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Sammanfattning 
Den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i Europa är starkt beroende av ett 

effektivt transportsystem. Rörligheten av varor och människor är en central förutsättning för 

en konkurrenskraftig handel och industri. Till följd av en intensifierad transportverksamhet 

har förbrukningen av fossila bränslen ökat dramatiskt och således utsläppen av farliga 

växthusgaser. Transportverksamhet omnämns ofta som ett område med hög belastning för 

miljön. Några av de problem som lyfts fram är beroendet av fossila bränslen, emissioner och 

buller. För att möta de framtida konsekvenserna av en växande godslogistik inom EU har 

Europeiska kommissionen lanserat en handlingsplan med åtgärder för att reducera den 

negativa miljöpåverkan. I handlingsplanen presenteras ett koncept vid namn Gröna korridorer 

med syftet att skapa ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem genom samverkan 

mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden. 

 

Syftet med studien var att analysera och utvärdera konceptet Gröna korridorer i förhållande 

till identifierade åtgärder för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem. För att kunna 

besvara syftet genomfördes litteraturundersökningar och intervjustudier. Totalt genomfördes 

tretton intervjuer. De respondenter som ingick i intervjustudien företräder antingen 

transportköpare eller transportörer och representerar företag eller branschorganisationer inom 

transportsektorn. Genom detta tillvägagångssätt kunde antal områden för ett hållbart och 

transporteffektivt logistiksystem identifieras, materialet kunde därefter jämföras och 

utvärderas i förhållande till konceptet Gröna korridorer.  

 

Studien konstaterar att det fanns flera likheter med identifierade åtgärder för ett hållbart och 

transporteffektivt logistiksystem som framfördes via intervjuer och litteraturundersökning i 

förhållande till konceptet Gröna korridorer. Samtidigt framgick det från litteraturstudier och 

intervjuer att det finns flera områden med ytterligare utvecklingspotential inom ramen för 

konceptet Gröna korridorer. Konceptet bidrar till ett helhetsperspektiv av logistiksystemet och 

är ett bra verktyg för att utveckla nya idéer och metoder för godstransporter och lagerhållning.  



 

 

Abstract 
The economic development and competitiveness in Europe is heavily dependent on an 

efficient transport system. Movement of goods and people is essential for a competitive 

industry and successful trade. As a result of an intensified transport business, consumption of 

fossil fuels has increased dramatically.  As a consequence, there are increased emissions of 

dangerous greenhouse gases. Transports are often mentioned as an area with high impact on 

the environment. Some of the problems highlighted are; dependence of fossil fuels, emissions 

and noise from trucks. To meet future demands of a growing freight business in Europe, the 

European Commission has launched an action plan with proposals on how to reduce the 

negative environmental impact. The action plan presents a concept called Green freight 

corridors with the aim to create a sustainable and efficient logistics system through 

collaboration between community, business and academic. 

 

The purpose of this study was to analyze and evaluate the concept of green freight corridors in 

relation to identified proposals for a sustainable and efficient logistics system. In order to 

fulfill the purpose a literature review was conducted together with interviews. In total thirteen 

interviews were carried out. The respondents represented either the buyer of transports or 

hauler from freight companies or trade associations within transport sector. A number of areas 

for sustainable and efficient logistics system were identified and the findings were compared 

and evaluated against the concept of Green freight corridors. 

 

Several similarities within the area of sustainable and efficient logistic system were identified 

from literature review and interviews in relation to the concept of Green freight corridors. 

Also, the areas with further potential have been recognized within the concept of Green 

freight corridors. The concept contributes to an overall perspective of the logistics system and 

can be a great tool for development of new ideas and methods for freight business and 

warehousing. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Europas ekonomiska utveckling och konkurrenskraft är starkt beroende av ett effektivt 

transportsystem. Rörligheten av varor och människor är en central förutsättning för ett 

välfungerande system med konkurrenskraftig industri och tjänstesektor. Transportsystem kan 

delas in i två olika huvudområden, passagerartransport och godstransport, tillsammans svarar 

dessa två områden för cirka 7 % av EU:s BNP samt 5 % av sysselsättningen (Hållbara 

transporter för ett rörligt Europa, 2006). 

 

Enligt statistik från EU energy and transport in figures (2009) har godstransporterna inom EU 

stadigt ökat de senaste decennierna. Mellan åren 1995- 2007 ökade det totala transportarbetet 

med 38 % tkm, enskilt stod vägtransporterna för den största ökningen med 50 % tkm. Sett till 

fördelningen mellan de olika transportslagen stod vägtransporter för 46 % tkm av det totala 

transportarbetet inom EU under 2007 och är i särklass det vanligaste transportslaget (EU 

energy and transport in figures, 2009). Enligt prognoser beräknas den totala godstrafiken öka 

med 36- 45 % tkm inom EU mellan åren 2000-2020, under samma period förväntas 

vägtransporterna öka med 43- 55 % tkm (European Transport Policy for 2010, 2005). 

 

Till följd av en intensifierad transportverksamhet har även energiförbrukningen ökat och 

speciellt fossila bränslen. Transportsektorn stod för 30 % av den totala energiförbrukningen i 

EU under 2006 och är uteslutande beroende av olja med en andel på 98 %. Med en hög 

energiförbrukning av fossila bränslen ökar utsläppen av farliga växthusgaser, med avseende 

på motsvarande miljoner ton koldioxid stod transportsektorn för 24 % av de sammanlagda 

växthusgasutsläppen av denna andel stod vägtransporterna enskilt för 71 % (EU energy and 

transport in figures, 2009). Transportverksamheten omnämns ofta som ett område med hög 

belastning på miljön, några av de problemen som lyfts fram är beroendet av fossila bränslen, 

emissioner och buller (Lumsden, 2006). 

 

För att möta de framtida konsekvenserna av en växande godslogistik inom EU har Europeiska 

kommissionen lanserat en Handlingsplan för godslogistik (2007) i vilken man lyfter fram 

betydelsen av en konkurrenskraftig godslogistik med miljövänliga och energieffektiva 

transporter, en av de åtgärder som lyfts fram i handlingsplanen är ett koncept vid namn Gröna 

korridorer.  

1.2. Konceptet Gröna korridorer 

EU lanserade Handlingsplan för godslogistik (2007) (eng. Freight Logistics Action Plan) 

varefter regeringen och näringsdepartementet inrättade det rådgivande organet Logistikforum 

med uppgift att underlätta informationsutbytet, erfarenheter och synpunkter mellan 

företrädare från olika transportslag inom den svenska logistikbranschen (Trafikverket, 2011a). 

Logistikforum var den drivande kraften bakom initiativtagandet till samarbetsprojektet Gröna 

korridorer i Sverige mellan åren 2008- 2010. Under 2010 tog arbetet till viss del en ny 

riktning då regeringen gav Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova i uppdrag att driva det 
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svenska initiativet vidare med syftet att skapa hållbara transportlösningar för att reducera 

miljöpåverkan från framtidens godstransporter, öka konkurrenskraften och lönsamheten inom 

logistikbranschen genom samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden 

(Trafikverket, 2011a).  

 

Enligt Logistikforum ska en Grön transportkorridor kännetecknas av följande områden 

(Trafikverket, 2011b): 

”En grön transportkorridor utmärks av: 

 hållbara logistiklösningar med dokumenterat minskad miljö- och klimatpåverkan, hög 

säkerhet, hög kvalitet och effektivitet,  

 integrerade logistikupplägg med ett optimalt utnyttjande av trafikslagen,  

 harmoniserat regelverk med öppenhet för alla aktörer,  

 en koncentration av nationell och internationell godstrafik på relativt långa 

transportsträckor,  

 effektiva och strategiskt placerade omlastningspunkter samt anpassade och stödjande 

infrastruktur,  

 en plattform för utveckling och demonstration av innovativa logistiklösningar 

(informationssystem, samverkansmodeller och teknik).” 

 

Transportkorridorer ska etableras genom gränsöverskridande samarbeten för att främja EU:s 

transportpolitik. Viktiga faktorer för utvecklingen av Gröna korridorer är nya affärsmodeller, 

etablera pilotkorridorer i regionen, ta fram kriterier för mätning och märkning av Gröna 

korridorer samt informationshantering. Transportkorridorer möjliggör gemensam prioritering 

för att avskaffa flaskhalsar, kraftsamling kring goda exempel och demonstration av effektiva 

transportlösningar. Kundperspektivet parallellt med ett långsiktigt ansvar för miljö och klimat 

är nyckeln till ett framgångsrikt arbete. Gröna korridorer ska både öka samverkan mellan 

transportslagen och stimulera ett optimalt utnyttjande av respektive transportslag (Gröna 

korridorer, 2010).  

1.3. Problembeskrivning 

Klimatutmaningen skapar nya krav på godslogistiken i form av minskad miljöpåverkan samt 

kostnadseffektiva lösningar i och med det osäkra ekonomiska klimat som råder. 

Resursförbrukning och ökad förorening förstärker behovet av att ta hänsyn till miljön inom 

industri och handel, miljöaspekten bedömas bli allt viktigare i framtida beslut (Virum et al., 

2003). Trots ett ökat intresse för miljöanpassade logistiklösningar eller så kallad grön logistik, 

finns inget etablerat koncept. Tanken är emellertid att företag ska sträva efter en så liten 

negativ miljöpåverkan som möjligt i sitt logistikarbete genom att nyttja tillgängliga resurser 

på ett sparsamt sätt. Den traditionella definitionen av logistik omfattar materialflödet från 

råvaruleverantör till slutanvändare. Enligt Virum et al., (2003) inbegriper grön logistik 

ytterligare två aspekter:  

 Miljön används som bedömningskriterium vid sidan av ekonomiska aspekterna vid 

värdering av lösningars och åtgärders resultat. 
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 Hela materialflödet bör analyseras, från utvinning av råvaror via produktion och 

distribution till återvinning och andra former av avfallshantering.  

Jonsson och Mattsson (2005) menar att det ofta förekommer målkonflikter mellan miljömål 

och traditionella företagsekonomiska mål. Ökade krav på korta leveranstider innebär att 

frekventa transporter prioriteras med risken att fyllnadsgraden blir lidande. Fokus på 

kapitalbindning och leveransservice är andra områden som kan innebära ett ökat 

transportarbete med negativa miljökonsekvenser som följd (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

Statistik visar entydigt att godstransporterna ökar i Sverige och Europa med hög 

energiförbrukning och negativa miljökonsekvenser som följd vilket är motivet till framställan 

av konceptet Gröna korridorer (Trafikverket, 2011a). Scania, Volvo och Trafikverket har 

gemensamt valt att undersöka konceptet närmare för att utreda vilka områden och åtgärder 

som kan vara av intresse för godstransporter på väg. Beskrivningen av konceptet Gröna 

korridorer fastslår ett antal områden för ett effektivare och miljövänligare transportsystem, 

dock är beskrivningen väldigt övergripande och allmän varför oklarhet råder kring vilka 

åtgärder som skall vidtas samt tänkbara effekter. 

1.4. Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera konceptet Gröna korridorer och dess 

ingående beståndsdelar enligt beskrivningen av Logistikforum.  

 

Med utgångspunkt i litteraturundersökning och intervjustudier ska ett hållbart och 

transporteffektivt logistiksystem med fokus på vägtransporter identifieras. Konceptet Gröna 

korridorer kommer utvärderas och jämföras i förhållande till identifierade åtgärder för ett 

hållbart och transporteffektivt logistiksystem.  

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för att besvara rapportens syfte: 

1) Vilka områden är centrala för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem på väg?  

2) Hur relaterar forskningsfråga 1 till beskrivningen av konceptet Gröna korridorer?  

1.5. Avgränsningar  

Konceptet Gröna korridorer har formulerats utifrån ett logistiskt helhetsperspektiv vilket 

inkluderar transportslagen lastbil, järnväg, flyg och båt. Följande studie kommer först och 

främst att behandla godstransporter på väg med hjälp av lastbil, emellertid kommer 

interaktionen med övriga transportslag att behandlas. 

 

Studien kommer endast att behandla områden kopplat till extern logistik vilket avser 

distribution av gods med hjälp av ett transportmedel. Följaktligen behandlas inte intern 

logistik, exempel på detta kan vara transporter som sker inom ett och samma fabriks- eller 

lagerområde. 

 

Konceptet Gröna korridorer är ursprungligen ett initiativ från EU dock kommer denna rapport 

endast behandlas utifrån ett nationellt svenskt perspektiv, jämförelser och förutsättningar 
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mellan olika länder med avseende på exempelvis lagar och regler kring vikt och mått på 

lastbilar kommer därför inte att genomföras. 

 

För att skapa ett framgångsrikt arbete omnämns affärsmodeller som en viktig del i 

utvecklandet av konceptet Gröna korridorer, dock kommer affärsmodeller ej att behandlas i 

denna rapport. 

1.6. Samarbetsprojektets intressenter 

Examensarbetet Gröna transportkorridorer har genomförts hos Scania i Södertälje och ingår 

som en del i ett samarbetsprojekt mellan intressenterna Scania, Volvo och Trafikverket.  

Scania tillverkar lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer, dessutom tillhandahåller man 

tjänstrelaterade produkter. 

Volvo är en leverantör av kommersiella transportlösningar såsom lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter 

för flygmotorer. 

Trafikverket är en statlig myndighet i vilket före detta vägverket och banverket ingår, 

trafikverket har som uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem 

för medborgarna och näringslivet i Sverige. 

 

FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) fungerar som en samverkanssatsning mellan 

staten och fordonsindustrin med ett gemensamt finansieringssystem för forskning, innovation 

och utveckling med fokus på områdena klimat & miljö samt säkerhet (Vinnova, 2009). Ett av 

satsningens fem samverkansprogram går under namnet transporteffektivitet i vilket Gröna 

korridorer ingår som ett prioriterat forskningsområde. Scania, Volvo och Trafikverket har 

därför gemensamt valt att undersöka vilka områden och åtgärder som kan vara av intresse 

specifikt för godstransporter på väg inom ramen för Gröna korridorer, vilket hädanefter 

kommer att benämnas Gröna transportkorridorer i rapporten.  
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2. Metod 

2.1. Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi bestäms av studiens syfte, tillgång till resurser och befintlig 

kunskap om problemet. Det finns ett flertal olika strategier som kan användas antingen enskilt 

eller tillsammans. En explorativ strategi används för att öka förståelsen kring ett specifikt 

problem om osäkerhet råder kring problemets egenskap. Det finns tre sätt att utföra en 

explorativ studie: (Saunders et al., 2007) 

 Litteraturundersökning 

 Intervjua experter inom området  

 Intervjua en fokusgrupp 

 

För att besvara examensarbetets syfte och forskningsfrågor valdes en explorativ strategi. 

Syftet med studien är att identifiera ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem samt 

analysera konceptet Gröna transportkorridorer. För att inhämta ny kunskap och öka 

förståelsen av nämnda områden genomfördes litteraturundersökning och intervjuer med 

experter inom logistikområdet.  

Initialt genomfördes en litteraturundersökning för att inhämta kunskap inom områdena 

logistik och miljö. Därefter genomfördes muntliga intervjuer med representanter inom 

transportsektorn med fokus på effektiva logistiksystem, transport- och hanteringsmetoder, 

logistiska effektivitetsvariabler, alternativ för miljövänligare logistik, strategiskt miljöarbete.  

Informationen analyserades och sammanställdes för jämförelse med konceptet Gröna 

transportkorridorer enligt Logistikforums definition för att besvara rapportens syfte och 

forskningsfrågor.  

2.2. Forskningsansats 

En deduktiv ansats har sin utgångspunkt i att testa en redan befintlig teori genom att formulera 

en hypotes och därefter samla in data för syftet i form av exempelvis observationer, studier 

och empiri varvid slutsatser kan dras om enskilda fall (Saunders et al., 2007). Denna studie 

består av en deduktiv ansats. Studien syftar till att undersöka konceptet Gröna 

transportkorridorer och dess ingående beståndsdelar för jämförelse med olika teorier för ett 

hållbart och effektivt logistiksystem. Logistikforums beskrivning av Gröna 

transportkorridorer utgör den befintliga teori som testats. Studiens syfte och forskningsfrågor 

ligger till grund för forskningsansatsens hypotes, data har samlats in genom litteraturstudier 

samt empiri i form av intervjuundersökning.  

 

Enligt Saunders et al., (2007) baseras en kvalitativ studie på ord och syftar till icke numerisk 

data. Kvalitativ datainsamling klassificeras i kategorier och kan bestå av fallstudier och 

intervjuer och har som syfte att studera mönster i ett visst sammanhang, exempelvis tankar, 

beteenden och avsikter (Saunders et al., 2007). Examensarbetet är en kvalitativ studie och 

baseras på icke numerisk datainsamling från intervjuundersökningar.  
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Med utgångspunkt i litteraturundersökning och intervjustudier ska ett hållbart och 

transporteffektivt logistiksystem identifieras. För djupare förståelse av studiens 

frågeställningar och områden kopplat till ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem 

genomförde personliga intervjuer för insamling av kvalitativ data. 

2.3. Datainsamling 

2.3.1. Litteraturstudie 

Vetenskaplig information har kontinuerligt samlats in under arbetets gång för att införskaffa 

erforderlig kunskap inom huvudområdena logistik och miljö. Information har inhämtats 

genom litteratur via Scanias egna bibliotekssystem samt vetenskapliga artiklar från olika 

databaser, främst genom universitetsbibliotekets databaser via Luleå tekniska universitets 

hemsida. Rapporten innehåller också information från internet och publikationer sammanställt 

av olika myndigheter. De sökord som använts är Transportkorridorer, Transportlogistik, 

Vägtransporter, Logistik, Miljövänlig logistik, Grön logistik, Effektiv logistik.  

2.3.2. Intervjuer 

Enligt Saunders et al., (2007) består primär data av information insamlad för ett speciellt 

syfte.  I rapporten presenteras primär data i form av genomförda intervjuer samt skriftliga 

anteckningar från möten.  

De intervjuer som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär vilket innebär att ett 

underlag med frågor eller teman upprättats innan intervjutillfället. Beroende på hur samtalet 

fortlöper mellan intervjuaren och respondenten finns möjlighet till förändringar under 

intervjun, exempelvis ordningen på frågorna eller att nya frågor inkluderas till ursprungligt 

intervjumaterial. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att uttömmande svar kan 

erhållas samtidigt som frågorna kan anpassas efter respondentens kunskap och erfarenhet. En 

nackdel är svårigheten att statistiskt säkerställa resultatet (Saunders et al., 2007).  

 

Före intervjutillfället skickades ett mail ut till respondenten med information kring det 

pågående arbetet med Gröna korridorer vilket inkluderade två dokument bestående av ett 

intervjuunderlag, Bilaga A – Intervjuunderlag, och ett visionsdokument, Bilaga B – Vision: 

Grönare vägtransportkorridorer. 

Merparten av intervjuerna genomfördes på plats hos respondenten, med undantag för två som 

genomfördes via telefon, och tog 1- 1,5 timme i anspråk. Vid intervjutillfället har intervjuaren 

fört samtal med den utfrågade och under tiden tagit skriftliga anteckningar. Därefter har det 

insamlade materialet från intervjuerna sammanställts och analyserats.  

 

Totalt genomfördes 13 intervjuer, de personer som ingick i intervjustudien företräder antingen 

transportköpare eller transportörer och representerar företag eller branschorganisationer inom 

transportsektorn. Förteckning över de som ingick i intervjustudien går att utläsa från 

intervjulistan nedan.   

Därtill har informella samtal och möten genomförts regelbundet med samarbetsprojektets 

medlemmar inom Scania, Volvo och Trafikverket.  



7 

 

Intervjulista 

Samtliga tretton intervjuer har genomförts under mars och april 2010. I tre fall intervjuades 

två respondenter vid ett och samma tillfälle. 

Tabell 1: Intervjulista 

Befattning Företag 

1. VD  

2. Kvalitetsansvarig 
Bilspeditions Transportörförening 

3. Quality and Environment Manager Bring Frigoscandia 

4. Miljöansvarig logistik ICA Sverige 

5. Manager External Logistics 

6. Process Developer Inbound Engineering 
Scania 

7. Purchasing Manager 

8. Buyer 
Scania 

9. Managing Director Scania transportlaboratorium 

10. Senior Advisor Schenker 

11. Marknadsansvarig Sveaskog 

12. Vice VD Sveriges åkeriföretag 

13. Förbundsdirektör Transportindustriförbundet 

2.3.3. Metodutvärdering 

En studies trovärdighet påverkas av dess validitet och reliabilitet. Validitet beskriver 

mätningarnas kvalitet och behandlar huruvida studien verkligen mäter det studien avser 

medan reliabiliteten beskriver pålitligheten och precisionen av studien, det vill säga om det är 

möjligt att få samma resultat om undersökningen upprepas (Carlsson, 1990). 

 

Intervjuunderlag med information kring det pågående arbetet med Gröna korridorer skickades 

ut via mail innan intervjutillfället. Därmed kunde intervjuobjektet skapa sig en uppfattning 

om situationen och förbereda sig på kommande frågor vilket i sin tur också ökade 

reliabiliteten. Under själva intervjun togs endast skriftliga anteckningar, under tidsbegränsade 

former finns risk för knapphändiga och undermåliga noteringar vilket följaktligen påverkar 

validiteten. Ett alternativ hade varit att banda intervjun för att lägga mer fokus på 

meningsutbytet och eventuella reaktioner under intervjutillfället, därtill möjligheten att kunna 

lyssna flera gånger. 

 

Efter intervjun sammanställdes material fördes in ett dokument för jämförelse med andra 

respondenters svar. Respondenten fick således ingen möjlighet att granska och verifiera det 

sammanställda materialet efter intervjutillfället. Det är möjligt att validiteten av det 

sammanställda materialet hade påverkats utifrån detta. 

 

Enligt Merriam (1994) är det viktigt att avgöra kvaliteten på den information som 

framkommer vid intervjuer, det finns flera faktorer hos den som blir intervjuad som kan 

påverka kvaliteten. Den information som återges vid intervjutillfället har genomgått en 

omedveten eller medveten urvalsprocess baserat på den utfrågades uppfattningar. Det finns 
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alltid en risk att informationen är förvrängd, inkorrekt eller överdriven om den intervjuades 

personliga åsikt efterfrågas. 

Några av intervjuobjekten sitter med i det rådgivande organet Logistikforum vilket regeringen 

inrättat genom näringsdepartementet med syftet att driva konceptet Gröna transportkorridorer 

i Sverige. Det kan skapa en viss subjektivitet hos den intervjuade i frågor som berör det egna 

intresseområdet kopplat till arbetsgrupperna inom Logistikforum.  

 

En kvantitativ del i form av en enkätundersökning hade ökat rapportens kvalitet och på 

samma gång utökat möjligheterna till att statistiskt säkerställa informationen från intervjuerna. 

Dock bedömdes inte detta tillämpbart då nyckeln till informationsinhämtningen ansågs ligga i 

en öppen diskussion mellan intervjuaren och respondenten.  

 

 



9 

 

3. Teoretisk referensram 

3.1. Introduktion i logistik 

Logistik är ett brett ämne som innefattar flera områden och kan därför ha olika betydelser 

beroende på sammanhang och situation. Områden såsom inköp, materialflöde i produktion, 

distribution och transport, lagerarbete är några exempel på vad som inbegrips i logistik.  

 

”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

”Logistiken involverar följaktligen stora delar av ett företags processer och funktioner, bl.a. 

inköp, produktion, lager, transport, marknadsföring, konstruktion och ekonomi.” (Jonsson 

och Mattsson, 2005) 

 

 

Figur 1: Från råmaterial till slutkonsument (SASCM, 2010) 

 

Figur 1 visar flödet av olika logistiska aktiviteter i försörjningskedjan. I följande rapport 

ligger fokus främst på olika aktiviteter inom distributionsområdet, utifrån transportköparens 

och transportföretagets perspektiv. Transportköparens krav på en transport är som regel att 

den ska utföras till ett lågt pris, med kort ledtid och hög leveransservice, flexibilitet 

beträffande volymer samt kort framförhållning och planering av leveranser är företeelser som 

kännetecknar området (Aronsson et al., 2003). Transportföretaget är den part som utför själva 

godsförflyttningen mellan två olika destinationer. Traditionellt har branschen haft fokus på 

transporter med hög fyllnadsgrad utan kundfokusering till att bli en bransch där kundens, 

transportköparens, önskemål är den drivande faktorn (Aronsson et al., 2003). 
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3.2. Logistiksystemets olika nivåer 

Enligt Lumsden (2006) kan logistiksystemet delas in i nivåer enligt Figur 2. De två 

huvudgrupperna är Samhälle och Företag, skillnaden ligger i ansvarsområdet mellan stat och 

enskilt företag. Samhälle fokuserar på Infrastruktur vilket nyttjas av allmänheten men vilket 

också är en förutsättning för ett fungerande transportflödessystemet, avser exempelvis 

vägnätet med tillhörande terminaler. Området företag lägger tonvikt på de områden som är 

viktiga ur ett företagsperspektiv såsom fordon eller transportmedel som används för att 

förflytta artiklar i ett flödessystem inom och mellan organisationer. Finansiella tillgångar 

handlar om de ekonomiska resurser som finns tillgängliga för att bedriva verksamheten 

framåt. Följaktligen är logistiksystemets olika nivåer fördelat mellan olika aktörer, vilket kan 

vara tillverkande företag, transportföretag och myndigheter. Nivåerna finansiella tillgångar 

och artiklar faller utanför rapportens fokusområde och kommer därför inte att behandlas. 

Fokus kommer således att koncentreras till nivåerna infrastruktur, fordon och framförallt 

flöden. 

 

 

Figur 2: Logistiksystemets olika nivåer (Lumsden, 2006) 
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3.3. Det fysiska transportsystemet 

3.3.1. Transportsätt  

Ett företags val av distributionskanal är vitalt för att skapa ett effektivt flöde med ekonomisk 

och miljömässig bärighet. Med distribution avses flödet från företag till kund, det vill säga hur 

en vara når slutlig kund och vilka mellanhänder och transportsätt som används vilket inte 

inbegriper transporter i en anläggning (Segerstedt, 2008). De vanligaste transportslagen är 

väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport. Transportsättens olika karaktärer gör dem mer eller 

mindre fördelaktiga beroende på, vad som ska transporteras, servicegrad, kostnad, 

transporttid, miljöpåverkan, lastkapacitet etc. (Jonsson and Mattsson, 2005).  

Sjötransport 

Sjötransporter är ett av de mest kostnadseffektiva transportslagen räknat per tonkm, 

transporterad godsmängd i förhållande till transporterad sträcka, vilket gör sjötransporter till 

ett av de mest energisnåla alternativen att transportera gods med (Segerstedt, 2008). Den stora 

lastkapaciteten är en styrka och den fria färdvägen över hav erbjuder flexibilitet. De rörliga 

kostnaderna i form av bränsle-, farleds- och hamnkostnader är låga per transporterad 

volymenhet. Nackdelar med sjötransporter är lång transporttid vilket gör sjötransporter till det 

långsammaste transportslaget. Det krävs omlastning och hamnar med rätt 

hanteringsutrustning vilket ökar hanteringskostnader och risken för tidsfördröjningar och 

godsskador. Vid sjötransporter krävs följaktligen anslutande transporter från leverantörens 

eller till kundens anläggningar (Segerstedt, 2008).  

Flygtransport 

Transport med flyg används vid krav på snabb och säker leverans, transporterade varor 

utmärks av låg vikt eller högt värde per volymenhet. Genom att använda flyg är behovet av 

säkerhetslager mindre eftersom att produkter kan levereras till kund inom kort tidsrymd. En 

snabb transport innebär att tiden för kapital bundet under transport kan reduceras, det ska 

dock ställas i relation till de höga fraktkostnaderna vid flygtransporter (Pewe et al., 2002).  

Nackdel med flygtransporter är omfattande utsläpp i förhållande till den begränsade 

lastkapacitet som erbjuds. Precis som vid sjötransporter behövs anslutande transporter vilket 

kräver omlastning och terminalhantering. Tiden för godshantering samt anslutningstransporter 

till och från flygplatser kan bli omfattande vilket ökar den totala transporttiden i förhållande 

till korta flygtiden (Segerstedt, 2008).  

Järnvägstransport 

Järnvägen är ett bra transportmedel vid långa transportavstånd, frakt av stora kvantiteter och 

gods som är volymkrävande. Generellt sett innebär järnvägstransporter längre transporttider 

vilket genererar hög kapitalbindning varför transport av lågvärdigt gods är att föredra. 

Järnvägsnätet är på sina håll begränsat och inte lika utbyggt som vägnätet och har således inte 

samma flexibilitet som vägtransporter. Förflyttning av gods sker främst mellan terminaler och 

inte direkt till och från leverantörers och kunders anläggningar vilket leder till höga terminal- 

och hanteringskostnader (Pewe et al., 2002). Järnvägstransporter brukar lyftas fram som ett 
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miljövänligt alternativ och det mest energieffektiva transportsättet, det vill säga energiåtgång 

för att genomföra en transporttjänst på grund av dess förmåga att sända stora godsvolymer 

med liten miljöpåverkan utan direkta avgasutsläpp. En viktig aspekt att beakta är ifall driften 

sker med diesel eller el, indirekta miljöutsläpp kan emellertid ske vid elproduktion som krävs 

för att driva loken (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Vägtransport 

Vägtransporter är flexibla och kan erbjuda transport till dörr vilket minskar antalet 

omlastningar med minskade kostnader och färre godsskador som följd, dessutom är det 

möjligt att komplementlasta under pågående transport (Segerstedt, 2008). 

Det vanligaste sättet att genomföra kort- och långväga transporter är med hjälp av lastbil. 

Transporter på väg har sina största fördelar vid en utspridd marknad då övriga trafikslag 

normalt sett endast transporterar gods mellan terminaler och endast i undantagsfall kan 

erbjuda transport till leverantörens eller kundens anläggning. Nästan alla typer av gods kan 

fraktas med vägbundet transportmedel. Vägtransporter har flera fördelar men gentemot 

flygtransporter kan det ha kostnadsmässiga nackdelar vid små godsvolymer med högt värde, 

tvärtom gäller i förhållande till järnväg och sjötransport där vägtransporter inte är lika 

optimalt vid stora godsvolymer med lågvärdiga produkter. Ett annat problem är de negativa 

miljöeffekterna som förekommer vid vägtransporter i form av avgasutsläpp, buller och 

köbildningar (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

Trafikmyndigheter har med hänsyn till vägarnas beskaffenhet, bärighet, bredd och 

trafiksäkerhet, tagit fram bestämmelser för olika fordonskombinationer gällande lastbilstrafik 

vad gäller mått, vikter och hastigheter. I Sverige och Finland är maximalt tillåtna 

fordonskombination, bil och släp, utan specialtillstånd, 25,25m i längd, 2,6m i bredd och en 

maximal totalvikt på 60ton. I andra europeiska länder kan exempelvis 18,75m gälla som 

maxlängd och 40ton som maximal totalvikt (Lumsden, 2006). 

 

 

 

Figur 3: Jämförelse mellan olika transportsätt (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

Figur 3 åskådliggör skillnaden mellan de fyra traditionella trafikslagen och visar på 

alternativens styrkor och svagheter i förhållande tillvarandra. 
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3.3.2. Infrastruktur och utrustning  

I transportkedjan är det viktigt att förflyttningen av transporterat gods sker på ett effektivt och 

tillförlitligt sätt varför anpassade terminaler, standardiserade lastbärare och 

hanteringsutrustning är centrala områden för ett effektivt flöde (Lumsden, 2006). 

Godsterminal 

En terminal är en anläggning dit varor transporteras för att sammanställas eller delas upp i nya 

partier. I distributionssystemet används terminaler för att optimera flödet mellan de som 

producerar och konsumerar produkter. Terminalerna har oftast lagringskapacitet med tillgång 

till funktioner såsom sortering och ompaketering till större eller mindre laster samt omlastning 

till olika transportmedel. Lossning och lastning av gods kan utgöra en tidskrävande flaskhals, 

att styra transporterna för att undvika köproblem är därför en central uppgift i 

terminalverksamheten. En kombiterminal syftar till en terminal med omlastningsmöjligheter 

mellan två eller fler transportmedel (Jonsson och Mattsson, 2005).  

Godshantering 

Vertikal hantering är en vanlig metod för att förflytta gods mellan olika transportenheter. 

Lastbäraren vilket vanligtvis är en container eller lastbilstrailer förflyttas med hjälp av en 

portalkran, motviktstruck eller mobilkran mellan två ekipage (Lumsden, 2006). Figur 4 

illustrerar vertikal omlastning av olika enhetslaster. 

 

 

Figur 4: Vertikal godshantering från järnvägsvagn till lastbil (Lumsden, 2006) 
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Om inte tillgång till lyftkranar eller truckar finns kan horisontell hantering vara ett alternativ, 

vilket kan bestå av vridbänkssystem enligt Figur 5, eller lösningar för hela ekipage enligt 

Figur 6. Vridbänkssystemet fungerar enligt att en lastbil backar mot tågsättet och ställer 

lastbäraren tvärs över järnvägsvagnen på en förmonterad vidbänk, vridbänken vrids sen till 

dess rätta position i tågsättets riktning (Lumsden, 2006).  

 

Figur 5: Vridbänkssystem för horisontell hantering av container mellan 

lastbil och järnvägsvagn (Kockums, 2006) 

 

En annan variant av horisontell hantering innebär att hela lastbilsekipage inkluderat fordonet 

körs upp på en specialbyggd järnvägsvagn för vidare transport på järnväg. Vagnarna är 

sammanlänkade med bryggor så att fordonen eller vagnarna kan köras upp i ena änden 

(Lumsden, 2006). 

 

 

Figur 6: Transport av lastbilsekipage på järnvägsvagn (Flexiwaggon, 2009) 

 

Trailertåg är också en horisontell hanteringsmetod och innebär att lastbilstrailern omformas 

till en järnvägsvagn genom att lösa järnvägsboggier sammankopplas till trailern, se Figur 7. 

Lastbilföraren backar upp trailern på spåret mot en ledig boggie, genom att höja gummihjulen 

och stödbenen med hjälp av luftfjädring kan släpen kopplas till järnvägsboggies likt ett tågsätt 

för vidare frakt på räls (Pewe et al., 2002). 
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Figur 7: Sammankoppling av trailertåg (Pewe et al., 2002) 

Lastbärarsystem 

Enhetliga lastbärare med standardmått underlättar godshanteringen och effektiviteten vid 

lossning och lastning mellan transportslagen så att tidsödande byten av gripdon och annan 

utrustning kan undvikas. Rätt lastbärarsystem kan innebära fördelar såsom minskade 

obalanser i flödet, ökad kundservice, ökat resursutnyttjande. Resursutnyttjande handlar inte 

bara om hur stor del de tillgängliga resurserna nyttjas utan också att rätt resurser användas till 

rätt uppdrag. Exempel på lastbärare är växelflak (Figur 8), lastpall (Figur 9), container (Figur 

10) eller påhängsvagnar/trailers (Figur 11). Beroende på godsets typ och storlek kan en 

uppsättning av flera lastbärare krävas, det ger bra lastkapacitet men på bekostnad av ett lågt 

tidsutnyttjande. Normalfallet är dock att en enhetlig typ av lastbärare används med en något 

lägre fyllnadsgrad vilket resulterar i ett högt tidsutnyttjande då lastbäraren används frekvent 

(Lumsden, 2006). 

 

 

Figur 8: Växelfalk (Lumsden, 2006) 

 

 

 

 

Figur 9: EUR lastpall (Forsatra, 2010) 

 

 

Figur 10: Container (Congressexchange, 2010) 

 

 

 

 

Figur 11: Lastbil med semitrailer (Lumsden, 2006) 
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3.4. Flerpartssamarbete 

Förflytta gods i ett transportsystem omfattar aktiviteter och samarbeten mellan olika aktörer, 

de logistiska aktiviteterna kan bestå av transport, lagring, in- och utleverans samt hantering. 

Beroende på antalet involverade parter och ansvar kan de olika samarbetskonstellationerna 

delas upp på följande sätt: (Lumsden, 2006) 

3.4.1. 1PL 

Enpartslogistik innebär att antingen leverantören eller kunden ansvarar för samtliga logistiska 

funktioner. Utöver transportverksamhet kan det innebära att mottagaren förser leverantören 

med lastbärare, produktionsplan, kontrollkrav och anvisningar kring emballering och 

paketering. (Lumsden, 2006) 

3.4.2. 2PL 

När leverantör och kund ansvarar för olika delar i den logistiska kedjan benämns det som 

tvåpartslogistik, fokus ligger på samarbetet mellan parterna och har sin utgångspunkt i att 

finna effektivast logistiklösning för båda parterna. Exempel på detta kan vara att leverantören 

ansvarar för tillverkning, emballering och paketering medan kunden ansvarar för 

transportering mellan fabrik och sitt egna lager, i samband med att varorna lämnar fabriken 

övergår ansvaret till kund. (Lumsden, 2006) 

3.4.3. 3PL 

En utomstående aktör, en tredje part, kan fungera som transportsamordnare vilket innebär att 

denne hanterar och ansvar för samtliga logistiska aktiviteter mellan leverantör och kund. 

Antingen äger tredjeparten nödvändiga transportresurser eller så upphandlas dessa från 

externa transportföretag, utöver själva transporten kan 3PL bistå med tjänster kring lagring 

och terminalaktiviteter, försäkring, förtullning etc.  

Speditör är en äldre benämning för 3PL, förr bestod speditörens huvudsakliga uppgift av 

transporteringen mellan två parter men fungerar idag i likhet med en 3PL vilket innebär ett 

större helhetsansvar för samtliga logistiska aktiviteter i försörjningskedjan. (Jonsson och 

Mattsson, 2005) 

Pewe et al., (2002) beskriver speditörens ansvarsområde på följande vis:  

”Speditörens uppgift är att mot gottgörelse för annans räkning, men i eget namn, ombesörja 

varuförsändelser och i samband därmed stående åtgärder, utföra förtullningsuppdrag, 

omlastning, lagring och försäkring av gods samt vidta därmed sammanhängande 

åtaganden.” 

3.4.4. 4PL 

Fjärdepartslogistik involverar flera olika parter för hantering av logistiska funktioner mellan 

leverantör och kund. En fjärdepartslogistiker kan exempelvis sköta vissa logistiska funktioner 

i eget namn och samtidigt fungera som en mäklare av transportuppdrag genom att anlita andra 

transportörer. Huvudaktören binder ihop alla logistiska aktiviteter i sådan konstellation vilket 

innebär ett utökat helhetsansvar för hela försörjningskedjan, från råmaterial till slutkonsument 

inkluderat alla mellanhänder (Lumsden, 2006). 
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En annan benämning av 4PL är Supply Chain Management vilket definieras enligt att en aktör 

ansvarar för alla steg i förädlingskedjan med målet att optimera samtliga flöden och 

aktiviteter, det kan vara en utomstående aktör likväl en aktör inom försörjningskedjan som 

besitter den samordnande rollen. Med flöden avses det fysiska flödet, informationsflödet och 

det finansiella flödet (Tryggestad et al., 2000).   

3.5. Flödet i försörjningskedjan 

Strävan med logistik är att skapa ett effektivt flöde genom hela försörjningskedjan, vilket 

innebär alla logistiska aktiviteter från råmaterial till tillverkare och slutlig konsument. Ett 

målmedvetet arbete med logistik är ett effektivt medel för att sänka kostnader, öka intäkter, 

frigöra kapital genom exempelvis ökad leveransservice, minskade kostnader för lagerhållning, 

administration och transporter (Segerstedt, 2008). 

3.5.1. Logistiska målmixen 

Lumsden (2006) har valt att beskriva logistisk effektivitet enligt termerna service, kostnader 

och kapitalbindning, se Figur 12. Åtgärder som vidtas för att förbättra vissa delar av 

logistikverksamheten kan påverka andra delar negativt, men även små försämringar på ett 

ställe kan skapa fördelar inom andra områden. En åtgärd som är tänkt att minska kostnaderna 

kan försämra servicen och intäkterna. Ponera att ett företag vill reducera sina 

transportkostnader vilket resulterar i färre sändningar, fler produkter måste lagras i väntan på 

nästa leverans vilket gör att kapitalbindningen ökar och servicen mot kund blir sämre på 

grund av lägre sändningsfrekvens. Det är därför viktigt att se till helheten hos samtliga 

komponenter för att skapa maximal effektivitet.  

 

 

Figur 12: Logistiska målmixen (Lumsden, 2006) 

 

Att samtidigt uppnå god leveransservice, låga logistikkostnader, låg kapitalbindning och hög 

kvalitet är svårt, det som krävs är ofta nya idéer och lösningar på gamla problem (Lumsden, 

2006).  



18 

 

3.5.2. Transportarbete 

Att värdera det fysiska flödet i form av godsförflyttning är vitalt för att få en uppfattning om 

det utförda transportarbetet samt för bedömning av olika transportlösningar. Traditionellt sätt 

och mest förekommande beskrivs transportarbetet enligt tonkilometer, lastens vikt i ton 

gånger trafikarbetet i km. Andra sätt kan vara att beskriva det fysiska flödet med hjälp av 

volym eller nyttjad del av lastbäraren. 

Nedanför presenteras ett antal olika mätmetoderna för bedömning av transportarbete 

(Lumsden, 2006).  

 

Fysiska flödet:  

1. tonkilometer       tonkmkmton   

2. volymkilometer       kmmkmm 33   

3. flakmeterkilometer      mkmkmm   

 

En nackdel med dessa mått är att de inte beaktar det transporterade godsets värde. Ser man till 

kapitalbindning och godsets värde i förhållande till transporterat avstånd och tid kan följande 

mått vara aktuella (Lumsden, 2006): 

 

Kapitalflödet:  

4. resursförflyttning       krkmkmkr   

 

Kapitalbindningstid:  

5. resurstid       krtimtimkr   

3.5.3. Resursutnyttjande 

En transports resursutnyttjande kan beräknas enligt fysiska eller ekonomiska termer. Genom 

att studera en transport från en nod till en annan kan skillnaden mellan dessa två olika 

varianter urskiljas. Anta att en transport går fullastad från en nod till en annan och därefter 

tom tillbaka till ursprungsnoden. Om priset för transporten innefattar både tur- och 

returkörning kan det ekonomiska resursutnyttjandet anses vara 100 %, medan det fysiska 

resursutnyttjandet betraktas som 50 % eftersom transporten går tom tillbaka (Lumsden, 2006). 

 

Ett effektivare utnyttjande av transportmedlen ger således mindre föroreningar per 

transporterad enhet samt lägre kostnader (Virum et al., 2003).  

Det fysiska flödet kan delas in i tre dimensioner: kapacitet, hastighet och tid. Genom att 

studera alla tre variabler erhålls en samlad uppfattning om en transports resursutnyttjande 

(Reu). Lumsden (2006) ger följande exempel:  

 

1. Reu (lastkapacitet i volym alt. vikt) = 

Utnyttjad lastkapacitet / Tillgänglig lastkapacitet 
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2. Reu (tid) = 

Utnyttjad tid / Tillgänglig tid 

 

3. Reu (hastighet) = 

Utnyttjad hastighet / Tillgänglig hastighet 

 

Variabeln Reu (hastighet) är endast av intresse vid jämförelse mellan olika transportslag 

eftersom den maximala hastigheten inom samma transportslag är reglerat av 

hastighetsbestämmelser. Variablerna ovan ger det totala fysiska resursutnyttjandet av en 

transport. 

 

4. Reu (fy) = 

Reu (kapacitet) * Reu (tid) * Reu (hastighet) 

 

Att disponera resursen, i detta fall fordonet, är förenat med en viss kostnad per tidsenhet. Ett 

exempel är transportföretagets kostnader för resursen eller den hyra som betalas till fordonets 

ägare. Samtidigt är den tid då fordonet utnyttjas förbundet med vissa intäkter från 

transportföretagets kund. Det ekonomiska resursutnyttjandet bör därför beaktas för en rättvis 

bild. 

 

5. Reu (ek) =  

Reu (fy) * [(Intäkt/tidsenhet) / (Kostnad/tidsenhet)] 

3.6. Logistiksystemets miljöpåverkan 

Transportnäringen lyfts ofta fram som ett stort miljöproblem med en betydande inverkan på 

miljön genom olika utsläpp, trängsel, däckslitage, infrastrukturbelastning och buller (Jonsson 

och Mattsson, 2005). Lastbilstransporter kräver stora mängder energi vilket medför att 

transporten producerar utsläpp av avgaser och emissioner till atmosfären vilket bidrar till 

växthuseffekten samt att vissa utsläpp kan vara sjukdomsframkallande (Virum et al., 2003). 

Det finns emellertid olika handlingsalternativ för myndigheter och företag att reducera 

miljöpåverkan i logistiksystemet.  

3.6.1. Miljöeffekter 

Miljöpåverkan från transporter sker främst genom utsläpp av avgaser och avdunstning från 

bränslen till luft, mark och vatten. Utsläppen eller de så kallade emissionerna består främst av 

kväveoxider, kolmonoxid, koldioxid, svaveloxider, kolväten och partiklar vilket kan ge 

upphov till fler olika miljöhot. Koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila energikällor 

orsakar växthuseffekt med förhöjd temperatur och förändrat klimat som resultat. Utsläpp av 

svaveloxid och kväveföreningar ökar försurning av mark och vatten, kvävet bidrar även till 

övergödning av vatten (Jonsson och Mattsson, 2005). I Tabell 2 återfinns en sammanställning 

över olika ämnens beteckningar och miljöeffekter.   
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Tabell 2: Summering av ämnen och miljöeffekter 

CO2 Koldioxid  Försurning: SOx, NOx 

SOx Svaveloxid  Övergödning: NOx 

NOx Kväveoxid  Växthuseffekt: CO2, CH4, N2O 

N2O Dikväveoxid  Uttunning av ozonlagret: N2O 

CH4 Metan   

HC Kolväten   

CO Kolmonoxid   

PM Partiklar   

 

Tabell 3 visar vägtransporters effekter på omgivningen ur ett lokalt, regionalt och globalt 

perspektiv. Utsläpp av olika emissioner och partiklar kan föra med sig hälsoeffekter som 

påverkar individers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Brutna kretslopp innebär att 

olja, kol och naturgas utvinns och förbrukas i högre takt än själva reproduktionen. (Jonsson 

och Mattsson, 2005). 

Tabell 3: Transporters effekter på omgivningen (Bearbetning av Blinge, 1996; citerat av Lumsden, 2006) 

 Lokala effekter Regionala effekter Globala effekter 

Fysiska effekter Luftföroreningar: 

CO, NOx, SOx, HC, 

Partiklar och Bly 

Luftföroreningar: 

NOx, SOx och HC 

Luftföroreningar: 

CO2, CH4, N2O 

 Rök, Lukt, Buller, 

Vibrationer 

Vattenförorenigar: 

NOx 

 

 Exploatering av natur 

och brutna kretslopp 

  

 Förslitning av 

infrastruktur 

  

 Avfall och skrot   

Övriga effekter Olyckor, Rädsla, 

Förseningar, Köer 

  

 Visuellt intrång   

 

Utsläppsnivåerna av kolmonoxid, kväveoxid, kolväten och partiklar från konventionella 

drivmedel som diesel och bensin påverkas av förbränningsmotorernas konstruktion 

(Lumsden, 2006). Alternativa drivmedel såsom etanol, naturgas och el användas i allt större 

utsträckning idag som ersättning till de konventionella drivmedlen. Det är viktigt med ett 

helhetsperspektiv av hela förädlingskedjan vid framställning av alternativa energikällor, om 

fossila bränslen används vid framställning av exempelvis el kan det i sin tur generera 

koldioxid likvärdigt ett konventionellt användande. För att skapa full förståelse för de totala 

miljökonsekvenserna bör miljömässiga vinster vid användning av alternativa drivmedel 

ställas mot förluster vid själva framställningsprocessen och sammantaget jämföras med 

konventionellt användande (Jonsson och Mattsson, 2005). 
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3.6.2. Miljöregleringar 

Genom olika styrmedel kan myndigheter reglera logistiksystemets negativa miljöpåverkan, 

det kan ske genom kunskapsmässiga, ekonomiska eller juridiska styrmedel. Myndigheternas 

olika styrmedel framställs i Tabell 4.  

Tabell 4: Myndigheternas styrmedel (Jonsson och Mattsson, 2005) 

Kunskapsmässiga styrmedel Ekonomiska styrmedel Juridiska styrmedel 

- Information - Miljöskatter - Gränsvärden för utsläpp och buller 

- Utbildning - Miljöklasser - Regler 

- Marknadsföring - Avgifter - Miljözoner 

- Påbud  - Producentansvar 

 

Kunskapsmässiga styrmedel handlar om att informera användarna om logistiksystemets 

miljöpåverkan. Genom att ändra ett invant beteende är det möjligt att förebygga negativa 

miljökonsekvenser, exempel på detta är återvinning av förpackningar, nyttja miljömässiga 

godkända produkter och transporter.  

 

Ekonomiska styrmedel såsom skatter och subventioner kan vara ett medel för att fördela 

samhällsekonomiska miljökostnader och premiera förebyggande miljöåtgärder. Exempel på 

detta är särskilda miljöskatter på bensin och diesel. För fordon finns det exempelvis olika 

miljöklasser med specificerade avgas- och bullerkrav enligt miljökrav från EU, ett sätt är att 

göra alternativa transportsätt mer attraktiva. Andra exempel på ekonomiska styrmedel är 

biltullar, vägavgifter och trängselavgifter. Med trängselavgifter kan trafiken styras till 

tidpunkter med mindre trängsel för att undvika trafikstockningar (Jonsson och Mattsson, 

2005). Bakgrunden till detta är principen att ”förorenaren skall betala”, det innebär att den 

som förorenar skall betala för sina föroreningar (Virum et al., 2003).  

Med juridiska styrmedel kan myndigheter reglera gränsvärden för utsläpp och buller, 

tidsrestriktioner för distribution, miljözoner i tätorter med krav på att fordon uppnår en viss 

miljöklass (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

Parallellt med utvecklingen av föreskrifter och regelverk har myndigheter ingått avtal med 

näringslivet om ansvar för reduktion och behandling av avfall. Exempel på detta är 

återvinningsföretag för emballagematerial såsom papper, plast, metall, glas, elektriska 

produkter osv. Återvinningsföretagen har ansvar för att etablera och driva retursystem i 

samhället (Virum et al., 2003). 

 

Jonsson och Mattsson (2005) framhåller att kundernas beteende avgör olika miljöåtgärders 

praktiska relevans inom transportsektorn, kundkrav som små, frekventa, snabba transporter 

och låga kostnader är några områden som begränsar utvecklingen av miljöarbetet.  
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3.6.3. Grön logistik 

Arbetet med Grön logistik, omnämns även som hållbar logistik, i försörjningskedjan innebär 

som oftast att säljande företag utvärderar leverantörens arbete, åtaganden och resultat kopplat 

till miljöarbetet, kan exempelvis handla om produkters miljöpåverkan, transporter eller avfall 

i produktionen. I ett bredare perspektiv kan det också innebära att företag informerar köparen 

om alternativ till att minska dennes miljöpåverkan (Darnall et al., 2008).  

 

På senare år har CSR (Corporate Social Responsibility) blivit ett allt populärare begrepp i 

företags miljöarbete, CSR definieras enligt “a concept whereby companies decide voluntarily 

to contribute to a better society and a cleaner environment” (Björklund, 2010).  

 

CSR har sin utgångspunkt i företags sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande. 

Till följd av ökad globalisering och handel med utvecklingsländer finns ett ökat behov av att 

övervaka försörjningskedjorna ur ett etiskt och hållbart perspektiv (Björklund, 2010). 

Företagsarbete för ökade hållbarhet har i olika studier visat sig ge ekonomiska vinster i form 

av förbättrat rykte och goodwill, även andra fördelar såsom lättare att låna pengar, hitta 

investerare, attrahera nya kunder och rekrytering av personal. Ökad resurseffektivisering 

genom att minska avfallsmängder och ökad produktivitet (Björklund, 2010). 

 

Inom logistikområdet med hänsyn till CSR har miljöaspekten prioriterats med avseende på 

materialval, energi, utsläpp och avfall. Inom den sociala dimensionen har arbetsförhållanden 

såsom hälsa och säkerhet, träning och utbildning, samt diversitet och lika rättigheter och 

möjligheter fått mest uppmärksamhet (Björklund, 2010). 

3.7. Effektivt och hållbart logistiksystem 

Nedanför kommer en sammanställning från flera källor att presenteras, gemensamt är att 

samtliga källor lagt fram ett antal handlingsalternativ för att reducera miljöpåverkan i 

logistiksystemet.  

Följande indelning bygger på avsnitt: 3.2 - Logistiksystemets olika nivåer.  

3.7.1. Infrastruktur 

Transportinfrastruktur 

Vägförhållanden, underhållning och framkomlighet har betydelse för transportsektorns 

miljöpåverkan. Vid nybyggnation av vägar är det viktigt att undvika suboptimering så att inte 

flaskhalsar skapas i systemet (Lumsden, 2006). Virum et al., (2003) menar att infrastrukturen 

och transportmedlen inte är optimerade i förhållande till varandra eftersom de inte har 

utvecklats i samma takt. Förändringar i infrastrukturen tar oftast lång tid att genomföra medan 

utveckling och framsteg av fordonsområdet sker mer frekvent.  
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Omlastningspunkter och Lager 

För att optimera och centralisera flödet från produktionsorten till olika distributionsområden 

kan omstrukturering av logistikinfrastrukturen vara nödvändig, det kan handla om att öka 

storleken på befintliga lager, reducera antalet lager, centralisera distributionen eller se över 

lokaliseringen av lager (Aronsson och Huge- Brodin, 2006). Virum et al., (2003) menar att 

infrastrukturen för lager kan behöva struktureras om ifall en miljövänligare logistik ska 

åstadkommas. För att minska antalet transporter måste exempelvis beställningsfrekvensen 

reduceras, vilket innebär större beställningskvantiteter per order som i sin tur medför krav på 

större lager. Ytterligare en aspekt vid investeringsbeslut av lagerdimensionering och 

lagerlokalisering är faciliteter och utrustning för insamlings-, sorterings- och 

återvinningsaktiviteter (Virum et al., 2003). 

3.7.2. Fordon 

Tekniska lösningar 

Miljöpåverkan från olika transportmedel kan reduceras genom tekniska förbättringar av 

motorer, fordonsdesign, hjul, däck och efterbehandling av avgaser (Jonsson och Mattsson, 

2005). Mycket fokus ligger på utveckling av renare och effektivare motorer samt utveckling 

av partikelfilter och efterbehandlingssystem för avgaser (Lumsden, 2006). Aerodynamiskt 

anpassade fordon eller nya fordonskoncept för utökade lastvolymer eller längder är ytterligare 

sätt att förbättra transportarbetet och samtidigt reducera miljöpåverkan (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 

Drivmedel 

Etanol, RME (rapsmetylester), naturgas, biogas, vätgas är några exempel på alternativa 

drivmedel till konventionella drivmedel som bensin och diesel. Framställningsprocessen av 

alternativa bränslen kan vara kostsamma och fordonen är oftast dyrare, men intresset växer 

stadigt då betydande reduktioner av skadliga emissioner kan göras. Det är av vikt att beakta 

de alternativa drivmedlens framställningsprocess ur ett livscykelperspektiv, det vill säga från 

råvara till slutanvändning, för att få en uppfattning om hur pass utsläppsneutrala de alternativa 

bränslena är i jämförelse med traditionella bränslen (Lumsden, 2006). 

3.7.3. Flöden 

Intermodala transportlösningar 

En viktig del i konceptet Gröna vägtransportkorridorer är integrerade logistikupplägg varvid 

flera transportslag nyttjas för att skapa ett optimalt logistikflöde från leverantör till kund 

såsom i Figur 13. Genom att nyttja flera transportslag kan enskilt transportslag användas där 

det är mest effektivt med avseende på kundnytta, resursnyttjande och miljöpåverkan 

(Lumsden 2006). Integrerade logistikupplägg brukar benämnas som intermodala transporter i 

vilket en lös lastbärare transporteras i obruten följd hela vägen från avsändare till mottagare i 

en transportkedja som omfattar mer än ett transportslag (Intermodala transporter, 2009).  

Användning av intermodala transportlösningar kan minska miljöpåverkan från 

distributionssystemet genom att använda det transportslag som är bäst lämpat beroende på 
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uppdrag. Principiellt innebär intermodala transporter att en lastbärare, exempelvis container, 

växelflak eller semitrailer transporteras med fartyg eller tåg över längre avstånd och att lastbil 

används för närdistribution mellan kunder, terminaler och leverantörer. Närdistribution ökar 

samtidigt möjligheterna att använda alternativa drivmedel (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Intermodala transporter har från politiskt håll lyfts fram som en lösning på rådande 

miljöproblem inom transportsektorn med ambition att överföra gods från landsväg till järnväg 

(Virum et al., 2003). 

 

Figur 13: Principen för intermodala transporter (Lumsden, 2006) 

 

Distributionsalternativ 

Samdistribution är ett alternativ för att reducera antalet transporter och antalet körda 

fordonskilometer. Gods från olika avsändare lastas på samma fordon via omlastning i 

samlastningsterminaler för att senare distribueras ut till olika mottagare, kan innebära att 

mottagaren får leveranser från flera leverantörer vid samma leveranstillfälle (Jonsson och 

Mattsson, 2005). Tanken med samdistribution är att öka fyllnadsgraden med bibehållen 

leveransservice, bränsleförbrukningen och följaktligen emissioner ökar något vid högre 

fyllnadsgrad men totalt sett i hela distributionssystemet sker en reducering. Samdistribution 

kan dock vara resurskrävande på grund av fler omlastningar och ökat hanteringsarbete.  

En sänkt leveransfrekvens resulterar i mindre negativ miljöpåverkan, men kan bidra till högre 

kapitalbindning av produkter och större lager för företagen (Lumsden, 2006). 

 

Ett annat alternativ är brytpunktsdistribution och innebär att flertalet mindre godsflöden från 

ett område med samma destination konsolideras eller bryts upp för vidare transport mellan så 

kallade brytpunkter i en gemensam transportkorridor. Navet eller brytpunkten består av en 

terminal som möjliggör sortering, mellanlagring och omlastning av produkter. Tanken med 

detta förfarande är att bygga upp ett nätverk av brytpunkter med lokala upptagnings- och 

spridningsområden med frekventa och fullastade transporter i båda riktningar mellan specifika 

noder (Jonsson och Mattsson, 2005). 
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Mjölkrundor eller turbilstrafik innebär att partier av gods samlas in längs en fast 

transportslinga för konsolidering och vidare transport till en samlastningsterminal. Kan också 

innebära att gods levereras från en leverantör direkt till flera kunder enligt en förutbestämd 

transportväg vilket medför flera lastnings- och lossningsstopp under vägen (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 

 

”Grön avgång” går ut på att gods levereras först när det finns ledig kapacitet på ett 

transportfordon med rätt destination, skapar maximalt lastutnyttjande och därav kan extra 

transporter undvikas. Dock kan det medföra en osäker leveransfrekvens vilket leder till att 

kunden måste hålla höga säkerhetslager på artiklarna i fråga (Lumsden, 2006). 

 

Ytterligare alternativ till de som presenteras ovan är att endast tillåtna transporter vid fasta 

leveransdagar vilket förenklar transportplaneringen och möjligheterna till bättre fyllnadsgrad. 

Däremot kan det kräva högre säkerhetslager och omfattande produktionsplanering hos 

mottagande företag (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Returflöden 

Genom att identifiera potentiella returlaster kan transporter fyllas i båda riktningar vilket ökar 

fyllnadsgraden och minskar det totala transportarbetet i distributionssystemet. Ett 

tillvägagångssätt kan vara att skapa balans i godsflödet av ingående och utgående transporter i 

en region (Jonsson och Mattsson, 2005). Transporter i Sverige innebär ofta stora volymer i en 

riktning vilket medför att transporten oftast är tom på tillbakvägen. En del av lösningen kan 

vara hantering av returemballage (Virum et al., 2003). I den traditionella beskrivningen av 

logistik omfattas materialflödet från råvaruleverantör till slutförbrukare. Enligt Virum et al., 

(2003) innebär grön logistik att man också tar ansvar för det som sker efter att produkten är 

förbrukad vilket inkluderar återanvändning, återvinning och slutlig deponering. Det handlar 

om att koordinera nödvändiga processer för att kunna nyttja produkter och material genom 

hela produktens livscykel, från vagga till grav. Exempel på detta är olika retursystem för 

papper, plast, glas och metall, efter att uttjänta produkter blivit insamlade och sorterade 

hamnar de hos en specialist för återvinning, tanken är sen att produkterna ska in i 

produktionsflödet igen för att användas som råvara till nya produkter (Virum et al., 2003). 

Det finns tre områden som är speciellt av intresse för returlogistik (Virum et al., 2003):  

 Produkterna bör vara designade för återvinning. Det ska vara enkelt och relativt billigt 

att plocka isär de enskilda materialen och komponenterna. Det manuella arbetet måste 

reduceras.  

 Infrastruktur för insamling och återvinning. Det måste finnas lämpliga returpantsystem 

eller insamlingssystem av uttjänta produkter från slutanvändaren, vilket i sin tur 

inkluderar effektiva sorteringssystem och återvinningsanläggningar.  

 Marknader för insamlade produkter. Det måste finnas efterfrågan för det som 

produceras i retursystemet. Tillgång och efterfrågan måste matchas vilket inkluderar 

samarbete mellan olika aktörer i returkedjan.  

 



26 

 

Virum et al., (2003) påpekar också att de flesta logistiksystemen är dåligt utrustade för att 

hantera godsflöden i omvända kanaler. Till skillnad från ett traditionellt materialflöde kan 

returnerat gods inte transporteras, lagras eller hanteras på samma sätt. Företagens ansvar för 

hantering av använda produkter och avfall är en viktig del i eftermarknadsservicen. 

 

 

Figur 14: Aktiviteter i ett returlogistiksystem och koppling till distributionslogistik (Virum et al., 2003) 

 

Design samt tekniska lösningar avseende förpackningarnas utformning kan vara viktigt för att 

optimera fyllnadsgraden. Genom att reducera förpackningars vikt eller använda material som 

möjliggör kompakta laster kan fyllnadsgraden ökas, minskad mängd material i 

förpackningarna kan dock öka andelen transportskador (Jonsson och Mattsson, 2005).  

Informationssystem 

Informationsutbytet mellan leverantörer och kunder i försörjningskedjan är vitalt och 

underlättas med hjälp av IT-baserade planerings- och ordersystem. Det skapar goda 

möjligheter till att planera och genomföra samordnade leveranser mellan parterna, vilket 

resulterar i färre transporter med bättre fyllnadsgrad och lägre miljöpåverkan (Jonsson och 

Mattsson, 2005).  

 

Intelligent Transport System and Services, förkortas ITS, är ett samlingsbegrepp för 

användning av IT system för att planera, styra och följa upp trafik. Tanken med ITS är att 

minska antalet olyckor på väg samt skador och problem kopplat till detta. ITS kan exempelvis 

kompletteras till navigationssystem vilket ger stöd för att hitta den kortaste vägen medan ITS 

tjänster ger information om att en annan väg för närvarande är mer framkomlig vid händelse 

av trafikolycka. Genom att styra och påverka trafiken kan flödet på vägarna optimeras vilket 

minskar behovet av att bygga nya vägar samtidigt som det ger effektivare resor och mindre 

negativ effekt på miljön. ITS handlar om att spara tid och kostnader för samhället, individen 

och näringslivet. ITS ska finnas tillgängligt i varje fordon och kan användas till att erbjuda 

kommersiella tjänster, som att boka hotellrum, biljetter och mycket annat (Fredholm, 2006). 
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Begreppet ITS är ett brett område och innefattar följande delområden (Fredholm, 2006):  

1) Trafikinformation – Via olika medier tillhandahålla information som vägstatus, aktuell 

temperatur, nederbörd, avstängda vägar osv. 

2) Trafikstyrning – Övervaka och styra trafikflödet genom fordonsdatorer och 

positionering eller genom kameraövervakning. Innebär också tillhandahålla variabla 

skyltar för tillåten hastighet, alternativa vägar eller reglera trafikljus.  

3) Positionering – Utveckling av satellitnavigeringssystem. 

4) Säkerhetssystem – Passiv säkerhet innebär att göra fordon och vägar säkrare. Istället 

för att bara fokusera på skydd vid olycka så ska en olycka kunna undvikas genom 

system som övervakar föraren och trafiksituationen och slår larm till föraren, kallas för 

aktiv säkerhet. Tanken är även att systemet ska kunna gripa in och ta över kontrollen 

av fordonet vid behov.  

5) Hastighetsanpassning – Handlar om att fordonen ska utrustas med teknik som 

anpassar fordonets hastighet efter rådande förhållanden.  

6) Betalningssystem – System mellan fordon och betalningsstationer för automatisk 

betalning av vägskatter.  

Miljökrav 

Om mottagaren eller det transportköpande företaget ställer krav på leverantör är det möjligt 

att påverka miljökonsekvenserna i transportsystemet, det kan handla om att leverantören ska 

uppfylla vissa miljökrav, arbeta målinriktat med miljöfrågor eller vara miljöcertifierade. 

(Jonsson och Mattsson, 2005). Exempel på ett miljöledningssystem är ISO 14000, vilket kan 

beskrivas som ett certifikat och bevis på att företaget i fråga har implementerat verktyg och 

system för miljökrav. Viktigt att komma ihåg är att företagen sätter sina egna krav och mål 

(Virum et al., 2003). 

Lokala leverantörer 

Genom att anlita leverantörer i det geografiska närområdet kan det totala transportavståndet 

minimeras. Detta kan dock vara motsägelsefullt om låga leverantörskostnader är styrande i 

upphandlingsförfarandet, leverantörer i närområdet kan väljas bort till fördel för ett annat 

åkeri som är billigare men lokaliserat längre bort vilket leder till längre transportavstånd 

(Jonsson och Mattsson, 2005).  

Servicenivå  

Servicenivån kan vara avgörande för transportörerna om de ska kunna uppfylla kundkrav som 

kort leveranstid, hög leveransservice och flexibilitet. Detta leder till ökad transportfrekvens 

vilket kan få negativ effekt på miljön (Lumsden, 2006). JIT (Just-In-Time) har blivit ett 

populärt begrepp inom logistikområdet och kännetecknas av att transporter kommer med rätt 

kvantitet vid rätt tid till rätt plats. För producerande företag kan det innebära ökad precision 

av inleveranser, mindre lager och kortare framförhållning i planeringsarbetet (Lumsden, 

2006). 
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Hantering 

Standardiserade lastbärare och hanteringsutrustning vid lasting och lossning underlättar 

överföringsmöjligheterna mellan tranportslagen. Exempel på fördelar med standardiserad 

utrustning är att det kan användas för alla typer av transportuppdrag oavsett godstyp, det 

förenklar godshantering och reducerar kostnader och leveranstider (Aronsson och Huge- 

Brodin, 2006). 

Körsätt – ECO driving 

Bränsleförbrukningen har stor betydelse för vägtransporters miljöpåverkan. Studier har visat 

att det är möjligt att sänka bränsleförbrukningen med 25- 30% genom att utbilda chaufförer i 

hur man kör bränslesnålt. Ett av de enklaste sätten att minska bränsleförbrukningen är att 

minska hastigheten eftersom bränsleförbrukningen ökar med hastigheten, dessutom minskar 

bullret från fordonen vid lägre hastigheter. Körning i stadstrafik med flera start-och-stopp 

situationer har också stor betydelse för bränsleförbrukningen (Lumsden, 2006). 
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4. Empiri från intervjustudie 

Följande kapitel är en sammanställning av genomförda intervjuer och baseras på Bilaga A – 

Intervjuunderlag.  

4.1. Centrala områden för ett hållbart och transporteffektivt 

logistiksystem på väg 

Informationen som presenteras i detta kapitel är vad som framkommit vid intervjuer, 

utgångspunkten är tänkbara åtgärder för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem med 

konceptet Gröna korridorer som referensram. Fokus ligger på vägtransporter men övriga 

transportslag behandlas i viss mån också. Intervjumaterialet har delats in enligt 3.2 - 

Logistiksystemets olika nivåer samt Övriga effekter.  

4.1.1. Infrastruktur 

Transportinfrastruktur 

Samtliga respondenter poängterar vikten av infrastruktursatsningar på väg och järnväg för att 

optimera godsflödet och transportsystemet, samtidigt påpekas vikten av ett helhetsperspektiv 

vid nyinvesteringar för att undvika suboptimering i transportsystemet. Andra områden som 

anses vara vitala för att kunna fastställa en framtida effektivitet är underhåll av vägar, 

rastplatser och assistans utmed vägen i form av reservfordon och reparations möjligheter.  

Om godsflödet koncentreras till vissa transportleder är risken stor för att stölder och sabotage 

ökar därför är det viktigt med säkra rastplatser.  

 

Flera respondenter anser att järnvägen är en flaskhals och lider av kapacitetsbrist. Andra 

kommentarer gör gällande att det behövs mer satsningar till järnvägen och en politisk debatt. 

Samtidigt påpekar en respondent att befintlig infrastruktur bör nyttjas och optimeras bättre 

eftersom nya infrastruktursatsningar inte är självklart. 

Omlastningspunkter och Lager 

Effektiva logistikterminaler är en förutsättning för samdistribution och intermodala 

transportflöden. För en ökad integration mellan transportslagen krävs kostnadseffektiva och 

miljömässiga fördelar, utveckling av kombiterminaler och omlastningspunkter anses därför 

vara viktigt. Det måste finnas erforderlig utrustning för snabba omlastningar för att undvika 

kapitalbindning, bättre informationshantering för att minska det administrativa arbetet och 

samtidigt säkrare hantering av gods för att undvika skador.  

 

En viktig fråga är vem som ska äga eller ha tillgång till information gällande avtal och 

kundinformation vid en utökad samverkan mellan olika aktörer, flera respondenter påpekar 

vikten av neutrala aktörer i form av tredjepart som ansvariga för kombiterminalerna. Ett par 

respondenter anser en fara med att premiera ett fåtal stora strategiska kombiterminaler utmed 

en transportkorridor, det kan leda till reducering av terminaler på andra platser utanför 

transportkorridorerna vilket minskar möjligheterna till transportslagsövergripande samverkan 

på mindre orter.  
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4.1.2. Fordon 

Tekniska lösningar 

Samtliga respondenter förutom en ansåg att längre fordonsekipage med utökad lastvikt är bra 

exempel på effektivare transporter. Det skapar möjlighet att transportera mer gods till mindre 

kostnad och miljöpåverkan samtidigt som antalet fordon kan reduceras. Respondenternas åsikt 

är att konceptet Gröna korridorer bör fungera som ett medel för att påverka lagar av längre 

och tyngre transporter inom EU. Förslag gör gällande att längre fordonsekipage kan nyttjas 

mellan stora distributionscentraler vilka oftast är lokaliserade i ytterkanterna av en stad, från 

dessa hubbar kan distributionsbilar användas in till de centrala delarna av en stad. Samtidigt 

påpekar en av respondenterna att det i dagsläget inte finns något större behov av längre 

fordonskombinationer med utökad lastvikt, det ger inte några direkta skaleffekter eftersom det 

i ett första steg endast är tillämpbart för vissa godstyper och transportsträckor. Vägar och 

broars bärighet i andra europeiska länder kan vara ett hinder för utökade fordonslängder och 

lastvikter. Flera respondenter har erfarit ett starkt motstånd mot längre och tyngre ekipage 

inom EU från olika lobbyistgrupper inom lastbil- och järnvägssektorn. 

 

Från intervjuerna har det framkommit förslag på systemverktyg i fordonen som kan mäta 

transportens miljöutsläpp och fyllnadsgrad i realtid för att synliggöra miljöpåverkan och 

ineffektivitet.  

Drivmedel 

Det efterfrågas utökade satsningar på tankställen som är anpassade för alternativa drivmedel, 

det anses speciellt viktigt i transportkorridorer för miljövänligare transporter. Det behövs 

samtidigt ett gemensamt beslut från politiker och näringsliv beträffande vilka bränslen som 

ska prioriteras. Det är viktigt att utbudet av alternativa drivmedel kan möta efterfrågan, 

samtidigt måste hela framställningsprocessen beaktas från råvara till slutprodukt annars finns 

risk för att det ”gröna” drivmedlet genererar mer utsläpp än ett konventionellt drivmedel. 

Flera respondenter tror inte på alternativa drivmedel för tunga fjärrtransporter inom en 

överskådlig framtid eftersom de inte anses vara tillräckligt energieffektiva och optimerade, 

dessutom finns inte den storskaliga produktion av alternativa drivmedel som behövs för att 

ersätta konventionella bränslen. I dagsläget anses därför alternativa drivmedel endast vara av 

intresse för närdistribution i städer. 

4.1.3. Flöden 

Intermodala transportlösningar 

Intermodala transportlösningar anses vara en viktig beståndsdel i konceptet Gröna korridorer.   

Meningarna går isär gällande fördelarna med överföring av gods mellan olika transportslag. 

Flera respondenter har bra erfarenhet av intermodal samverkan mellan lastbil och järnväg och 

ser många fördelar ur ett kostnads- och miljöperspektiv. För att öka användning av 

intermodala lösningar krävs fler kombiterminaler och bättre hanteringskapacitet. Samtidigt 

framhålls kapacitetsbristen på järnvägen som ett problem om gods flyttas över från lastbil till 

järnväg. Järnvägen upplevs dessutom vara alltför störningskänsligt och instabilt under 
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vinterhalvåret, godstransporter har blivit stillastående långt ifrån godsterminaler under längre 

tider. Att kunna upprätthålla leveransprecision anses vara nyckeln vid flera 

transportslagsbyten, tydliga ansvarsområden och informationshantering är andra viktiga 

områden som bör utvecklas.  

 

Ser man till andra transportslag upplevs sjötransporterna vara ett opålitligt alternativ då 

planerade transport rutter kan ändras med kort varsel vilket gör att tilltänkt anslutning med 

lastbilstransporter måste planeras om, dessutom upplevs leveranstiden vara otillförlitlig och 

följaktligen en flaskhals i godsflödet.   

 

Om ett transportköpande företaget behöver köpa ytterligare fraktkapacitet på järnväg är de 

initiala kostnaderna väldigt höga. Kostnaderna och godsmängden står inte i proportion till 

varandra vilket gör att priset per ton/km kan bli väldigt högt vid en mindre godsfrakt.  

Distributionsalternativ 

Samtliga respondenter anser att samdistribution eller samlastning har stor potential för ökad 

transporteffektivitet och ökad fyllnadsgrad. Några respondenter framhöll vikten av att skapa 

nya affärsmodeller för ett framgångsrikt samarbete mellan olika aktörer.  

 

Möjligheterna till samdistribution skulle öka om transportköpande företag hade bättre 

framförhållning och planering av sina leveranser. Andra centrala faktorer som dryftades var 

kraven från de transportköpande företagen i form av service, flexibilitet, leveransprecision 

och kapitalbindning vilket kan äventyra möjligheterna till samdistribution. Om det 

transportköpande företaget kräver snabba leveranser, det vill säga frekventa leveranser, och 

hög leveransprecision minskar flexibiliteten och möjligheterna till samdistribution.  

Ett par respondenter menar att neutrala leverantörer är en förutsättning för samdistribution, 

om varuägarens logga finns på fordonsekipaget minskar förutsättningarna för samdistribution 

med andra aktörer. Ett alternativ som lyftes fram var nyttjandet av tredjepartslogistiker. 

 

Konsolideringspunkter var ett annat alternativ som framfördes för att minska det totala 

transportarbetet. Leveranser från tillverkande företag samlas upp och konsolideras vid en 

terminal för samlastning till kund. Totala antalet transporter minskar samtidigt som kunden 

får en högre koncentration av inleveranser vilket ökar kontrollen. Ett liknande koncept är 

användandet av logistikcenter, vilket fungerar som en buffert mellan leverantör och 

mottagande företag. Leveransprecisionen in till logistikcentret är inte lika kritisk vilket i sin 

tur ökar möjligheterna till att nyttja tåg och färja. Inleveranserna från buffert till fabrik kan 

styras exakt efter fabrikens behov. 

Returflöden 

Genom att hitta balans i godsflödet kan tomma returtransporter reduceras, vissa regioner har 

mer inflöde av varor och följaktligen mer avfall som måste forslas ut. Designen av 

förpackningar är ett område med stor utvecklingspotential, genom att optimera denna del kan 

fler produkter transporteras i varje last vilket även gäller förbrukat material. Dock betonas 

vikten av säkra och stabila förpackningar för att undvika godsskador.  
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Ett förslag som framkom var en gemensam webbplats, en transportportal där transportköpare 

och transportörer kan mötas för handel av enstaka transporter vilket skulle kunna reducera 

antalet tomma returtransporter 

Informationssystem 

En central fråga enligt flera respondenter är effektiv styrning och övervakning av trafik för 

säkrare vägar och bättre framkomlighet. Exempelvis kan det handla om bättre kontroll på 

trafikflödet in och ut från storstäder, styra leveranstider på dygnet, minimera trängsel och 

tillhandahålla information vid vägproblem. Färre köer och trängsel skulle minska 

miljöpåverkan. Vid ökad användning av olika informationsverktyg är risken att det upplevas 

som ett bevakningssystem. Det innebär också att det kommer loggas ansenlig 

informationsmängd och frågan vem som ska äga eller ha tillgång till informationen. 

Användning av chip är ytterligare en teknik för att kontrollera och positionera gods och 

transporter. 

 

Standardiserade mätsystem och verktyg anses vara viktigt för att bedöma miljöutsläpp och 

förarbeteende. Mätning av koldioxid (CO2) anses vara centralt i miljöarbetet, dock upplevs 

det svårt att jämföra utsläppsvärden mellan företag eftersom det finns flera olika 

beräkningsmodeller. Det efterfrågas därför en beräkningsmodell som har allmän acceptans 

vilket är viktigt i arbetet med reducering av transporternas koldioxidutsläpp.  

Miljökrav 

De flesta respondenterna ställer miljökrav på sina transportörer, dock skiljer sig efterfrågad 

information åt i form av miljökrav, uppföljningen och redovisning av miljöarbete.  Exempel 

på krav är utbildning av chaufförer i ECO driving, miljömål och handlingsplan, ålderskrav på 

fordonsparken, däcktryck, miljöutsläpp, certifiering enligt ISO 14000 eller annat godkänt 

miljösystem. En respondent är skeptisk till olika miljöcertifieringssystem eftersom de upplevs 

vara påtvingande med liten effekt.  

 

Meningarna går isär huruvida vägskatter skulle vara ett bra medel för att minska antalet 

transporter eller om det skulle premiera andra vägval. Flera respondenter ställer sig helt eller 

delvis emot ett sådant system, en respondent menar att miljömässiga alternativ i grund och 

botten bör ha allmän acceptans och inte kännas påtvingande. Det upplevs vara ett byråkratiskt 

krångel att införa vägskatter med rätt skattenivå och styreffekt, vikten av ett rättvist och enkelt 

avgiftssystem betonas. Det kan få negativa effekter på andra håll i samhället om 

skattenivåerna sätts för högt, exempelvis kan priset på slutprodukten höjas.  

Några respondenter menar att det bara är en tidsfråga innan Sverige får samma 

vägskattsystem som i Tyskland, benämns MAUT, vilket anses vara ett bra medel för 

miljövänligare transporter.  

Ett annat alternativ som lyftes fram var olika beskattningssystem beroende på lastbilsmotorns 

ålder och att nya motorer borde få dispens på grund av miljömässigt fördelaktiga. 

 

Förslag har framförts att transporter och produkter bör märkas i en grön transportkorridor, 

märkningen kan vara symbolisk alternativt redovisa utsläppsdata från transporter. Ett par 
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respondenter betonar svårigheten med att bestämma vilken information som ska redovisas och 

hur den ska presenteras, därför anses det bättre att avstå för att inte förlora trovärdigheten 

alternativt använda en symbolisk märkning. En grön märkning eller symbol kan även vara ett 

sätt att marknadsföra Gröna korridor konceptet som ett miljövänligt alternativ. 

Servicenivå 

En hög servicenivå i form av att godset kommer fram i rätt tid med rätt kvantitet anses vara av 

central betydelse för transportköpande företag. Beroende på servicenivå påverkas 

leveransprecision, säkerhetslager, kapitalbindning och ledtider. Några respondenter framhåller 

att kravet på hög leveransprecision och korta leveranstider bidrar till fler transporter med 

sämre fyllnadsgrad. Kravet på korta leveranstider kan eventuellt försvåra samlastning med 

andra parter därför är det viktigt att finna samverkansmodeller mellan olika aktörer.  

Hantering 

I flera intervjuer framhävdes fördelen med horisontell lasthantering som ett billigt alternativ 

till vertikal hantering. Tillika anses frakt av hela lastbilsekipage på järnvägsvagn ha en 

intressant framtid, godset kan kvarhållas i samma lastbärare under hela transporten oavsett 

transportsätt dessutom kan vägnätets flaskhalsar undvikas.  

 

Standardiserade lastbärarsystem anses vara en grundförutsättning ifall godsförflyttning mellan 

transportslag ska fungera tillfredsställande och om intermodala transporter ska bli ett 

konkurrenskraftigt alternativ. Specialanpassade lastbärare för olika typer av gods minskar 

chanserna till effektiva flöden. Ett frekvent problem vid hantering och omlastning upplevs 

vara skador på gods och lastbärare. 

 

Möjligheten att reducera vikten på lastbärare, exempelvis container eller trailers, lyftes fram 

som ett intressant område för att kunna öka godsmängden, dock utan tumma på säkerheten av 

lastbärarens konstruktion. 

Körsätt- ECO driving 

Förarutbildning eller så kallad ECO driving är ett bra verktyg för miljöekonomisk körning 

och reducering av transportsektorns totala miljöpåverkan. Det är viktigt att ha ett långsiktigt 

perspektiv och uppföljningssystem kopplat till förarutbildningen för att bibehålla kunskapen 

hos förarna. En respondent menar att det är framförallt bakom ratten som de miljömässiga 

resultaten kan åstadkommas, ett bra incitament för miljöekonomisk körning kan vara att 

chauffören och företaget delar på den vinst som uppstår när bränsleförbrukningen minskar. 

 

Några respondenter menar att det kan behövas speciella förarkrav i en grön transportkorridor 

på grund av utsläppskrav eller framförandet av specialfordon, det i sin tur kan öka 

attraktionskraften att utbilda sig till lastbilschaufför. 
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4.1.4. Övriga effekter 

Övriga effekter är en sammanställning av respondenternas uppfattning om tänkbara styrkor 

och svagheter för samhället och individen med konceptet Gröna korridorer.  

Styrkor 

Svenska regeringen har tillsammans med näringslivet initierat satsningen Gröna korridorer för 

effektivare och miljövänligare transporter i samhället, en gemensam insats bland aktörer inom 

privat och offentlig sektor bidrar till en bred och kraftfull sammanslutning. Gröna korridorer 

är ett initiativ från EU vilket i sin tur öppna möjligheter för ett gränsöverskridande samarbete 

mellan europeiska länder inom transportområdet. 

 

Det finns potentiella skalfördelar när olika forskningsprojekt och investeringar inom 

transportområdet samlas under ett ansvarsområde såsom konceptet Gröna korridorer. Vidare 

kan Gröna korridorer fungera som en test- och demonstrationsplattform för att belysa goda 

exempel av pågående projekt inom ramen för effektivare och miljövänligare transporter. Det 

underlättar exempelvis möjligheterna att utvärdera effekterna av olika tekniska lösningar och 

alternativa drivmedel för tunga transport. Ett annat exempel är utveckling av 

informationssystem vilket skulle kunna förbättra informationsflödet i transportkedjan mellan 

olika transportslag och aktörer. 

 

Fokus på miljön anses vara ett signum för konceptet Gröna korridorer, att reducera 

miljöutsläpp och buller från transporter är positivt för miljön och samhället i stort. Genom att 

utveckla utrustning för trafikstyrning kan trafiken styras optimalare för att reducera 

flaskhalsar på vägen men även för att styra om trafiken vid olyckor. 

 

Genom att koncentrera resurser till huvudstråk för godstrafik kan framtida godsflöden 

optimeras, det kan i sin tur driva på småföretagandet kring transportlederna. Andra fördelar 

med samlade transportflöden kan vara billigare transporter och produkter.  

Svagheter 

Beskrivningen av konceptet Gröna korridorer anses vara otydlig och diffus vilket kan försvåra 

möjligheterna att skapa genomslagskraft för konceptet inom transportnäringen. Få konkreta 

resultat har framkommit från pågående projekt och en uppfattning är att få framsteg har 

åstadkommits. Flera respondenter påpekar vikten av tydligt innehåll och konkreta resultat för 

att skapa förankring och förtroende hos näringsliv och samhälle, annars finns en risk med att 

koncept som Gröna korridorer blir något av ett marknadsföringsknep utan ett egentligt värde.  

 

EU ländernas olika lagar och regelverk kring fordonsvikter och längder är ett problem om nya 

koncept och regelverk ska utvecklas. Det försvårar gränsöverskridande samarbeten och 

möjligheterna till ett gemensamt transportsystem i Europa anses vara små. Gröna korridorer 

bör dock fungera som ett verktyg och medel vid diskussioner av framtida transportregler inom 

Europa.  
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5. Analys 

I följande avsnitt har Logistikforums definition av Gröna korridorer analyserats utifrån 

studiens teori och empiri. De olika beståndsdelarna av Logistikforums definition har 

markerats med en ram. Med utgångspunkt i litteraturundersökning och intervjustudier har 

olika åtgärder för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem identifierats för jämförelse 

med konceptet Gröna korridorer.  

5.1. Konceptet Gröna transportkorridorer 

Enligt Logistikforum ska en Grön korridor utmärkas av hållbara logistiklösningar med 

dokumenterat minskad miljö- och klimatpåverkan, hög säkerhet, hög kvalitet och effektivitet. 

 

Jonsson och Mattsson (2005) menar att en central del i arbetet för att minska 

miljökonsekvenserna i transportsystemet är att transportköpande företag ställer miljökrav på 

sina leverantörer, det kan handla om att leverantören ska uppfylla vissa miljökrav, arbeta 

målinriktat med miljöfrågor eller vara miljöcertifierade. 

För att skapa rätt styreffekt är det viktigt att saker och ting mäts på ett adekvat och konsekvent 

sätt. Samtliga respondenter påpekar vikten av att ett allmänt accepterat mätsystem för att 

jämföra transporters miljöutsläpp och framförallt koldioxidutsläpp. I dagsläget upplevs det 

svårt att jämföra utsläppsvärden mellan företag eftersom det finns flera olika 

beräkningsmodeller. Det efterfrågas därför en beräkningsmodell som har allmän acceptans. 

 

En del av problematiken är hur utsläppen ska beräknas en annan del berör hur transportarbetet 

och fyllnadsgraden ska beräknas på ett adekvat sätt, vanligast är enligt tonkilometer. Det är 

viktigt att anpassa mätningen av transportarbete till typen av gods som transporteras för att få 

en rättvis fyllnadsgrad. Att mäta det fysiska flödet är vitalt för att få en uppfattning om det 

utförda transportarbetet samt bedöma vilken transportlösning som är lämpligast för specifikt 

uppdrag. Det är också viktigt att beakta transporters returflöden för att få en rättvis bedömning 

av en transportarbetets totala miljöpåverkan. 

 

Det finns stor förbättringspotential både ekonomiskt och miljömässigt att reducera tomma 

returtransporter. Genom att identifiera potentiella returlaster kan transporter fyllas i båda 

riktningar vilket ökar fyllnadsgraden vilket minskar det totala transportarbetet i 

distributionssystemet. Ett metod är att skapa balans i godsflödet av ingående och utgående 

transporter i en region, vissa regioner har mer inflöde av varor och följaktligen mer avfall som 

måste forslas ut (Jonsson och Mattsson, 2005). Virum et al., (2003) poängterar att grön 

logistik inkluderar återanvändning, återvinning och slutlig deponering. Det handlar om att 

koordinera nödvändiga processer för att kunna nyttja produkter och material genom hela 

produktens livscykel, från vagga till grav. Exempel på detta är återsamlingssystem för papper, 

plast, glas och metall, efter att uttjänta produkter blivit insamlade och sorterade hamnar de hos 

en specialist för återvinning. Därefter ska produkterna in i produktionsflödet igen för att 

användas som råvara till nya produkter (Virum et al., 2003). 
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Ett annat viktigt område som framkom vid intervjuerna var förarutbildning eller så kallad 

ECO driving vilket anses vara ett bra verktyg för miljöekonomisk körning och reducering av 

transportsektorns totala miljöpåverkan. Kopplat till förarutbildning behövs kontinuerlig 

uppföljning för att bibehålla chaufförens kunskapsnivå. Vid upprättandet av gröna 

transportkorridorer kan det behövas ytterligare förarutbildning på grund av strängare 

utsläppskrav eller för att framföra specialfordon. Lumsden (2006) menar att 

bränsleförbrukningen har stor betydelse för vägtransporters miljöpåverkan. Studier har visat 

att det är möjligt att sänka bränsleförbrukningen med 25- 30% genom att utbilda chaufförer i 

hur man kör bränslesnålt. Ett av de enklaste sätten att minska bränsleförbrukningen är att 

minska hastigheten eftersom bränsleförbrukningen ökar med hastigheten, dessutom minskar 

bullret från fordonen vid normala hastigheter. Körning i stadstrafik med många start-och-

stopp situationer har också stor betydelse för bränsleförbrukningen.  

 

Etanol, RME (rapsmetylester), naturgas, biogas, vätgas är exempel på alternativa drivmedel 

som kan ersätta konventionella drivmedel som bensin och diesel. Framställningsprocessen av 

alternativa bränslen kan vara kostsamma och fordonen är oftast dyrare, men intresset växer 

stadigt då betydande reduktioner av skadliga emissioner kan göras. Det är dock av vikt att 

beakta de alternativa drivmedlens framställningsprocess ur ett livscykelperspektiv, det vill 

säga från råvara till slutanvändning, för att få en uppfattning om den totala utsläppsnivån från 

alternativa bränslen i förhållande till traditionella bränslen (Lumsden, 2006). 

 

Vid intervjuerna har det framkommit att det behövs mer satsningar på tankställen som är 

anpassade för alternativa drivmedel utmed vägarna för miljövänligare transporter, detta anses 

speciellt viktigt i en framtida transportkorridor. Dessutom behövs ett gemensamt beslut från 

politiker och näringsliv beträffande vilka bränslealternativ som ska prioriteras, samtidigt är 

det viktigt att utbudet av alternativa drivmedel kan möta efterfrågan från samhället.  

Flera respondenter tror inte på alternativa drivmedel för tunga fjärrtransporter inom en 

överskådlig framtid eftersom de inte anses vara tillräckligt energieffektiva och optimerade för 

tunga transporter.  

 

Enligt Logistikforum ska en Grön korridor utmärkas av integrerade logistikupplägg med ett 

optimalt utnyttjande av trafikslagen. 

 

En viktig del i konceptet Gröna vägtransportkorridorer är integrerade logistikupplägg varvid 

flera transportslag nyttjas för att skapa ett optimalt logistikflöde från leverantör till kund för 

att minska antalet transporter och reducera miljöpåverkan. Genom att nyttja flera transportslag 

kan enskilt transportslag användas där det är mest effektivt med avseende på kundnytta, 

resursnyttjande och miljöpåverkan (Lumsden 2006). 

 

Integrerade transportupplägg kan innebära att en lastbärare, exempelvis container, växelflak 

eller semitrailer, transporteras med fartyg eller tåg över längre avstånd och att lastbil används 

för närdistribution mellan kunder, terminaler och leverantörer (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Flera respondenter har bra erfarenhet av intermodal samverkan mellan lastbil och järnväg och 

ser många fördelar ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Det påpekas samtidigt att det behövs 
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fler kombiterminaler och bättre hanteringskapacitet vid terminalerna för att öka 

konkurrenskraften. Samtidigt framhålls kapacitetsbristen på järnvägen som ett problem vid 

godsflytt från lastbil till järnväg dessutom upplevs järnvägen vara ett störningskänsligt och 

instabilt alternativ under vinterhalvåret.  

 

Integrerade logistikupplägg kan innebära att gods från olika avsändare lastas på samma 

fordon via omlastning i samlastningsterminaler för att senare distribueras ut till olika 

mottagare (Jonsson och Mattsson, 2005). Tanken med samdistribution är att öka 

fyllnadsgraden och minska totala transportarbetet med fortsatt bibehållen leveransservice. 

Bränsleförbrukningen och utsläppen ökar något vid högre fyllnadsgrad för enskild transport 

men totalt sett i hela distributionssystemet sker en reducering. Samdistribution kan dock vara 

resurskrävande på grund av fler omlastningar och ökat hanteringsarbete. Samtliga 

respondenter anser att samdistribution eller samlastning har stor potential för ökad 

transporteffektivitet och bättre fyllnadsgrad. Några respondenter framhöll vikten av att skapa 

affärsmodeller för ett framgångsrikt arbete och samarbete mellan olika aktörer.  

Möjligheterna till samdistribution skulle öka om transportköpande företag hade bättre 

framförhållning och planering av sina leveranser. Andra centrala faktorer som dryftades var 

att kraven från de transportköpande företagen i form av service, flexibilitet, leveransprecision 

och kapitalbindning är avgörande för möjligheterna till samdistribution och fyllnadsgrad. Om 

det transportköpande företaget kräver korta leveranstider och hög leveransservice minskar 

flexibiliteten och möjligheterna till samdistribution. Hög servicenivå med en förhöjd 

transportfrekvens kan få negativ effekt på miljön. En sänkt leveransfrekvens resulterar i 

mindre negativ miljöpåverkan men kan bidra till ökad kapitalbindning av produkter och större 

lager för företagen (Lumsden, 2006). 

 

Virum et al.,(2003) menar att om olika intermodala transportlösningar ska lyckas behöver 

transportkedjan organiseras så att mindre sändningar från ett större antal kunder kan samlastas 

i containrar, semitrailer, växelflak eller liknande. Detta arbete bör genomföras av oberoende 

tredjepartslogistiker där framgången ligger i effektiv terminalverksamhet. Några av 

respondenterna menar att neutrala leverantörer är en förutsättning för samdistribution, det vill 

säga om varuägarens logga finns på fordonsekipaget minskar förutsättningarna för 

samdistribution med andra aktörer. En lösning som framkom under intervjuerna var att 

använda sig av tredjepartslogistiker. Fördelen med att använda sig av en utomstående aktör är 

att denne fungerar som transportsamordnare och ansvarar för samtliga logistiska aktiviteter 

mellan leverantör och kund.   

För att säkra ett effektivt transportflöde med hög grad av intermodalitet i en Grön 

transportkorridor krävs en rättvis och icke-diskriminerande tillgång till korridorer och 

omlastningsanläggningar. Därför måste ett fritt tillträde till dessa korridorer och anläggningar 

säkerställas för operatörer och leverantörer inom ramen för Gröna korridorer. 
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Enligt Logistikforum ska en Grön korridor utmärkas av ett harmoniserat regelverk med 

öppenhet för alla aktörer. 

 

Konceptet Gröna korridorer är ett initiativ från EU med fokus på gränsöverskridande 

transportsamarbeten mellan europeiska länder. Utifrån intervjuerna anses möjligheterna till ett 

enhetligt transportsystem inom Europa som små, framförallt på grund av att de europeiska 

länderna har olika lagar och regelverk kring fordonsvikter och -längder, dessutom varierar 

vägar och broars beskaffenhet i länderna. Flera respondenter har erfarit ett starkt motstånd 

mot längre och tyngre fordonsekipage från olika EU lobbyistgrupper inom lastbil- och 

järnvägssektorn.  

 

Likväl anser samtliga respondenter förutom en att längre fordonsekipage med utökad lastvikt 

är ett bra exempel på effektivare och hållbarare transporter, det skapar möjlighet att 

transportera mer gods till mindre kostnad och miljöpåverkan samtidigt som antalet 

transportfordon kan reduceras. Samtidigt påpekar en av respondenterna att det i dagsläget inte 

finns något större behov av längre fordonskombinationer med utökad lastvikt, fördelarna och 

skaleffekterna betraktas vara små och endast aktuellt på ett fåtal vägsträckor. Gröna korridorer 

bör användas för att utvärdera längre och tyngre fordonskoncept på vägsträckor med stora 

transportflöden inför ett eventuellt bredare införande i EU. De Gröna korridorerna bör utgöra 

huvudstråk för godstransporter med god sammankoppling till övriga transportslag och andra 

strategiskt viktiga noder såsom terminaler och internationella hubbar. För transporter i 

stadsmiljö kan mindre lastbilsekipage användas in till de centrala delarna av en stad då 

distributionsterminalerna oftast är lokaliserade i ytterkanten av en stad.  

 

I miljödebattens fotspår har det framkommit förslag på att införa ytterligare vägskatter för att 

minska antalet transporter och premiera andra vägval. Några respondenter menar att det är en 

tidsfråga innan Sverige får samma vägskattesystem som i Tyskland, vilket går under namnet 

MAUT.  Flera respondenter ställer sig helt eller delvis emot ett sådant system, en respondent 

menar att miljömässiga alternativ bör grundas på allmän acceptans och inte kännas 

påtvingande. Det upplevs vara ett byråkratiskt krångel att införa vägskatter med rätt skattenivå 

och styreffekt, vikten av ett rättvist och enkelt avgiftssystem betonas. Samtidigt medges att 

väg- eller transportskatter kan vara ett effektivt medel för att snabbt reducera antalet 

transporter på vägarna men att en tänkbar effekt vid höjda skattenivåer är högre pris på 

slutprodukten. Ett annat miljöalternativ som lyftes fram var att lastbilar med gamla motorer 

bör beskattas hårdare och att lastbilar med nya motorer borde få dispens på grund av 

miljömässigt fördelaktiga. 

 

I teoriavsnittet 3.6.2 - Miljöreglingar beskrivs myndigheternas möjlighet att reglera 

logistiksystemets miljöpåverkan genom olika styrmedel, det kan ske genom kunskapsmässiga, 

ekonomiska eller juridiska styrmedel. Ser man till kunskapsmässiga styrmedel kan det handla 

om att informera användarna om logistiksystemets miljöpåverkan, genom att ändra ett invant 

beteende är det möjligt att förebygga negativa miljökonsekvenser, exempelvis genom att öka 

återvinningen av förpackningar eller använda miljömässigt godkända produkter.  
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Ekonomiska styrmedel såsom skatter och subventioner kan vara ett medel för att fördela 

samhällsekonomiska miljökostnader och premiera förebyggande miljöåtgärder, exempel på 

detta är särskilda miljöskatter på bensin och diesel eller gynna alternativa drivmedel. För 

fordon finns det olika miljöklasser med specificerade avgas- och bullerkrav enligt miljökrav 

från EU. Andra exempel på ekonomiska styrmedel kan vara biltullar, vägavgifter och 

trängselavgifter. Med trängselavgifter kan trafiken styras till tidpunkter med mindre trängsel 

för att undvika trafikstockningar.  

Med juridiska styrmedel kan myndigheter exempelvis reglera gränsvärden för utsläpp och 

buller, tidsrestriktioner för distribution eller miljözoner i tätorter med krav på att fordon 

uppnår en viss miljöklass (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 

Enligt Logistikforum ska en Grön korridor vara en koncentration av nationell och 

internationell godstrafik på relativt långa transportsträckor.  

 

Vägnätet, järnväg, luftfart och sjöfart bör vara sammankopplade med de noder som pekas ut 

som strategiskt viktiga så att full systemeffekt kan uppnås i logistikkedjan. Noderna och 

stråken ska vara koncentrerade till ett utpekat transportnätverk för långväga transporter med 

goda internationella kopplingar. Genom att prioritera investeringar till dessa huvudstråk med 

hög belastning av transporter kan framtida godsflöden optimeras och miljöeffektivare 

transporter åstadkommas.   

Några respondenter förespråkar att ett antal fördefinierade krav ska fastställas för hur en 

transportsträcka kan uppnå status som grön transportkorridor för effektiv resursfördelning. 

Samtidigt påpekas risken med att koncentrera för mycket resurser till vissa transportleder, 

samhället och marknadens behov förändras med tiden vilket medför risken att vissa satsningar 

blir inaktuella. Om godsflödet koncentreras till vissa trafikleder finns det en risk för att stölder 

och sabotage ökar, därför efterfrågas säkra rastplatser och inhägnader för godstransporter. 

Andra områden som anses vara viktiga i en framtida transportkorridor är assistans utmed 

vägen i form av reservfordon och reparationsmöjligheter. En respondent menar att ökade 

resurser till transportkorridorer skapar goda förutsättningar för ökat småföretagande kring 

dessa huvudstråk.  

 

Ett distributionsalternativ som liknar mångt och mycket gröna transportkorridorer är 

brytpunktsdistribution. Det innebär att flertalet mindre godsflöden från ett område med 

samma destination konsolideras eller bryts upp för vidare transport mellan så kallade 

brytpunkter i en gemensam transportkorridor. Navet eller brytpunkten består av en terminal 

som möjliggör sortering, mellanlagring och omlastning av produkter. Grundtanken är att 

bygga upp ett nätverk av brytpunkter med lokala upptagnings- och spridningsområden med 

frekventa och fullastade transporter i båda riktningar mellan specifika noder (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 
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Enligt Logistikforum ska en Grön korridor utmärkas av effektiva och strategiskt placerade 

omlastningspunkter samt anpassade och stödjande infrastruktur.  

 

För att optimera och centralisera flödet från produktionsorten till olika distributionsområden 

kan omstrukturering av logistikinfrastrukturen vara nödvändig, det kan handla om att öka 

storleken på befintliga lager, reducera antalet lager, centralisera distributionen till ett fåtal 

större lager samt se över lokaliseringen av lager (Aronsson och Huge- Brodin, 2006). Flera 

respondenter menar att effektiva logistikterminaler är en förutsättning för samdistribution och 

intermodala transportflöden. För en ökad integration mellan transportslagen krävs 

kostnadseffektiva och miljömässiga fördelar, utveckling av kombiterminaler anses vara ett 

viktigt område. Ytterligare aspekter vid investeringsbeslut utöver dimensionering och 

lokalisering av lager är faciliteter och utrustning för insamlings-, sorterings- och 

återvinningsaktiviteter. Ett sätt att minska antalet transporter är att reducera 

beställningsfrekvensen samt öka beställningskvantitet per order som i sin tur kan medföra 

krav på större lager (Virum et al., 2003). Ett par respondenter anser att det finns en fara med 

att premiera ett fåtal stora strategiska kombiterminaler utmed en transportkorridor, det kan 

leda till att man reducerar terminaler på andra platser utanför transportkorridorerna vilket 

minskar möjligheterna till transportslagsövergripande samverkan på mindre orter.  

 

För effektiva omlastningspunkter behövs adekvat utrustning för snabba omlastningar, bra 

informationshantering för att minska det administrativa arbetet och säker godshantering för 

reducering av skador på gods och lastbärare. Ser man till informationshantering är frågan vem 

som ska äga eller ha tillgång till kundinformation och avtal vid en utökad samverkan mellan 

olika aktörer, speciellt vid omlastningspunkter där flera aktörer kan komma att dela på 

gemensamma faciliteter. En lösning som framkom under intervjuerna var möjligheten att 

använda neutrala aktörer i form av tredjepart som ansvariga för informationshanteringen vid 

kombiterminaler. Från intervjuerna var det flera respondenter som påpekade fördelen med 

standardiserade lastbärarsystem, om intermodala transporter ska fungera tillfredsställande och 

bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs system som kan användas mellan de olika 

transportslagen. Aronsson och Huge- Brodin (2006) menar att standardiserade lastbärare och 

hanteringsutrustning vid lasting och lossning underlättar överföringsmöjligheterna mellan 

transportslagen. Fördelar med standardiserad lastbärare är att de kan användas för alla typer 

av transportuppdrag oavsett godstyp, det förenklar godshantering och reducerar kostnader och 

leveranstider. Ett annat område som framhölls av flera respondenter som mycket intressant är 

utvecklingen av horisontell lasthantering, det är ett billigare alternativ till vertikal hantering 

och innebär att godset förflyttas horisontellt mellan exempelvis lastbil och järnväg utan hjälp 

av hanteringsfordon vilket anses vara fördelaktigt.  

 

Framkomligheten på väg har stor betydelse för transportsektorns miljöpåverkan. Samtliga 

respondenter poängterar vikten av infrastruktursatsningar på väg och järnväg för att optimera 

transportsystemet, samtidigt påpekas vikten av ett helhetsperspektiv vid nyinvesteringar för 

att undvika suboptimering i transportsystemet. Flera respondenter upplever att järnvägen lider 

av kapacitetsbrist och utgör en flaskhals i transportsystemet. Andra kommentarer gör gällande 

att staten måste prioritera och genomföra fler satsningar av järnvägsnätet. Genom att 
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exempelvis utveckla snabbtåg för persontrafik kan resurser frigöras på stambanan till fördel 

för godstransporter. Samtidigt påpekas möjligheterna att nyttja befintlig infrastruktur bättre 

eftersom att nya infrastruktursatsningar inte är en självklarhet.  

 

Enligt Logistikforum ska en Grön korridor vara en plattform för utveckling och 

demonstration av innovativa logistiklösningar (informationssystem, samverkansmodeller och 

teknik).  

 

I Sverige har regeringen tillsammans med näringslivet initierat satsningen av Gröna korridorer 

vilket bidrar till en samlad insats bland aktörer inom privat och offentlig sektor. Flera av de 

pågående forskningsprojekten inom ramen för Gröna korridorer bedrivs i samarbete mellan 

universitet och näringsliv. I beskrivningen av Gröna korridorer påpekas vikten av en 

gemensam insats för att avskaffa flaskhalsar, kraftsamling kring goda exempel och 

demonstration av effektiva transportlösningar. Gröna korridorer ska fungera som en test- och 

demonstrationsplattform för att belysa goda exempel av pågående projekt inom ramen för 

effektivare och miljövänligare transporter.  

 

Miljöpåverkan från olika transportmedel kan reduceras genom tekniska förbättringar av 

motorer, fordonsdesign, hjul, däck och efterbehandling av avgaser (Jonsson och Mattsson, 

2005). Mycket fokus ligger på utveckling av renare och effektivare motorer samt utveckling 

av partikelfilter och efterbehandlingssystem för avgaser (Lumsden, 2006). Aerodynamiskt 

anpassade fordon eller nya fordonskoncept för utökade lastvolymer eller längder är ytterligare 

sätt att förbättra transportarbetet och samtidigt reducera miljöpåverkan (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 

 

En viktig del i konceptet Gröna korridorer är att ta fram kriterier för mätning av miljöutsläpp i 

transportkorridoren. Standardiserade mätsystem och verktyg anses vara viktigt för att bedöma 

miljöutsläpp och förarbeteende, mätning av koldioxid (CO2) anses vara centralt. 

 

Effektiv styrning och övervakning av trafik för säkrare vägar och bättre framkomlighet är 

något som efterfrågas, färre köer och trängsel skulle minska miljöpåverkan. Det kan handla 

om bättre kontroll av trafikflödet in och ut från storstäder, styra leveranstider på dygnet, 

minimera trängsel och tillhandahålla information vid trafikproblem.  

Vid ökad användning av olika informationsverktyg är risken att det upplevas som ett 

bevakningssystem vilket kan medföra negativ uppfattning om olika systemverktyg som 

hjälpmedel i trafiken. Dessutom kommer en ansenlig mängd loggas av externa parter 

beroende på ägaransvaret av trafiksystemen.  

Jonsson och Mattsson (2005) menar att informationsutbytet mellan leverantörer och kunder i 

försörjningskedjan är vitalt och underlättas med hjälp av IT-baserade planerings- och 

ordersystem. Det skapar goda möjligheter till att planera och genomföra samordnade 

leveranser mellan parterna, vilket resulterar i färre transporter med bättre fyllnadsgrad och 

lägre miljöpåverkan. 

Intelligent Transport System and Services, förkortas ITS, är ett samlingsbegrepp för 

användning av IT system för att planera, styra och följa upp trafik. Tanken med ITS är att 
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minska antalet olyckor på väg samt skador och problem relaterat till detta. ITS kan 

exempelvis kompletteras till navigationssystem vilket ger stöd för att hitta den kortaste vägen 

medan ITS tjänsten informerar vid eventuell trafikolycka och alternativ väg. Genom att styra 

och påverka trafiken kan flödet på befintliga vägar optimeras vilket minskar behovet av att 

bygga nya vägar samtidigt som det ger effektivare transporter och mindre negativ effekt på 

miljön (Fredholm, 2006).  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer rapportens syfte samt forskningsfrågor att besvaras. Syftet med studien 

har varit att analysera och utvärdera konceptet Gröna korridorer i förhållande till identifierade 

åtgärder för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem.  

6.1. Konceptet Gröna korridorer och centrala områden för ett 

hållbart och transporteffektivt logistiksystem på väg 

Gröna korridorer är initialt ett initiativ från EU för effektivare och miljövänligare 

logistiksystem i samhället. I Sverige har regeringen tillsammans med näringslivet initierat 

satsningen Gröna korridorer för en gemensam insats bland aktörer inom privat och offentlig 

sektor vilket i sin tur ska bidra till en bred och kraftfull sammanslutning. Konceptet ska vara 

ett samtalsforum för olika representanter och aktörer inom logistikbranschen, en viktig del i 

samarbetet är att skapa en test- och demonstrationsplattform för att utvärdera exempelvis nya 

kommunikationssystem, bränslealternativ, mätsystem, tekniska lösningar och på så sätt belysa 

goda exempel av pågående projekt inom ramen för hållbara och miljövänliga transporter.  

 

Genom att flera europeiska länder ansluter sig till konceptet Gröna korridorer skapas 

möjligheter till gränsöverskridande samarbeten mellan europeiska länder inom 

transportområdet, exempel på detta kan vara harmonierade regelverk kring längre 

fordonskoncept med utökad lastvikt på vägsträckor med stora transportflöden. På grund av 

restriktioner och begräsningar kring vägar och broars bärighet kan denna typ av 

specialtransporter ha vissa begränsningar. Initialt bör vägar som utses till Gröna 

transportkorridorer utvärderas för denna typ av specialfordon och på så sätt få 

undantagstillstånd. Genom att tillåta längre fordonskoncept med utökad lastvikt kan färre 

transporter åstadkomma samma transportarbete, det i sin tur reducerar miljöpåverkan och ökar 

effektiviteten. 

 

Konceptet Gröna korridorer ska gå i bräschen för utvecklingen av miljövänliga drivmedel för 

hållbara logistiklösningar. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv vid reducering av negativ 

miljöpåverkan, ett omtvistat område är framställning av alternativa energikällor. Hela 

framställningsprocessen måste beaktas från råvara till slutprodukt annars finns risk för att det 

miljövänliga drivmedlet genererar mer utsläpp än ett konventionellt drivmedel. Samtidigt är 

det viktigt att utbudet av alternativa drivmedel kan möta samhällets efterfrågan för att undvika 

ett överutnyttjande vid framställning. Genom att testa och utvärdera alternativa drivmedel ska 

Gröna transportkorridorer gå i spetsen för att erbjuda tankställen med alternativa drivmedel. 

 

Stora miljövinster kan uppnås när transportköpande företag och transportör arbetar efter 

gemensamma grundprinciper för hållbara logistiklösningar med dokumenterad minskad 

miljö- och klimatpåverkan. Ett sätt att minska miljökonsekvenserna i transportsystemet är att 

transportköpande företag ställer miljökrav på sina leverantörer i form av utbildning i ECO 

driving, utsläppsnivåer för CO2, miljöcertifiering, underhållskrav på lastbilar, reducering av 

tomma transporter osv. Myndigheter kan också inför kunskapsmässiga, ekonomiska eller 
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juridiska styrmedel för att reglera logistiksystemets miljöpåverkan, exempel på detta kan vara 

återvinning, vägskatter, miljözoner eller gränsvärden för utsläpp och buller. Styrmedel kan 

vara effektivt för att åstadkomma förändringar, dock är vissa mer kontroversiella än andra 

såsom vägskatter. Grön logistik och CSR (Corporate Social Responsibility) är andra begrepp 

som blivit allt populärare och har sin utgångspunkt i företags miljömässiga ansvarstagande.  

 

Transportkorridorer ska ligga till grund för att reducera flaskhalsar på vägen och styra om 

trafiken vid eventuella olyckor. Genom att utveckla utrustning för trafikstyrning kan ett 

effektivare trafikflöde och säkrare vägar åstadkommas. Med hjälp av olika systemstöd i 

lastbilen finns flera områden med utvecklingspotential såsom effektivisering av rutter, 

uppföljning av bränsleåtgång, planering av service, insamling och beräkning av miljödata. 

Genom att använda gemensamma kriterier eller mätsystem kan utsläppsdata jämföras mellan 

olika företag. Eftersom det i dagsläget inte finns ett allmänt accepterat mätsystem försvårar 

det vid jämförelse av utsläppsvärden med andra företag då olika beräkningsmodeller används. 

Beräkningsmodellerna kan vara företagsspecifika och därför endast relevanta vid jämförelse 

mellan företagets transportleverantörer. Studien visar vikten av att enas kring gemensamma 

metoder och mätsystem för att driva på utvecklingen av ett effektivare och miljövänligare 

logistiksystem. Ett viktigt område att mäta är det logistiska flödet, det vill säga transportarbete 

eller resursutnyttjande för att få en uppfattning om flödets effektivitet. Det fysiska flödet kan 

delas in i tre dimensioner: kapacitet, hastighet och tid. Genom att studera alla tre variabler 

erhålls en samlad uppfattning om en transports resursutnyttjande. Returflöden skall också 

beaktas för en rättvis bedömning av transportsystemets totala miljöpåverkan annars finns risk 

för att tomma returtransporter inte analyseras inom ramen för det totala transportarbetet.  

 

Väg, järnväg, luftfart och sjöfart bör vara sammankopplade med noder som anses vara 

strategiskt viktiga i en Grön transportkorridor så att full systemeffekt kan uppnås. Stråken och 

noderna ska vara koncentrerade till ett utpekat transportnätverk för långväga transporter med 

goda internationella kopplingar. Genom att koncentrera resurser till stråk med hög belastning 

av godstrafik kan framtida godsflöden optimeras, en effekt av detta skulle kunna bli billigare 

transporter och produkter. Integrerade transportupplägg kräver en stödjande infrastruktur i 

form av service och underhåll. Järnvägen upplevs vara ett störningskänsligt alternativ under 

vinterhalvåret med begränsad kapacitet, bättre underhåll av befintlig infrastruktur är något 

som efterfrågas för att säkerställa intermodala transportupplägg. Det har förts politiska 

diskussioner om att bygga höghastighetståg i Sverige för persontransporter vilket skulle 

frigöra resurser på stambanan till fördel för godstransporter på järnvägen.  

 

I transportkedjan är det viktigt att förflyttningen av transporterat gods sker på ett effektivt och 

tillförlitligt sätt varför anpassade terminaler, standardiserade lastbärare och 

hanteringsutrustning är centrala områden för ett effektivt flöde. För ett effektivt flöde med 

integrerade logistikupplägg krävs en rättvis och icke-diskriminerande tillgång till 

omlastningsterminaler. Vid samverkan mellan olika aktörer är frågan vem som ska äga eller 

ha tillgång till exempelvis avtal och kundinformation, speciellt vid omlastningspunkter där 

flera aktörer kan komma att dela på gemensamma faciliteter och administration. En lösning är 

att använda neutrala aktörer i form av tredjepart som ansvariga för informationshanteringen 



45 

 

vid kombiterminaler. Effektiva kombiterminaler är en förutsättning för intermodala 

transportflöden, i anslutning bör det också finnas möjligheter till insamling, sortering och 

återvinning av förbrukat material. Omlastningar och samdistribution kan vara resurskrävande 

på grund av ökat hanteringsarbete. Standardiserade lastbärare och hanteringsutrustning gör det 

enklare att förflytta gods mellan olika transportslag varav enskilt transportslag kan användas 

där det är mest effektivt med avseende på kundnytta, resursnyttjande och miljöpåverkan. 

Horisontell lasthantering lyfts fram som ett område med stor utvecklingspotential, det är ett 

billigare alternativ till vertikal hantering och innebär att godset förflyttas horisontellt mellan 

exempelvis lastbil och järnväg utan hjälp av hanteringsfordon. Godset kan därför behållas på 

samma lastbärare under hela transporten. Vid samdistribution och konsolidering av volymer 

kan flera fördelar åstadkommas såsom högre fyllnadsgrad och resursutnyttjande. 

Bränsleförbrukningen och emissioner ökar något vid högre fyllnadsgrad men totalt sett i hela 

distributionssystemet sker en reducering eftersom att det totala transportarbetet minskar. 

Möjligheterna till samdistribution skulle öka om transportköpande företag hade bättre 

framförhållning och planering av sina leveranser. Krav från transportköpande företag i form 

av service, flexibilitet, leveransprecision och kapitalbindning är avgörande för möjligheterna 

till samdistribution. Om transportköpande företaget kräver frekventa leveranser med hög 

leveransservice minskar flexibiliteten och möjligheterna till samdistribution. En sänkt 

leveransfrekvens resulterar i mindre negativ miljöpåverkan men kan bidra till högre 

kapitalbindning och behov av större lager för transporterat gods.  

Ett målmedvetet logistikarbete är ett effektivt medel för att sänka kostnader, öka intäkter och 

frigöra kapital genom exempelvis ökad leveransservice, minskade kostnader för lagerhållning, 

administration och transporter. Många företag arbetar enligt konceptet Just In Time vilket 

innebär kort leveranstid, flexibilitet, hög leveransservice och låg kapitalbindning. Sådana krav 

kan påverka möjligheterna till samdistribution och eventuellt leda till ökad transportfrekvens 

med en lägre fyllnadsgrad. Lösningen är planering och framförhållning vid beställning av 

transporter vilket också bidrar till att en högre servicenivå kan åstadkommas. 

Informationsutbytet mellan leverantörer och kunder i försörjningskedjan är vitalt och 

underlättas med hjälp av IT-baserade planerings- och ordersystem samt mobila 

kommunikationssystem, det ökar möjligheter till att planera och genomföra samordnade 

leveranser mellan olika leverantörer. 

 

Reducering av miljöutsläpp och mindre buller från transportnäringen är ett signum för 

konceptet Gröna korridorer och är positivt för både miljön och samhället i stort. En grön 

miljöprofil har blivit ett konkurrensmedel för transportföretag och kommer bli allt viktigare i 

framtiden. För Scania kan det handla om att utveckla miljötekniska lösningar för olika 

bränslealternativ, fordonsspecifikationer, informationsteknik eller datasystem i fordonen för 

uppföljning av exempelvis bränsleförbrukning, miljöutsläpp och servicebehov. En viktig del i 

konceptet Gröna korridorer är att kunna demonstrera goda exempel vilket skapar 

förutsättningar för utvecklandet av innovationer som fordonståg eller 

kommunikationslösningar mellan fordon och infrastruktur, andra affärsmöjligheter kan vara 

förarutbildning i ECO driving. 
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7. Diskussion 

Det finns många fördelar med att skapa ett internationellt koncept motsvarande Gröna 

korridorer för att gemensamt reducera transportsektorns miljöpåverkan och skapa en framtid 

som är långsiktigt hållbar för samhället. Det skapar en gemensam kraftsamling på både 

europeisk och nationell nivå för att finna hållbara och transporteffektiva logistiksystem. 

Konceptet Gröna korridorer har sin utgångspunkt i ett europeiskt logistiksamarbete men 

initiativet och genomförandet kommer ligga på enskild stat, det är därför viktigt att den 

europeiska förankringen kvarstår så att det inte blir en mängd nationella konceptbyggen.  

För att skapa genomslagskraft och vinna allmänhetens intresse krävs tydligare riktlinjer och 

samtidigt kunna påvisa resultat av det pågående arbetet och utvecklingen av konceptet Gröna 

korridorer. I dagsläget upplevs konceptet vara en aning diffust och få konkreta resultat finns 

att tillgå.  

 

Gröna korridorer presenteras som ett transportslagsövergripande koncept, men i det material 

som finns skrivet och de diskussioner som förts i anslutning till konceptet upplevs merparten 

av fokus ligga på utvecklingen av järnvägstransporter. De övriga transportslagen omnämns 

inte i samma utsträckning, speciellt inte sjö- och flygtransporter. Mycket vikt läggs på 

godsförflyttning från väg till järnväg och att denna typ av hantering bör premieras i större 

utsträckning. De olika transportslagens interaktion med flyget omnämns överhuvudtaget inte i 

rapporter kring Gröna korridorer.  

 

7.1. Förslag på fortsatta studier 

Det vore intressant med en studie som jämför fördelar och nackdelar vid godsfrakt med endast 

ett transportslag i förhållande till intermodala transportlösningar. Genom att jämföra de olika 

transportuppläggen under samma förutsättningar och villkor kan parametrar som 

arbetskostnader, fraktkostnader, miljöutsläpp, leveransprecision osv. jämföras och utvärderas 

mellan de olika transportuppläggen.  

 

Något som inte tas upp i denna studie är affärsmodeller. Utvecklandet av affärsmodeller och 

samverkansmodeller spelar en central roll för en framgångsrik verksamhet. Det skulle därför 

vara lämpligt att genomföra en studie om affärsmodeller kopplat till konceptet Gröna 

korridorer för att identifiera potentiella affärsmöjligheter.  

 

 

 



47 

 

8. Referenslista 

8.1. Litteratur 

Aronsson, H, Ekdahl, B och Oskarsson, B (2003) Modern Logistik: för ökad lönsamhet, Liber 

ekonomi, Malmö.  

 

Bjørnland, D, Persson, G och Virum, H (red) (2003) Logistik för konkurrenskraft: ett 

ledaransvar, Liber ekonomi, Malmö.  

 

Carlsson, B. (1990) Grundläggande forskningsmetodik, Nordstedts förlag, Stockholm. 

 

Fredholm, P (2006) Logistik och IT – för effektivare varuflöden, Studentlitteratur, Lund. 

 

Jonsson, P och Mattsson, A (2005) Logistik – Läran om effektiva materialflöden, 

Studentlitteratur, Lund.  

 

Lumsden, K (2006) Logistikens grunder (Andra upplagan), Studentlitteratur, Lund.  

 

Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. 

 

Pewe, U, Berglind, G, Paulsson, C och Pirsko, T (2002) Lönsam logistik – Lönsam fysisk 

distribution och dess förutsättningar (Andra upplagan), Industrilitteratur, Lidingö.  

 

Saunders, M, Lewis, P och Thornhill, A (2007) Research Methods for Business Students (4
th

 

edn), FT Prentice Hall, Harlow. 

 

Segerstedt, A (2008) Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning (Andra 

upplagan), Liber, Malmö.  

 

Tryggestad, K, Paulsson, U och Nilsson, C-H (2000) Flödesekonomi – Supply Chain 

Management, Studentlitteratur, Lund. 

8.2. Vetenskapliga artiklar 

Aronsson, H och Huge- Brodin, M (2006) “The environmental impact of changing logistics 

structures”, The International Journal of Logistics Management, 17:3, 394-415 

 

Björklund, M (2010) “Mot hållbara försörjningskedjor -CSR i SCM-”, Rapport: Institutionen 

för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik, LIU-IEI-R--10/0097—SE 

 

Darnall, N, Jolley, G.J and Handfield, R (2008) “Environmental Management Systems and 

Green Supply Chain Management: Complements for Sustainability?”, Business Strategy and 

the Environment, 18, 30- 45 



48 

 

8.3. Publikationer 

Europeiska gemenskapernas kommission (2007) Handlingsplan för godslogistik, KOM(2007) 

607 slutlig, Europeiska unionen, Bryssel 

 

Europeiska gemenskapernas kommission (2006) Hållbara transporter för ett rörligt Europa, 

KOM(2006) 314 slutlig, Europeiska unionen, Bryssel 

 

European Commission Transport (2009) EU energy and transport in figures, European 

Communities, Luxembourg 

 

Näringsdepartementet (2010) Gröna korridorer, Sverige 

 

Transportindustriförbundet (2009) Intermodala transporter, Sverige 

 

Transport & Mobility Leuven (2005) Assessment of the contribution of the TEN and other 

transport policy measures to the midterm implementation of the White Paper on the European 

Transport Policy for 2010, European Union, Brussels 

8.4. Internet  

Aven, Forsatra, (2010-09-24)  

<URL: http://www.forsatra.se/rabbalshede/eur-pall.html> 

 

Congressexchange, Congressexchange, (2010-09-24)  

<URL: http://www.congressexchange.com> 

 

Flexiwaggon, Flexiwaggon, (2010-09-24)  

<URL: http://www.flexiwaggon.se/flexiwaggon-press.asp> 

 

Kockums industrier, Kockums, (2010-09-24)  

<URL: http://www.kockumsindustrier.se> 

 

Student Association of Supply Chain Management, SASCM, (2010-09-24)  

<URL: http://organizations.weber.edu/sascm/> 

 

Trafikverket a, Gröna korridorer, (2011-09-05)  

<URL:http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-

godstransporter/Grona-korridorer/> 

 

Trafikverket b, Vad är Gröna korridorer?, (2011-09-05)  

<URL:http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-

godstransporter/Grona-korridorer/Vad-ar-Grona-Korridorer/> 

http://www.forsatra.se/rabbalshede/eur-pall.html
http://www.congressexchange.com/
http://www.congressexchange.com/
http://www.flexiwaggon.se/flexiwaggon-press.asp
http://www.kockumsindustrier.se/
http://organizations.weber.edu/sascm/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-godstransporter/Grona-korridorer/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-godstransporter/Grona-korridorer/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-godstransporter/Grona-korridorer/Vad-ar-Grona-Korridorer/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-godstransporter/Grona-korridorer/Vad-ar-Grona-Korridorer/


1 

 

Bilagor 

Bilaga A – Intervjuunderlag 

Miljö- och transporteffektiva logistiksystem 

1) Vad innebär transporteffektivitet för dig? 

2) Vad innebär ”grön logistik” för dig? 

3) Vilka miljö- och transporteffektiva lösningar anser du vara av särskilt intresse? 

4) Logistiksystemet består av flera effektivitetsvariabler, vilka/vilken anser du vara mest 

centrala i ditt arbete? 

5) Vilka områden och mätetal anser du vara centrala för att bedöma transporters 

effektivitet och miljöpåverkan? 

Gröna transportkorridorer 

6) Vilka åtgärder är av intresse för ett hållbart och transporteffektivt logistiksystem med 

fokus på väg inom ramen för konceptet Gröna transportkorridorer?  

7) Finns det andra åtgärder eller områden som bör belysas? 

8) Hur uppfattas konceptet Gröna transportkorridorer utifrån ett företagsperspektiv? 

a. Styrka 

b. Svaghet 

9) Vilka potentiella effekter finns med Gröna transportkorridorer utifrån ett 

samhällsperspektiv? 

a. Styrka  

b. Svaghet 

10) Övrigt 
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Bilaga B – Vision: Grönare vägtransportkorridorer 

 

 

 

Nätverket för Gröna Korridorer 
 

En vision om ett mer hållbart transportsystem med 

utgångspunkt i en vägtransport mellan Oslo och 

Malmö i februari 2020 

 

 

 
 

 

Projekt – Grönare Vägtransportkorridorer

FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Gröna vägtransportkorridorer är en del av basen i den framtida infrastrukturen, bl a genom dess 

samverkan med andra transportslag och omvärlden. Förutom att stödja uthålliga och

effektivare transporter kan den utvecklas till en internationell drivbänk för demoprojekt samt 

ytterligare positionera Sverige och svenskt näringsliv inom transportområdet. 
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 ”En miljö- och 

kostnads-

medveten 

transportköpare.  

 ”en ”miljömoms” 

där även 

transporternas 

påverkan 

innefattas…” 

 ”…de gröna 

korridorerna 

garanterar en 

betydligt högre 

servicegrad…” 

 ”Samlastning och 

krav på minst 

70% 

fyllnadsgrad…” 

 ”…premiering av 

sam-modala 

transporter…” 

2020-02-23 07:08 – Hos åkaren Gröna Transporter AB i Mölndal 

 

Björn som är transportledare kavlar upp ärmarna för att ta sig an dagens 

transportuppdrag.  Först i listan är ett uppdrag från Spedition AB. Transportbehovet 

kommer ursprungligen från en transportköpare och varuägare, Ekoprodukter AB som 

Björn känner till sedan tidigare. En miljö- och kostnadsmedveten transportköpare 

som har insett affärsvärdet av effektiva och punktliga transporter med hög 

servicegrad (tid, kostnad, kvalitet). Ekoprodukter AB kan acceptera att den rena 

transportkostnaden är något högre om den totala affärsnyttan, t.ex i form av 

tillförlitlighet och flexibilitet samt möjligheter att stärka miljöprofilen, är uppenbar. 

Ekoprodukter AB har därför begärt att denna vägtransport ska gå i den Gröna 

korridoren mellan Oslo och Malmö. 

 

Björn funderar ett tag på hur Sverige som ett av de första länderna inom EU lyckades 

få Gröna Korridorer på plats – inte perfekt på något sätt eller utan problem. Han hittar 

några viktiga händelser och förklaringar. 

 

Konsumenterna har sedan den genomgripande reformen 2017 som flyttade en del av 

miljöansvaret från producenter till konsumenter fått en allt större inverkan på 

transporter och transportssystemets utformning. Bl a via en del av momsen som 

numer är en ”miljömoms” där även transporternas påverkan innefattas så finns ett 

kraftfullt ekonomiskt incitament för privatpersoner att styra sin konsumtion mot mer 

hållbara produkter och tjänster.  

 

För producenter, speditörer och transportörer finns ett transparent och trovärdigt 

system att deklarera sin miljöpåverkan både för produkter och transporter vilket 

ligger till grund för miljömomsen och för ”grön transport” märkningen.  

 

En viktig förklaring till framgången är att de gröna korridorerna garanterar en 

betydligt högre servicegrad för de transporter som uppfyller certifieringsvillkoren 

jämfört med övriga transporter i transportsystemet. Det har medfört att både många 

varuägare, åkare, chaufförer och speditörer styr transportuppdragen mot de gröna 

korridorerna när det är affärs- och miljömässigt sunt. Leveranssäkerheten är högre 

året runt pga bättre underhållen infrastruktur. IT-infrastrukturen gör det också möjligt 

att vara uppkopplad mot mottagare så att lastnings- och lossningstider kan 

bokas/ombokas, aviseringar kan göras med hög precision och chaufförer kan utnyttja 

sina vilotider för hålla kontakt med vänner o familj eller utnyttja det stora utbudet av 

underhållning och fortbildning. 

 

En annan förutsättning för framgången av gröna korridorer var satsningen på ökad 

samlastning under åren 2012-2016 där samtliga intressenter drev fram ett IT baserat 

system som möjliggjorde en kraftigt ökad samlastning av gods på marginalen utan att 

allvarligt påverka konkurrensförhållandena i transportbranschen. Kravet på minst 

70% fyllnadsgrad för att en transport skulle klassas som grön transport och åtnjuta 

den högre servicegraden i de gröna korridorerna medförde att samlastning blev en del 

i affärsmodellen.  

 

En annan viktig framgångsfaktor för korridortkonceptet var premiering av sam-

modala transporter genom kravet på intermodala lastbärare samt en snabb utbyggnad 

av den nya typen av enklare och kostnadseffektiva kombiterminaler där växelflak och 



4 

 

 ” Ekipaget som 

Maria kör mäter 

32 m och är av 

den nya typen 

”duoTrailer”…” 

 ”… tillgång till 

säkra, 

bokningsbara 

rastplatser med 

garanterad 

service…” 

 ”…ekonomiska 

avståndet för en 

kombitransport 

från ca 300 km år 

2009 till idag 200 

km…” 

semi-trailers snabbt och effektivt kan flyttas mellan tåg och lastbil, ofta horisontellt 

under kontaktledningar. Detta har minskat det ekonomiska avståndet för en 

kombitransport från ca 300 km år 2009 till idag 200 km (specialpendlar undantagna) 

och medfört att järnvägen har ökat sin marknadsandel och att kapaciteten på 

järnvägen är högt utnyttjad. 

 

 

2020-02-23 09:15 – Dagens första uppdrag för Björn på Gröna Transporter AB 

Det blinkar till på skärmen över pågående transportuppdrag och det visar sig vara en 

statusrapport för en vägtransport från Oslo som ska till Malmö efter samlastning av 

ytterligare gods och påkoppling av en andra semi-trailer i Oslo. Rapporten säger att 

det tillkommande godset från EkoProdukter AB inkommit till omlastningsterminalen 

i rätt tid och i rätt skick och samlastas nu på dubbelekipaget för att vara redo för 

avfärd söderut inom 15 minuter. 

 

2020-02-23 09:21 - I lastbilen  

Maria styr mot påfarten på den gröna korridoren i Oslo. Som chaufför märker Maria 

egentligen inte påfarten på något annat sätt än ett meddelande i bilen att hon nu 

befinner sig i den gröna korridoren. En dag som denna när snön just lagt sig djup över 

Götaland, märks det förstås också att vägen snöröjes och hålls efter i större 

omfattning än utanför korridoren. 

 

Via telematikutrustningen genomförs också en kontroll av vilka funktioner och 

tjänster som är tillgängliga för just Maria och hennes ekipage på just den här 

vägsträckan. Bland annat har Maria garanterat uppdaterad väginformation kring 

exempelvis vilka konsekvenser vädret och väglaget får på transportens leveranstid en 

bättre precision och kontroll av transporten. 

 

Att vara certiferad innebär förutom speciella krav på fordonstypen och 

emissionsklassningen hos fordonet också krav på miljövänlig och säker körstil. Maria 

har gått flertalet utbildningar i eco-driving de senaste åren och hon vet också att 

hennes körstil i den gröna korridoren följs upp. Utan certifieringen skulle man vara 

tvungen att betala en särskild avgift för att använda tjänsterna i den gröna korridoren, 

eller avstå från att utnyttja dem. 

 

Även för henne själv är det viktigt att företaget behåller certifieringen eftersom det 

bland annat ger henne tillgång till säkra, bokningsbara rastplatser med garanterad 

service. Certifierade förare som Maria självklart också mycket attraktiva på 

marknaden och har därför en något högre lön än icke certifierade förare. Maria har 

därför inga planer på att sluta med de nödvändiga uppdateringsutbildningarna för att 

få behålla sin certifiering. 

 

Ekipaget som Maria kör mäter 32 m och är av den nya typen ”duoTrailer”. Just detta 

ekipage har den nya modulära kombinationen med två semitrailers som numera tillåts 

i Gröna Korridorer med mötesseparerade vägar. En annan populär kombination är 

27m och lastar tre stycken växelflak (lastbil med 2 efterföljande kärror). Denna 

kombination fungerar speciellt väl för kombitransporter med järnvägen och kan också 

enklare brytas och distribueras till mottagarna med minskad hantering. 
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2020-02-23 09:28 - Sydväst om Oslo 

En knapp mil sydväst om Oslo identifierar Marias lastbil en annan lastbil som kör i 

samma riktning i korridoren någon minut före Marias. För att spara bränsle kommer 

man överens om att skapa ett fordonståg där man delar på förtjänsten av det minskade 

luftmotståndet. Tekniken och affärsmodellen hanteras av en specialiserad 

tjänsteleverantör som bägge fordonens åkare är kunder till. 

 

2020-02-23 11:21 - Strax norr om Göteborg 

På E6:an på väg ner mot Göteborg har det tillkommit och avvikit lastbilar i det 

fordonståg som Maria kör i. Just nu kör Maria som andra ekipage i tåget som 

innehåller fem certifierade bilar med stöd för fordonståg. Längs vägen från Oslo har 

fordonståget fungerat i samspel med övrig trafik, både privat och kommersiell. Maria 

är nästan lite förvånad över hur väl tekniken för fordonståg hanterar trafiksituationen.  

 

Trafiken på sträckan från Oslo har varit relativt glest trafikerad. För bara några 

månader sedan hade passagen förbi Göteborg inneburit att den trafiksituationen hade 

övergått i en betydligt stökigare. Det som förändrat den bilden är beslutet att införa 

separata filer för tung godstrafik och andra prioriterade fordon förbi Göteborg. 

 

2020-02-23 11:45 - Mölndal 

För Björn på Gröna Transporters huvudkontor, som ansvarar för planeringen av 

transporten, är det mycket att ta hänsyn till. Som tur är har han god hjälp av företagets 

systemstöd för att planera transporten så effektivt som möjligt. Maria har nu kört i 

strax över 4 timmar utan rast. Maria slänger ett öga på bränslenivån i lastbilen. Precis 

som planerat kommer det vara läge att tanka lagom tills dess att Marias körtid är på 

väg att ta slut. Den nya vägbeläggningen med lägre friktion har haft stor effekt på 

bränsleförbrukning och buller. Tidigare hade bränsletanken ekat tom vid det här laget. 
 

2020-02-23 11:52-  Lindome  

Vid trafikplatsen i höjd med Lindome svänger Marie av för rast och tankning. Rast- 

och serviceställena längs de grönare korridorer erbjuder många olika 

bränslealternativ, men Maria rullar upp ekipaget intill tanken märkt Ecofuel, ett 

”källa-till-hjul-certifierat” förnybart bränsle (well-to-wheel) som har prioriterats i de 

Gröna Korridorerna. 
 

Med full tank hoppar Maria upp i hytten igen, men nu i passagerarsätet. Istället för att 

spendera den lagstadgade rasten på rastplatsen i Lindome, kommer hon istället att 

följa med som passagerare medan ekipaget rullar vidare mot Malmö. Björn har bokat 

en ersättningschaufför på sträckan Lindome – Varberg. I Varberg stiger Jörgen, som 

ersättningschauffören heter, av och kör sedan ett annat ekipage, på väg norr ut, 

tillbaka till Lindome. Dessa sträckor för så kallad ”rullande rast” har avsevärt bidragit 

till förkortade transporttider längs korridoren.  
 

2020-02-23 13:40 - Halmstad 

Maria vet via sin körorder att hon ska till den nya kombiterminalen i Halmstad för att 

sätta sin bakre semi-trailer på ett godståg som ska ta godset vidare till Lyon. 

Halmstad har investerat i den nya typen av kombiterminal där hanteringsutrustningen 

är enklare och mer anpassad till mindre godsvolymer jämfört med de stora 

traditionella terminalerna. Dessutom är man uppkopplad mot speditörens och 

transportörens informationssystem så att Maria kan lita på att hon har snabb access 
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och inte behöver vänta på att ställa av sin semi-trailer. Ev information för tull-

klarering eller annan myndighetsinformation (farligt gods etc) överförs via ITS till 

terminalen när Maria kör in på området. Terminalen är attraktiv eftersom den 

garanterar att en ”turn-around” ska klaras av inom 15 min.  

 

Omlastningen mellan bil o tåg sker horisontellt (under kontaktledning) och Maria 

behöver bara ställa av sin semi-trailer på en släde  (transferenhet) som i sin tur 

parkerar och senare lastar trailern på en lågbyggd vagn i väntan på godståget. Gods- 

och leveransinformation finns redan hos de berörda tågoperatörerna längs rutten via 

speditörens system och en dragbil är bokad i Lyon för att dra semi-trailern de sista 90 

km till slutkunden. 

 

2020-02-23 14:30 - Söder om Ängelholm 

Strax innan Maria passerade Ängelholm fick hon information om att väglaget några 

mil längre fram börjat försämras.. När Maria nu, just söder om Ängelholm, får nästa 

meddelande kring trafiksituationen visar det sig dock att alla inte varit tillräckligt 

försiktiga. Meddelandet säger att en olycka inträffat i höjd med Norra Varalöv. 

Tillsammans med meddelandet får Maria också en uppskattning på hur hennes restid 

kommer att påverkas och hur hon skall agera för att påverka restid och andra faktorer 

(så som miljöpåverkan) så lite som möjligt. Eftersom infrastrukturägaren har tillgång 

till data kring just Marias ekipage och planerade resrutt är det mycket relevant och 

värdefull information. Maria kan också vara säker på att den föreslagna rutten är 

tillåten för ekipaget.  

 

Som förutspått i det tidigare meddelandet börjar kön som olyckan orsakat redan en 

bra bit innan avfarten Norra Varalöv. Eftersom Marias ekipage är certifierat, och 

därmed bland annat levererar information kring vägens aktuella friktion, får Maria nu 

ett erbjudande att använda vägrenen fram till avfarten för att sedan fortsätta på den 

alternativa rutten som beräknats för just hennes ekipage. Den beräknade förseningen 

på ca 20 min kommunicerades också till Björn på kontoret som nu meddelat både 

omlastningsterminalen i Malmö och speditionsfirman, som i sin tur ordnat med en 

lösning hos slutkunden för att hantera förseningen. Det är mycket som påverkas av en 

oförutsedd händelse som en olycka, men med den tillgängliga informationen längs 

den Gröna korridoren har de negativa effekterna kunnat begränsas. 
 

2020-02-23 16:21 - Avfart grön korridor, Malmö 

När Maria nu närmar sig Malmö gör hon det precis i lagom tid för att hinna fram till 

den nya omlastningstiden. I samband med att Maria når terminalen i Malmö lämnar 

hon också den Gröna korridoren. För transporten längs den gröna korridoren lagras 

nu en rapport om bland annat Eco-driving som fungerar som underlag för beslut om 

fortsatt certifiering. Informationen används också vid beräkning av den gröna 

korridorens totala miljöpåverkan enligt den standard som arbetats fram och som nu är 

ett krav för att få statligt stöd för utvecklingsprojekt inom korridoren. Maria ser nu 

fram emot ett träningspass på gymmet på övernattningsanläggningen just i anslutning 

till terminalen. Imorgon bär resan åter norrut.  

 

Björn hemma på kontoret packar ihop efter en ganska vanlig dag på jobbet. Än en 

gång konstaterar han att mycket har hänt de senaste tio åren för att skapa ett hållbart 

och effektivt transportssystem. Mycket återstår dock att göra om Sverige ska klara 

klimatmålen för 2030. 


