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Sammanfattning 
Effektivare transporter i stadskärnorna är något som citylogistik har som huvudsyfte då 
det är många godstransporter inne i städerna som bidrar till trängsel. Ett förslag för 
förbättrad citylogistik är att flera distribuerande företag skickar sitt gods till en 
omlastningscentral där godset sorteras och lastas om innan leverans in till city. Genom 
att flera företag använder sig av en omlastningscentral minskar behovet av fordon då 
fyllnadsgraden, som ofta är låg vid transport inne i city, ökar vid samlastning av varor 
och fordonsbehovet minskar. 
 
Syftet med detta arbete är att utföra en kostnads- och nyttoanalys, cost-benefit analysis, 
detta för att kunna undersöka vilka effekter det finns av att införa samdistribution av 
varor inne i city men även att föra en diskussion kring vad denna typ av distribution kan 
leda till för de medverkande företagen och dess logistikkedja.  Det kommer även en 
diskussion kring hur kostnads- och nyttoanalys kan användas för att fungera i andra 
städer, då stor del av data till detta arbete kommer från tidigare rapporter om 
samdistribution i Linköping city. I en kostnads- och nyttoanalys vägs kostnaderna och 
nyttorna mot varandra för att på så sätt se vilken av dessa som väger tyngst. Om 
nyttorna väger tyngre än kostnaderna så kommer projektet som är tänkt att genomföras 
att gynna samhället och det är då av intresse för de flesta parter att genomföra 
förändringen eller projektet.  
 
Rapporten ger en tydlig bild av vilka de stora kostnaderna samt nyttorna är med att 
genomföra samdistribution i city och vad detta kan leda till längre bak i logistikkedjan 
för de distribuerande företagen. Resultatet visar på att nyttorna överstiger kostnaderna 
och att införandet av samdistribution inne i city därav kommer att gynna samhället. Den 
största kostnaden består i en omlastningscentral med tillhörande kostnader för denna 
och de största nyttorna är en förbättrad miljö där utsläpp, trängsel och buller blir mindre.  
 
Förslag till vidare forskning består främst i att undersöka hur leveransservicen påverkas 
av att som företag använda sig av samdistribution. Detta för att kunna säkerställa att 
samdistribution är rätt steg i riktningen mot en bättre miljö, både idag och i framtiden.   
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Abstract  
More efficient transport in city centers is something that city logistics has as main 
objective when many freight transports in the cities contributes to congestion. A 
suggestion for improved city logistics is that several distribution companies send their 
goods to a trans-shipment central where the goods are sorted and reloaded before 
delivery to the city. When several companies use a trans-shipment central this will 
reduce the need of vehicles when the filling degree, which is often low during transport 
into city, increase for groupage traffic of goods and the demand of vehicle decreases. 
 
The purpose of this work is to perform a cost-benefit analysis in order to investigate 
which the effects are by introduce joint distribution of goods into city. But also to have 
a discussion about what this type of distribution can lead to for the participating 
companies and their supply chain. There will also be a discussion of how cost-benefit 
analysis can be used in other cities, when a key part of the data for this work comes 
from previous reports of joint distribution in Linkoping. In a cost-benefit analysis costs 
and benefits are weigh against each other to see which of these weighs the most. If the 
benefits are higher than the costs, the project is intended to be implemented to benefit 
the society. 
 
The report specify the major costs and benefits to implement joint distribution into city 
and what this can lead to further back in the logistics chain for the distribution 
companies. The results show that benefits exceed the costs and the introduction of joint 
distribution inside city will benefit society. The biggest cost consists of a trans-shipment 
central with associated costs for this and the largest benefits are an improved 
environment where emissions, congestion and noise will be decreased. 
 
Suggestions for further research is primarily to investigate how the delivery service is 
affected for the companies which use the joint distribution. This is to ensure that the 
joint distribution is the right step towards a better environment, both today and in the 
future. 
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1. Inledning 
Sveriges vägtrafik står idag för en tredjedel av utsläppen som bidrar till en ökad 
växthuseffekt (Naturvårdsverket, 2014). Förslag till att minska transporternas påverkan 
på miljön är bland annat att använda sig av andra bränslen såsom t.ex. biogas, naturgas, 
metanol och etanol, dock är fordon som drivs med dessa medel i genomsnitt dyrare än 
fordon som drivs på bensin eller diesel. Att som företag använda sig av intermodala 
transporter, där fler än ett transportslag används vid transport av varor är även det ett 
förbättringsförslag. Järnvägstransporters fördel är att de kan ta stora volymer till en låg 
transportkostnad och detta transportslag är även mer miljövänligt än vägtransport och 
flyg. Dock tar det längre tid för leverans på järnväg vilket leder till högre 
kapitalbindning för företag och längre ledtid för kund. Andra förslag är 
infrastrukturförbättringar, förbättringar av teknik för fordonen samt ett effektivare 
resursutnyttjande av transporterna (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Många vägtransporter har en fyllnadsgrad på 50 procent, denna procentsats skulle kunna 
vara högre med samordnad planering. Ett problem som finns i stadskärnorna idag är att 
det är mycket fordon på liten yta vilket bidrar till problem som buller, utsläpp samt 
trängsel. Då många av godstransporterna har låg fyllnadsgrad ger detta många onödiga 
transporter inne i städerna. Meningen med citylogistik är att uppnå effektivare 
godstransporter i stadskärnorna. Förslag till förbättring kring citylogistiken är bland 
annat att distribuerande företag ska börja samdistribuera sina varor till kund för att på så 
sätt öka fyllnadsgraden i fordonen och därmed minska antalet fordon inne i city. I 
dagsläget står miljöfrågorna mycket i fokus, genom att samdistribuera leveranser till 
kund kommer detta på lång sikt ge en bättre miljö med mindre utsläpp samt att det 
skulle bidra till en trevligare stadsmiljö (Jonsson & Mattsson, 2011)(Oskarsson, Ekdahl 
& Aronsson, 2013). 

 

År 2004 utfördes ett projekt vid namn SAMLIC (Samdistribution med lastbil i city). 
Detta projekt undersökte företags inställning till  samdistribution samt hur en samordnad 
varudistribution skulle fungera inne i Linköpings city. Det var tre företag som 
medverkade under 9 veckor där de samlastade sina varor till kund. Mätningar och 
undersökningar gjordes under projektets gång för att se vad samdistribution kunde leda 
till. Resultatet av detta projekt kommer att presenteras mer under avsnitt 3.4  SAMLIC – 
Samdistribution med lastbil i city. Resultatet från SAMLIC-rapporterna kommer bland 
annat att ligga till grund för de beräkningar som kommer att utföras. Genom att utföra 
en kostnads- och nyttoanalys kan man tydligt se om nyttorna överväger kostnaderna av 
en förändring och om det då kommer att gynna samhället, i detta fall till en mer 
trevligare stadsmiljö med mindre trafik, buller, utsläpp och trängsel.     
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1.1 Syfte 

Syftet är att genomföra en kostnads- och nyttoanalys av samdistribution i city. Denna 
analys ska tydligt visa på de kostnader och nyttor samdistribution kan resultera i 
inklusive vad konsekvenserna kan bli längre bak i logistikkedjan för företag vid val av 
samdistribution av sina varor. Diskussion kommer även att föras kring hur kostnads- 
och nyttoanalys kan användas för denna typ av problem, vad som krävs för att andra 
städer ska kunna genomföra analysen. Detta då tidigare samdistributionsprojekt utförts i 
Linköping och information och data hämtas därifrån till detta examensarbete. 
 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts för examensarbetet är att inga fördjupningar i de tekniska 
systemen har utförts, detta då det skulle vara för omfattande samt kräva mycket tid. 
Avgränsningar gäller även de kostnader samt nyttor som anses som komplexa, de 
kommer inte att beräknas men de kommer att behandlas och diskuteras. Det finns även 
begränsning gällande typen av fordon, i detta arbete är fordonskostnaderna beräknade 
på en genomsnittsbil som användes under försöken år 2004. 
 

1.3 Källor 

Litteraturstudie av böcker, tidskrifter och vetenskapliga artiklar kommer att krävas för 
att kunna utföra examensarbetet. Den främsta litteraturstudien kommer att bestå av 
kostnads- och nyttoanalys, detta för att förstå hur man går till väga vid dessa analyser 
och vad man bör tänka på. Vetenskapliga artiklar kommer att användas för att visa på de 
forskningsresultat som finns inom samdistribution och kostnads- och nyttoanalys. 
Examensarbetet kommer även att utgå ifrån ett flertal rapporter där samdistribution 
behandlas, från dessa kan information fås av vad tidigare projekt har resulterat i och vad 
dessa författare tycker man borde undersöka mer gällande samdistribution.  
 
Den främsta litteraturen kommer av Bengt Mattsson (2006), Kostnads-nyttoanalys för 
nybörjare och Ginés de Rus (2010), Introduction to cost-benefit analysis: looking for 
reasonable shortcuts gällande kostnads-och nyttoanalys och hur man genomför denna. 
Viss information kommer även hämtas av Lars Hultkrantz och Jan Nilsson (2008), 
Samhällsekonomisk analys: en introduktion till mikroekonomin.  
 
Stegen vid genomförandet av en kostnads-och nyttoanalys kommer att sammanställas 
för att passa detta examensarbete. Vid beräkning kommer information angående 
aktuella kalkylvärden samt beräkningshandledning att hämtas från Trafikverket (2014), 
från ASEK 5.1. Examensarbetet kommer även hämta information om tidigare projekt 
angående samdistribution, dessa rapporter är från VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) och dessa är av Eriksson, Karlsson m.fl. (2006). SAMLIC – 
Pilotförsöket samt Eriksson, Lundgren & Svensson (2006). Implementering av SAMLIC 
– Förslaget och processen.  
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1.4 Källkritik  

Litteraturen som används i detta examensarbete är alla skrivna av professorer inom 
nationalekonomi samt att litteraturen av Bengt Mattsson (2006), Kostnads-nyttoanalys 
för nybörjare, som tidigare har använts som kurslitteratur på universitetet. Då den 
använda litteraturen tar upp liknande fakta anses informationen vara tillförlitlig. 
Kalkylvärdena samt beräkningshandledningen kommer, som tidigare nämnts, från 
Trafikverket som arbetat fram dessa värden. ASEK-gruppen som arbetar med dessa 
kalkylvärden har arbetat med detta under lång tid och har därför erfarenhet. Den senaste 
versionen, ASEK 5.1, utkom under år 2014 så de använda värdena anses vara relevanta. 
Rapporterna från VTI används som information om hur tillämpningen av 
samdistribution har fungerat under tidigare projekt, då detta är en statlig myndighet, 
precis som Trafikverket, anses även denna källa tillförlitlig.    
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2. Kostnads- och nyttoanalys 
I detta avsnitt kommer viss historisk information om kostnads- och nyttoanalys att 
behandlas men även en mer utförlig beskrivning av vad det är och hur analysen kommer 
genomföras i detta arbete. 
 

2.1 Historia 

Kostnads- och nyttoanalys har sitt ursprung i utilitarismen som kortfattat går ut på att 
förändringar i samhället ska ge den ”största möjliga lyckan åt störst möjliga antal” citat 
av Jeremy Bentham (Bentham, 1789, citerad i Mattsson, 2006, s. 242). Startskottet för 
kostnads- och nyttoanalysen sägs ofta vara år 1844 då fransmannen Jules Dupuit skrev 
en rapport där han bland annat behandlade samhällets nytta och hur denna mäts av 
betalningsviljan av förändringar i samhället. Dessa utgör betydande delar i dagens 
kostnads- och nyttoanalys (Mattsson, 2006). 
 
Det fanns även andra som var intresserade av samhällets välfärd, enligt Vilfredo Pareto 
bestod en ökad välfärd i att om en individ fick det bättre av en förändring, utan att 
någon annan får det sämre, så ska det klassas som en förbättring av samhället. Genom 
detta synsätt som benämns Pareto-kriteriet kan man undersöka hur välfärden i ett 
samhälle har förändrats. Det är dock svårt att använda sig av detta kriterium då det vid 
förändring oftast brukar bidra till en försämring för någon part. Hicks/Kaldor-kriteriet är 
en utveckling av Pareto-kriteriet som även behandlar att det finns vinnare och förlorare 
av en förändring i samhället. Vinnarna är de som får ta del av förbättringarna medan 
förlorarna står för kostnaderna. För en ökad välfärd ska fördelarna av en förändring 
kompensera kostnaderna, dock tar detta kriterium inte upp vilka som innefattas av 
vinnarna och förlorarna (Mattsson, 2006). 
 
Det sista kriteriet som är en utveckling av det förra är det så kallade Littlekriteriet som 
innefattar Hicks/Kaldor-kriteriet men det ska även ta hänsyn till vilka som påverkas av 
en förändring, att fördelningen av effekterna blir jämn. Kostnads- och nyttoanalysen 
hade sitt stora genombrott under 1950-talet och då i USA. Det tog tills mitten av 1960-
talet innan kostnads- och nyttoanalys blev mer allmänt känt och började att användas i 
Sverige som beslutsunderlag och då främst av Vägverket, nuvarande Trafikverket 
(Mattsson, 2006)( Rus, 2010). 
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2.2 Kostnads- och nyttoanalys idag 

Kostnads- och nyttoanalys, även kallat samhällsekonomisk analys, mer känt med den 
engelska översättningen, cost-benefit analysis, förkortat CBA, består i att ställa 
kostnaderna och nyttorna mot varandra för att på så sätt se vilka av dessa som väger 
tyngst. Analysen är tänkt att användas vid val om att genomföra ett projekt eller en 
åtgärd, om detta lönar sig eller ej. Detta då det ger beslutsfattare ett beslutsunderlag om 
vad kostnaderna samt nyttorna har för effekter för samhället. Samhället definieras som 
de personer som påverkas av projektet eller åtgärden, detta kan vara personer inom ett 
geografiskt område där projektet ska genomföras, men det kan även bestå av hela 
världen beroende på projektet (Mattsson, 2006).  
 
Effekterna beräknas i monetära termer, exempelvis i SEK, men vissa effekter kan vara 
svåra att kvantifiera och värdera. Dessa effekter ska ändå tas med kostnads- och 
nyttoanalysen då detta ger beslutsfattarna mer information om vad implementering av 
ett projekt kan leda till. Det som är viktigt att vara uppmärksam på vid genomförandet 
av en kostnads- och nyttoanalys är behandling av effekterna. De kan vara svårt att få 
med alla effekter då vissa kan glömmas bort men även att man dubbelräknar andra 
effekter vilket kan leda till ett missvisande beslutsunderlag. Nyborg (2014) menar att en 
kostnads- och nyttoanalys är bra för att få beslutsfattarna att bli införstådda med vad ett 
projekt skulle kunna leda till, främst i monetära termer. Då denna term är mest begriplig 
att förstå sig på och bilda sig en uppfattning om. Dock har vissa effekter som en 
förbättrad miljö eller förbättrad hälsa hos människor vissa svårigheter vid värdering då 
det inte har ett marknadspris. Det går i många fall att värdera i monetära termer men det 
är av stor vikt att presentera dessa effekter vid ett projekt så att de inte försummas. 
 
För att vilja genomföra ett projekt eller åtgärd så ska nyttorna, alltså fördelarna väga 
tyngre än kostnaderna, då kommer samhället att gynnas. Se bild nedan där kostnaderna 
och nyttorna vägs mot varandra i en vågskål, där även exempel på kostnader och nyttor 
finns med (Hultkrantz & Nilsson, 2008)(Mattsson, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Samhällsekonomisk våg. 
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Vid värdering av effekter brukar man inom kostnads- och nyttoanalys tala om 
samhällets betalningsvilja eller kompensationskrav. Samhällets betalningsvilja samt 
kompensationskrav, på engelska willingness to pay (WTP) och willingness to accept 
(WTA). Betalningsvilja består i vad samhället är beredda att betala för att få en 
förbättring och kompensationskravet består i vad samhället är villiga att acceptera för en 
försämring (Hultkrantz & Nilsson, 2008). Skillnaden mellan vad samhället är villiga att 
betala och vad de faktiskt betalar för ett projekt eller åtgärd kallas konsumentöverskott. 
Medan producentöverskott beskriver vad företag har för intäkt i jämförelse mot den 
rörliga kostnaden, alltså intäkt minus rörlig kostnad (Mattsson, 2006). 
 
För att kunna bestämma det samhälleliga överskott (SS) summeras 
konsumentöverskottet och producentöverskottet. Samhälleliga överskott (surplus) består 
då alltså i värdet av nyttorna minus kostnaderna av en förändring och man kan då se om 
samhället gynnas eller inte (Mattsson, 2006). 
 
Ekvationen nedan är hämtad från Rus, 2010 och beskriver tydligare vad som tidigare 
har benämnts, då det oftast finns fler faktorer som påverkar det samhälleliga överskottet. 
De samhälleliga överskottet fås fram genom att summera de olika aktörernas ökade eller 
minskade överskott över olika tidsperioder t, över projektets livslängd. För att sedan 
multiplicerade detta med diskonteringsräntan (δt). De olika termerna nedan står för 
konsumenter (CS) där skillnaden är mellan vad de är villiga att betala och vad de 
faktiskt betalar. Skattebetalare (GS) står för skatteintäkter minus statliga utgifter. 
Kapitalägare (OS) benämns ofta som producenter och deras överskott, vilket även 
ibland kan benämnas som (PS). Arbetare (LS) och markägare (RS) står för löne- och 
markintäkter, medan resten av samhället (ES) ges av yttre effekter såsom renare luft, 
bättre miljö eller ökad säkerhet (Rus, 2010). 
 
 
 ∆鯨鯨 =  ∑ ���

�=0 岫∆系鯨� + ∆�鯨� + ∆頚鯨� + ∆詣鯨� + ∆迎鯨� + ∆�鯨�岻 

 
 
 
∆ = Ökning eller minskning av överskott (surplus) 
δt = Diskonteringsränta 
t = Tidsperiod 
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Litteratur kring kostnads- och nyttoanalys brukar behandla olika steg för genomförande 
av analysen. Detta examensarbete kommer att kombinera stegen från Mattsson (2006) 
samt från Rus (2010). Vissa av stegen är sammansatta medan vissa av dem är borttagna 
då de inte är nödvändiga i detta arbete. Stegen som kommer att behandlas i denna 
rapport under kapitel 4. Kostnads- och nyttoanalys över samdistribution i city, redovisas 
i tabellen nedan. 
 
 
Tabell 1. Stegen för utförandet av en kostnads- och nyttoanalys. 
 
 

Steg 1: Definiera samhället samt undersök alternativ 

Steg 2: Identifiera kostnader och nyttor 

Steg 3: Kvantifiera samt värdera kostnader och nyttor 

Steg 4: Diskontera kostnader och nyttor 

Steg 5: Känslighetsanalys 

Steg 6: Rekommendationer 

 
 
 

2.3 ASEK:s kalkylvärden och beräkningshandledning 

Som hjälp vid beräkningar av effekter hämtas värden från ASEK. ASEK-gruppen 
(Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler och analysmetoder inom 
transportsektorn) arbetar med att ta fram kalkylvärden vid samhällsekonomiska 
analyser. Genom att gruppen tar fram kalkylvärden som är gemensamma för alla inom 
transportsektorn kan dessa användas som en gemensam utgångspunkt vid arbetet vid 
beräkning av nya projekt. Varje år revideras rapporten och ungefär vart tredje till fjärde 
år kommer en större uppdatering, i dagsläget är det ASEK 5.1 som är den senaste 
versionen (Trafikverket, 2014).  
 

2.4 Metodkritik 

Det finns en viss kritik gällande kostnads- och nyttoanalys, detta gäller främst 
osäkerheten vid denna typ av analys. Kritik riktas mot att man i analysen tar med 
effekter som är svåra att värdera, såsom färre dödsfall eller bättre miljö. Dessa effekter 
måste vara med och får inte uteslutas pga. detta. Det vore ett stort misstag att utesluta de 
typer av effekter helt ifrån analysen, då det skulle kunna ge ett missvisande resultat. 
Genom att genomföra en känslighetsanalys kan man diskutera kring de effekter som 
anses mer osäkra och därav upplysa beslutsfattarna om vad som anses osäkert.  
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Även valet av diskonteringsränta tas upp i känslighetsanalysen då valet av denna kan 
påverka resultatet av analysen, detta då det är nästintill omöjligt att veta vad som sker i 
framtiden, detta är dock ett problem som alla utvärderingsmodeller har. Fast att en 
kostnads- och nyttoanalys inte ger ett säkert resultat är det viktigt att ha med alla 
aspekter som finns för att ge beslutsfattarna så mycket information som möjligt och inte 
utesluta viktiga effekter (Mattsson, 2006). 
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3. Citylogistik i Linköping 
I detta kapitel kommer teori kring citylogistik och samdistribution att behandlas samt en 
beskrivning av tidigare projekt inom samdistribution i Linköping.  
 

3.1 Citylogistik och samdistribution 

Varje stads problem med trängsel inne i stadskärnorna är inte unik, alla städer står i 
princip inför samma slags problem och det gäller därför att lyfta dessa typer av problem 
högre. Det finns brister gällande samverkan mellan de olika aktörerna inom 
godstransport, även på kunskap och förståelse för vad man kan göra för att utveckla 
transporterna i städerna. Det krävs bland annat en större samverkan mellan myndigheter 
och godstransportörer för att komma till bukt med problemen godstransporter bidrar till 
för att kunna förbättra tillvaron inne i stadskärnorna (Ballantyne, E., Lindholm, M. & 
Whiteing, A., 2013).  
 
Med citylogistik vill man uppnå effektivare godstransporter i stadskärnorna, förslag till 
förbättring kring citylogistiken är bland annat att distribuerande företag ska börja 
samdistribuera sina varor till kund. Detta för att öka fyllnadsgraden i fordonen och 
därmed minska antalet fordon inne i city. Samdistribution betyder att man samlastar 
varor som ska till samma kund eller område. Detta kan ett enskilt företag göra men de 
kommer då oftast inte upp i så hög fyllnadsgrad på sina fordon. Genom att samarbeta 
med andra företag kan fyllnadsgraden öka betydligt. Men det uppstår även problem när 
konkurrerande företag ska samarbeta. Exempel på problem är kostnadsfördelningen av 
t ex. teknik och byggnation av omlastningscentraler (Oskarsson m.fl., 2013). Det kan 
även bli problem med konkurrenslagstiftningen, då de samverkande företagen inte får 
hindra eller begränsa andra företag (Sveriges Riksdag, 2014). 
 
Vid samdistribution av varor mellan flera olika företag krävs det att det finns terminaler 
som kan hantera sortering och omlastningen av varor innan fortsatt transport vidare till 
kund sker.  Genom att företag använder sig av en gemensam terminal där varor till 
samma kund eller område samlastas minskar därmed transporterna (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Nedan är en bild på hur transporter ser ut när företagen kör bilar var 
för sig samt mot när de använder sig av en omlastningsterminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Transporter utan resp. med terminal (Oskarsson m.fl., 2013). 
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Fördelarna med en gemensam terminal är att antalet fordon minskar då man kan hålla en 
högre fyllnadsgrad på fordonen, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp och trängsel. 
Nackdelarna är bland annat kostnaderna för byggnation av terminal, hur 
kostnadsfördelningen ska ske mellan företagen. Att det krävs ytterligare hantering av 
varorna vid omlastning samt att det kan ta längre tid då fler moment måste utföras innan 
kund får sina varor (Jonsson & Mattsson, 2011) (Oskarsson m.fl., 2013). 
 
Nyttan med effektivare transporter inne i city kommer främst att gynna samhället då 
detta ger en mer trivsam miljö att vistas i. Det kan bli svårare för de distribuerande 
företagen att uppnå samma lönsamhet. Problem som har påpekats av företag som kan 
tänka sig samdistribution är att vid samlastning av gods med andra företag är vem som 
ska stå för kostnaden när ett gods blir skadat eller försvinner. Ytterligare problem är att 
det skulle kunna medföra att det blir rörigt när gods ska lastas om. Även att det är svårt 
för stora etablerade företag att samverka med tanke på de redan små marginalerna som 
idag finns inom godstransporten. Det krävs vidare forskning på vad detta leder till för 
företagen för att det ska vara mer intresserande av samdistribution (Arvidsson, N., 
Woxenius, J. & Lammgård, C., 2013).  
 

3.2 Leveransservice och logistikens totalkostnad 

Leveransservice är de aktiviteter som sker från det att en kund lägger en order tills dess 
att den mottas. Vid genomförande av en förändring av t.ex. en omlastningscentral gäller 
det att nedanstående element inte försämras, detta kan då leda till att företag förlorar 
sina kunder. För att kunna bedöma leveransservicen hos ett företag tar man hjälpa av 
olika leveransserviceelement som beskrivs nedan (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Ledtid – är tiden från det att kunden lägger sin order tills kunden får varan levererad. 
Leveranspålitlighet – är pålitlighet i ledtiden, alltså att kunden får sin order på den 
överenskomna tiden. 
Leveranssäkerhet – när kunden fått sin order vill man att det ska vara rätt produkt men 
även i rätt mängd samt med rätt kvalitet.  
Lagertillgänglighet – är att de efterfrågade produkterna finns i lager och kan levereras 
vid kundens orderpunkt. 
Information – det är viktigt att både företaget och kunden får tillräckligt med 
information. Kunden om vilken leveransservice de har att vänta sig samt att företaget får 
reda på vad kunden efterfrågar.  
Flexibilitet - det gäller att företaget är flexibelt så att de kan anpassa sig efter kunden. 
Kunden kan vilja ändra ordermängden eller tidpunkten för leverans (Jonsson & 
Mattsson, 2011)(Oskarsson m.fl., 2013).  
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Det finns ett samband mellan leveransservice och logistikens totalkostnad och det är att 
man som företag vill uppnå högsta möjliga leveransservice men till den lägsta 
totalkostnaden (Oskarsson m.fl., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Koppling mellan logistikkostnader och leveransservice (Oskarsson m.fl., 2013). 
 

Vid beräkning av logistikens totalkostnad måste alla kostnader inkluderas. När företag 
ska jämföra olika alternativa lösningar ska de inte bara se till en kostnad utan se till den 
totala kostnaden om de tänkta alternativen kommer löna sig eller inte. Nedan följer de 
kostnader som vanligtvis används i totalkostnadsmodellen (Oskarsson m.fl., 2013). 
 
Lagerföring – kostnader att ha varor i lager, här ingår kostnader för kapitalbindning 
samt riskkostnader för sina produkter. Risker kan vara sådana som svinn och inkurans 
medan kapitalbindning är att företaget binder sitt kapital i sina lagrade produkter, 
kapital som annars skulle kunna gå till nytta som t.ex. betala av lån.  
Lagerhållning – kostnader för lagerbyggnaden. Kostnader som innefattar att äga och 
driva lagret, här ingår även kostnader för personal samt utrustning som krävs för att 
kunna utföra arbetet inne i lagret.    
Transport – kostnader för transport.   
Administration – kostnad för olika administrativa uppgifter såsom t.ex. planering och 
orderbehandling.  
Övrigt – här ingår oftast kostnader för emballage, information samt material (Oskarsson 
m.fl., 2013).  
 
Oskarsson m.fl. (2013) tar inte upp logistikens miljökonsekvenser och kostnader som 
detta medför. Logistikens miljöpåverkan kommer behandlas under nästkommande 
avsnitt. 
 
 



12 
 

3.3 Miljöeffekter 

Logistiksystemet påverkar även miljön då företag vill uppnå högsta möjliga 
leveransservice till den lägsta totalkostnaden vilket i många fall leder till negativa 
miljökonsekvenser. Ett exempel är att kunden vill ha sina produkter snabbt och effektivt 
vilket gör att många transporter går med låg fyllnadsgrad som leder till att fler 
transporter måste ske samt att det blir mer luftföroreningar, buller och trängsel. 
Logistiksystemets miljöeffekter består även i hantering av avfall inom logistikkedjan, 
återvinning av produkter samt energiförbrukningen inom företaget vid exempelvis 
produktion. Dessa leder i många fall till negativa miljökonsekvenser då de anses vara 
bristande i sin hantering (Jonsson & Mattsson, 2011). I denna rapport kommer fokus att 
ligga på transporter och nedan presenteras de vanligaste miljöeffekterna som transport 
kan leda till.  
 
Emissioner – koldioxid, koldioxid, kväveoxid, svaveloxid, kolväten och partiklar 
klassas som de vanligaste utsläppen. Förbränning av dessa leder bland annat till 
försurning av mark och vatten, övergödning, brutna kretslopp i naturen, uttunning av 
ozonskiktet och en ökad växthuseffekt där jordens medeltemperatur blir varmare och 
varmare, vilket leder till mer problem. Partiklar från bland annat slitage på väg och däck 
kan ge hälsoproblem som luftvägssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
Buller – är oönskat ljud som stör och som kan bidra till hälsoproblem såsom stress och 
sömnsvårigheter. Bullernivån beror på flera faktorer och kan vara svår att mäta. 
Faktorer som påverkar är fordonets storlek, tunga lastbilar avger mer buller än lätta, 
hastighet, körsätt, däck och vägens standard.  
Trängsel – fler transporter bidrar till ökad trängsel i städerna, vilket anses negativt och 
störande och trängsel ger även upphov till ökade utsläpp (Jonsson & Mattsson, 
2011)(Naturvårdsverket, 2014). Miljöpåverkan sker i olika nivåer som visas i figuren 
nedan.   
 
 
Tabell 2. Lokala, regionala och globala miljöhot (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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3.4 SAMLIC – Samdistribution med lastbil i city  

SAMLIC var ett pilotprojekt som genomfördes år 2004 och där tre företag var med och 
deltog, dessa var Posten, DHL och Schenker, med tillhörande åkerier. Dessa företag är 
bland de största i Linköping och står för en stor del av det som distribueras in i staden. 
Projektet genomfördes under nio veckor i Linköpings innerstad där meningar var att 
undersöka eventuella vinster samt att få praktiska erfarenheter av samdistribution. Detta 
för att sedan ge förslag på en metod för implementering som flera kommuner skulle 
kunna ta efter. Linköpings innerstad delades in i tre delar, där kajmätningar 
genomfördes och de berörda företagen samt handlarna intervjuades. Företagen som 
transporterade var positivt inställa till samdistribution bara det inte bidrog till en 
kostnadsökning samt att vidare diskussioner var tvungna att hållas angående ur 
konkurrenssynpunkt. Handlarna var nöjda men ett önskemål var att få sina transporter 
under en fast tidpunkt under förmiddagen. Nedan visas en bild över transportmönstret 
utan respektive med samdistribution. I utgångsläget körde alla företag till alla delar i 
Linköpings innerstad. I bilden till höger utförs samlastning och varje företag tilldelades 
en del som de transporterade inom i ett treveckorsintervall innan företagen roterade zon 
(Eriksson, Karlsson m.fl., 2006). 
 

 
 
Figur 4. Transportmönster utan resp. med samdistribution (Eriksson, Lundgren m.fl., 2006). 
 

 

Under pilotförsöket stod Schenker för samlastningsterminal, gods ankom till terminalen 
där godset sorterades inom vilken del det sedan skulle transporters till och lastades 
sedan om, tidsramarna för detta låg mellan klockan 7.30–10.00. Mätningar gjordes även 
i terminalen. I försöket fick enbart galleriorna transporter med både paket och 
styckegods levererat, övriga fick enbart leveranser med styckegods. I försöket ingick 
inte leveranser till privatpersoner. Chaufförerna fick under transportens gång fylla i 
uppgifter som sedan utgjorde indata vid analys. Uppgifterna som skulle fyllas i var 
angående ankomsttid och avgångstid vid lastkaj samt eventuell väntetid vid lastkaj.  
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Resultatet av pilotförsöket av samdistribution i Linköpings innerstad redovisas kortfattat 
i tabellen nedan. Under försöket förekom ingen kostnad för terminal och liknande men 
en debiterings- och avräkningsmodell föreslogs där betalning skulle ske på den 
inlämnade volymen i samlastningsterminalen och avräkning skulle ske på den 
transporterade volymen. Det som även föreslogs var ett IT-system för 
sändningsinformation, detta då det gäller många olika aktörer vid samdistribution som 
kräver information om godset (Eriksson, Karlsson m.fl., 2006). 
 
 
 
Tabell 3. Kortfattat resultat av SAMLIC-projektet. 
 

Resultat 

Minskat fordonsbehov med 25-30% (2-3 bilar/dag) 

Ökad fyllnadsgrad/pallplats med 47 % 

Minskad körtid med 54 % 

Minskad total körsträcka med över 50 % 

Minskad antal stopp med 43  %  

Ökad kostnad för terminal, personal mm. Beräknad till 1,3 bilar 

Nettobesparing med SAMLIC är 0,7-1,7 bilar 

 
 
 
Resultatet visar på att fordonsbehovet kunde minskas med 2-3 bilar per dag, detta 
baserat på att fyllnadsgraden per pallplats ökade från 53 kg/pallplats till 78 kg/pallplats, 
se figur nedan. Chaufförerna fick notera den körda distansen för varje tur vilket sedan 
resulterade i att körsträckan minskade från 15,9 km till 6,3 km per dag. Denna låga 
körsträcka beror på att bilarna enbart kör i sin tilldelade zon samt att det inom zonen 
inte är några långa sträckor. Körtid i city minskade från 110 minuter till 51 minuter med 
samdistribution. De totala antal stoppen minskadade från 42 till 24 per dag och 
stopptiden minskade från 503 minuter till 373 minuter. Terminalkostnaderna uppskattar 
författarna till 1,3 bilar per dag, i detta ingår kostnader för terminalen samt 
administration (0,3 bilar) och för personal (1 bil) (Eriksson, Lundgren m.fl., 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Ökning i fyllnadsgrad per pallplats (Eriksson, Lundgren m.fl., 2006). 
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Projektet innebar en nettobesparing med 0,7-1,7 bilar, vilket anses som positivt att 
använda sig av samdistribution. Trots detta fortsatte inte projektet efter dessa nio 
veckor, anledningarna var bland annat att problem gällande IT-systemet samt 
varumärkesprofileringen av lastbilarna samt klädsel för chaufförerna (Eriksson, 
Lundgren m.fl., 2006). 
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4. Kostnads- och nyttoanalys av samdistribution i city 
I detta kapitel kommer kostnads- och nyttoanalysen att framföras och 
rekommendationer kommer att ges. Först kommer en allmän förklaring av stegen innan 
redogörelse för detta arbete sker.  
 

4.1 Steg 1: Definiera samhället samt undersök alternativ 

Steg 1 består i att definiera samhället samt undersöka alternativ. Samhället definieras av 
de som berörs av ett projekt eller åtgärd. Detta kan vara människor som dagligen berörs 
av projektet eller åtgärden men det kan även vara människor som under kort tid får 
användning av projektet. Exempel är en ny väg, den kan t.ex. ha gett minskad trängsel, 
minskade utsläpp, minskad restid. De som dagligen nyttjar vägen och lägger märket till 
den minskade restiden men även de som bor i närheten av vägen och lägger märket till 
ytterligare buller. Medan samhället även definieras av de människor som nyttjar vägen 
under en kort stund, en genomresa och påverkas därmed av t.ex. minskad restid 
(Mattsson, 2006).  
 
Vid utvärdering av en förändring krävs det att ytterligare alternativ finns, genom att 
använda sig av ett så kallat nollalternativ, att ingen förändring utförs, kan man jämföra 
förändringen mot detta alternativ. Detta för att se om förändringen är lönsam eller ej. 
Om ett projekt har flera alternativ så jämförs alla alternativ var för sig mot 
nollalternativet eller jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet används om nuläget 
inte kan hållas kvar. Alternativen jämförs alltså inte direkt mot varandra utan mot någon 
av dessa alternativ (Mattsson, 2006).  
 

Samhället i detta arbete kommer definieras av de företag som väljer att köra med 
samdistribution. Dessa kommer påverkas mest av projektet då förändringen kommer 
ändra företagens distribution. Företagen måste använda sig av en gemensam terminal 
samt att alla delar i de olika företagen måste informeras om hur samdistribution ska 
skötas. Viss utbildning av personalen kan även tänkas behövas. Samhället kommer även 
bestå av de människor som befinner sig inne i staden och påverkas av den minskade 
trafiken. Butikspersonal kommer påverkas då de kommer en samlad leverans om dagen 
istället för flera utspridda, detta kommer ge personalen mer tid att lägga på något mer 
värdeskapande för företaget. Trafikanter och gående i city kan lägga märket till mindre 
fordon, där mindre fordonsbehov ger mindre utsläpp. Med mindre trängsel i city 
kommer detta leda till minskad restid för de berörda.  
 
Sammanfattat kommer samhället bestå av människor och företag aktiva inom det 
begränsade geografiska område, Linköpings innerstad. Alternativen kommer att bestå i 
att utföra samdistribution i city samt att inte utföra samdistribution alltså ett 
nollalternativ, att ingen förändring görs utan att det är som i dagsläget. Kostnaderna och 
nyttorna av att införa samdistribution kommer att jämföras mot varandra för att på så vis 
undersöka om det kommer gynna samhället eller inte. 
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4.2 Steg 2: Identifiera kostnader och nyttor 

I detta steg är det dags att börja identifiera kostnader samt nyttor som projektet kan leda 
till, alltså vilka konsekvenser som ett projekt kan leda till både positiva och negativa. 
Det svåra vid att identifiera effekterna är att man kan missa eller dubbelräkna vissa 
effekter. Missade effekter brukar oftast vara sådana som sker under en längre tidsperiod, 
att ett projekt som i början bara påverkar det närliggande området men som under en 
längre tid kan komma att påverkas människor och miljö på ett annat ställe än det som 
tidigare har beräknats. Exempel på en missad effekt är när man under 80-talet ville att 
energiförbrukningen för bostäder skulle minska. Genom att rekommendera att täta 
fönster och dylikt uppnådde man detta mål. Den effekt som hade missats på lång sikt 
var att eftersom bostäderna var bättre tätade bidrog detta till sämre luft inomhus, den 
försämrade luften bidrog till mögel efter några år, vilket man inte hade tänkt på. 
Dubbelräkning av effekter kan även ske då man inte inser att det man beräknat redan 
finns med fast i någon annan effekt, detta kan då ge missvisande resultat. För hjälp vid 
identifiering av effekter kan man tänka på vilka effekterna är i jämförelse mot 
nollalternativet (Mattsson, 2006)(Rus, 2010).  
 

De kostnader och nyttor som identifierats av att införa samdistribution visas i tabellen 
nedan. Mer utförlig förklaring kring varje effekt och vad dessa innefattar finns under 
tabellen. Flertalet effekter har redan redovisats i rapporten då data från SAMLIC-
rapporterna kommer att användas, medan vissa effekter kommer tillföras som inte tagits 
upp i dessa rapporter.  

 
 
Tabell 4. Identifierade kostnader och nyttor av samdistribution i city. 
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Terminal

Minskad leveranspålitlighet

Risk för gods

Andra delar av logstikkedjan

Nyttor

Minskat fordonsbehov- bättre 
miljö

Mindre buller

Mindre trängsel

Minskad körsträcka

Tidsvinst
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Kostnader 

Terminal – Kostnaden för samlastningsterminalen kommer att bestå i själva terminalen 
samt personal och administration. I detta fall kommer terminalkostnaden vara baserad 
på att använda redan befintlig terminal hos ett av de samverkande företagen, ingen ny 
terminal byggs. I denna kostnad ingår personal som arbetar med att ta emot och last om 
godset samt de administrativa. Där ett antagande görs att ett samverkande system finns 
med i denna kostnad för att företagen ska kunna hantera och spåra godset från 
leverantör till kund.  
 
Minskad leveranspålitlighet – Tanken på en samlastningsterminal är god, detta ger dock 
mindre marginaler för om något skulle gå fel. För att kunderna inte ska märka en 
försämring i leveranspålitligheten vid samdistribution krävs det att fordonen till 
samlastningsterminalen är i tid innan så det hinner sorteras och lastas om innan avfärd. 
Detta går, av naturliga själ, inte alltid att hålla tiden. Om ett företags gods kommer 
försent till terminalen kan det få ligga och vänta tills nästkommande dag eller att det får 
köras enskilt med dålig fyllnadsgrad och större kostnad.  
 
Risk för gods – Vid en samlastningsterminal måste godset hanteras ytterligare en gång 
innan leverans till kund och med detta extra steg finns även en ökad risk för att det 
skadas vid hantering. Om mängden skadat gods ökar från dagsläget kommer detta leda 
till en försämring i leveranssäkerheten och om detta inte åtgärdas kan det leda till att 
kunderna byter leverantör och de samdistribuerande företagen får en försämrad 
lönsamhet.    
 
Andra delar av logistikkedjan – Denna består i kostnader som eventuellt kan beröra 
andra delar av logistikkedjan och då längre upp i kedjan. Logistikkedja definieras av de 
processer som gör att en produkt tar sig från tillverkare till slutkund (Oskarsson m.fl., 
2013). Eventuella kostnader som kan uppstå här är från tillverkare tills varorna når 
omlastningsterminalen. Dock ska denna kostnad vara ytterst liten då processen att få 
varorna till terminalen kommer vara som de är i dagsläget.     
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Nyttor 

Minskat fordonsbehov – Denna effekt innehåller många delar, ett minskat fordonsbehov 
ger upphov till minskad trängsel, buller, utsläpp och därmed till en bättre miljö att vistas 
i. Även att det blir mindre slitage på vägarna om mindre antal bilar krävs. Men den ger 
även upphov till ett bättre resursutnyttjande då de bilar som inte behövs kan användas 
till något annat. Det minskade fordonsbehovet är en av de främsta nyttorna med 
samdistribution, då detta anses gynna miljön och samhället så pass mycket, främst under 
en längre tid.  
 
Mindre buller – Med mindre fordon i trafiken kommer detta leda till minskat buller inne 
i stadskärnan. Detta kommer upplevas som positivt då det är en mer trivsam miljö att 
vistas i.  
 
Mindre trängsel – Med mindre fordon inne i städerna kommer detta leda till minskad 
trängsel och det kommer upplevas som positivt.  
 
Minskad körsträcka – I samband med samdistribution blir körsträckan mindre, detta då 
företagen inte längre behöver köra runt i hela city för att leverera gods utan enbart kör 
inom sin del av city. En kortare körsträcka ger troligtvis upphov till mindre utsläpp 
vilket som tidigare nämnt bidrar till en bättre miljö. 
 
Tidsvinster – Tack vara samdistribution frigörs tid i form av att körtiden blir mindre 
samt att mindre stopp krävs. Denna tidsvinst kan användas till något mer värdeskapande 
för företagen, antingen genom att inte lika många chaufförer behövs eller att personalen 
kan utföra andra arbetsuppgifter.  
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4.3 Steg 3: Kvantifiera samt värdera kostnader och nyttor 

I steg 3 ska de identifierade kostnaderna och nyttorna kvantifieras och värderas. 
Kvantifiering handlar om att bestämma hur stor effekten är för att sedan kunna värdera 
denna effekt i monetära termer. Vissa av effekterna kan vara svåra att kvantifiera och 
värdera då det kan vara svårt att uppskatta hur stor en effekt verkligen är. Dessa är dock 
lika viktiga att ha med i analysen, då det ger beslutsfattarna mer information och de kan 
även avgöra hur stor vikt de icke kvantifierade effekterna har för projektet (Mattsson, 
2006)(Rus, 2010).  
 

Nedan kvantifieras och värderas de identifierade effekterna. Vissa av dessa kommer inte 
gå att kvantifiera då de anses för komplexa, det kommer istället att föras en diskussion 
om dessa och vad de kan komma att bidra med. Värdena som används i detta kapitel är 
hämtade från ASEK 5.1 samt från SAMLIC-rapporterna.  
 
Kostnader 

Terminal – Utifrån SAMLIC-rapporterna och författarna utgörs terminalkostnaden av 
1,3 bilar per dag. Värdering för 1 bil kommer att hämtas från ASEK 5.1, Kapitel 14. 
Fordons- och transportkostnader för godstrafik. Den genomsnittsbil som användes 
under försöksperioden var en bil med lastkapacitet 43 m3, lastvikt på 8 738 kg samt en 
flakyta motsvarande 17,8 pallplatser (Eriksson, Karlsson m.fl., 2006). Dock så kommer 
nybilspriset för en lastbil utan släp inte att vara med i beräkningen. Detta för att vid val 
av samdistribution kommer redan befintliga bilar att användas och ett antagande görs att 
de befintliga bilarna är avbetalad. I ASEK 5.1 motsvarar detta en lastbil utan släp (LBU) 
och det är denna som beräkningarna kommer att utgå från för beräkningar av bil 
(Trafikverket, 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Fordonskostnader för lastbil utan släp (Trafikverket, 2014). 
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Antal däck på lastbil utan släp är satt till sex stycken vilket ger ett totalt däckpris på 
4100 × 6 = 24 600 kronor för en bil. ASEK har givna värden för årliga driftstimmar 
samt körsträcka, 1 800 driftstimmar/år och 42 000 km/år för en lastbil utan släp. Denna 
data krävs för att kunna beräkna lönekostnader, persontidskostnad samt 
bränslekostnader.  
 
Lönekostnaden landar på 489 600 kronor (1800 × 272) och persontidskostnaden till 
651 600 kronor (362 × 1800), denna kostnad multipliceras med 1,2 då detta står för 
beläggningsgraden för ett fordon, så summan för detta blir 781 920 kronor (363 × 1800 
× 1,2).  
 
Kapitalkostnaden består av räntekostnaden per timme (42,22 kronor) samt av 
värdeminskning per fordonskilometer (4,7 kronor). Räntekostnaden landar därför på 
75 996 kronor per år (42,22 × 1800) och värdeminskning till 197 400 kronor per år (4,7 
× 42 000). Summa för kapitalkostnaden är därav 75 996 + 197 400 = 273 396 kronor 
per år.  
 
Slutligen ska bränslekostnaderna beräknas. Enligt Hammarström & Yahya (2000) så 
drar genomsnittet för denna typ av lastbil runt 3 l/mil. Den årliga körsträckan på 42 000 
km (4 200 mil) ger där ett dieselbehov på 12 600 liter (3 × 4200). Dieselpriset för år 
2010 prisnivå inklusive skatt och moms uppgår till 10,82 kronor per liter (Trafikverket, 
2014). Detta ger då en årlig bränslekostnad på 136 332 kronor (10,82 × 12 600).  
 
Summerat blir kostnaden för en lastbil utan släp under ett år, 24 600 + 489 600 + 
781 920 + 273 396 + 136 330 = 1 705 846 kronor. Då kostnaden för terminalen är satt 
till 1,3 bilar multipliceras kostnaden ovan med 1,3, detta ger en terminalkostnad på 
2 217 600 kronor. Enligt SAMLIC-rapporten antas marginalkostnaden för att använda 
terminalen mellan klockan 7.30–10.00 vara närmare noll, därav antas kostnaden för 
terminalen vara liten för en omlastningscentral även utanför försöksperioden (Eriksson, 
Karlsson m.fl., 2006). 
 
Den ovan beräknade terminalkostnaden är alltså 2 217 600 kronor på ett år, detta då 
beräkningarna har gjorts för ett år och inte per dag. Denna uppskattade kostnad anses 
rimlig då kostnaden för terminalen, som tidigare nämnts, kommer vara liten. Detta för 
att terminalen enbart kommer att nyttjas under den begränsade tiden och 
personalkostnaderna för dessa timmar, samt tiden för chaufförerna.  
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Minskad leveranspålitlighet – Denna effekt är svår att kvantifiera samt värdera, detta då 
det inte finns data om vissa bilar skulle anlända försent till omlastningsterminalen innan 
avgång in till city. I rapporterna framgår det att tidsramarna för omlastning, kl. 7.30–
10.00 är med god marginal och med detta görs antagandet att denna effekt inte skulle 
påverka resultatet.  
 
Risk för gods – Detta är även en effekt som är svår att kvantifiera och värdera i 
dagsläget, detta beror på att ingen data finns på om samdistribution med ökad hantering 
skulle leda till ytterligare skadat gods eller i sådana fall i vilken grad. Det går att 
diskutera om hur denna effekt skulle kunna påverka resultatet, antagligen inte till den 
grad så att kunderna skulle byta leverantör av sitt gods. Om fallet sedan skulle vara så 
att mer gods än vanligt blir skadat eller försvunnet kan det tänkas att de 
samdistribuerande företagen gör en åtgärd för att hantera godset mer säkert. Alltså, i 
detta fall kommer denna effekt inte påverka resultatet i någon större uträckning. 
 
Andra delar av logistikkedjan – Denna post antas vara så pass liten att den inte skall 
beröras. Detta kan dock inte sägas med säkerhet då det kan uppstå störningar uppströms 
i logistikkedjan.   
 
De effekter som inte har kvantifierats och värderas har fått benämningen C1, C2 och 
C3. Dessa kommer främsta att användas under avsnitt 4.5 Steg 5: Känslighetsanalys, då 
för att visa på hur pass stora dessa kostnader kan tänkas vara. 
 
Tabell 5. Summering av kostnader i kronor. 
 
 

Terminal 2 217 600  

Minskad leveranspålitlighet C1 

Risk för gods C2 

Andra delar av logistikkedjan C3 

Summa 2 217 600 + C1 + C2 +C3  
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Nyttor 

Minskat fordonsbehov – Enligt SAMLIC-rapporterna är fordonsbesparingen 2-3 bilar. 
Kostnaderna för vad en bil kostar är redan framtaget till 1 705 846 kronor. 
Fordonsbesparingen kommer att bara beräknas för 2 bilar och det är för att vara lite snål, 
den egentliga nyttan av minskat fordonsbehov är därför aningen större än det som är 
beräknat nedan. Fordonsbesparingen för 2 bilar uppgår till 3 411 692 kronor (1 705 846 
× 2), även detta är beräknat för ett år.  
 
Då det är 2 bilar som inte längre behövs för samdistributionen kan nyttorna av minskade 
utsläpp för dessa beräknas. Den årliga körsträckan för en lastbil utan släp är 42 000 km, 
alltså 4 200 mil. Denna typ av lastbil drar i snitt 3 l/mil vilket ger 12 600 liter diesel, 
detta satt till värdet av diesel ger en bränslekostnad för 2 bilar som inte behövs som 
uppnår till 10,82 × 12 600 × 2 = 272 664 kronor. 
 
För att beräkna kostnaderna för utsläpp har värden för emissionerna tagits fram. 
Faktorerna nedan är hämtade från ASEK 5.1 Kapitel 11 Luftföroreningar och detta 
kommer att användas för vidare beräkning. Den årliga körsträckan för 2 bilar blir 
84 000 km vilket med en emissionsfaktor för koldioxid (CO2) är 0,66 kg/km. Detta 
kommer att ge utsläpps minskningar av CO2 på 55 440 kg, alltså 55,44 ton (0,66 × 84 
000). Kostnaden för utsläpp av koldioxid är värderat enligt ASEK 5.1 Kapitel 12 
Klimatgaser, till 1,08kr/kg, detta ger då en kostnad på 59 875 kronor (55 440 × 1,08). 
 
Mindre buller - Linköping city har redan en högre bullernivå än den rekommenderade 
nivån. Bullernivåerna är i stora delar av city högre än 56 decibel (dB) och på vissa gator 
högre än 65 dB, vilket är en alldeles för hög nivå. Den rekommenderade bullernivån är 
under 55 dB (Linköpings kommun, 2005). Det är svårt att beräkna förändringarna på 
bullernivåerna vid samdistribution, detta då det är en minskning av 2-3 bilar per dag 
som tas bort från distributionen inne i city. Dessa bilar utgör en liten del av alla fordon 
inne i city så det är svårt att beräkna om minskningen av bullernivån skulle komma från 
samdistribution. Det som krävs för att minska bullernivåerna ordentlighet i city skulle 
vara att t.ex. införa bilfria gator. 
 
Mindre trängsel - Samma sak gäller för trängseln som för buller. Att de bilar som inte 
längre kommer finnas med under distributionen inte kommer bidra till en upplevd 
minskad trängsel inne i stadskärnan då det endast utgör en minskning av 2-3 bilar på en 
dag.  
 
Minskad körsträcka – Den minskade körsträckan är mätt till 9,6 km per dag och denna 
kan man beräkna utsläpp på. Från 15,9 km till 6,3 km per dag, detta ger 2 496 km i 
minskad körsträcka per år, då ett verksamhetsår är på 260 dagar (9,6 × 260). Den totala 
körsträckan per år som inte behöver köras är på 2 496 km. Emissionsfaktorn för 
koldioxid (CO2) är 0,66 kg/km, detta kommer att ge utsläpps minskningar av CO2 på 
1648 kg, alltså 1,648 ton (0,66 × 2496). Kostnaden för utsläpp av koldioxid är värderat 
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enligt ASEK 5.1 Kapitel 12 Klimatgaser, till 1,08kr/kg, detta ger då en kostnad på 1780 
kronor.  
 
Med en minskad körsträcka finns nyttor i att en del av kostnaderna för drivmedel inte 
krävs. Som tidigare nämnt drar en lastbil 3 l/mil och detta ger en volym på 749 l. (3 × 
249,6). Besparingen av drivmedel är 8 104 kronor (749 × 10,82). 
 
Tidsvinster – Det finns tidsvinster att hämta från samdistribution, utan samdistribution 
tog det 110 minuter per dag och vid samdistribution 51 minuter. Alltså en tidsvinst på 
59 minuter, detta ger en tidsvinst per år på 15 340 minuter (59 × 260), detta är 256 
timmar. Denna tidsvinst kan beräknas om i lönekostnader, tidigare nämnt 272 kr/tim. 
Detta ger ett belopp på 69 632 kronor (256 × 272). Stopptiderna minskade från 503 
minuter till 373 minuter, detta ger en minskning i stopptid på 130 minuter. På ett år ger 
detta en stopptid på 563 timmar (130×260÷60). Denna tidsvinst kan även denna 
beräknas i lönekostnad och ger ett belopp på 153 136 kronor (563 × 272). SAMLIC-
rapporten tar upp att dessa tidsvinster skulle i framtiden kunna användas för att kunna 
bekosta delar av terminalkostnaden (Eriksson, Karlsson m.fl., 2006). 
 
De effekter som inte har kvantifierats och värderas har fått benämningen N1 och N2. 
Dessa kommer att användas under avsnitt 4.5 Steg 5: Känslighetsanalys, då för att visa 
på hur pass stora dessa kostnader kan tänkas vara. 
 
 
Tabell 6. Summering av nyttor i kronor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskat fordonsbehov – bättre 
miljö 

3 744 231 

Mindre buller N1 

Mindre trängsel N2 

Minskad körsträcka 9 884 

Tidsvinster 222 768 

Summa 3 976 883 + N1 + N2 
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4.4 Steg 4: Diskontera kostnader och nyttor 

I detta steg ska kostnader och nyttorna diskonteras. Vid investeringskalkyler används 
diskontering, detta då pengar idag inte har samma värde i framtiden och det är pga. 
inflation. Effekternas kostnader kan uppkomma vid olika tidpunkter då vissa tillkommer 
direkt och vissa efter flera år. Därför krävs att man diskonterar kostnaderna och nyttorna 
så att de kan jämföras i analysen. Med diskontering beräknar man alltså alla effekters 
nuvärde och detta med hjälp av nuvärdesformeln (Hultkrantz & Nilsson, 
2008)(Mattsson, 2006). Nuvärdesformeln är tagen från ASEK 5.1 och 
diskonteringsräntan är beräknad till 3,5 procent (Trafikverket, 2014). 
 
 軽� = �岫な + 堅岻� 

 
 
y = Kostnad/nyttans belopp 
n = Projektets livslängd 
r = Samhällsekonomisk kalkylränta (diskonteringsränta) 

 
För att se om nyttan är större än kostnaden används nettonuvärdesformeln (NNV), om 
detta värde är positivt så överväger nyttorna kostnaderna och det kommer då högst 
troligt att gynna samhället. Formeln nedan är även den tagen från Hultkrantz & Nilsson, 
2008.  
 

 軽軽� = 軽�岫稽岻 − 軽�岫系岻 > ど 
 
 
 
För detta fall med samdistribution i city så har kostnaderna och nyttorna beräknats per 
år, vilket gör att ingen diskontering krävs då kostnaderna antas vara de samma för varje 
år. Avsnittet ovan är för att visa på att vissa nyttor och kostnader kan infalla olika i tid 
och det gör att diskontering krävs, men inte i detta fall. Resultatet kommer att visa på en 
årlig nettonytta som man får fram enligt formeln nedan. Resultatet ska vara positivt för 
att man ska vilja genomföra projektet.  
 
 軽�建建� − 計剣嫌建券�� > ど 
 
 
Presentation av resultatet kommer alltså bestå i en årlig nettonytta och detta kommer 
redovisa i avsnitt 4.6 Steg 6: Rekommendationer.   
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4.5 Steg 5: Känslighetsanalys 

Innan rekommendationerna för samdistribution kommer en känslighetsanalys. Detta för 
att fler faktorer kan påverka utfallet av resultatet och dessa är bra att ha i åtanke. Nedan 
kommer de viktigaste punkterna att tas upp.  
 
Det finns en viss osäkerhet gällande summeringen av effekterna, detta då vissa effekter 
inte går att beräkna och därför inte kan tas med i uppställningen i monetära termer. 
Meningen med att ta med dessa effekter är att belysa dessa så att de eventuellt i 
framtiden kan undersökas närmare och kunna ge en mer exakt siffra. De effekter som 
inte har kvantifierats i detta arbete är minskad leveransservice (C1), riskkostnader för 
gods (C2), kostnader för andra delar av logistikkedjan (C3), mindre buller (N1) och 
mindre trängsel (N2). Dessa kan ge ett missvisande resultat om dessa komplexa effekter 
utgör en stor kostnad. Diskussion kring dessa effekter har redan gjorts vid identifiering 
samt vid kvantifiering och värdering av effekterna. Nedan kommer effekterna få vissa 
värden. Detta för att visa på inom vilka ramar dessa effekter kan ligga inom.  
 
Först ska det tilläggas att effekterna mindre buller (N1) och mindre trängsel (N2), alltså 
nyttorna inte kommer att få ett visst värde. Detta för att de just är nyttor och därför 
kommer ha ett positivt värde. Det som är intressant i detta fall är att undersöka vad 
kostnaderna kan hålla sig inom för ramar utan att den årliga nettonyttan överstigs. 
Denna årliga nettonyttan ska alltså inte överstigas för då blir det en försämring av att 
inför samdistribution i city. Den årliga nettonyttan av de effekter vi känner till ger ett 
belopp för nedanstående.  

 
3 976 883 – 2 217 600 = 1 759 283 kronor 

 
Kostnaderna för minskad leveransservice (C1), riskkostnader för gods (C2) och 
kostnader för andra delar av logistikkedjan (C3) får alltså inte överstiga summan på 
1 759 283 kronor per år. Om denna kostnad delas på dessa tre effekter får effekterna 
inte överstiga en årlig kostnad av 586 428 kronor (1 759 283 ÷ 3). Som tidigare nämnt 
så antas dock kostnader för andra delar av logistikkedjan (C3) vara så pass liten. Detta 
gör att de övriga effekter får större ramar att hålla sig inom.    
 
Att dessa effekter skulle överstiga denna summa anses mindre troligt dock är detta ett 
vidare undersökningsområde. Om så skulle vara så borde det finnas lämpliga lösningar 
som gör att samdistribution fortfarande är lönsamt. För beräkningarna på buller och 
trängsel krävs även här vidare undersökning, dock så är ju detta en nytta vilket gör att 
värdet kommer vara positivt och kommer öka den befintliga årliga nettonyttan. Det ska 
tilläggas att med samdistribution av varor in till city ger detta ett minskat fordonsbehov 
och det kommer att leda till minskad trängsel i städerna. Detta är en positiv effekt och 
det kommer därför inte bli sämre än vad det är i dagsläget, utan det kommer enbart leda 
till en förbättring. 
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Terminalberäkningarna är i detta fall beräknade på data från SAMLIC-rapporterna, i 
detta fall till 1,3 bilar. Priset för en bil har tagits från ASEK 5.1 för fordonsberäkningar 
där priset för en lastbil utan släp har används, samma pris på bil har även använts vid 
beräkningen av fordonsminskningen på 2 bilar. Terminalkostnaderna består alltså i att 
använda redan befintlig terminal då det finns utrymme för det under det givna 
tidsfönstret. Kostnaden är uppskattad på det sättet då data på detta fanns tillgängligt, 
dock kommer denna kostnad att se annorlunda ut om projektet skulle genomföras. 
Fordonsminskningen sattes till 2 bilar för att ha lite marginal, denna besparing kommer 
troligtvis vara högre än den nuvarande summan då man under vissa dagar av året kan 
spara in 3 bilar. Terminal- och fordonsberäkningarna har utgått från samma data och de 
ger då en nettobesparing på 0,7 bilar som SAMLIC-rapporterna tar upp.  
 
Vid genomförande av denna kostnads- och nyttoanalys har enbart beräkningar på en 
genomsnittsbil som användes under försöken gjorts. Detta för att göra beräkningarna 
mer hanterbara. I verkligheten används såklart olika typer av bilar och det kan påverka 
resultatet en aning, dock troligtvis inte till den grad att det skulle påverka resultatet så 
pass mycket att det inte skulle gynna samhället att samdistribution utfördes.  
 
Det finns en stor osäkerhet kring framtiden och vad som kommer att ske. Utveckling av 
fordon sker kontinuerligt och det kan vara så att längre fram i tiden är det mycket mer 
miljövänliga än i dagsläget, samtidigt som teknologin går framåt kan även kostnaderna 
för denna teknik tänkas att minska med tiden. Även att tillgången på bränsle kan vara 
begränsad i framtiden eller att det finns ett alternativ till dagens bränsle som inte släpper 
ut de mängder koldioxid som det i denna rapport finns beräkningar på. Det är dock 
något framtiden får utvisa medan det ska finnas i åtanke att ju längre fram i tiden man 
blickar desto mer osäkert blir det. 
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4.6 Steg 6: Rekommendation 

I detta steg redovisas resultatet och nedan finns det en sammanställning av det som 
tidigare har behandlats. I tabellen nedan sammanställs resultatet av kostnaderna och 
nyttorna av att samdistribuera i city där kostnaderna och nyttorna är presenterade för att 
projektet ska kunna behållas för evigt. Kostnaderna och nyttorna är uttryckta i per år 
och de osäkra effekterna är även tillagda. Dock inte med värden då dessa anses som 
osäkra och därför bara har behandlats och diskuterats i känslighetsanalysen. Summan är 
beräknad på nytta minus kostnad. 
 
 
Tabell 7. Sammanställning. 

 
 
Kostnader 

 
2 217 600 + C1 + C2 +C3 

 
Nyttor 

 
3 976 883 + N1 + N2 

 
Summa 

 
1 759 283 + N1 + N2 – (C1 + C2 +C3) 

 
 
 
 
Summan av att införa ett samdistributionsprojekt inne i city är årligen 1 759 283 kronor. 
Dock finns det en osäkerhet som har behandlats i känslighetsanalysen och då gällande 
de effekter som inte har kvantifierats. Dock antas dessa inte överstiga den årliga 
nettonyttan och därav blir det inte en försämring av att införa samdistribution i city. Det 
är även svårt att veta vad framtiden har att erbjuda och hur det utvecklar sig. Dock så 
överväger nyttorna, alltså en bättre miljö med mindre trängsel, buller och utsläpp i 
stadskärnorna. 
 
Rekommendationen är baserad på ovan givna siffror och analyser. Samhället kommer 
att gynnas av att samdistribution införs i city vilket ger en bättre miljö med mindre 
utsläpp, buller och trängsel. Nyttorna av samdistribution kommer överväga kostnaderna 
och därför är rekommendationen att genomföra projektet då det ger en så pass hög 
nettonytta på 1 759 283 kronor årligen.  
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5. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras resultatet samt att en avslutande slutsats med ett avsnitt om 
framtida forskning om samdistribution.  
 

5.1 Diskussion 

Osäkerheten är stor när man pratar om framtiden, då man aldrig kan veta vad som 
kommer att ske och hur världen utvecklar sig. Identifiering av effekterna har baserats på 
vad som tagits upp i andra rapporter om samdistribution i city och kvantifieringen har 
utgått från vad som behandlats i dessa rapporter samt data ifrån ASEK 5.1. Alla effekter 
har inte kunnat kvantifieras och värderas men de anses vara mindre än den nytta som 
projektet skulle medföra.  
 
Med mer tillgänglig data skulle mer utförligare beräkningar kunna göras och ett mer 
tillförlitligt resultat skulle kunna ges. IT-systemet har i denna rapport inkluderats i 
terminalkostnaderna, det kommer dem troligtvis inte göra i verkligheten. Ett nytt system 
krävs dock så alla de samverkande företagen och samlastningsterminalen kan 
kommunicera samt hämta information med och från varandra. Detta är viktigt då kund 
och leverantör kräver spårning av gods och för att företagen själva ska kunna ha 
kontroll. Så denna kostnad kommer med stor sannolikhet att öka då de 
samdistribuerande företagen måste göra stora förändringar på befintligt system dock 
krävs vidare forskning utav detta. De företag som väljer att medverka med samlastning 
av varor kommer vara tvungna att ändra eller byta sitt system för registrering och 
spårning av varor då de inte använder sig av samma system i dagsläget. Denna kostnad 
är svår att uppskatta då tekniken går framåt och det kan finnas lösningar som finns som 
gör att lönsamheten för företagen att byta system inte skulle påverkas särskilt mycket.  
 
Resultatet visar på en nyttoeffekt på 1 759 283 kronor per år och där en befintlig 
terminal används. Kostnaden anses realistisk då den befintliga terminalen nyttjas under 
vissa tidsramar. I denna rapport består terminalkostnaden av 1,3 bilar, och den 
kostnaden kan se annorlunda ut i verkligheten beroende på val av terminal.  
Terminalkostnaderna och det minskade fordonsbehovet är beräknade på samma sätt 
vilket gör att de uppnår en kostnadsbesparing på 0,7 bilar, vilket SAMLIC-rapporterna 
har tagit upp. Det visar på att ett införande av samdistribution skulle medföra ökade 
nyttor istället för kostnader. Det är som tidigare nämnt svårt att uttala sig om vad som 
skulle tänkas ske i framtiden och det gör denna kostnad mindre säker. Dock är 
kostnaden så pass mycket mindre än nyttorna vilket gör att samhället skulle gynnas av 
att införa projektet. Det har tidigare tagits upp i rapporten att kostnaderna i form av 
tidsvinst skulle kunna finansiera terminalkostnaderna till viss del, vilket vore bra. 
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Gällande att utföra en kostnads- och nyttoanalys i andra städer har det tidigare nämnts 
att de flesta städer står inför likande problem. Det som måste undersökas vidare i andra 
städer är såklart terminalkostnaderna. Undersöka om en befintlig terminal kan användas 
och hur kostnaderna för denna skulle se ut. Även göra undersökningar på hur många 
företag som kan tänkas medverka och hur fordonsbehovet då skulle kunna minska. 
 

5.2 Framtida forskning  

Framtida forskning gällande samdistribution i city är att undersöka vidare om ytterligare 
hantering av gods ökar vid valet av samdistribution och hur mycket leveransservicen 
påverkas av samdistribution. Detta krävs för att visa för företagen hur deras medverkan i 
ett sådant projekt skulle kunna påverka deras företag och dess lönsamhet. Vidare 
forskning krävs också för det samverkande IT-systemet, vad detta skulle kunna tänkas 
kosta samt vad företagen är villiga att betala för detta system. Även hur andra företag 
längre upp i logistikkedjan kan tänkas påverkas av samdistribution.  

I detta arbete har terminalbyggnaden bestått i en redan befintlig terminal som de 
samdistribuerande företagen är tänkt att använda sig av. På längre sikt om detta projekt 
anses lönsamt kan en ny terminal byggas och där även kunna erbjuda mellanlagring av 
gods. Detta skulle såklart kräva mer kostnader i form av lagerhållningskostnader men 
det skulle även kunna vara av ett större intresse för andra företag att använda sig av 
samdistribution om flera tjänster kring detta erbjuds.  
 
Det som gör det svårt med att ha en 100 procentig fyllnadsgrad är att de flesta företag 
vill ha sitt gods just-in-time, att godset anländer precis då det behövs. Företag vill oftast 
ha så lite lager som möjligt och speciellt i klädbutiker där lagret oftast är inne i butiken. 
Om företag skulle ha lite mer framförhållning på vilka varor och kanske skulle kunna 
tänka sig att få varor några dagar tidigare blir det lättare att planera transporterna och 
kanske kan till och med mindre fordon för distribution användas, vidare undersökningar 
krävs för detta.  
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5.3 Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att genomföra en kostnads- och nyttoanalys av 
samdistribution i city. Denna analys har visat på vilka effekter ett införande av 
samdistribution skulle kunna ge men även vad konsekvenserna kan leda till. Resultatet 
visar att nyttorna överstiger kostnaderna av att införa samdistribution och att det därför 
kommer att gynna samhället. De främsta kostnaderna är terminalkostnader och 
eventuella kostnader för minskad leveransservice, kostnader om godset skulle skadas av 
den ytterligare hanteringen vid omlastningsterminalen samt kostnader för andra delar av 
logistikkedjan. Dessa kostnader anses dock mindre än nytta samdistribution i city 
medför som då är minskat fordonsbehov som i sin tur leder till en förbättrad miljö med 
mindre trängsel, buller och utsläpp inne i stadskärnorna. Konsekvenser längre upp i 
logistikkedjan antas vara små då det vid val av samdistribution inte ska påverka 
processerna innan samlastning vid terminalen. Konsekvenser för de medverkande 
företagen vid val av samdistribution är att det kan medföra en minskad lönsamhet med 
tanke på att mer planering kan tänkas behövas samt att det kan leda till minskad 
leveransservice och om denna försämras kan det leda till att företagen förlorar kunder. 
De identifierade effekterna av att införa samdistribution i city visas i tabellen nedan. 
 
 
Tabell 8. Effekter som identifierats. 

 
Kostnader Nyttor 

Terminal Minskat fordonsbehov – bättre miljö 
Minskad leveranspålitlighet Mindre buller 

Risk för gods Mindre trängsel 

Andra delar av logistikkedjan Minskad körsträcka 
 Tidsvinster 
 
 
 
Som tidigare nämnt står alla städer inför samma slags problem med ökad trängsel, buller 
och utsläpp. Varje stad måste såklart utgå från sina egna siffror. Finns det en redan 
befintlig terminal där beläggningsgraden inte är så hög så att omlastning av varor skulle 
kunna utföras är detta till fördel. Städer måste även undersöka hur mycket det minskade 
fordonsbehovet blir utav att samlasta varor in till städerna. Kostnads- och nyttoanalysen 
anses ge liknande resultat för andra städer med justeringar för dessa städers 
terminalkostnader samt hur det minskade fordonsbehovet yttrar sig. Andra städer 
behöver därför undersöka: 
 
 

 Vilken terminal ska användas samt kostnad för denna? 
 Hur mycket skulle fordonsbehovet minska av att införa samdistribution? 

 Kunders inställning till samdistribution av varor? 
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Denna typ av analys är meningen att väcka tankar på vad ett införande av 
samdistribution skulle leda till och visa på de effekterna om finns med ett sådant 
projekt. Analysen visar på en större nytta än kostnader och det skulle därav vara av stor 
vikt att införa projektet, trots osäkerheten inför framtiden. Sammanfattningsvis visar 
detta examensarbete att ett införande av samdistribution i city gynnar samhället, då det 
ger en årlig nyttoeffekt på 1 759 283 kronor.    
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