet.  
                                                
1 Telefonkontakt eller epost med kundtjänst hos Fiat, Iveco, Mercedes, Renault och 
Volkswagen, 2018-04-10. 
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Tabell 6: Sammanställning av tillgängliga drivmedel i Norrköping 

Drivmedels-
leverantör Produktnamn 

Godkänt 
för 

HVO 
(%) 

FAME 
(%) 

Fossil 
diesel 
(%) 

Energi-
innehåll 
(kWh/l) 

Jämförelse 
lätta 
fordon 
(kwh/l) 

Jämförelse 
tunga 
fordon 
(kWh/l) 

Circle K/Ingo miles diesel L, T 0 7  93  9,75 ±0 + 0,31 
 milesBIO T 100  0 0 9,44 - ±0 
Preem/ 
Såifa 

ACP Diesel L, T 0 5  95  9,77 +0,02 +0,33 

 Preem 
Evolution 
Diesel 

L, T 3 - 
33  

7  60 - 
90  

9,64 - 
9,74 

-0,11 - -0,01 +0,20 - 
+0,30 

 Preem 
Evolution 
Diesel+ 

L, T 43  7  50  9,60 -0,15 +0,16 

 HVO Diesel 
100 

T 100  0 0 9,44 - ±0 

OKQ8/Tanka Diesel B0 L, T 0 0 100  9,8 +0,05 +0,36 

 Diesel B5 L, T 0 5  95  9,77 +0,02 +0,33 

 
Fråga 2.1.4: Vilka hinder finns det mot att byta drivmedel? 
 

Efter intervju med Miljöchef Mårten Sjölin framgick det att PostNord Sverige har ett 
drivmedelsavtal med Circle K, och det är primärt på Circle K-stationer som chaufförerna skall 
tanka fordonen. Däremot har PostNord Sverige även avtal med Preem och OKQ8, vilket 
möjliggör byten till drivmedel som finns på dessa stationer. Valet av drivmedel och dess 
leverantör kan enligt Sjölin innebära ett annat hinder, nämligen ökade transportsträckor för att 
fylla på bränsle. Beroende på hur drivmedlets infrastruktur (stationernas placering) ser ut kan 
ett drivmedelsbyte innebära längre transportsträckor vilket kan leda till ökad tidsåtgång och 
bränsleåtgång, vilket i sin tur kan resultera i att energianvändning ökar. Sjölin tar även upp fler 
hinder mot att byta drivmedel, men dessa är kopplade till kostnader och kommer därför 
behandlas i avsnitt 8.1. Hindret om drivmedels kallflödesegenskaper undersöks för det 
drivmedel med störst negativ differens i energiinnehåll för lätta fordon, vilket är Preem 
Evolution Diesel+. Enligt Preem (u.å.c) är drivmedlet godkänt för temperaturer ner till -26° C. 
Då det för tunga fordon inte finns något drivmedel med negativ differens i energiinnehåll 
undersöks inga kallflödesegenskaper. Hindret som Bohl et al. (2018) identifierat om att äldre 
dieselmotorer kan behöva modifieras för att kunna använda diesel med inblandning av HVO 
besvarades till viss del i Fråga 2.1.1. Då samtliga drivmedel som presenterats i Tabell 6 är 
godkända för antingen lätta fordon, tunga fordon eller både lätta och tunga fordon behöver 
fordonens motorer ej modifieras.  
 
7.1.2 Analys 
För att besvara fråga 2.1 skall det drivmedel vars energiinnehåll har störst negativ differens för 
lätta fordon och det drivmedel som har störst negativ differens för tunga fordon identifieras. Ur 
Tabell 6 kan utläsas att för lätta fordon har Preem Evolution Diesel+ störst negativ differens (-
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0,15 kWh/l) jämfört med det nuvarande drivmedlet (markerad grön). Preem är även en 
drivmedelsleverantör som PostNord Sverige har drivmedelsavtal med i dagsläget, vilket 
underlättar ett drivmedelsbyte. Vad gäller tunga fordon använder dessa i dagsläget ett drivmedel 
vars energiinnehåll är lägre eller lika stort som de undersökta drivmedlen i Norrköping. Av den 
anledningen kommer effekten av ett drivmedelsbyte för tunga fordon ej att beräknas. Ur Tabell 
3 i avsnitt 6.1 kan utläsas att den totala bränsleåtgången för utdelningsbilar och skåpbilar är 123 
302 liter respektive 41 721 liter, vilket sammanlagt är 165 023 liter för lätta fordon. En 
minskning i energiinnehåll med 0,15 kWh/liter ger således en total minskning av 
energianvändandet med 24 753 kWh, vilket motsvarar 1,05 % av DO Norrköpings totala 
energianvändning.  
 
Kallflödesegenskaperna för Preem Evolution Diesel+ anses vara tillräckligt bra för fordonen i 
DO Norrköping då januari är den kallaste månaden i Östergötland med en minimitemperatur 
under ett normaldygn kring -8° Celsius (SMHI u.å.). Då drivmedlet skall klara av temperaturer 
ner till -26° C bör inte fordonen i DO Norrköping påverkas negativt av ett drivmedelsbyte. 
Sjölin har vid intervjun identifierat drivmedlets infrastruktur som ett eventuellt hinder mot ett 
drivmedelsbyte. I Norrköping finns det nio Circle K-stationer och fyra Preem-stationer, men 
endast två av dessa Preem-stationer har Preem Evolution Diesel+ medan samtliga Circle K-
stationer erbjuder det nuvarande drivmedlet miles Diesel. I intervjun med Produktionschef 
Jörgen Rolf framkom det att fordonen vanligtvis tankas innan chauffören påbörjat sin rutt eller 
i slutet av sin rutt när chauffören är på väg tillbaka till terminalen. Då de båda Preem-stationerna 
är belägna i norra Norrköping kan det innebära att transportsträckorna till och från stationerna 
ökar då färre fordon passerar en Preem-station än vad de gör en Circle K-station, se Figur 4 för 
stationers lokalisering. Exakt hur mycket transportsträckan kan komma att öka är svårt att 
fastställa då avståndet är beroende av när en chaufför väljer att tanka fordonet samt vilken rutt 
chauffören kör. För de fordon vars rutter är belägna söder om terminalen uppskattas avståndet 
till den närmaste Preem-station till ungefär 5 km om de väljer att tanka innan eller i slutet av 
sin rutt2. Om chauffören istället skulle tankat på en Circle K-station i anslutning till sin 
distributionsrutt skulle denna sträcka nästintill helt kunna elimineras. En pessimistisk 
uppskattning av vilken effekt detta kan få på energianvändningen är att säga att hälften av de 
lätta fordonen behöver köra fem kilometer längre till Preem än till Circle K var gång fordonet 
skall tankas. Enligt Rolf tankas de lätta fordonen ungefär 3 000 gånger per år, vilket antas ge 1 
500 tanktillfällen för hälften av de lätta fordonen. 1 500 resor á 5 km resulterar i en total 
transportsträcka på 750 mil. Den genomsnittliga bränsleförbrukning är 0,89 liter per mil för 
lätta fordon och energiinnehållet för Preem Evolution Diesel+ är 9,6 kWh/l, vilket innebär en 
extra energianvändning om cirka 6 500 kWh.  
 

                                                
2 avstånd tur och retur från terminalen beräknat med https://www.google.com/maps 
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Figur 4: Drivmedelsstationer i Norrköping. 

 
För att beräkna vilken effekt ett drivmedelsbyte kan få på energianvändningen i DO Norrköping 
skall det därför tas i beaktning att ett drivmedelsbyte kan innebära att den totala 
transportsträckan och bränsleåtgången ökar. En ökning av energianvändningen med 6 500 kWh 
anses vara en pessimistisk uppskattning då den uträkningen bland annat utgår från att fordonen 
i dagsläget tankas i samband med sin rutt och att transportsträckan till Circle K:s stationer då 
är 0 km. Om inte den ökade transportsträckan till Preem tas hänsyn till kan ett drivmedelsbyte 
för lätta fordon leda till energibesparingar upp till 25 000 kWh, vilket motsvarar 1,05 % av DO 
Norrköpings totala energianvändning. Om uppskattningen av de ökade transportsträckorna 
även tas i beaktning kan energibesparingen sjunka till 18 500 kWh, vilket motsvarar 0,78 % av 
DO Norrköpings totala energianvändning. Var i intervallet 0,78 – 1,05 % som 
energibesparingen kan förväntas hamna är svårt att avgöra, men då författarna anser 
uträkningen av ökade transportsträckor vara pessimistisk antas det att energibesparingen är 
närmare 1,05 % än vad den är 0,78 %.  
 
Ett drivmedelsbyte för DO Norrköpings lätta fordon anses vara en relativt simpel åtgärd att 
genomföra då samtliga av dessa fordon är godkända för Preem Evolution Diesel+ och inga 
hinder förutom ökade transportsträckor har kunnat identifierats. Författarna har däremot inte 
kunnat föreslå ett drivmedelsbyte för DO Norrköpings tunga fordon då det i Norrköping inte 
erbjuds något drivmedel med lägre energiinnehåll än det drivmedel som används i dagsläget.  
 

7.2 Eco-driving 
7.2.1 Empiri 

 
Fråga 2.2.1: Hur många chaufförer är inte utbildade i Eco-driving? 

 
I en semi-strukturerad intervju med Produktionschef Jörgen Hollertz menar han att det inte 
dokumenteras om chaufförer är utbildade i Eco-driving eller inte. Däremot berättar 
Produktionschef Jörgen Rolf att det är ett krav på chaufförer som kör lastbil att ha ett 
yrkeskompetensbevis (YKB), vilken inkluderar utbildning i Eco-driving. Hollertz menar att 
även chaufförer för lätta fordon kan ha fått en utbildning inom Eco-driving i samband med 
körkortsutbildningen, men att det inte är något som kontrolleras. Eftersom det inte finns 
registrerat antalet chaufförer som är utbildade inom Eco-driving eller inte antas att samtliga 
chaufförer som saknar YKB också sakna utbildning i Eco-driving, vilket är 158 stycken.  
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Fråga 2.2.2: Vilken kategori fordon är de icke-utbildade chaufförerna kopplade till? 
 
Chaufförerna utan utbildning i Eco-driving är kopplade till lätta fordon, alltså fordonstyperna 
utdelningsfordon och skåpbil. Detta beror på att chaufförer som saknar YKB inte får framföra 
tunga fordon menar Rolf.  Vid behov säger dock Rolf att chaufförer som i vanliga fall kör tunga 
fordon och innehar ett YKB och således en utbildning i Eco-driving, ibland även kör ett lätt 
fordon. Detta är dock ett scenario som utgår från att det saknas kapacitet och chaufförer måste 
flyttas runt, vilket inte sker på regelbunden basis.  
 

Fråga 2.2.3: Hur ofta utbildar DO Norrköping chaufförer i Eco-driving? 
 
I intervjun med Rolf framkom det att PostNord Sverige inte håller i någon egen utbildning i 
Eco-driving. Enligt Rolf är chaufförer med YKB redan utbildade i Eco-driving när de anställs, 
och vidareutbildas i det var femte år av en extern partner. Miljöchef Mårten Sjölin berättar i 
intervjun om ett nytt initiativ som PostNord Sverige introducerar i DO Norrköping och hela 
Sverige under våren 2018. Tanken är att utbilda samtliga chaufförer i Eco-driving (förutom 
C/CE-chaufförer med YKB som redan är utbildade i Eco-driving) och att detta skall skötas av 
varje distributionsområde.  
 

Fråga 2.2.4: Hur följer DO Norrköping upp utbildning i Eco-driving?  
 
Enligt Hollertz görs det idag ingen uppföljning av Eco-driving i DO Norrköping. Däremot 
menar Sjölin att det förväntas att chaufförer månadsvis rapporterar in bränsleåtgång och körd 
sträcka. Detta förs sedan in i ett centralt dokument där ledning har satt upp ett mål för 
bränsleförbrukning. Sjölin fortsätter att målet för bränsleförbrukning är satt på ett sådant sätt 
att chaufförer måste tänka på sin körning för att klara målet. Sjölin fyller också i att inga 
åtgärder sätts in om exempelvis ett distributionsområde inte klarar sitt mål eller belönas om 
målet uppnås.  
 

Fråga 2.2.5: Vilken typ av växellåda är fordonen i DO Norrköping utrustade med? 
 
Fordonsflottan i DO Norrköping består av både automatväxlade och manuellt växlade fordon. 
De flesta fordonen i flottan består av automatväxlade fordon där fördelningarna mellan de olika 
växellådorna går att se nedan i Tabell 7. Information om typ av växellåda hämtades från 
Transportstyrelsen (u.å.).  

Tabell 7: Fördelning typ av växellåda 

Fordonstyp 
Andel Automat- 
växlade fordon 

Andel Manuellt 
växlade fordon 

Utdelningsbil 74% 26% 
Skåpbil 100% 0% 
Lastbil 69% 31% 
Totalt 78% 22% 

  
Fråga 2.2.6: Finns det några hinder mot att genomföra utbildningar inom Eco-driving 
och att använda Eco-driving?  

 
Enligt Sjölin finns det inga identifierade hinder inom verksamheten för att genomföra 
utbildningar i Eco-driving och sedan använda Eco-driving. Sjölin menar att Eco-driving endast 
medför positiva förändringar och att det förväntas att chaufförer ändå försöker köra så 
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bränslesnålt som möjligt. Eftersom PostNord Sverige själva skall börja utbilda personal i Eco-
driving ser inte heller Sjölin några hinder mot att genomföra utbildning för all personal. Rolf 
menar också att Eco-driving inte kommer påverkas av exempelvis längre körtid, trafikljus eller 
andra geografiska förutsättningar utan snarare tvärtom att det innebär jämnare flöde vilket Rolf 
menar kan medför kortare körtid. Däremot säger Rolf att trängsel inte är något som påverkar 
Eco-driving då verksamheten i DO Norrköping främst är förlagd under tider då trafiknivån är 
låg.  
 
7.2.2 Analys 
För att beräkna vilken effekt Eco-driving kan få på energianvändningen inom DO Norrköping 
är det endast intressant att undersöka hur många chaufförer som inte är utbildade i Eco-driving. 
Då det saknas information om chaufförerna av lätta fordon utbildats i Eco-driving i samband 
med körkortsutbildningen antas det att samtliga 158 chaufförer ej är utbildade. Effekten av 
åtgärden Eco-driving är därför kopplad till dessa chaufförer och samtliga lätta fordons 
bränsleåtgång i DO Norrköping. Eftersom samtliga chaufförer för lätta fordon saknas 
utbildning i Eco-driving, antas att 100 % av fordonen kan tilldelas en 5 % bränsleminskning. 
Om alla chaufförer utbildas i Eco-driving kan det enligt bland annat Ayyildiz et al. (2017) och 
Barkenbus (2010) innebära att bränsleförbrukningen minskar med 5 % på alla lätta fordon. 
Enligt Tabell 3 i avsnitt 6.1 var den totala bränsleåtgången för de lätta fordonen i DO 
Norrköping 165 023 liter. En minskning med 5 % leder till att cirka 8 250 liter bränsle kan 
besparas, vilket omräknat i energi blir 80 400 kWh. En energiminskning med 80 400 kWh 
motsvarar en minskning med 3,40 % av DO Norrköpings totala energianvändning.  
 
En energiminskning om 80 400 kWh bör däremot ses som ett bästa utfall då exempelvis 
majoriteten av de lätta fordonen är automatväxlade. Enligt Barkenbus (2010) är en av 
handlingarna inom Eco-driving att köra på en så hög växel som möjligt. Med automatväxlade 
fordon styrs växeln automatiskt, vilket kan resultera i att Eco-driving inte får samma effekt på 
automatväxlade fordon som på manuellt växlade fordon. Däremot finns det på samtliga 
automatväxlade fordon i DO Norrköping möjligheten för chaufförer att själv välja växel. Om 
chaufförer själva kommer välja växel trots att bilen är automatväxlad samt hur effekten av Eco-
driving påverkas av detta går endast att spekulera i. Det som däremot går att säga med säkerhet 
är att köra på en så hög växel som möjligt är en viktig handling inom Eco-driving, och om 
denna handling inte utförs kan det leda till att den önskvärda bränsleminskningen om 5 % inte 
uppnås. Däremot kan det ifrågasättas om chaufförerna är medvetna om bränsleförbrukningen 
under färd och aktivt jobbar för att hålla den nere, genom att exempelvis välja bort 
bekvämligheten av att köra med automatisk växellåda mot att växla manuellt eller semi-
manuellt.  
 
En annan aspekt som skall tas i beaktning är att vissa av de 158 chaufförerna av lätta fordon 
eventuellt redan är utbildade i Eco-driving. Enligt Trafikverket (2014) är det sedan 2007 
obligatoriskt att utbilda förare i Eco-driving i samband med körkortsutbildningen för B-körkort. 
Beroende på hur många som i sin körkortsutbildning redan är utbildade i Eco-driving kan det 
innebära en minskad effekt på energianvändning. Detta förutsätter dock att de som redan är 
utbildade kör enligt Eco-drivings principer, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Enligt Alam och 
McNabola (2014) är också valet av rutter en viktig aspekt som möjliggör att jämn och hög 
hastighet kan hållas, vilket är önskvärt inom Eco-driving. För chaufförerna i DO Norrköping är 
däremot möjligheterna begränsade att själva planera sina rutter så att jämn och hög hastighet 
kan hållas. Om exempelvis ett paket skall levereras till en kund inom ett snävt leveransfönster 
och det är långa trafikköer i området, är det svårt för chauffören att själv välja rutt så att jämn 
och hög hastighet kan hållas.  
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Björklund (2012) trycker också på att Eco-driving är individberoende. Hollertz berättar att Eco-
driving inte följs upp mer än vad Sjölin säger upp månadsvis uppföljning av 
bränsleförbrukning. Det innebär att även om samtliga chaufförer skulle utbildas i Eco-driving, 
finns det ingen garanti för att chaufförerna faktiskt använder sig av Eco-driving. Exakt hur 
mycket samtliga ovan nämnda aspekter påverkar den uppskattade energiminskningen om 80 
400 kWh är svårt att avgöra. Däremot kan 80 400 kWh anses vara ett bästa utfall för åtgärden 
Eco-driving, men att det verkliga utfallet i DO Norrköping troligtvis är lägre än så. Förutsatt att 
Eco-driving appliceras och bidrar med 5 % bränsleminskning per person som utbildas ge en 
energiminskning men den totala effekten på energianvändningen blir inte 5 % eftersom alla 
fordon inte kommer kunna tilldelas en bränsleminskning.  

7.3 Däck 
7.3.1 Empiri 

 
Fråga 2.3.1: Vilken energiklass har DO Norrköping på sina däck? 

 
Fordonen i DO Norrköping har olika däck för olika fordonstyper. Det finns också olika däck 
inom samma kategori av fordonstyp. För lastbilar kan det också skilja sig på vilken typ av däck 
som används fram och vilket som används bak.  Det innebär att det även skiljer sig vilken 
energiklass däcken har. Nedan presenteras fördelningen av energiklass för utdelningsbilar, 
skåpbilar respektive lastbilar.  

 
Figur 5: Fördelning av utdelningsbilars däcks energiklass. 

För utdelningsbilar saknade den vanligaste typen av däcken energiklass, vilket beror på att 
däcket antingen är ett dubbat vinterdäck eller tillverkat innan 2012. Samtliga däck som saknade 
energiklass var av samma märke och användes av samma fordonsmodell. 
 

 
Figur 6: Fördelning av skåpbilars däcks energiklass. 
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För skåpbilar, var den vanligast förekommande typen av däck av energiklass E. Två däcktyper 
utgjorde tillsammans energiklass E.  
 

 
Figur 7: Fördelning av lastbilars däcks energiklass fram och bak. 

För lastbilar skiljer det vilken energiklass som förekommer på fram- och bakdäcken. För 
framdäcken är det vanligast med Energiklass C medan det för bakdäcken är vanligare med 
Energiklass D.  
 

Fråga 2.3.2: Vilket däcktryck är rekommenderat för DO Norrköpings däck? 
 
Däcktrycket som är rekommenderat för den typ av däck som finns i DO Norrköping är mer 
beroende av vilken modell det är och vilket fordon det är, snarare än vilket typ av däck det är. 
Det är liten skillnad mellan de olika modellerna inom respektive fordonstyp. De genomsnittliga 
rekommenderade däcktrycken presenteras nedan i Tabell 8. För tre av de undersökta 
skåpbilarna saknades data om rekommenderade lufttrycket, därför exkluderades dessa vid 
beräkning av genomsnittligt rekommenderat lufttryck fram och bak.  
 

Tabell 8: Rekommenderat lufttryck för fram- respektive bakaxel. 

Fordonstyp 
Däcktryck 
Fram (kPa) 

Däcktryck  
Bak (kPa) 

Utdelningsbil 230 250 
Skåpbil 410 425 
Lasbil 810 790 

 
Fråga 2.3.3: Vilka däcktryck har DO Norrköping på sina däck?  

 
Däcktrycket på fordon och däck som undersöktes skiljde sig på olika sätt. I vissa fall låg 
däcktrycket över det som var rekommenderat och i vissa fall låg det under det rekommenderade. 
I Tabell 9 nedan, presenteras genomsnittliga däcktrycket för respektive fordonstyp.  
 

Tabell 9: Faktiskt lufttryck för fram- respektive bakaxel. 

Fordonstyp 
Däcktryck 
Fram (kPa) 

Däcktryck  
Bak (kPa) 

Utdelningsbil 225 222 
Skåpbil 361 350 
Lasbil 710 663 
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Fråga 2.3.4: Finns det några hinder mot att byta däck? 
 
Miljöspecialist Henrik Boding menar i sin intervju att det gjordes en däckupphandling för ett 
år sedan där det avtalades vilka däck PostNord Sverige måste köpa in. Boding säger att avtalet 
är skrivet på ett sådant sätt att det styr vilken energiklass av däck som köps in. Det aktuella 
avtalet medför att PostNord Sverige kan köpa däck av energiklass C eller energiklass B. Vidare 
säger Boding att däckavtalet främst begränsar däckvalet för lätta fordon.  
 

Fråga 2.3.5: Finns det några hinder mot att införa rutiner för att kontrollera däcktryck?  
 
Miljöchef Mårten Sjölin säger under intervju att det inom PostNord Sverige finns något som 
kallas Daglig tillsyn. Detta innebär att chaufförer inspekterar sina fordon dagligen i samband 
med avfärd, som en del av deras arbetsuppgifter. En del av processen är att kontrollera så däcken 
har rekommenderat lufttryck. Produktionschef Jörgen Rolf berättar också om den Dagliga 
tillsynen men att denna inte följs av samtliga chaufförer. Rolf utvecklar att chaufförer 
kontrollerar lufttryck först när de upplever en påverkan på prestandan. På terminalen i DO 
Norrköping saknas adekvat mätutrustning för att kunna genomföra kontroll av lufttrycket 
dagligen. Rolf säger att chaufförer i så fall måste ta sig till exempelvis en bensinstation för att 
kontrollera däcktrycket. 
 
7.3.2 Analys 
Hur energianvändningen påverkas av åtgärden Däck beror på två delar; den första delen är att 
fullfölja den Dagliga Tillsynen som Sjölin beskriver och den andra delen är att se över däcken 
som används och om det går att uppgradera däcken till energieffektivare däck. Eftersom 
PostNord Sverige har ett avtal med däckleverantören Michelin innebär det enligt Boding att 
nya däck endast kan ha energiklass B eller energiklass C. Analysen för åtgärden Däck följer 
därför strukturen att först analyseras lufttryckets påverkan på däcken vilket följs av analys av 
att uppgradera befintliga däck.  
 
Korrigerat Lufttryck 
Enligt Holmberg et al. (2012) bidrar var 7:e kilopascal (kPa) under det rekommenderade 
däcktrycket med en ökning av 1,4 % i rullningsmotstånd. Det innebär att genom att höja 
lufttrycket till korrekt nivå kan rullningsmotståndet minska. I Tabell 10 presenteras hur mycket 
rullningsmotståndet kan sänkas genom att höja lufttrycket till rekommenderad nivå. 
 

Tabell 10: Potentiell minskning av rullningsmotstånd 

Fordonstyp Rullningsmotstånd bak Rullningsmotstånd fram 
Utdelningsbil 230 − 225

7 ×1,4	% = 1	% 
250 − 222

7 ×1,4	% = 5,6	% 

Skåpbil 410 − 361
7 ×1,4	% = 9,8	% 

425 − 350
7 ×1,4	% = 15	% 

Lastbil 810 − 710
7 ×1,4	% = 20	% 

790 − 663
7 ×1,4	% = 25,4	% 

 
Eftersom det inte går att koppla bränsleförbrukningen till drivaxel, kommer istället ett snitt att 
användas för fram- och bakdäcken. Det ger att det minskande rullningsmotståndet för 
utdelningsbil blir 3,3 %, för skåpbil 12,4 % och för lastbil 22,7 %. Holmberg et al. (2012) menar 
att för varje 10 % minskat rullningsmotstånd, minskar bränsleförbrukningen med 2 %. Detta 
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ger att minskad bränsleförbrukning blir 0,66 % för utdelningsbil; 2,48 % för skåpbil och 4,54 
% för lastbil. I tabell 11 nedan visas den gamla energiförbrukningen, energiförbrukning med 
korrigerat lufttryck, energiminskningen och procentuell energiminskning.  
 

Tabell 11: Energiförändring vid korrigerat lufttryck. 

Fordonstyp 
Energi 
(kWh) 

Energi 
korrigerat 
lufttryck 
(kWh) 

Energiminskning 
(kWh) 

Energiminskning 
(%) 

Utdelningsbil 1 202 193 1 194 258 7 935 0,66 % 
Skåpbil  406 778  396 690 10 088 2,48 % 

Lastbil  758 257  723 832 34 425 4,54 % 
Totalt 2 367 228 2 314 780 52 448 2,22 % 

 
Från Tabell 11 ovan framgår den totala energiminskningen som kontrollerat lufttryck i däcken 
maximalt kan leda till. Den totala effekten är en energiminskning på 2,22 % och störst effekt 
har åtgärden på fordonstypen lastbil med 4,54 %. Enligt Rolf måste lastbilsdäck pumpas i 
speciella burar på grund av en explosionsrisk. Det kan leda till att lastbilsdäcken oavsett 
kontroll, sällan pumpas. Lastbilar använder inte heller sommar- och vinterdäck utan 
allvädersdäck som kontrolleras regelbundet. När det kommer till kontroll av däcktryck saknas 
det dessutom adekvat mätutrustning vilket försvårar processen. Istället måste exempelvis 
chaufförer ta sig till en bensinstation för att utföra kontroll av däcktryck, vilket kan vara 
tidskrävande om chaufförer inte passerar en station i samband med rutt. Däremot måste 
fordonen tankas regelbundet och en påfyllnad av däcktrycket skulle kunna göras i samband med 
att fordonen ändå befinner sig på en drivmedelsstation.  
 
Då kontrollen av däcktryck utfördes i slutet av vinterhalvåret innan byte till sommardäck är det 
sannolikt att däcktrycket var som lägst och att 2,22 % i energiminskning är den maximala 
besparing som kan uppnås. 2,22 % baseras också på den pessimistiska uppskattningen att 10 % 
av bränsleförbrukningen består av rullningsfriktion då andra källor egentligen föreslog en högre 
siffra. Studien kan däremot bekräfta att DO Norrköping inte använder sig av den dagliga 
tillsynen eftersom det genomsnittliga däcktrycket för varje fordonstyp var betydligt lägre än 7 
kPa under det rekommenderade däcktrycket. Holmberg et al. (2012) föreslår att däcktrycket 
minskar naturligt med 7 kPa per månad och således kan inte en kontroll och korrigering av 
lufttrycket vara utförd inom en månad före observationstillfället. Det medför att den enkla 
åtgärden att korrigera däcktrycket också med säkerhet kommer ge ett bättre resultat och där 
studien föreslår en energibesparing som ackumuleras över ett halvår till runt 2 %. Effekter på 
energianvändningen är därför lätta att uppnå genom en enkel åtgärd som att korrigera lufttrycket 
i däcken. 
 
Byta däck 
Effekten från byte av däck beror på vilket däck som fordonen har från början. Enligt 
Energimyndigheten (2016) minskas bränsleförbrukningen med 1 dl per 100 km för lätta fordon. 
Effekten för tunga fordon är svårare att konkretisera. Dessutom använder tunga fordon i DO 
Norrköping däck med olika energiklassificeringar fram och bak. Bakdäcken består dessutom 
av dubbeldäck där två däck är sammankopplade till ett. Nedan presenteras för utdelningsbilar 
och skåpbilar de procentuella bränslebesparingar som kan åstadkommas genom däckbyte 
mellan olika energiklassificeringar.  
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För utdelningsbilarna har 70 % av däcken okänd energiklassificering, 20 % av däcken startar 
på energiklassificering F och 10 % av däcken har en energiklassificering som startar på C. De 
procentuella bränslebesparingarna som byte av däck mellan olika energiklassificeringar för 
utdelningsbilar kan medföra visas i Tabell 12, där kolumner representerar vilken 
energiklassning däcket startar på och radvis till vilken energiklassning det byts till.  
 

Tabell 12: Effekterna av att byta mellan energiklasser) för utdelningsbilar. 

 Energiklass G Energiklass F Energiklass E Energiklass C 
Energiklass F 1,24%    
Energiklass E 2,47% 1,24%   
Energiklass C 3,71% 2,47% 1,24%  
Energiklass B 4,95% 3,71% 2,47% 1,24% 

 
För utdelningsbilar måste 10 % av fordonen byta från däck med energiklass C till däck med 
energiklass B, vilket bidrar med en bränsleminskning på 1,24 %. 20 % måste byta från 
energiklass F till energiklass B, vilket bidrar med en bränsleminskning på 3,71 %. Eftersom 70 
% av utdelningsbilarna har okänd energiklass kommer effekten ligga mellan det sämsta 
scenariot vilket är att byta från däck med energiklass G till energiklass B (4,95 % 
bränslebesparing) och det bästa scenariot vilket är att fordonen redan är utrustade med 
energiklass B (0 % bränslebesparing).  
 
För skåpbilar använder 10 % av fordonen däck med energiklass C, 60 % använder däck med 
energiklass E och 30 % använder däck med energiklass F. De procentuella 
bränslebesparingarna som byte av däck för skåpbilar medför visas i Tabell 13, där kolumner 
representerar vilken energiklassning däcket startar på och radvis till vilken energiklassning det 
byts till. 
 

Tabell 13: Effekterna av att byta mellan energiklasser för skåpbilar. 

 Energiklass F Energiklass E Energiklass C 
Energiklass E 0,79%   
Energiklass C 1,59% 0,79%  
Energiklass B 2,38% 1,59% 0,79% 

 
För skåpbilar är det givet att 10 % av fordonen måste göra ett byte från däck med energiklass 
C till energiklass B vilket bidrar med en bränsleminskning på 0,79 %. 60 % måste byta däck 
med energiklass E till energiklass B, vilket bidrar med en bränsleminskning på 1,59 %. 30 % 
måste byta från däck med energiklass F till energiklass B, vilket bidrar med en 
bränsleminskning på 2,38 %. 
 
Som nämnt ovan använder lastbilarna i DO Norrköping däck med olika energiklassificeringar 
fram och bak. Det gör det väldigt svårt att konkretisera en effekt som byte av däck medför. 
Däremot framgår det från avsnitt 7.3.1 att nästan alla lastbilar (90 %) har energiklass C fram 
och 20 % av lastbilarna använder ett däck med energiklass C bak. Övriga lastbilar använder 
däck med sämre energiklassificering. Även om effekten 1 dl per 100 km används för lastbilar 
blir dessutom effekten av att byta däck med energiklass F till energiklass A 1,9 % medan att 
byta från exempelvis energiklass C till energiklass A blir 0,76 %. Det visar att däckbytet ger en 
ganska liten effekt på just lastbilar. Däremot så skulle byte av däck på lastbilar till mer 
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energieffektiva däck medföra en minskning av energiförbrukning, men det är svårt att säga hur 
stor den minskningen kommer vara och om det är värt den investering som krävs för att uppnå 
en liten effekt.   
 
I Tabell 14 och Tabell 15 redovisas den gamla energiförbrukningen, energiförbrukning med 
nya däck och slutligen den procentuella förändringen. Tabell 14–15 är för utdelningsbilarnas 
bästa respektive sämsta scenario. 
 

Tabell 14: Energibesparing vid däckbyte bra scenario. 

Fordonstyp 
Energi före 
(kWh) 

Energi efter 
(kWh) 

Energiminskning 
(kWh) 

Energiminskning 
(%) 

Utdelningsbil 1 202 193 1 191 780 10 413 0,87% 
Skåpbil 406 778 399 669 7 109 1,75% 
Lastbil 758 257 758 257 0 0,00% 
Totalt 2 367 228 2 349 706 17 522 0,74% 

 
Tabell 15: Tabell 16: Energibesparing vid däckbyte dåligt scenario 

Fordonstyp 
Energi före 
(kWh) 

Energi efter 
(kWh) 

Energiminskning 
(kWh) 

Energiminskning 
(%) 

Utdelningsbil 1 202 193 1 150 131 52 062 4,33% 
Skåpbil 406 778 399 669 7 109 1,75% 
Lastbil 758 257 758 257 0 0,00% 
Totalt 2 367 228 2 308 057 59 171 2,50% 

 
Från tabellerna ovan ges att totala energiminskningen som byte av däck kan leda till antingen 
är 0,74 % eller 2,50 %. Eftersom lastbilar inte är med i beräkningen är det troligt att den 
uppskattade energiminskningen kan vara ännu större. Enligt Boding styr däckavtalet 
energiklassificeringen på lätta fordon, vilket gör det svårt att nå högsta energiklassificeringen 
A om inte ett nytt däckavtal tas fram. Eftersom däckavtalet togs fram 2017 och blev aktivt 2018 
är det inte troligt att PostNord Sverige väljer att omförhandla ett nytt däckavtal innan det gamla 
löpt ut. Enligt Boding tillåter däckavtalet PostNord Sverige att köpa däck som är av energiklass 
B eller energiklass C till lätta fordon. Några fordon använder däck med energiklass C, vilket 
gör det mindre troligt att däcken byts ut för att uppnå en nivå högre energiklassificering. Det 
medför att den verkliga energibesparingen inte bör vara så stor som den beräknade. Det är inte 
heller troligt att DO Norrköping skulle byta ut alla däck momentant och att den beräknade 
effekten snarare motsvarar total energiminskning när alla däck som är aktuella att bytas ut, 
faktiskt blir utbytta. Såldes är effekterna av att byta däck en optimistisk uppskattning av vad 
PostNord Sverige kan uppnå i DO Norrköping.  

7.4 Samlastning 
7.4.1 Empiri 

 
Fråga 2.4.1: Hur arbetar DO Norrköping med samlastning i dagsläget?  

 
PostNord Sveriges arbete med samlastning går enligt intervjun med Tingblad under namnet 
Integrerad Produktionsmodell (IPM). Det IPM syftar till är att integrera PostNord Sveriges 
brev- och paketflöden, vilket författarna klassar som intern samlastning. Förutom att samlasta 
de olika godsflödena är tanken med IPM även att slå samman terminaler så att brev och paket 
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hanteras i samma terminal. Arbetet med IPM skiljer sig åt från stad till stad, mycket beroende 
på hur brev- och paketflödena såg ut innan IPM infördes samt stadens storlek. I Norrköping har 
ett första steg i IPM genomförts då en brevterminal i utkanten av Norrköping stängts ned i mars 
2018 och dess brevflöden har överförts till terminalen i Norrköping. Produktionschef Jörgen 
Rolf berättar i sin intervju att terminalen i Norrköping nu hanterar alla brev och paket som 
distribueras och samlas in i DO Norrköping. Däremot säger Rolf att distribution och insamling 
av brev och paket ännu inte sammanslagits, utan behandlas istället i separata system. I vilken 
utsträckning brev och paket skall sammanslås i DO Norrköping har ännu inte fastställts menar 
Tingblad.  
 

Fråga 2.4.2: Vilka samlastningsupplägg lämpar sig för DO Norrköping? 
 
Enligt Tingblad lämpar sig sammanslagning av brev och paket i områden med låga brev- och 
paketvolymer, exempelvis på landsbygden. En stad i Norrköpings storleksklass är inte så väl 
lämpad för samlastning inom staden, då dess brev- och paketvolymer är stora. Tingblad menar 
att om brev- och paketvolymerna är stora så är det i nuläget enklare att hantera brev och paket 
separat. Med stora volymer går det med enkelhet att planera rutterna så att fyllnadsgraderna är 
höga, trots att distribution av brev och paket sker separat. En annan aspekt som Tingblad 
nämner är att det inom städer ofta används små fordon för att dela ut brev, vilket enligt Rolf 
även är fallet i DO Norrköping. Små fordon är bra för framkomligheten inom städer men är inte 
lämpade för att transportera stora paket. Skåpbilar och lastbilar som används för 
paketdistribution har däremot ofta tillräckligt stort lastutrymme för att även transportera brev, 
men fordonens framkomlighet kan vara begränsad inom städer menar Tingblad. 
 
Rolf har däremot identifierat ett samlastningsupplägg som kan appliceras på köpcentrum och 
gallerior inom Norrköping. Köpcentrum och gallerior skickar och mottar stora volymer av paket 
på regelbunden basis. Butikerna i dessa köpcentrum och gallerior har ofta snäva leveransfönster 
(vanligtvis 30 minuter), samtidigt som även brevleveranser skall koordineras till butikerna. Rolf 
menar att chaufförer som levererar paket även kan leverera brev då lastbilen ofta har 
lastutrymme över samt att utdelning av brev inte skulle vara så tidskrävande för chauffören. 
Tingblad diskuterar även han ett liknande samlastningsupplägg som Rolf presenterat. Enligt 
Tingblad har PostNord Sverige flera så kallade “Hämta-lämna”-avtal med kunder som de 
besöker regelbundet och som de både hämtar och lämnar brev och paket hos. Hos dessa kunder 
skulle en lösning likt den Rolf diskuterat kunna vara lämplig då PostNord Sverige på ett enkelt 
sätt kan undvika två leveranser till samma kund.  
 
Enligt Tingblad är förutsättningarna för samlastning utanför stadskärnor och på landsbygden 
generellt sätt bättre än inom städer. Rolf menar i sin intervju att det i DO Norrköping finns flera 
distributionsrutter på landsbygden för vilka ett samlastningsupplägg kan vara aktuellt. Rolf 
menar att det tidigare har varit svårt att samlasta paket i brevdistributionen då brevbilar inte haft 
det utrymme som krävts för att transportera paket. DO Norrköping har dock sedan 2016 börjat 
köpa in brevbilar med ett större lastutrymme, så att även paket till viss del skall kunna 
distribueras tillsammans med brev. Dessa fordon används i dagsläget endast för distribution av 
brev. Enligt Tingblad finns möjligheten för de flesta skåpbilarna och lastbilarna som 
distribuerar paket att även distribuera brev då dessa ofta har lastutrymme som inte utnyttjas. 
Tingblad menar däremot att det sällan är ekonomiskt att låta en stor skåpbil eller lastbil åka 
omvägar för att distribuera brev. Istället kan det ur en bränsleekonomisk aspekt vara bättre att 
låta en liten bränslesnål utdelningsbil distribuera brev och låta skåpbilar och lastbilar distribuera 
paket, trots att det kan resultera i längre körsträckor menar Tingblad i sin intervju.  
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Fråga 2.4.3: Vilka hinder finns det för DO Norrköping att arbeta med samlastning? 
 
I intervjun med Rolf menar han att lastkapaciteten är ett av de stora hindren mot samlastning. 
Då utdelningen av brev inom städer vanligtvis utförs av små fordon med begränsad lastkapacitet 
är det inte alltid möjligt att samlasta brev och paket på dessa rutter. Brevdistribution inom städer 
med större fordon som har lastkapacitet för både brev och paket påverkar istället 
framkomligheten negativt då det inte alltid är möjligt för ett stort fordon att köra fram till 
brevlådor i exempelvis flerbostadshus. Rolf anser även att tidsaspekten kan vara en risk med 
samlastning. När paket levereras till företag har chauffören vanligtvis en snäv tidslucka som 
leveransen skall ske inom. Om chaufförer då även skall stanna till och leverera brev till kunder 
längs vägen ökar risken för förseningar, vilket kan påverka kundnöjdheten negativt. 
 
Ett annat hinder som Tingblad identifierat är PostNord Sveriges infrastruktur. PostNord Sverige 
har byggt upp och anpassat sin infrastruktur så att brev och paket skall hanteras separat, vilket 
de nu försöker förändra. Att slå samman hanteringen av brev och paket till en terminal är ett 
första steg i arbetet men mycket arbete kvarstår för att samlastning skall vara möjligt i en större 
utsträckning än i dagsläget. Exempelvis planeras distributionen av brev och paket separat; 
distributionen av brev utgår från antalet hushåll i ett visst postnummer medan distributionen av 
paket är dynamisk och anpassas efter paketvolymerna för den aktuella dagen. 
 
7.4.2 Analys 
De olika samlastningsupplägg som McKinnon et al. (2012) och Browne et al. (2005) diskuterar 
har alla en sak gemensamt, de utgår från en gemensam samlastningscentral. Då DO Norrköping 
redan sammanslagit hanteringen av brev och paket till en terminal finns goda förutsättningar 
för att arbeta med samlastning. Däremot menar Tingblad att samlastning inom städer i 
Norrköpings storleksklass inte alltid är lämpligt då dess brev- och paketvolymer är stora. Enligt 
Tingblad kan DO Norrköping, tack vare de stora volymerna, med enkelhet leverera brev och 
paket inom Norrköping i fordon med höga fyllnadsgrader. Höga fyllnadsgrader är enligt 
Browne et al. (2005) en önskvärd effekt av samlastning, men det behöver inte nödvändigtvis 
innebära att energianvändningen är låg. Enligt Rolf levereras stora volymer brev i Norrköping 
med utdelningsbilar, vilka har en relativt låg bränsleförbrukning på 0,81 liter/mil. På grund av 
utdelningsbilars begränsade lastkapacitet utförs däremot distribution av paket inom Norrköping 
med skåpbilar och lastbilar, vilka har en bränsleförbrukning som är 1,5 respektive 3 gånger så 
stor som utdelningsbilarnas. Om samlastning inom Norrköping skall vara möjlig behöver 
majoriteten av utdelningsbilarna ersättas av skåpbilar och lastbilar, vilket troligtvis kommer 
leda till att både den totala bränsleförbrukningen och energianvändningen ökar. Även större 
fordons begränsade framkomlighet talar emot samlastning inom städer. Stora fordons 
begränsade framkomlighet i bostadsområden kan förutom att försvåra arbetet för chaufförer 
även påverka de boende negativt då det sällan är önskvärt med stora fordon i bostadsområden.  
 
En annan aspekt att ta hänsyn till vid samlastning är PostNord Sveriges infrastruktur som 
Tingblad identifierat som ett hinder mot samlastning. Brevdistributionen är uppbyggd så att 
brev levereras till företagskunder och privatkunder under dagtid. Om paket skall levereras i 
samband med brevdistributionen direkt hem till privatkunder förutsätter det att kunden är 
hemma vid leverans så att kunden kan kvittera leveransen. Då många privatkunder inte är 
hemma dagtid kan denna typ av samlastning resultera i att många paket inte kan levereras som 
planerat. Distributionen av paket till privatkunder är istället uppbyggt så att majoriteten av 
leveranserna till privatkunder skickas till ett postombud dit kunden sedan får gå för att hämta 
leveransen. På så vis undviks att paket inte kan levereras direkt hem till dörr, samtidigt som 
höga fyllnadsgrader kan uppnås i de fordon som levererar till postombud.  
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För företagskunder kan ett liknande upplägg som det Rolf diskuterat med brevleveranser i 
samband med paketleveranser till butiker i gallerior och köpcentrum vara lämpligt. Det 
samlastningsupplägg som Rolf föreslagit har vissa likheter med det externa 
samlastningsupplägg som Browne et al. (2005) diskuterar med samlastade leveranser till en 
specifik plats med en hyresvärd. Med detta upplägg kan dubbla leveranser undvikas då brev 
och paket levereras vid samma tillfälle och butikerna kan både få sin brevleverans och 
paketleverans under utsatt tidsfönster. Om brev endast levereras till företagskunder som skall 
motta paket minskar även risken för förseningar, något som Rolf ansåg vara ett hinder mot att 
samlasta brev med paketflödet. Fördelen med denna typ av samlastning är att DO Norrköping 
kan undvika dubbla leveranser till dessa kunder, vilket kan förkorta den totala 
transportsträckan. Minskad total transportsträcka kan leda till minskad bränsleåtgång, som i sin 
tur kan leda till minskad energianvändningen för DO Norrköping. Det är däremot högst 
osannolikt att detta samlastningsupplägg resulterar i lika stor minskning av antalet transporter 
och körsträcka som de fall som Brown et al. (2005) studerat. De samlastningsupplägg som 
Browne et al. (2005) studerat är extern samlastning där flera transportbolags godsflöden 
samlastats till köpcentrum, vilket resulterade i att körsträckorna minskade med 30 till 45 % och 
antalet transporter minskade med 30 till 80 %. För DO Norrköping kommer endast ett fåtal 
brev- och paketleveranser kunna samlastas, vilket innebär att effekten på distributionsområdets 
totala körsträcka och antal transporter är väldigt liten, vilket även effekten på 
energianvändningen kan förväntas bli.  
 
Tingblad anser att möjligheterna för samlastning utanför centrala Norrköping är bättre än 
samlastning inom staden. Den stora skillnaden mellan distribution av brev och paket inom 
Norrköping och på landsbygden är att på landsbygden är volymerna lägre och avstånden längre. 
Detta innebär att lyckad samlastning på landsbygden kan få stor effekt på energianvändning. 
Vad gäller distributionen av brev utanför centrala Norrköping så har DO Norrköping sedan 
2016 börjat köpa in utdelningsbilar med större lastkapacitet än tidigare. Med större lastkapacitet 
skapas bättre förutsättningar för samlastning, men problematiken kring att privatkunder 
behöver vara hemma för att kvittera sin leverans kvarstår. Istället kan samlastning där brev 
levereras i samband med paketdistribution till företagskunder vara ett alternativ även på 
landsbygden. Istället för att brev och paket endast samlastas till företagskunder i gallerior och 
köpcentrum kan även övriga företagskunder få brev och paket samlastat. Fördelen med 
företagskunder är att dessa vanligtvis är verksamma under dagtid vilket möjliggör samlastning 
i större utsträckning än till privatpersoner.  
 
Vilken effekt samlastning av brev och paket till företagskunder kan få på DO Norrköpings 
totala energianvändning är däremot svårt att avgöra. Exempelvis mottar inte alla företagskunder 
paket varje dag och om samlastning skall vara möjligt förutsätter det även att företagskunden 
skall motta brev och paket under den specifika dagen. Enligt Rolf distribueras det årligen cirka 
650 000 paket (exklusive paket som levereras till postombud) till företagskunder och hem till 
privatpersoner inom DO Norrköping. Hur stor andel av dessa som levereras till företagskunder 
saknas det däremot information om, det samma gäller även information om hur många 
företagskunder som mottagit brev- och paketleveranser under samma dag. Effekten på 
energianvändningen är således väldigt svår att uppskatta. Fördelen med den här typen av 
samlastning är att DO Norrköping kan undvika flertalet hinder mot samlastning som 
identifierats i referensramen. Då både brev- och paketflödet hanteras i terminalen i Norrköping 
adderas inte ett extra steg i försörjningskedjan, något som Browne et al. (2005) identifierat som 
ett hinder som bland annat kan leda till längre ledtider. Med intern samlastning undviks även 
det hinder som Björklund (2012) identifierat med att företag vill använda sina egna transporter 
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i marknadsföringssyfte. Däremot kvarstår risken som Browne et al. (2005) identifierat med 
samlastning, nämligen att gods försvinner. För att minimera risken för att brev och paket 
försvinner krävs det ett välfungerande samarbete mellan brev- och pakethanteringen. Även 
leveransflexibiliteten kan försämras när brev- och paketleveranser skall koordineras, något som 
Jonsson och Mattsson (2016) identifierat som en risk med samlastning. För att undvika dessa 
risker ställs det höga krav på godshanteringen på såväl terminalen i Norrköping som vid 
leverans, och det kan komma att krävas stora förändringar och ombyggnationer i terminalen för 
att samlastning skall vara möjlig. Då energibesparingen för samlastning till gallerior, 
köpcentrum och andra företagskunder runt om i distributionsområdet uppskattas bli väldigt 
liten anser författarna att samlastning inte är en lämplig åtgärd för DO Norrköping att införa i 
dagsläget. Om det däremot i framtiden finns möjlighet att även leverera paket under dagtid till 
privatpersoner och företagskunder, trots att kunden inte är hemma kan DO Norrköping arbeta 
med samlastning i en mycket större utsträckning än i det samlastningsupplägg som 
rekommenderats ovan. Om detta skulle kunna leda till minskade transportsträckor om 30 - 45 
% som Browne et al. (2005) diskuterar är svårt att säga, men med hundratusentals brev och 
paket som levereras årligen i DO Norrköping finns det goda möjligheter till stora 
energibesparingar.   
 

7.5 Ruttoptimering 
7.5.1 Empiri 

 
Fråga 2.5.1: Hur arbetar DO Norrköping med ruttoptimering i dagsläget? 

 
I intervjun med Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad framkom det att PostNord 
Sverige använder sig av ruttoptimering i DO Norrköping på två sätt. Det första är en 
ruttoptimering som gäller för brevutdelning och handlar om att planera vilka rutter som skall 
användas för att leverera brev. Brevrutter är enligt Tingblad statiska på det sättet att rutterna 
inte förändras från dag till dag, då hushåll och företag har ett kontinuerligt behov. Behovet av 
brev skiljer sig från paket som inte har ett jämnt behov utan varierar. Ruttoptimering för 
brevrutterna utförs vid större organisatoriska förändringar eller på årlig basis. Den utförs på 
central nivå och beställs av brevbärarkontoren och är inget som påtvingas från ledningen. För 
optimering av brevrutterna används verktyget Route Planner i programvaran Transvision vilket 
är något PostNord Sverige använt i 15 år. Den andra delen där ruttoptimering används är 
utkörningen av färdigplockade matkassar till hushåll. Eftersom matkassarna innehåller kyl- och 
frysvaror ställs vissa tidskrav på leveranserna menar Tingblad. Till dessa leveranser används 
en enklare variant av ett ruttoptimeringsprogram som PostNord Sverige själva utvecklar för att 
använda till paketflödena i framtiden.  
 
Eftersom ruttoptimering för paketflöden ännu är under utveckling är detta inget som används 
menar Tingblad. Detta stöds också av Produktionschef Jörgen Rolf som menar att det saknas 
en strukturell ruttoptimering för brev- och paket. Dagens planering av rutter består av 
chaufförers kapacitet snarare än effektivast rutt. En planering av rutterna utförs varje dag där 
dagens kunder sorteras in på listor. Varje lista motsvarar en rutt för en chaufför och det är upp 
till chauffören vilken ordning den väljer att besöka de aktuella kunderna. Bedömning av hur 
många kunder en chaufför hinner besöka på en rutt avgörs av den som planerar dagens 
kundbehov. Om en kund inte kan få sitt behov tillgodosett blir kunden flyttad till nästa dag, 
alternativt att behovet uppfylls av en extra chaufförer som inte tilldelats någon egen rutt. Rolf 
menar att en översiktlig ruttplan, så kallad organisation, utförs på årlig basis och består av att 
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fördela kunder i grupper. Det är grupperna som sedan utgör underlaget för den dagliga 
planeringen.  
 
Det nya ruttoptimeringsverktyget som tas fram förklarar Tingblad att det ska bli en del av den 
dagliga verksamheten. Route of Scheduling som programmet heter, är tänkt att köras varje natt 
och ska med hjälp av ruttoptimering ta fram morgondagens körschema för paketflödet. Varorna 
matchas enligt koordinater och skall ta med typ av fordon och fordonsslagets hastighet på 
sträckan för att hitta den billigaste lösningen.  
 

Fråga 2.5.2: Vilken typ av modellering använder DO Norrköping i dagsläget? 
 
Enligt Tingblad är det svårt att säga vilken exakt typ av optimeringsmodell som används i 
dagsläget för flödet av brev. En anledning är företagen som säljer lösningar för ruttoptimering 
inte vill avslöja sin exakta ruttoptimering. Även för optimeringsmodellen som är under 
utveckling är det svårt att säga vilken den exakta typen av modellering är. Gemensamt för 
PostNord Sveriges optimering, oavsett etablerad eller under utveckling, är att den främst utgår 
från att minimera kostnad menar Tingblad. Dock menar Tingblad att mycket av kostnaderna 
kopplade till transporterna är starkt knutna till parametrar som också är bra för 
energianvändningen att optimera, exempelvis bränsleförbrukning. 
 

Fråga 2.5.3: Vilken typ av modellering är DO Norrköping intresserade av? 
 
För PostNord Sverige och DO Norrköping säger Tingblad att det är kostnad som är mest 
intressant att optimera. Vidare menar Tingblad att om ruttoptimering hittar den bästa 
totalkalkylen bör den också vara bra för miljön och energianvändningen. Detta beror på att 
mycket av de kostnaderna som uppstår i transporterna till stor del beror på bränsleåtgång. 
Tingblad förklarar också att om två alternativ skulle falla ut med samma kostnad vid optimering 
bör det alternativ med minst påverkan prioriteras, exempelvis elfordon före dieselfordon.  
 

Fråga 2.5.4: Vilka hinder finns det mot ruttoptimering? 
 
Tingblad menar att ett av de största hindren mot ruttoptimering är indata. Eftersom 
ruttoptimeringen utförs på central nivå men beställs på lokal nivå är det viktigt att data som 
rapporteras är korrekt eftersom ruttoptimerare inte har lokalkännedom. Tingblad berättade om 
ett exempel där fel data lagts in i systemet och på så sätt valdes helt fel rutter.  
 
I dagens system måste alla fordonstyper läggas in på varje väg med exempelvis kapacitet och 
snitthastighet. Det innebär att om det ofta byggs om i en stad, måste arbetet kontinuerligt 
korrigeras säger Tingblad. Enligt Tingblad och Rolf skulle ruttoptimering inte ha någon 
påverkan för kunderna. Rolf säger att många kunder har tidskrav när de vill ha leveranser, vilket 
ruttoptimering i större mån skulle kunna garanterna menar Tingblad.  
 
7.5.2 Analys 

Tingblad menar i sin intervju att det är svårt att definiera vilken typ av ruttoptimering som 
används eftersom det är något som leverantören av programvaran inte skyltar med. De flesta 
modeller som presenteras i avsnitt 3.2.5 utgår från Vehicle Routing Problem (VRP), en vanlig 
grundmodelleringen för att optimera fordonsflottor som utgår från en terminal (Niu et al. 2018). 
Kara et al. (2007) presenterar en modell som utvecklar VRP till Energy minimizing-VRP och 
fler utvecklingar presenteras också av Niu et al. (2018) och Sungur et al. (2010). Likheten 
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mellan alla fyra modeller är att räkna om olika aspekter till kostnad. Tingblad säger att PostNord 
Sverige optimerar kostnad vilket talar för att verktyget PostNord Sverige använder utgår från 
en VRP-optimering. Om så är fallet, finns det potentialer att utveckla modellen till att främst 
fokusera på energianvändning, likt den som Kara et al. (2007) presenterar. Vidare menar 
Tingblad att om bästa totalkalkyl hittas, är den också bra för exempelvis energianvändning då 
en betydande andel av kostnaderna som används i modelleringen är kopplade till 
bränsleförbrukning. Dock visar Kara et al. (2007) med sin modellering att genom att köra en 
något längre sträcka på 15 % kunde ändå energianvändningen minska med 16 % där exempelvis 
energianvändning också är starkt beroende av bränsleförbrukning. Tingblad säger att PostNord 
Sverige använt samma optimeringsverktyg i 15 år vilket kan sättas i kontrast att många 
regleringar togs i verket 2012 för att minska energianvändningen i Europa vilket medför att 
verktyget inte bytts ut eller uppdaterats sedan miljömedvetenhet blivit allt vanligare.  

Ett stort argument mot optimering och VRP är den exponentiellt ökande tiden det tar att lösa 
problemet med växande storlek på problemet (Kara et al. 2007). Tingblad menar att det i 
dagsläget främst används ruttoptimering för att optimera brevutdelning. Med hänsyn till att DO 
Norrköping är antalet variabler många och optimeringsproblemet blir stort, vilket i sin tur 
innebär en lång lösningstid. Dock utvecklar Tingblad att ruttoptimering endast görs på 
beställning från varje distributionsområde eller produktionsområde eftersom optimeringen 
utförs centralt. Det innebär enligt Tingblad att optimeringen utförs sällan, vilket gynnas av att 
lösningen tar lång tid att beräknas och förberedas. Argumentet för att ruttoptimering för 
brevutdelning sällan genomförs är på grund av det statiska behovet. Tingblad menar att hushåll 
och företag måste besökas dagligen eller så gott som dagligen. Samma rutter dagligen gör att 
rutterna inte behöver optimeras frekvent. Däremot trycker Tingblad på att modelleringen är 
känslig för data som rapporteras från beställarna och kvaliteten på de kartor som finns 
tillgängliga. Björklund (2012) menar också att felaktig information är en stor utmaning med 
ruttoptimering. Det innebär att om stadsbilden och vägnätet förändras frekvent, blir aktuella 
utdelningsrutter mindre aktuella och om ruttoptimeringen tar lång tid att utföra talar det för att 
optimeringen utförs sällan. Samtidigt menar Tingblad att indata till ruttoptimeringen måste 
läggas in manuellt på en karta. Antingen måste området delas upp i mindre områden som kan 
optimeras efter förändring eller störningar vilket kan leda till suboptimering, eller så måste en 
heuristik utvecklas för att kunna lösa problemet snabbare, men mindre exakt.  
 
Författarna upplever Norrköping som är en del av DO Norrköping som en stad med pågående 
förändring av stadsbilden och vägnätet. Det medför att årlig ruttoptimering av brevflödet inte 
är tillräckligt. För att få en större effekt av ruttoptimering som redan används måste antingen 
uppsättningen vara ny, vilket den är vid förändrad stadsbild, eller så måste modelleringen ske 
annorlunda. Eftersom PostNord Sverige redan använder ett verktyg är det bättre att utföra en 
frekventare optimering snarare än att utveckla och investera i ett nytt ruttoptimeringsverktyg 
för brevflödet. Samtidigt strider det mot att arbetet med att förbereda indata till verktyget är 
tidskrävande. Även om brevlödet är statiskt kan dock en frekventare ruttoptimering medföra att 
resurser som PostNord Sverige redan investerat i blir utnyttjade bättre.  
 
Viktigt att komma ihåg är också att Tingblad menar att det redan finns ruttoptimering för 
brevutdelning och att det till hösten även skall finnas ruttoptimering för paketflödet. 
Effektmässigt innebär det att energiminskningen potentiellt skulle bli större för paketflödena 
om exempelvis EMVRP används. Kara et al. (2007) tester är applicerade på fall där även 
traditionell VRP används och EMVRP minskar energianvändningen med 16 % jämfört med 
vanlig VRP. Till utdelning av brev går det att koppla samtliga utdelningsfordon och 30 % av 
skåpbilarna. Det innebär att av den totala energianvändningen står utdelning av brev för nästan 
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56 %. I det osannolika och unika fallet att DO Norrköping skulle vara identiskt med fallstudien 
som Kara et al. (2007) genomfört innebär det att av ungefär 56 % av energianvändningen 
minskar energianvändandet med 16 %, vilket motsvarar 211 876 kWh (9 %) av den totala 
energianvändningen i DO Norrköping. För resterande 44 % skulle troligtvis effekterna bli ännu 
större eftersom det idag inte används någon ruttoptimering för detta flöde. Dock understryker 
Tingblad att den nya programvaran som utvecklas till paketflödet är i slutfasen av utvecklingen. 
Även om den nya programvaran för paketflödet primärt kostnadsminimerande kommer den 
leda till att energianvändningen minskar, eftersom ruttoptimering i stort innebär att resurser 
används på ett effektivare sätt. För energibesparing innebär det att bränsleåtgången minskar på 
grund av kortare körsträckor. Ruttoptimering kommer därför alltid att leda till en minskad 
energianvändning, oavsett om syftet är att minska kostnader eller energianvändning.  
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8. Kostnadseffekter 
 
Det här kapitlet är kopplat till Huvudfråga 3. Kapitlet är indelat i fem avsnitt, ett för varje 
åtgärd. Avsnitten består av empiri och analys som skall besvara den åtgärdsspecifika frågan. I 
kapitel 8 kommer diskuteras endast kostnadsaspekten av en åtgärd. 
 
 
Huvudfråga 3: Vad blir kostnadseffekten av respektive åtgärd?  

8.1 Byte av drivmedel 
Då det i avsnitt 7.1 framkommer att det endast är aktuellt med ett drivmedelsbyte för lätta 
fordon kommer endast dessa kostnader att uppskattas.  
 
8.1.1 Empiri 

 
Fråga 3.1.1: Vad är literpriset för det nuvarande drivmedlet? 

 
I Avsnitt 6.1 framkom det att lätta fordonen i DO Norrköping använder drivmedlet miles Diesel 
som finns att tillgå hos drivmedelsleverantören Circle K. För att besvara Fråga 3.1.1 undersöks 
därför det aktuella literpriser för miles Diesel för företagskunder. Förutom det aktuella 
literpriset är det av intresse att undersöka det genomsnittliga literpriset för företagskunder under 
de senaste tolv månaderna, vilket blir perioden april 2017 till och med mars 2018. Circle K har 
dock ingen historisk prisdata om just miles Diesel, istället finns ett genomsnittligt literpris för 
all typ av diesel som Circle K tillhandahåller. Enligt Circle K (u.å.a) är det aktuella (2018-05-
04) literpriset för miles Diesel 12,65 kr exklusive moms per liter och det genomsnittliga 
literpriset för Circle K:s diesel under den senaste tolvmånadersperioden är 11,32 kr per liter 
exklusive moms.  
 

Fråga 3.1.2: Vad är literpriset för det föreslagna drivmedlet? 
 
Det drivmedel som författarna föreslår att DO Norrköping skall byta till är enligt avsnitt 7.1.2 
drivmedlet Preem Evolution Diesel+, vilket finns hos drivmedelsleverantören Preem. För att 
besvara Fråga 3.1.2 skall det aktuella drivmedelspriset för företagskunder undersökas samt det 
historiska drivmedelspriset. Det aktuella (2018-05-04) literpriset för Preem Evolution Diesel+ 
är enligt Preem (2018) 12,65 kr exklusive moms. Likt Circle K finns ingen historisk prisdata 
om specifika drivmedel, istället finns genomsnittligt pris för all typ av diesel som erbjuds hos 
Preem. Under perioden april 2017 till och med mars 2018 var det genomsnittliga literpriset för 
diesel hos Preem 11,31 kr exklusive moms (Preem 2018).  
 

Fråga 3.1.3: Vilka rabatter har PostNord Sverige hos de aktuella 
drivmedelsleverantörerna? 

 
Enligt Miljöchef Mårten Sjölin skiljer sig rabatterna åt mellan de drivmedelsleverantörer som 
PostNord Sverige har avtal med. Circle K är den primära drivmedelsleverantören och även den 
leverantör där rabatten är som störst. PostNord Sverige har även avtal med Preem, men här är 
rabatten något lägre än den som erbjuds hos Circle K. Exakt hur stora drivmedelsrabatterna är 
anses vara känslig information och skrivs därför inte ut i rapporten.  
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 Fråga 3.1.4: Hur påverkas övriga transportkostnader av ett drivmedelsbyte? 
 
Enligt Sjölin är inköpspris, kostnad för service och kostnader förknippade med en längre 
transportsträcka till drivmedelsstation relevanta övriga transportkostnader att ta i beaktning. 
Inköpspriset innefattar ökade kostnader för nya fordon om dessa skall vara godkända för en 
viss typ av drivmedel. Sjölin ger el-fordon som exempel på fordon vars inköpspris är väldigt 
högt jämfört med fordon som använder sig av fossila drivmedel. En annan kostnadspost som 
kan öka är kostnaden för service. Fordon som använder en hög inblandning av RME (FAME) 
kan enligt Sjölin innebära ökade servicekostnader på 25 000 kr per år. Däremot menar Sjölin 
att diesel med olika inblandningar av HVO inte påverkar servicekostnaderna jämfört med om 
fordonet skulle köra på fossil diesel. Den sista kostnadsposten som Sjölin diskuterar är 
sammankopplat med den ökade transportsträckan till en drivmedelsstation som ett 
drivmedelsbyte kan leda till. Längre transportsträcka innebär både en ökad kostnad i form av 
bränslet som går åt för att köra fram och tillbaka till drivmedelsstationen samt tidskostnaden 
för chauffören.  
 
8.1.2 Analys 

Om det aktuella (2018-05-04) literpriset för Preem Evolution Diesel+ jämförs med literpriset 
(2018-05-04) för det nuvarande drivmedlet miles Diesel innebär ett drivmedelsbyte att 
literpriset kommer vara det samma. Det går däremot inte att säga om en prisdifferens om 0 kr 
kan representera prisdifferensen under en längre period. Den enda historiska informationen om 
dieselpriser hos de båda leverantörerna är aggregerad data för all typ av diesel som säljs, vilken 
var på ungefär liknande nivåer för Circle K och Preem (11,32 kr respektive 11,31 kr). Vilken 
slutsats som går att dra från historiskt liknande dieselpriser är svårt att avgöra, istället kan det 
vara intressant att spekulera i framtida kostnader för de aktuella drivmedlen. Enligt Skatteverket 
(u.å.c) är HVO i dagsläget skattebefriat, vilket betyder att drivmedelsleverantörer får göra 
avdrag för energiskatt och koldioxidskatt med 100 %. Då Preem Evolution Diesel+ innehåller 
43 % HVO innebär det att för 43 % av energiskatterna och koldioxidskatterna för drivmedlet 
går att göra ett 100 % avdrag för drivmedelsleverantören. Enligt SPBI (u.å.a) är skattebefrielsen 
för HVO däremot ett undantag från EU-regler som Sverige som sträcker sig till och med år 
2020. Om Sverige får ett fortsatt undantag efter år 2020 går endast att spekulera i, men om så 
inte är fallet innebär det att literpriset för Preem Evolution Diesel+ riskerar att öka.  

De literpriser som presenterats ovan är priserna för företagskunder exklusive eventuella 
rabatter. PostNord Sverige har avtal med Circle K och Preem och erhåller rabatt hos bägge 
drivmedelsleverantörer. Enligt Sjölin har PostNord Sverige större drivmedelsrabatt hos Circle 
K än Preem då Circle K är den primära drivmedelsleverantören. Om PostNord Sverige istället 
skulle välja Preem som dess primära drivmedelsleverantör skulle de kunna omförhandla avtalet 
och eventuellt erhålla en större rabatt. Om Preem skulle kunna erbjuda lika stor rabatt som 
Circle K gör i dagsläget går däremot inte att säga.  

De övriga kostnadsposter som Sjölin diskuterar påverkar även kostnadseffekten av ett 
drivmedelsbyte. Då det föreslagna drivmedlet är anpassat för alla typer av dieselmotorer 
påverkar det inte inköpspriset för fordon jämfört med om DO Norrköping skulle välja att 
behålla miles Diesel. Enligt Sjölin påverkar inte inblandning av HVO servicekostnaderna, och 
då Preem Evolution Diesel+ och miles Diesel innehåller samma andel RME bör inte 
servicekostnaderna påverkas av ett drivmedelsbyte. Den sista kostnadsposten som Sjölin 
diskuterar är kopplad till den ökade transportsträckan till Preems stationer. Enligt de 
pessimistiska uppskattningarna i avsnitt 7.1.2 kan det leda till en ökning av bränsleåtgången 
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med knappt 700 liter (750 mil*0,89 l/mil). Förutom bränsleåtgången kan även tidsaspekten vara 
intressant då en fem kilometer lång sträcka inom en stad kan uppskattas ta ungefär 10 minuter 
(medelhastighet på 30 km/h). Enligt uppskattningar i avsnitt 7.1.2 tankas de berörda fordonen 
cirka 1 500 gånger per år, vilket resulterar i att tankningen av fordonen tar 250 timmar extra 
per år. En exakt kostnad för dessa uppskattningar är inte intressant att beräkna men enligt 
uppgifter från PostNord Sverige om drivmedelskostnader och personalkostnader kan det 
resultera i ökade kostnader upp till 60 000 kr per år.  

Den sammanlagda bränsleåtgången för lätta fordonen i DO Norrköping var cirka 165 000 liter 
år 2017. Om PostNord Sverige erhåller lika stor rabatt hos Preem som de gör hos Circle K i 
dagsläget och literpriserna är ungefär de samma, innebär ett drivmedelsbyte ingen större 
påverkan på kostnaderna. Om kostnader för den ökade transportsträckan till 
drivmedelsstationer inkluderas blir kostnadsökningen uppskattningsvis 60 000 kr per år. 
Kostnadsförändringen på lång sikt är däremot starkt kopplat till Sveriges undantag för 
skatteavdrag på HVO. Om skatteavdragen sänks eller helt försvinner är risken stor att 
kostnaderna för ett drivmedelsbyte ökar ytterligare.  

8.2 Eco-driving 
8.2.1 Empiri 
 
 Fråga 3.2.1:  Hur påverkas bränslekostnader av Eco-driving? 
 
Enligt uppskattningar i avsnitt 7.2.2 kan Eco-driving i bästa fall leda till att den totala 
bränsleåtgången i DO Norrköping minskar med 8 250 liter. Då Eco-driving endast är aktuellt 
för lätta fordon är det literpriset för drivmedlet miles Diesel som avgör förändringen i 
bränslekostnad. Enligt tidigare uträkningar är literpriset för miles Diesel 12,65 kr exklusive 
drivmedelsrabatter. Då drivmedelsrabattens storlek anses vara känslig information antas varje 
besparad liter drivmedel som Eco-driving leder till, minska bränslekostnader med 12,65 kr.  
 
 Fråga 3.2.2: Hur påverkas övriga transportkostnader av Eco-driving?  
 
Kostnaderna för utbildningen i Eco-driving uppskattas till lönekostnader för chaufförer under 
utbildningstillfället. Enligt Produktionschef Jörgen Rolf förväntas utbildningen pågå under en 
timme, vilket sammanlagt ger 158 utbildningstimmar då 158 chaufförer skall utbildas. Enligt 
uppgifter från Rolf är den genomsnittliga timkostnaden för en chaufför 220 kr. Förutom 
kostnader för själva utbildningen i Eco-driving menar Rolf även att transportkostnadsposten 
Administration och planering påverkas. För att möjliggöra att utbildningen kan genomföras 
krävs viss personalplanering så att brev- och paketverksamheten kan fortskrida som planerat. 
Även eventuella uppföljningar av chaufförers individuella prestationer inom Eco-driving kan 
leda till ökade kostnader. Exakt hur stora kostnader detta kan leda till är däremot svårt att 
uppskatta.  
 
8.2.2 Analys 

Om 8 250 liter bränsle kan besparas och varje liter kostar ungefär 12,65 kr, kan Eco-driving 
innebära bränslekostnadsbesparingar upp till 100 000 kr. Uppskattningen om att Eco-driving 
kan leda till att bränslekostnaderna kan minska med 100 000 kr kan däremot anses vara en 
optimistisk uppskattning. Vid beräkning av denna summa exkluderades PostNord Sveriges 
drivmedelsrabatt hos Circle K. Om istället rabatten skulle inkluderats skulle denna summa bli 
lägre än 100 000 kr. Kostnaden för att utbilda 158 chaufför under en timme i Eco-driving, 
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uppskattas till 35 000 kr. Kostnadsberäkningen för utbildningen bygger även den på en hel del 
förenklingar, så som att utbildningen tar exakt en timme samt att övriga verksamheten inte 
påverkas av att chaufförer är på utbildning. Beroende på när och hur utbildningen sker kan det 
innebära ytterligare kostnader i form av extrapersonal som behöver sättas in samt 
personalkostnader för den eller de personer som håller i utbildningen. Utbildningskostnaden på 
35 000 kr anses därför vara lågt räknat men kan fungera som en tillräckligt bra 
kostnadsuppskattning. Även andra övriga transportkostnader förknippade med Eco-driving, 
exempelvis planeringskostnader och kostnader för uppföljning, har exkluderats. Kostnaden för 
att planera utbildningen är en fast kostnad som sker vid ett tillfälle, men kostnader för 
uppföljningen är en återkommande kostnad. Beroende på hur frekvent DO Norrköping väljer 
att ha uppföljningsmöten med chaufförer samt tidsåtgången för ett sådant möte, kan det 
resultera i relativt stora aggregerade kostnader för samtliga 158 chaufförer. 

Den totala kostnadseffekten av Eco-driving väntas bli positiv då det innebär en relativt låg fast 
kostnad för att utbilda chaufförerna samtidigt som det resulterar i stora återkommande 
kostnadsbesparingar. Redan under det första året som utbildningen i Eco-driving genomförs 
kan bränslebesparingarna väga upp kostnaden för utbildningen. Exakt hur stora årliga 
besparingar som Eco-driving kan leda till är svårt att uppskatta, men inräknat kostnader för 
uppföljningsmöten och administration bör det kunna leda till kostnadsbesparingar inom 
intervallet 50 000 - 100 000 per år.  

8.3 Däck 
Från avsnitt 7.3.1 framgick det att däck med Energiklass B är den högsta energiklass som 
PostNord Sverige kan införskaffa på grund av det rådande avtalet med Michelin. Det innebär 
att kostnader och priser som presenteras i avsnitt 8.3 är priser för däck av märket Michelin.  
 
8.3.1 Empiri 

 
Fråga 3.3.1: Vad kostar de rekommenderade däcken? 

 
En sökning på prisjämförelsesajten Pricerunner.se gav att för olika modeller av michelindäck 
som har energiklassning B och passar på utdelningsbilarna i DO Norrköping så ligger kostnaden 
på 640 - 960 kr exklusive moms.  På samma jämförelsesajt gav sökning att däck för skåpbilar 
med energiklass B har ett inköpspris på 1 200 - 1 440 kr exklusive moms. Kostnaderna är per 
däck. 
 

Fråga 3.3.2: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att byta däck? 
 
Att byta däck gäller främst byta däck på utdelningsbilar och skåpbilar. Från avsnitt 7.3.2 erhålls 
att bränsleminskningen, som är lika stor som energiminskningen från att byta däck, är 1,09 % 
eller 3,68 % beroende på olika scenarion med okänd energiklassificering av däck på 70 % av 
utdelningsbilarna. Bränslekostnad beror enbart på bränsleåtgång och effekten blir att om ett 
däckbyte genomförs, minskar bränslekostnad.  
 
 

Fråga 3.3.3: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att upprätthålla korrekt 
lufttryck? 

 
Bränslekostnad påverkas av bränsleförbrukningen. Från avsnitt 7.3.2 erhålls att 
bränsleminskningen från att upprätthålla korrekt och rekommenderat lufttryck kan bli upp till 
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2,22 % totalt. Däremot skiljer sig priset för bränsle för lätta fordon och tunga fordon. Enligt 
Tabell 11 i avsnitt 7.3.2 kan bränsleminskningen för lätta fordon bli upp till 1,12 % och för 
tunga fordon kan den bli upp till 4,58 %. Bränslekostnad beror enbart på bränsleåtgång och 
effekten blir att om korrekt lufttryck i däcken upprätthålls, minskar bränslekostnad. 
 

Fråga 3.3.4: Vad blir den uppskattade kostnaden för att byta däckleverantör?  
 
Det aktuella avtalet är väldigt nytt och är giltigt från och med 2018 enligt Miljöchef Mårten 
Sjölin. Det är osannolikt att ett sådant nytt däckavtal skall brytas. Miljöspecialist Henrik Boding 
menar att det inte finns någon överblick på prisbilden för enskilda däck eller då vad avtalet är 
värt. Boding säger att prisbild och utbud varierar lokalt. Produktionschef Jörgen Rolf menar att 
priset för enskilt däck i DO Norrköping ligger nära de lägre gränserna i det intervall som 
presenteras ovan, men att det inte går att säga vad avtalet är värt. 
 
8.3.2 Analys 

I avsnitt 8.1.1 erhålls det aktuella drivmedelspriset på 12,65 kr exklusive moms för lätta fordon. 
Enligt Circle K (u.å.a) är drivmedelspriset 12,73 kr exklusive moms för drivmedlet HVO100 
som används av tunga fordon. Den totala drivmedelskostnaden för DO Norrköping beräknas 
till 3 109 255 kr. Att kontrollera däcktrycket på ett rutinmässigt sätt uppskattas kunna spara upp 
till 1,12 % av bränsleåtgången för lätta fordon och upp till 4,58 % för tunga fordon. Det 
motsvarar en kostnadsbesparing på 70 175 kr, vilket är 2,26 % av totala bränslekostnaden. 
Kostnaden för insatsen att kontrollera däck är nästintill obefintlig och därför försumbar. 
Dessutom kan gratis utrustning nyttjas på drivmedelsstationer som ändå måste besökas i 
samband med tankning. Lufttrycksmätarna som införskaffades till studien kostade knappt 100 
kr och sett till kontrollen som en mätare medför är det en försumbar investering.  Enligt Sjölin 
skall kontroll av däck och lufttryck i däcken vara en del av den dagliga verksamheten vilket 
också Rolf bekräftar, men fyller i att så ofta inte är fallet. Den dagliga tillsynen är också en del 
av personalens arbetsuppgifter. Det innebär att om dagliga tillsynen av fordonen bara utförs 
och chaufförer ser till att rätt nivå hålls, när de exempelvis tankar fordonen, kan DO Norrköping 
potentiellt spara 2,26 % i bränslekostnader på att bara följa rutiner som redan finns. 
Bränslekostnader är främst kopplade till Lumsden (2012) egentliga kostnader eftersom bränsle 
är förenat med förflyttning. Ett sätt att mäta egentliga kostnader enligt Lumsden (2012) är 
genom exempelvis bränsleförbrukning, men också arbetskraft. Att kontrollera däcktrycket och 
se till att däcken håller rekommenderad nivå behöver genomföras så sällan att arbetstiden det 
tar är nästintill försumbar. Mätningen och pumpningen av däck, utöver mätutrustning är den 
enda insatsen som krävs för att hålla däcktrycket på önskad nivå.  

Det som skiljer att byta däck och att rutinmässigt kontrollera däck är investeringsinsatsen som 
krävs för att uppnå en energiminskning. Med hänsyn till två scenarier som presenteras tidigare 
där 70 % av utdelningsbilarna har okänd energiklassificering på däcken och kan antingen ha 
bästa tillgängliga energiklass (Energiklass B) eller har en lägre energiklass fås två fall. I fallet 
att de okända bilarna har energiklass lägre än energiklass B fås att 100 % av utdelningsbilarna 
måste byta däck eller i det andra fallet att endast 30 % av utdelningsbilarna måste byta däck. 
Det innebär att det behöver bytas däck på 73 utdelningsbilar eller 22 utdelningsbilar. På 
skåpbilarna behöver det bytas däck på samtliga 20 skåpbilar oberoende av utdelningsbilarna. 
Kostnaden för att köpa in nya däck presenteras i tabell 17.  
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Tabell 17: Kostnad av att byta däck, olika scenarion, olika kostnader 

 Utdelningsbilar Skåpbilar Totalt 
30% utdelningsbilar, lägsta kostnad  56 320 kr   96 000 kr   152 320 kr  
Alla utdelningsbilar, lägsta kostnad  186 880 kr   96 000 kr   282 880 kr  
30% utdelningsbilar, högsta kostnad  84 480 kr   115 200 kr   199 680 kr  
Alla utdelningsbilar, högsta kostnad  280 320 kr   115 200 kr   395 520 kr  

 
Från tabell 17 fås det att vid scenariot där det endast behövs byta däck på 30 % av 
utdelningsbilarna varierar priset på däck mellan 152 320 kr och 199 680 kr. Scenariot där 
samtliga däck måste bytas ger att kostnaden för att byta däck ligger mellan 282 880 kr och 395 
520 kr. För att få en uppfattning om hur stora kostnaderna är, kan det sättas i relation till 
bränslekostnaderna som minskar med ett byte av däck. Bränslekostnaden för att byta däck på 
30 % av utdelningsbilarna och alla skåpbilar minskar med 22 754 kr vilket motsvarar 14,93 % 
av det lägre priset och 11,40 % av det högre priset. Bränslekostnaden för att byta däck på alla 
lätta fordon minskar med 76 821 kr vilket motsvarar 27,16 % av det lägre priset och 19,42 % 
av det högre priset. Priserna är dock jämförelse mellan inköpspris för däck som bör hålla i flera 
år, och bränsleminskningen över ett år.  
 
Priserna ovan gäller bara inköp av däcken, utöver kostnaderna för införskaffning kommer en 
del kostnader associerade med bytet. Först måste fordonen in på däckverkstad vilket ger 
förlorad produktion, förutsatt att det inte går att rotera fordon och använda fordon som för dagen 
inte har uppdrag. Till förlorad produktion tillkommer kostnad för däckbytet. Det innebär att 
kostnaderna för att byta däck blir ännu högre än vad som presenteras i Tabell 17. Det är också 
troligt att om flera däck köps in samtidigt, erhålls någon form av mängdrabatt. Men från avsnitt 
7.3.2 fås också att det är inte är troligt att alla däck byts samtidigt och att däck med högre 
energiklass, exempelvis energiklass C inte byts överhuvudtaget. Eftersom det saknas 
information om hur gamla däcken är, blir det också troligt att däckbyte sprids ut över tid och 
att däck endast byts om de äldre däcken blivit för slitna. Alternativt att byte till nya däck sker i 
samband med att det byts från vinterdäck till sommardäck eller tvärt om. Givet är att kostnaden 
för att byta däck är ganska stor sett till energibesparingen som kan göras. Dock är det viktigt 
att komma ihåg att livslängden på ett däck är flera år, jämfört med energibesparingen som är 
över ett år. Det är också troligt att tekniken för däck går framåt och således kan det innebära att 
ett däck med energiklass B är bränslesnålare om ett par år än vad det är idag förutsatt att 
klassificeringen är relativ, vilket medför att det utvinns en större energieffekt för samma 
kostnad. Därför kan det vara smart att bara byta däck som är i behov av att bytas ut på grund av 
slitage, snarare än att byta alla däck.  

8.4 Samlastning 
8.4.1 Empiri 

 
Fråga 3.4.1: Hur stora är bränslekostnaderna per kilometer för fordonen i DO 
Norrköping? 

 
Enligt avsnitt 6.1 använder lätta fordon drivmedlet miles Diesel och tunga fordon använder 
drivmedlet HVO100. Drivmedelspriset för miles Diesel och HVO100 har presenterats tidigare 
i studien och är 12,65 kr respektive 12,73 kr per liter exklusive moms. Båda drivmedelspriser 
är exklusive den drivmedelsrabatt som PostNord Sverige erhåller hos Circle K. De lätta 
fordonen har en genomsnittlig bränsleförbrukning på 0,89 liter per 10 km och de tunga fordonen 
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har en genomsnittlig bränsleförbrukning på 2,71 liter per 10 km. Bränslekostnaden per 
kilometer blir 1,13 kr för lätta fordon och 3,45 kr för tunga fordon.  
 

Fråga 3.4.2: Hur stora är slitagekostnaderna per kilometer för fordonen i DO 
Norrköping? 

 
I intervju med Produktionschef Jörgen Rolf framkom det att det inte finns någon exakt 
slitagekostnad som DO Norrköping använder för sina fordon. Istället kan Skatteverket (u.å.b) 
reseavdrag på 18,50 kr per mil (1,85 kr per kilometer) fungera som ett riktmärke för 
slitagekostnader för DO Norrköpings fordon. Denna slitagekostnad är dock inklusive drivmedel 
och även anpassad för personbilar.   
 

Fråga 3.4.3: Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för chaufförer i DO Norrköping? 
 
Enligt Rolf tjänar en genomsnittlig chaufför cirka 25 000 kr per månad. För att beräkna 
lönekostnaden per chaufför inkluderas även arbetsgivaravgifter, vilket enligt Skatteverket 
(u.å.a) är 31,24 %. Om arbetsgivaravgifterna inkluderas erhålls en månadskostnad per chaufför 
på knappt 33 000 kr.  
 

Fråga 3.4.4: Hur påverkas kostnadsposterna Lastning och Omlastning av samlastning? 
 
Tingblad menar i sin intervju att det är svårt att fastställa en exakt kostnad för hur Lastning och 
Omlastning påverkas av samlastning. Initialt kan det krävas vissa ombyggnationer för att kunna 
lasta och omlasta flera godsflöden, vilket kan bli kostsamt. Förutom den fasta kostnaden för 
ombyggnation kan även lastning- och omlastningsprocesserna bli mer tidskrävande under en 
omställningsperiod, vilket kan resultera i ökade kostnader.   
 

Fråga 3.4.5: Hur påverkas övriga transportkostnader av Samlastning? 
 
En delprocess av PostNord Sveriges arbete med samlastning är att slå samman flera olika 
terminaler i en stad till en terminal. Själva sammanslagningen av terminaler kan enligt Tingblad 
till en början resultera i ökade kostnader då det exempelvis kan krävas ombyggnationer. 
Däremot menar Tingblad att det på sikt kan resultera i minskade totala kostnader då till exempel 
lokalkostnaderna minskar. Hur kostnadsposten administration- och planeringskostnader kan 
påverkas av införandet av samlastning är däremot svårt att avgöra säger Tingblad. Det kan till 
en början leda till ökade kostnader då flera godsflöden skall slås samman, men det är däremot 
svårt att avgöra den exakta kostnadsökningen det kan leda till. Enligt Tingblad är det även svårt 
att uppskatta en kostnad för att ett brev eller paket försvinner.  
 
8.4.2 Analys 
Att uppskatta en exakt kostnadsförändring för åtgärden Samlastning är varken möjligt eller 
intressant i det här fallet då åtgärdens effekter på energianvändningen är väldigt spekulativa. 
Det som däremot kan vara intressant att uppskatta är en rörlig kostnad som beror på hur många 
fordonskilometer som besparats samt försöka uppskatta fasta kostnader som samlastning 
medför. Enligt Tingblad medför sammanslagningen flertalet fasta kostnader i form av bland 
annat kostnader för ombyggnationer, flytt av verksamhet och planering av godsflöden. Då 
terminalerna i DO Norrköping redan sammanslagits till en terminal undviks kostnaden för att 
flytta verksamheten, men det kan innebära stora kostnader för ombyggnationer av terminalen 
samt en fast kostnad för att planera om godsflöden. Förutom en fast planeringskostnad kan även 
den övriga transportkostnaden Administration- och planeringskostnader påverkas. Denna 
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kostnadspost kan enligt Tingblad öka till en början men på sikt kan kostnaderna minska. En 
anledning till att kostnaderna minskar är bland annat att godsflöden som tidigare behövde 
behandlas separat nu kan behandlas tillsammans. Även kostnaden för borttappat gods kan 
klassas som en övrig kostnad som är rörlig. PostNord Sverige har ingen schablonkostnad för 
borttappat gods, men då samlastning enligt Browne et al. (2012) ökar risken för att tappa bort 
gods, görs antagandet att denna kostnad kommer öka.  
 
För att beräkna hur mycket en transporterad kilometer kostar skall bränslekostnader och 
slitagekostnader slås samman. Enligt ovan uträkningar är de genomsnittliga bränslekostnaderna 
för lätta fordon 1,13 kr per kilometer och 3,45 kr per kilometer för tunga fordon. 
Slitagekostnaderna bygger på information om reseavdrag från Skatteverket (u.å.b). Kostnaden 
om 18,50 kr per mil inkluderar drivmedel, vilket ger en uppskattad slitagekostnad på cirka 7–
10 kr per mil exklusive drivmedel. Slitagekostnaden för tunga fordon bör däremot vara större 
än 7–10 kr per mil. Med dessa kostnader erhålls en kilometerkostnad på cirka 2 kr för lätta 
fordon och cirka 5 kr för tunga fordon. För varje sparad kilometer som samlastning leder till 
minskar kostnaderna för DO Norrköping med ett fåtal kronor. Det som däremot kan ge större 
effekt på kostnaderna är tidsbesparingen för chaufförer. En chaufför kostar ungefär 33 000 kr 
per månad för DO Norrköping, vilket ger en minutkostnad på strax under 4 kr. För leveranser 
på primärt landsbygden kan avstånden mellan kunder vara långa, vilket ger relativt långa 
leveranstider per brev och paket. Om dessa leveranser kan samlastas finns det möjligheter för 
DO Norrköping att göra stora kostnadsbesparingar. För leveranser inom Norrköping blir inte 
tids- och kostnadsbesparingen lika stor då både avstånden och tiden per leverans är korta. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att uppskatta kostnadseffekten av åtgärden 
Samlastning. Det som däremot kan konstateras är att det initialt kan leda till stora utgifter, 
exempelvis i form av ombyggnationer och omstruktureringar, men att det på sikt kan leda till 
en positiv kostnadseffekt för DO Norrköping. 

8.5 Ruttoptimering 
8.5.1 Empiri 

 
Fråga 3.5.1: Vad kostar ett ruttoptimeringsprogram? 

 
I intervjun med Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad delar han upp kostnaderna för ett 
ruttoptimeringsprogram i licenskostnad och arbetstid. Tingblad menar att den största kostnaden 
associerade med ruttoptimeringsprogrammet är arbetstid. I avsnitt 7.5.1 presenteras att dagens 
ruttoptimering är känslig för indata och kräver uppdaterade kartor. Ruttoptimering beställs 
ungefär en gång per år av distributionsområdena och under ett år kan stora förändringar av 
stadsbilden ske. Då menar Tingblad att kostnaden för ruttoptimeringen uppstår i att lägga in 
data på uppdaterade kartor innan programmet kan köras.  
 
Kostnaden för ruttoptimering av paketflöden består primärt av utvecklingskostnader i 
dagsläget. Tingblad menar att kostnaderna främst är kopplade till arbetstimmar det tar att 
utveckla optimeringsverktyget. När programmet är i drift blir den stora kostnaden istället 
systemkostnader. Programmet är tänkt att köras varje natt för hela Sveriges paketflöde vilket 
ställer krav på bra system som klarar en sådan process.   
 

 
Fråga 3.5.2: Vad blir bränslekostnadseffekten av Ruttoptimering?  
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Från avsnitt 7.5.1 framgår det att dagens verksamhet i DO Norrköping bara optimerar utdelning 
av brev. Tingblad säger att ruttoptimeringen vill minimera kostnad och hitta bästa totalkostnad 
för distribution av brev. Ett resonemang som Tingblad för är att kostnad för transporter är starkt 
förknippad med bränsleförbrukning. En kostnadsminimerande modell som PostNord Sverige 
använder, minskar också bränsleförbrukningen och således bränslekostnaderna med 
ruttoptimering. 

 
Fråga 3.5.3: Vilka kostnadseffekter tillkommer med respektive modell? 

 
Från avsnitt 7.5.2 framgår det att modellerna som passar bäst i DO Norrköping är VRP och 
Energy Minimizing-VRP (EMVRP) om huvudsyftet är att minska energianvändningen. 
Varianten av VRP som PostNord Sverige använder är kostnadsminimerande i den mån att 
transportkostnader minskar. Transportkostnader är främst kopplat till kostnad för bränsle, 
slitage och chaufförer (Lumsden 2012). Tingblad säger även att utöver transportkostnader som 
minskar, tillkommer även licenskostnad för programvaran och kostnad för arbetstiden det tar 
att förbereda indata som sedan används i programvaran. För den nya programvaran som tas 
fram för paketflödet, tillkommer också utvecklingskostnader. 
 
EMVRP som föreslås som ett alternativ till VRP syftar till att minska energianvändningen. Det 
innebär att kostnader associerade med energianvändning, exempelvis bränslekostnader, kan 
minska. Däremot tillkommer kostnader för att bygga om eller utveckla en ny programvara. 
EMVRP visar också i tester utförda av Kara et al. (2007) att sträckan som fordonen färdas är 
längre än VRP. Det gör att EMVRP kan leda till högre slitage- och arbetskraftskostnader än 
exempelvis vanlig VRP.  
 
8.5.2 Analys 
Enligt Tingblad använder PostNord Sverige en optimeringsmodell som vill minska 
transportkostnaderna. En stor och given del av transportkostnaderna är de egentliga kostnaderna 
som Lumsden (2012) kategoriserar. Lumsden (2012) menar att egentliga transportkostnader 
mäts som bland annat arbetskraft, förbrukat drivmedel och slitage. Med andra ord använder 
PostNord Sverige en optimeringsmodell som vill minska körsträcka och körtid. Från avsnitt 
7.5.2 framgår det att utdelningsrutterna av brev, som redan optimeras, står för nästan 56 % av 
bränsleförbrukningen. Det innebär samtidigt att 56 % av bränslekostnaderna inte kan sänkas 
och kommer vara oförändrade så länge inte en annan typ av modellering används eller att 
uppsättningen för problemet förändras. Däremot används det idag ingen optimering för 
paketflödet vilket ger stort utrymme för en kostnadsbesparing samtidigt som det kan leda till 
en minskning av energianvändning. McKinnon et al. (2012) menar att ruttoptimering, genom 
minskade transportsträckor, kan minska transportkostnader med upp till 20 %. Om så även 
skulle vara fallet för DO Norrköpings paketflöden motsvarar det en kostnadsbesparing på 278 
391 kr (8,95 % av totala bränslekostnaderna). Däremot är 20 % en väldigt stor besparing som 
dessutom innefattar alla transportkostnader, inte bara bränsle. Även om det saknas en strukturell 
ruttoptimering menar Produktionschef Jörgen Rolf att det ändå görs rutter med någon slags 
logik för det dagliga paketflöde vilket talar emot att effekten i DO Norrköping skulle uppgå till 
20 %.  
 
Om DO Norrköping istället skulle gå vidare och utveckla sin nuvarande ruttoptimering för 
brevflödet mot EMVRP förändras kostnadsbilden något. Paradoxen med EMVRP ligger i att 
energiförbrukningen jämfört med traditionellt VRP är lägre, samtidigt som körd sträcka är 
längre (Kara et al. 2007). EMVRP optimerar således på ett sätt som gör att 
bränsleförbrukningen minskas och möjliggör för fordonen att färdas en längre sträcka. Det 
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innebär att tiden som fordonen brukas blir längre vilket ökar kostnader för arbetskraft och 
längre sträckor ger mer slitage på fordonen. Däremot blir bränslekostnaderna lägre eftersom 
bränsleförbrukningen minskar. Balansen bland de egentliga kostnaderna för EMVRP blir att 
bränslekostnaderna måste minska med så pass mycket att det väger upp ökade slitage- och 
arbetskraftskostnader. Inledningsvis kan en stor förändring bland brevrutterna innebära att 
produktiviteten går ner eftersom brevbärare är vana med sina rutter och vet hur exempelvis 
bästa alternativa rutt ser ut om det är störningar på den ordinarie rutten. Även om 
produktiviteten minskas lite, kan det sett över alla brevrutter leda till att extra kapacitet måste 
hämtas in för att svara mot behovet vilket tillfälligt ger högre kostnader. Att bygga om det 
befintliga ruttoptimeringssystemet som används för brevflödet skulle innebära att en del övriga 
kostnader påverkades. Bland annat skulle det medföra en utvecklingskostnad där mycket ny 
indata skulle behöva samlas in och bearbetas. Det är därför inte troligt att det befintliga 
ruttoptimeringsverktyget skulle bytas ut eller byggas om. Chansen och möjligheterna att 
utveckla det nya ruttoptimeringsverktyget för paketflödet att vara mer energibesparande är då 
betydligt större.   
 
Som nämnt ovan finns de största kostnadseffekterna i paketflödet. I dagsläget finns det enligt 
Produktionschef Jörgen Rolf ingen strukturell optimering för paketflödet. Enligt Tingblad är 
ruttoptimering under utveckling och även den nya ruttoptimeringen skall vara 
kostnadsminimerande. Även om DO Norrköping eftersöker en modell som primärt minskar 
kostnader eller minskar energianvändandet bör både en VRP och EMVRP leda till att egentliga 
transportkostnaderna minskas. En tredje modell som presenteras i avsnitt 3.2.5 men som inte 
anses bidra med konkret energiminskning är den av Sungur et al (2010). Deras modellering 
heter Courier Delivery Problem (CDP) och minskar främst tiden som fordonen brukas. CDP 
utgår från att kunder kan ha ett behov med en viss sannolikhet (Sungur et al. 2010) vilket gör 
att CDP lämpar sig för paketrutterna där behovet inte är lika statiskt jämfört med brevrutterna. 
En nackdel med CDP blir att den överblivna kapaciteten inte kan nyttjas genom att exempelvis 
fördela behovet från en rutt över flera andra rutter. Detta skulle innebära ett nytt problem som 
måste lösas med en ny uppsättning och således frångå den tidigare lösningen. Däremot skulle 
minskad brukstid för fordonen innebära att kostnaderna för arbetskraft skulle minska. Enligt 
Tingblad skall ruttoptimeringen för paketflödet börja användas hösten 2018 vilket innebär att 
utveckling har kommit långt i processen, och sannolikheten att en annan modell skulle användas 
än den som är under utveckling är låg.  
 
Huvudsyftet med ruttoptimeringen som redan används för DO Norrköpings brevflöden och som 
är under utveckling för DO Norrköpings paketflöden är att minska kostnader. 
Kostnadseffekterna för ruttoptimering blir således att transportkostnaderna alltid minskas 
jämfört med om ingen ruttoptimering används. Nackdelen med att det redan används en 
kostnadsminimerande modell för brevflödet är att det förmodligen innebär en kostnadsökning 
om det byts till en modell som primärt minskar energianvändningen. Däremot är möjligheterna 
större för paketflödet som idag inte optimeras på något strukturellt sätt. För paketflödet skulle 
en energiminimerande modell förmodligen också minska kostnaderna men inte lika mycket 
som en strikt kostnadsminimerande modell.  
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9. Resultat 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet för studiens huvudfrågor. I avsnitt 9.1 presenteras 
resultatet för Huvudfråga 1. Avsnitt 9.2 delas in i fem sektioner, en för varje åtgärd. I de olika 
sektionerna presenteras resultatet för både Huvudfråga 2 och Huvudfråga 3.  
 

9.1 Resultat för Huvudfråga 1 
Huvudfråga 1: Hur stor är energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO 
Norrköping i dagsläget? 
 
Energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO Norrköping var 2 367 228 kWh år 
2017. Energianvändningen för respektive fordonstyp presenteras i Tabell 18.  
 

Tabell 18: Energianvändning 2017 

Fordonstyp 
Energianvändning 
(kWh) år 2017 

Andel av total 
energianvändning 

Utdelningsfordon 1 202 194 50,78 % 
Skåpbilar 406 780 17,18 % 
Lastbilar 758 259 32,04 % 
Totalt 2 367 233 100 % 

 

9.2 Resultat för Huvudfråga 2 och Huvudfråga 3 
Huvudfråga 2: Vilka åtgärder kan ge minskad energianvändning för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping?  
 
Huvudfråga 3: Vad blir kostnadseffekten av respektive åtgärd? 
 
9.2.1 Byte av drivmedel 
För DO Norrköpings lätta fordon har ett drivmedelsbyte från Circle K:s miles Diesel till 
Preem:s Preem Evolution Diesel+ undersökts, vilket uppskattas kunna leda till 
energibesparingar inom intervallet 0,78 % (18 500 kWh) till 1,05 % (25 000 kWh) av DO 
Norrköpings totala energianvändning. De tunga fordon i DO Norrköping använder i dagsläget 
ett drivmedel innehållandes 100 % HVO, vilket har ett lågt energiinnehåll. Av denna anledning 
har inget energiminskande drivmedelsbyte kunnat identifieras för tunga fordon. Ett byte till 
Preem Evolution Diesel+ uppskattas leda till kostnadsökningar på cirka 60 000 kr per år, 
förutsatt att PostNord Sverige erhåller lika stor rabatt hos Preem som de gör hos Circle K i 
dagsläget. Hur kostnaderna förändras på lång sikt är däremot starkt kopplat till om och hur 
skattelättnaderna för HVO förändras efter år 2020.  
 
9.2.2 Eco-driving 
Om DO Norrköping utbildar de 158 chaufförerna av lätta fordon som inte är utbildade i Eco-
driving kan det ge en energiminskning på upp till 3,40 % (80 400 kWh). Detta är däremot en 
optimistisk uppskattning då det bland annat förutsätter att ingen av de 158 chaufförerna tidigare 
utbildats i Eco-driving i samband med sin körkortsutbildning eller likande och att samtliga 
chaufförer skall börja köra enligt Eco-drivings principer. I DO Norrköping finns inga hinder 
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mot att  Att utbilda personalen i Eco-driving uppskattas till en engångskostnad på cirka 35 000 
kr samtidigt som Eco-driving kan innebära årliga kostnadsbesparingar upp till 100 000 kr. 
Författarna anser därför att Eco-driving är en lämplig åtgärd att införa i DO Norrköping då det 
både kan resultera i stora energi- och kostnadsbesparingar.   
 
9.2.3 Däck 
Om DO Norrköping börjar kontrollera lufttrycket i däcken kan det innebära att 
energianvändningen minskar med upp till ungefär 2,22 % (52 400 kWh). Kostnaden för att 
kontrollera däcktrycket är näst intill obefintlig och insatsen beräknas till att kunna spara 2,26 
% (70 175 kr) i bränslekostnader. Att kontrollera och korrigera lufttryck i däcken är därför en 
billig åtgärd som bevisligen besparar energi. Däremot är det inte säkert att energibesparingen 
blir så stor som 2,22 % men sannolikt ger korrigerat lufttryck en energibesparing. När dessutom 
kostnaden för insatsen är försumbar är all energibesparing åtgärden leder till bra.  
 
Väljer Norrköping att byta ut befintliga däck och uppgradera till däck med bättre energiklass 
gav analysen att endast beräkningar på däck till lätta fordon var möjlig. Energibesparingarna 
beräknades ligga mellan ungefär 0,74 % (17 520 kWh) respektive 2,50 % (59 170 kWh). 
Kostnadseffekterna uppskattades till ungefärlig kostnadsökning mellan 130 000 - 325 000 kr. 
Att samtliga däck skulle bytas ut och generera en 2,50 % bränsleminskning är inte troligt 
eftersom några däck håller näst högsta tillgängliga energiklassificering. Att nya däck skulle 
köpas in före gamla däck är utslitna är inte heller troligt. Energieffekterna ligger då troligtvis i 
det nedre spannet av energibesparingar och 0,74 % energiminskning uppnås med en relativt 
stor investering på motsvarande 130 000 kr.  
 
9.2.4 Samlastning 
Författarna anser att det finns goda förutsättningar för samlastning i DO Norrköping då 
terminalen i Norrköping behandlar alla brev- och paketflöden i distributionsområdet. I studien 
har ett samlastningsupplägg undersökts där brev samlastas med paket till DO Norrköpings 
företagskunder. Detta upplägg kan leda till en liten energiminskning, men någon exakt siffra på 
energiminskningen har ej fastställts. Med denna typ av samlastning undviks hindret mot att 
leverera paket hem till privatkunder under dagtid, vilket identifierats som ett av de största 
hindren mot samlastning inom DO Norrköping. Om det i framtiden blir möjligt att leverera 
paket hem till privatkunder under dagtid kan DO Norrköping arbeta med samlastning i mycket 
större utsträckning, vilket kan leda till stora energibesparingar. Samlastning kan initialt leda till 
stora investeringskostnader då det kan komma att krävas ombyggnationer av terminalen i 
Norrköping för att möjliggöra samlastning, varför det i dagsläget inte anses vara en ekonomiskt 
hållbar åtgärd sett till den begränsade energibesparingen.  
 
9.2.5 Ruttoptimering 
I DO Norrköping används redan en typ av ruttoptimering för brevflödet. Ruttoptimeringen av 
brevflödet är kostnadsminimerande och vill DO Norrköping uppnå en energibesparing måste 
ett alternativ som är energiminimerande användas. Däremot kan det leda till en kostnadsökning 
där bland annat arbetskraft- och slitagekostnad ökar. Samtidigt medför detta en 
utvecklingskostnad av den nya ruttoptimeringen. Det är inte troligt att DO Norrköping byter 
ruttoptimering för brevflödet, men däremot bör det ses över om inte ruttoptimeringen skall 
utföras oftare för att ligga i fas med ombyggnationer i DO Norrköping.  
 
För paketflödet är en ruttoptimering under utveckling men i nuläget används ingen optimering 
för flödena. Det innebär att både en kostnadsminimerande optimeringsmodell och en 
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energiminimerande optimeringsmodell skulle medföra energi- och kostnadsbesparing. Den nya 
modellen som utvecklas är kostnadsminimerande, men jämfört mot dagens planering av 
paketflödet skulle en kostnadsminimerande modell även minska energianvändningen. 
Effekterna blir därför betydligt större på paketflödet än brevflödet eftersom brevflödet redan 
optimeras och det blir därför viktigt att få igång ruttoptimeringen för paketflödet.  
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10. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras åtgärdsvalet och påverkan av slutresultat, hur systemgränser 
påverkar resultatet, diskussion kring metodens påverkan på resultatet och en avslutande 
diskussion om generaliserbarhet och förslag på hur studien kan fortsättas. 
 

10.1 Diskussion kring åtgärdsval 
Utifrån de direktiv som gavs från PostNord behövde sökandet efter åtgärder påbörjas. Valet föll 
naturligt på att vända sig till kursböcker som använts under utbildningens gång och en lista över 
åtgärder togs fram från Björklund (2012). För att stärka argumentet att åtgärderna var relevanta 
påbörjades en litteraturstudie där ytterligare två källor med åtgärdsförslag upptäcktes i Weijers 
et al. (2012) och Colicchia et al. (2013). Både Weijers et al. (2012) och Colicchia et al. (2013) 
validerade dessutom åtgärder av Björklund (2012) på olika sätt då den första kom från en 
intervjustudie mot företagare och den andra från en litteraturstudie. Björklund (2012) var dock 
den första källan som användes och de två andra källorna var de första som presenterade listor 
med olika åtgärder för att minska bränsleförbrukning eller energianvändning. Valet av åtgärder 
kan därför ha begränsats av att just den valda kombinationen av källor användes. Däremot 
kontrollerades åtgärderna med PostNord vilka var nöjda med de fem åtgärder som valdes ut.  
 
Åtgärderna som valdes syftar främst till att minska energianvändningen med de resurser som 
DO Norrköping innehar med ett bakomliggande kostnadstänk. Det innebär att det aldrig 
utvärderades hur åtgärderna skulle komma att påverka exempelvis leveransservice eller andra 
funktioner. Åtgärder som Samlastning, Ruttoptimering och Eco-driving är samtliga åtgärder 
som kan flytta runt exempelvis leveranstidpunkter och påverka ledtider. Skulle DO Norrköping 
börja använda sig av exempelvis Samlastning ställer det högre krav på förberedelserna innan 
transporterna lämnar. Dessutom är DO Norrköping en del av en större transportkedja och vid 
samlastning gäller att alla inkommande flöden är synkroniserade. Det utreds aldrig hur 
åtgärderna skall implementeras för att uppnå den beräknade effekten som presenteras. 
Omställningarna är oftast långa och exempelvis är sannolikheten att samtliga däck byts 
samtidigt låg. Dock är alla åtgärder tillämpbara på DO Norrköping med de enkla argumenten 
att fordon använder däck, således kan däck bytas ut. Fordonen drivs på någon typ av bränsle 
och då kan bränslet bytas ut och liknande. Ett bakomliggande kostnadstänk ansågs också bidra 
med ett mått på hur trolig en åtgärd faktiskt är att utföra. Ett bra exempel är åtgärden med att 
kontrollera lufttrycket i däcken, vilken har en nästan försumbar insatskostnad samtidigt som 
den visar på ett resultat där bränsleminskning bidrar till minskad energiförbrukning och 
minskade bränslekostnader. 
 
Samtliga åtgärder som undersöktes lyfte också fram några typer av hinder som ett sätt att 
kontrollera trovärdigheten och hur lämpade åtgärden skulle vara för DO Norrköping och 
fordonen. Olika hinder hos olika åtgärder kunde också visa hur troligt att resultatet som 
beräknades fram för varje åtgärd också var det faktiska. Hinder gav således en uppfattning om 
brister eller svagheter i åtgärderna. Om hindren mot åtgärderna var påtagliga och större än 
effekterna som kunde utvinnas från varje åtgärd, innebär det att åtgärden inte är lämplig för DO 
Norrköping. Av de studerade åtgärderna resulterade inga i påtagliga hinder och därför ansågs 
även åtgärderna efter studien vara tillämpbara på DO Norrköping. Det är troligtvis en effekt av 
att systemet hela tiden fanns i åtanke när åtgärderna valdes ut och att samtliga undersökta 
åtgärder var av generell karaktär och minskade energianvändning genom enkla medel som i 
den här studien, att främst minska bränsleförbrukningen.  
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10.2 Diskussion kring systemgränser och studiens avgränsningar 
Systemgränserna för studien valdes av PostNord Sverige då de ansåg att DO Norrköping är en 
bra representation av dess övriga verksamhet i Sverige. En nackdel med systemgränserna som 
författarna identifierat under arbetets gång är DO Norrköpings blandning av stadsmiljö och 
landsbygd. För åtgärderna Eco-driving och Samlastning kan det skilja sig en hel del mellan hur 
det utförs inom städer och på landsbygden, samt vilken effekt det får på energianvändningen. 
Exempelvis är en central handling inom Eco-driving att köra i en hög och jämn hastighet (cirka 
60 km/h). Denna handling är endast möjlig på landsbygden men inom en stad likt Norrköping 
är det inte möjligt eftersom majoriteten av stadskärnan är begränsad till 40 km/h. Vilken effekt 
detta får på energianvändningen är för författarna svårt att avgöra mer än att det rimligtvis inte 
ger lika stora energibesparingar som föreslagits i referensramen. För åtgärden Samlastning 
skiljer även många källor på samlastning inom städer och samlastning för långväga transporter. 
Förutom denna skillnad begränsar även DO Norrköpings infrastruktur lämpligheten för 
samlastning då det enligt PostNord Sverige själva varken är lämpligt eller nödvändigt att 
samlasta inom en stad i Norrköpings storleksklass. För att bättre kunna uppskatta effekterna av 
Eco-driving och Samlastning skulle dessa istället kunna delas upp i åtgärder inom Norrköping 
och åtgärder utanför Norrköping. För åtgärderna Byte av drivmedel, Däck och Ruttoptimering 
har författarna inte identifierat några nämnvärda skillnader mellan städer och landsbygd.  
 
Studien har begränsats till att endast undersöka energianvändningen för utdelningsbilar, 
skåpbilar och lastbilar samt vilken effekt åtgärderna får på dessa fordon. Detta gjordes då beslut 
togs tillsammans med uppdragsgivare att undersöka åtgärder som minskar den totala 
bränsleåtgången i DO Norrköping. Om även elfordon och elcyklar skulle inkluderats i studien 
skulle energikarteringen bättre spegla energianvändningen och energibesparingen för vissa 
åtgärder skulle kunnat öka. Åtgärderna Däck, Samlastning och Ruttoptimering kan alla helt 
eller delvis appliceras på såväl elfordon som elcyklar. Däremot kan det skilja sig en hel del 
mellan effekterna på energianvändningen för exempelvis åtgärden Däck då däcktryck rimligtvis 
inte påverkar energianvändningen för elcyklar och elfordon på samma sätt som det gör för 
utdelningsbilar, skåpbilar och lastbilar. Om elcyklar och elfordon skulle inkluderats i studien 
skulle den bli mer omfattande och tidskrävande, men det skulle kunna resultera i mer korrekta 
uppskattningar av energianvändning och energibesparing. Däremot skulle inkludering av 
elfordon i studien medföra att strategin med att främst undersöka åtgärder som primärt är 
bränsleminskande behöva revideras. Vilket författarna främst valde med anledning av det breda 
utbudet av litteratur som finns på området.   

10.3 Metoddiskussion 
Insamlingen av empiri bestod huvudsakligen av intervjuer, löpande kontakt med PostNord 
Sverige och till viss del även mätningar och kontroll av fordonen, vilket utfördes av författarna. 
Ursprungsplanen med intervjuerna var att för varje åtgärd intervjua den person inom PostNord 
Sverige med bäst kunskap på området, och genomföra en omfattande intervju som för studien 
täcker samtliga relevanta aspekter av åtgärden. Trots goda förberedelser av såväl författarna 
som intervjuobjekten insåg författarna ganska snabbt att intervjuerna inte var tillräckligt 
omfattande och att det därför var nödvändigt att följa upp intervjuerna med kompletterande 
frågor via mail. Mailkorrespondensen mellan författarna och intervjuobjekten har i somliga fall 
blivit väldigt utdragen vilket inneburit att empiriinsamlingen tagit längre tid än planerat. För att 
undvika detta hade författarna exempelvis kunnat genomföra en mer omfattande förstudie så 
att intervjufrågorna skulle kunnat täcka samtliga relevanta aspekter.  
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En annan aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är valen av intervjuobjekt. De personer 
som intervjuats är alla väldigt kunniga på det specifika område som respektive intervju berörde, 
men de är alla högt uppsatta tjänstemän. Det skulle för studien även kunnat vara intressant att 
få chaufförer och terminalarbetares syn på åtgärderna. Detta skulle kunnat ge en bättre bild av 
nuläget och hur verksamheten fungerar i praktiken i DO Norrköping. För exempelvis åtgärden 
Eco-driving skulle chaufförer som i dagsläget är utbildade i Eco-driving kunnat intervjuats för 
att undersöka i vilken utsträckning de faktiskt kör enligt Eco-drivings principer. För samtliga 
åtgärder skulle även chaufförer och terminalarbetares åsikter vara intressant för att identifiera 
hinder och risker med respektive åtgärd.  
 
Författarnas egna empiriinsamling var begränsad till åtgärden Däck, och bestod av mätningar 
av däcktryck samt kontroll av däckens energiklass. Författarna valde att endast genomföra 
mätningarna och kontroll på 30 fordon; 10 utdelningsbilar, 10 skåpbilar och 10 lastbilar. Då det 
totalt finns 81 utdelningsbilar, 20 skåpbilar och 13 lastbilar kan det för framförallt 
utdelningsbilar ifrågasättas hur väl dessa mätningar speglar verkligheten. Begränsningen till att 
endast mäta 30 fordon gjordes då denna typ av empiriinsamling var tidskrävande, det påverkade 
verksamheten i DO Norrköping samt att författarna ansåg att det för studien gav tillräckligt bra 
mätdata.  

10.4 Generaliserbarhet och framtida studier 
Studiens resultat är baserad på observationer och datainsamlingar från området DO Norrköping 
vilket gör att studiens generaliserbarhet i större utsträckning är osäker. Däremot är åtgärderna 
så pass generella att de skulle kunna tillämpas på ett annat transportbolag och är i sitt 
grundutförande generaliserbara. Studien visar att åtgärderna kan minska energianvändningen 
och att andra transportbolag bör kunna minska sin energianvändning med samma åtgärder.  
 
Procentuella förändringar bygger till stor del på lokalt insamlade data. Visserligen anser 
PostNord Sverige att DO Norrköping är ett representativt område för hela verksamheten. 
Resultatet kan vara användbart inom hela företaget men däremot kan exempelvis fördelningen 
mellan olika fordonstyper och fordonsmodeller variera, dock skall verksamheten för PostNord 
Sverige vara lik verksamheten i DO Norrköping vilket möjliggör för att åtgärderna bör ge 
liknande resultat i stor skala. En stor del av PostNord Sveriges verksamhet är brevhantering, 
vilket i en nationell omfattning är sällsynt för andra företag.  
 
I Sverige är PostNord Sverige ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten vilket gör 
företagets flöden unika. Det betyder att resultatet är svårt att applicera på andra företag eftersom 
flödet av brev består av ett statiskt behov där hushåll och arbetsplatser skall besökas nästintill 
dagligen. För att göra resultatet mer generaliserat skulle studien behövas kompletteras med 
liknande studier från andra distributionsområden inom PostNord Sverige men också med 
liknande studier från andra företag med liknande flöden vilket bör vara möjligt eftersom 
åtgärderna är generella.  
 
Efter att studiens syfte fastställts framgick det under följande litteraturstudie att stor potential 
finns bland åtgärderna Samlastning och Ruttoptimering. Studiens resultat konkretiserar inte 
heller effekterna av de åtgärderna. Under studien bestämdes att det de fem undersökta 
åtgärderna skulle få lika mycket utrymme i studien och en fördjupning av Samlastning och 
Ruttoptimering var således inte möjlig. Ett förslag till en framtida studie som bygger vidare på 
den här studien är därför en fördjupning av potentialerna inom Samlastning och Ruttoptimering. 
Ett annat alternativt är en studie som undersöker hur åtgärderna påverkar andra aspekter mer 
än energibesparing och kostnad.  
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11. Slutsats 
 
Här presenteras studiens slutsats som ett svar på det syfte som formulerats. 
 
 
Studiens syfte var att: 
 
“Syftet med studien är att identifiera logistiska åtgärder som ämnar minska energianvändandet 
för PostNord Sveriges transporter i Norrköping. Vidare syftar arbetet till att utvärdera 
åtgärderna med hänsyn till energiförändring och kostnad.”  
 
Studien identifierade fem stycken åtgärder som enligt teorin skulle minska energianvändningen 
främst genom att minska bränsleförbrukningen. Att minska bränsleförbrukning leder både till 
minskad energianvändning och minskade bränslekostnader. De fem åtgärder som identifierades 
var Byte av drivmedel, Eco-driving, Däck, Samlastning och Ruttoptimering. Samtliga åtgärder 
gav en uppskattad energiminskning medan kostnadsbilden varierade mellan de olika 
åtgärderna. Energiminskningen från respektive åtgärd är i många fall den potentiellt största 
besparingen som kan utvinnas och uppstår då åtgärderna genomförs helt och hållet. Studiens 
resultat och åtgärdernas effekter går att se nedan i tabell 19. 
 

Tabell 19: Sammanställning av resultat 

Åtgärd 
Uppskattad 
energiminskning Uppskattad kostnadsförändring 

Byte av drivmedel 0,78 % - 1,05 % Kostnadsökning på cirka 60 000 kr. 
Eco-driving <3,40 % Kostnadsbesparingar upp till 100 

000 kr.  
Däck, kontrollera lufttryck 
 
 
Däck, byta däck 

<2,22 % 
 
 

0,74 % - 2,50 % 

Kostnadsbesparingar upp till 70 000 
kr. 
 
Investeringskostnad för att 
uppgradera energiklassificering. 

Samlastning Liten energiminskning Stora investeringskostnader. 
Ruttoptimering Energiminskning Kostnadsbesparingar. 
 
 
Med hänsyn till åtgärdernas potentiella energibesparing och kostnadspåverkan rekommenderas 
PostNord Sverige i DO Norrköping att fokusera på åtgärderna i följande ordning Däck, Eco-
driving och Byte av drivmedel. Åtgärderna är enkla att genomföra och ger en energibesparing 
samtidigt som det inte kräver en stor investering. Kontroll av däck och utbildningar i Eco-
driving har en nästintill försumbar investeringskostnad. Byte av däck kan ge en liten 
kostnadsökning eftersom energiklass B är något dyrare än klasserna under. Däremot måste ändå 
däck bytas ut och kostnaden blir mellanskillnaden. Byte av drivmedel påverkas av regleringar, 
skattebestämmelser och rabatter men ger en energibesparing till eventuellt en liten investering. 
Samlastning och Ruttoptimering är åtgärder som kräver desto större investeringar men kan 
potentiellt ge stora energibesparingar. Däremot bör dessa åtgärder utredas mer i detalj innan de 
kan rekommenderas till PostNord Sverige.  
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Bilaga A 
Sammanställningar av Huvudfrågor, Frågor och Empirifrågor 
Huvudfråga 1: Hur stor är energianvändningen för PostNord Sveriges transporter i DO 
Norrköping i dagsläget? 
 

Fråga 1.1: Hur stor är den totala bränsleåtgången för fordonen i DO Norrköping? 
Fråga 1.1.1: Vad är den genomsnittliga bränsleförbrukningen för 
utdelningsbilar, skåpbilar respektive lastbilar? 
Fråga 1.1.2: Hur lång är den totala körsträckan för utdelningsbilar, skåpbilar 
respektive lastbilar? 

Fråga 1.2: Vilka energiinnehåll har drivmedlen som fordonen i DO Norrköping 
använder? 

Fråga 1.2.1: Vilka dieselblandningar använder fordonen i DO Norrköping? 
Fråga 1.2.2: Använder ett fordon alltid samma dieselblandning?  

Huvudfråga 2: Vilka åtgärder kan ge minskad energianvändning för PostNord Sveriges 
transporter i DO Norrköping? 

Fråga 2.1: Vilken effekt kan åtgärden Byte av drivmedel få på energianvändningen? 
Fråga 2.1.1: Vilka drivmedel är fordonens motorer godkända för? 
Fråga 2.1.2: Vilka godkända drivmedel finns tillgängliga i Norrköping? 
Fråga 2.1.3: Vilka godkända drivmedel som finns tillgängliga i Norrköping har 
ett lägre energiinnehåll än det som används i dagsläget? 
Fråga 2.1.4: Vilka hinder finns det mot att byta drivmedel?   

Fråga 2.2: Vilken effekt kan åtgärden Eco-driving få på energianvändningen? 
 Fråga 2.2.1: Hur många chaufförer är inte utbildade i Eco-driving? 

Fråga 2.2.2: Vilken kategori fordon är de icke-utbildade chaufförerna kopplade 
till? 

 Fråga 2.2.3: Hur ofta utbildar DO Norrköping chaufförer i Eco-driving? 
 Fråga 2.2.4: Hur följer DO Norrköping upp utbildning i Eco-driving?  

Fråga 2.2.5: Vilken typ av växellåda är fordonen i DO Norrköping utrustade 
med? 
Fråga 2.2.6: Finns det några hinder mot att genomföra utbildningar inom Eco-
driving och att använda Eco-driving? 

Fråga 2.3: Vilken effekt kan åtgärden Däck få på energianvändningen? 
 Fråga 2.3.1: Vilken energiklass har DO Norrköping på sina däck? 
 Fråga 2.3.2: Vilket däcktryck är rekommenderat för DO Norrköpings däck?  
 Fråga 2.3.3: Vilka däcktryck har DO Norrköping på sina däck?  
 Fråga 2.3.4: Finns det några hinder mot att byta däck?  

Fråga 2.3.5: Finns det några hinder mot att införa rutiner för att kontrollera 
däcktryck?  

Fråga 2.4: Vilken effekt kan åtgärden Samlastning få på energianvändningen? 
Fråga 2.4.1: Hur arbetar DO Norrköping med samlastning i dagsläget?  
Fråga 2.4.2: Vilka samlastningsupplägg lämpar sig för DO Norrköping? 
Fråga 2.4.3: Vilka hinder finns det för DO Norrköping att arbeta med 
samlastning? 

Fråga 2.5: Vilken effekt kan åtgärden Ruttoptimering få på energianvändningen?  
 Fråga 2.5.1: Hur arbetar DO Norrköping med ruttoptimering i dagsläget? 
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Fråga 2.5.2: Vilken typ av modellering använder DO Norrköping i dagsläget? 
 Fråga 2.5.3: Vilken typ av modellering är DO Norrköping intresserade av?
 Fråga 2.5.4: Vilka hinder finns det mot ruttoptimering  

Huvudfråga 3: Vad blir kostnadseffekten av respektive åtgärd? 
Fråga 3.1: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Byte av drivmedel bli?  

Fråga 3.1.1: Vad är literpriset för det nuvarande drivmedlet? 
Fråga 3.1.2: Vad är literpriset för det föreslagna drivmedlet? 
Fråga 3.1.3: Vilka rabatter har PostNord Sverige hos de aktuella 
drivmedelsleverantörerna? 

 Fråga 3.1.4: Hur påverkas övriga transportkostnader av ett drivmedelsbyte? 
Fråga 3.2: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Eco-driving bli? 

Fråga 3.2.1: Vad blir förändring i bränslekostnad från Eco-driving?  
Fråga 3.2.2: Hur påverkas övriga transportkostnader av Eco-driving?  

Fråga 3.3: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Däck bli? 
 Fråga 3.3.1: Vad kostar de rekommenderade däcken? 
 Fråga 3.3.2: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att byta däck? 

Fråga 3.3.3: Vad blir effekten på bränslekostnaden av att upprätthålla korrekt 
lufttryck? 

 Fråga 3.3.4: Vad blir den uppskattade kostnaden för att byta däckleverantör?  
Fråga 3.4: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Samlastning bli? 
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Fråga 3.4.5: Hur påverkas övriga transportkostnader av Samlastning? 

Fråga 3.5: Vad kan den totala kostnadseffekten av åtgärden Ruttoptimering bli? 
 Fråga 3.5.1: Vad kostar ett ruttoptimeringsprogram? 
 Fråga 3.5.2: Vad blir bränslekostnadseffekten av Ruttoptimering?  

 Fråga 3.5.3: Vilka kostnadseffekter tillkommer med respektive modell? 
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Bilaga B 
Intervjufrågor och intervjupersoner 
Intervjufrågor till Produktionsutvecklingschef Mikael Tingblad 
� Hur arbetar PostNord Sverige med samlastning runt om i landet? 
� Hur skiljer sig samlastning inom städer och på landsbygden? 
� Hur arbetar DO Norrköping med samlastning i dagsläget?  
� Vilken typ av samlastning lämpar sig för DO Norrköping?  
� Vilka generella hinder finns det mot samlastning? 
� Vilka hinder finns det för DO Norrköping att arbeta med samlastning?  
� Hur påverkas kostnader för lastning och omlastning av samlastning? 
� Hur påverkas övriga kostnadsposter av samlastning? 
� Hur kan administration- och planeringskostnader påverkas av samlastning? 
� Hur arbetar DO Norrköping med ruttoptimering i dagsläget? 
� Vilken typ av modellering använder DO Norrköping i dagsläget? 
� Vilken typ av modellering är DO Norrköping intresserade av? 
� Vilka hinder finns det mot ruttoptimering? 
� Vad kostar ett ruttoptimeringsprogram? 
� Vilka kostnadseffekter tillkommer med respektive modell? 

Intervjufrågor till Produktionschef Jörgen Rolf 
� Vilka drivmedel är fordonen i DO Norrköping godkända för? 
� Vilken diesel använder fordonen i DO Norrköping? 
� Använder ett fordon alltid samma diesel?  
� Hur många chaufförer är inte utbildade i Eco-driving? 
� Vilken kategori fordon är de icke-utbildade chaufförerna kopplade till? 
� Hur ofta utbildar DO Norrköping chaufförer i Eco-driving? 
� Hur följer DO Norrköping upp utbildning i Eco-driving? 
� Hur påverkas övriga transportkostnader av Eco-driving?  
� Finns det några hinder mot att införa rutiner för att kontrollera däcktryck?  
� Hur arbetar DO Norrköping med samlastning i dagsläget?  
� Vilken typ av samlastning lämpar sig för DO Norrköping? 
� Vilka hinder finns det för DO Norrköping att arbeta med samlastning? 
� Hur stora är slitagekostnaderna per kilometer för fordonen i DO Norrköping? 
� Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för chaufförer i DO Norrköping? 
� Vilka hinder finns det mot ruttoptimering? 

Intervjufrågor till Miljöchef Mårten Sjölin 
� Vilka rabatter har PostNord Sverige hos drivmedelsleverantörer? 
� Vilka hinder finns det mot att byta drivmedel? 
� Hur påverkas övriga transportkostnader av ett drivmedelsbyte? 
� Finns det några hinder mot att genomföra utbildningar inom Eco-driving och att 

använda Eco-driving? 
� Vad blir den uppskattade kostnaden för att byta däckleverantör?  



 iv 

Intervjufrågor till Miljöspecialist Henrik Boding 
� Finns det några hinder mot att byta däck?  
� Vad blir den uppskattade kostnaden för att byta däckleverantör?  

Intervjufrågor till Produktionschef Jörgen Hollertz 
� Hur många chaufförer är inte utbildade i Eco-driving? 
� Hur ofta utbildar DO Norrköping chaufförer i Eco-driving? 
� Hur följer DO Norrköping upp utbildning i Eco-driving?  

 


