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Sammanfattning 
 
Samlastning av gods till kommunal verksamhet är ett effektivt sätt att minska 
trafikarbete och miljöpåverkan lokalt, samt minska trafikbelastningen kring i synnerhet 
skolor. Ett antal kommuner i Sverige har etablerat olika lösningar för samlastning, med 
olika inriktningar och resultat. Denna utvärdering syftar till att belysa hur arbetet med 
samlastning inom projektet Lolog har utvecklats inom Vänersborgs och Falköpings 
kommuner, hur verksamheten fungerar i dagsläget, samt förslag till framtida 
utvecklingsområden. 
 
I Falköping har projektet resulterat i en samlastningsterminal, med Gebe frukt som 
leverantör, och i dagsläget är de tre leverantörerna Mössebergsbagaren, Åslebönan 
och Falköpings mejeri anslutna. Initialt var syftet att även omfatta flödena från 
grossisterna Dafgårds och Servera, men på grund av höga kostnader, samt avsaknad av 
möjligheter att hantera frysta varor avvaktades detta. 
Vänersborg valde att, efter en kortare förstudie i början av projektet, ansluta sig till en 
gemensam upphandling  tillsammans med fem andra kommuner. Detta arbete leddes 
av Trollhättan och innebar att upphandling av grossist kombinerades med mottagning 
och distribution av varor, vilket handlar om ett stort antal enskilda artiklar från mindre 
leverantörer. Resultatet blev att Svensk cater handlades upp som grossist, och även 
som enhetlig distributör till kommunernas enheter. 
 
Det är en utmaning att nå en ekonomiskt neutral lösning för en samlastningscentral, då 
godsmottagning, omlastning och slutdistribution måste finansieras via rabatter från 
leverantörerna på i storleksordningen 7-8%. Rabatterna från berörda leverantörer 
uppgår för Falköpings del till 5-6%, vilket innebär att samlastningsfunktionen till 
övervägande del är finansierad, med en uppskattad nettokostnad på i 
storleksordningen 150-200 tkr per år i dagsläget. 
 
Ur ett trafikperspektiv konstateras att nuvarande lösning ger cirka 60 färre stopp per 
vecka vid kommunens skolor än om leveranserna skett via respektive leverantör. 
Samlastningen bedöms ge en minskad miljöpåverkan med 10% i och med mindre 
trafikarbete, men det finns en betydande förbättringspotential om högre krav skulle 
ställas på fordon och drivmedel som används inom verksamheten. 
 
De verksamheter som berörs av samlastningsfunktionen ger genomgående mycket 
goda omdömen för funktion och service.  
 
En jämförelse med samlastningfunktioner i Borlänge och Växjö visar att Falköping på 
kort tid har byggt upp en väl fungerande verksamhet, med hög trafik- och miljömässig 
nytta. Det finns emellertid utvecklingspotential kring integrering av fler 
livsmedelsflöden, högre miljökrav på de fordon som används, samt 
upphandlingsstrategi. 
 
På kortare sikt föreslås bland annat ett enhetligt beställningssystem, nya lastbärare för 
livsmedel, samt samlastning av icke livsmedel. På längre sikt bör ambitionen vara att 
samlasta alla flöden, samt att verka för ett regionalt samarbete med andra kommuner i 
skaraborg kring livsmedelsupphandling och samdistribution. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
 
 Många kommuner har infört samlastningsterminaler med positiva effekter med 
hänseende på miljö och säkerhet. Effektiv logistik är en viktig del för att nå en 
hållbar utveckling, och livsmedel fungerar väl som utgångspunkt för uppbyggnad 
av lokala lösningar. Offentliga verksamheter har en viktig roll i initiera och skapa 
förutsättningar för hållbara transportlösningar, och detta kan ske exempelvis via 
styrmedel och incitament, samt via medverkan i utveckling av konkreta 
lösningar. 
 
Regeringen har som mål att bl.a. antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 % till 
2020 och att förutsättningar ska skapas för 10 000 nya jobb, och anslagen till 
utveckling av småskalig livsmedelsdistribution har mångdubblats under den 
senaste tioårsperioden. Falköpings kommun har som uttalad ambition att stödja 
lokal produktion och underlätta för lokala producenter att medverka vid 
upphandlingar, och därmed kunna leverera till kommunens verksamheter. 
 
 
Falköpings kommun har sedan 2008 bedrivit projektet Lolog kring samlastning 
tillsammans med Vänersborgs kommun. Medfinansiärer i projektet är Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.  
Sedan sommaren 2012 samlastar Falköpings kommun en del av sina 
inkommande livsmedel, vilka distribueras till kommunens 39 mottagnings- eller 
tillagningskök via en privat distributör. I dagsläget samlastas frukt och grönt, 
bröd och mejeriprodukter.  
Ett antal analyser har genomförts innan, och under den första tiden av projektet. 
Under projektets driftsfas har det gjorts kontinuerliga utvärderingar i form av 
enkäter av hur framförallt arbetsmiljön hos kökspersonalen har påverkats av 
samlastningsfunktionen. 
 
 
Denna rapport avser att, på ett övergripande plan utvärdera projektet i sin 
helhet, samt föreslå framtida arbete och inriktning. 
 

1.2 Mål - Lolog 
 
Falköpings och Vänersborgs kommuner avsåg att via projektet Lolog att underlätta för 
närproducerade livsmedelsföretag att nå den lokala marknaden och på sikt kraftigt 
reducera ineffektiva transporter i närmiljön.  
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Målen med projektet Lolog är: 
 

• Ökning av antalet lokala leverantörer med 10 stycken (både nya och befintliga 
producenter, samt aktörer inom livsmedelsproduktion, grossist och logistik). 

• Lägre totalkostnad för livsmedlen 
• Bättre kvalitet på livsmedlen 
• Minskade koldioxidutsläpp med 25% 

 
Målet med denna utvärdering är att ge en bild över hur projektet utvecklats i 
Falköpings och Vänersborgs kommuner, ge förslag på framtida utvecklingsområden, 
samt beskriva konsekvenserna av dessa. 
 

1.3 Projektupplägg, genomförande och avgränsningar 
 
Utvärderingen avser att sammanfattningsvis besvara följande frågor:  
 
1. Hur har projektet utvecklats i Falköping och Vänersborg?  
2. Hur ser godsflödena ut och hur skulle en utökning av volymer, varugrupper och 
leverantörer påverka dagens samlastningssituation avseende ekonomi och logistiska 
utvecklingsmöjligheter?  
3. Hur har samlastningsfunktionen utvecklats kvantitativt och kvalitativt?  
4. Vilka är utvecklingsområdena på kort och längre sikt?  
5. Hur kan samlastningen utvecklas inom befintlig lösning? 
 
Dessa frågor besvaras dels via en nulägesbeskrivning kring rutiner, funktioner, 
godsflöden och kapacitet, samt dels via en analys kring förbättringsområden och 
utökning av verksamheten med avseende på volymer, varugrupper och logistiska 
funktioner. 
 
En stor del av underlaget för uppföljningen består av statistik och uppgifter kring 
beställda godsvolymer, trafikvolymer mm. På grund av den korta tiden för 
genomförande fanns ingen möjlighet att genomföra någon större organiserad 
uppföljning av dessa nyckeltal . Även uppföljning av kvalitativa aspekter, som 
exempelvis måluppfyllelse och funktionalitet måste genomföras selektivt och i mindre 
skala.  Utvärderingen kommer därför till stor del att baseras på tidigare framtaget 
underlag, och slutsatser kommer till relativt stor del att baseras på den beskrivning av 
verksamheten som givits av tillfrågade parter.  
 
Underlaget till utredningen består av uppgifter från följande källor: 
 

• Kommun; Kost, upphandling och kommunledning, samt samtliga kök 
• Leverantörer som berörs av Lolog 
• Gebe frukt 
• Nyckelpersoner och aktörer kring Lolog - Vänersborg  
• Samlastningsverksamheter i Borlänge och Växjö 
• Studier, examensarbeten och andra skriftliga källor  
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2. Uppbyggnad och nuläge 
 

2.1 Uppbyggnad och utveckling av Lolog i Vänersborg 
 
Den ursprungliga målbilden med projektet har varit samma för Vänersborgs kommun 
som för Falköping, med utveckling mot effektivare logistik och mer lokalproducerade 
livsmedel. 
 
Vänersborg inledde projektet med en övergripande kartläggning kring förutsättningar, 
samt samtal med ett antal speditionsföretag. Generellt indikerade kartläggningen att 
möjligheterna för lokalisering av en samlastningscentral i närområdet var relativt 
begränsade, och att kostnaderna skulle bli betydande.  Alternativet att etablera 
verksamheten på Trestad center var en av de möjligheter som bedömdes realistisk, 
därtill fanns ytterligare en större tänkbar aktör i Brålanda (som dock sedermera gick i 
konkurs). 
 
En kommunspecifik samlastningslösning bedöms ha fallit på grund av kostnadsbilden, 
samt bristande förutsättningar (förutsättningarna bedömdes generellt mycket sämre 
beträffande godssamordning än i Falköping). Ytterligare en aspekt var att det 
bedömdes mycket svårt att erhålla rabatter i någon högre utsträckning för att täcka 
kostnaderna för samlastningen. 
 
Till följd av detta beslutade kommunen att fördjupa samarbetet med Trollhättans 
kommun, som även samordnar upphandlingar för kommunerna Munkedal, Lysekil, 
Tanum, och Strömstad. 
 
Ambitionen att få in mer lokalproducerad mat kom att istället helt styras via en ny 
upphandlingsmodell.Flera företag gick samman via ”Mat i Väst” (en 
paraplyorganisation), vilket närmast utgjorde en förutsättning för flera leverantörer att 
kunna lämna anbud i livsmedelsupphandlingen. 
Mat i väst kunde också bygga upp egna effektiva distributionskanaler. 
 
Fördelarna med paraplyorganisationen är framförallt: 
 
- Administrativt 
- Säkerställande av leveransvolymer och kvalitet 
 
 
Utgångsläget karakteriserades bland annat av följande: 
 

• Traditionell upphandling 
• Avsaknad av kontroll 
• Ingen påverkan 
• Dålig konkurrens 
• Osäker kvalitét 
• Stora förpackningar 
• Inga lokala anbudsgivare 
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Följande målbild identifierades för den nya upphandlingsstrategin: 
 

• Hög kvalitet vara/tjänst 
• Konkurrens under avtalsperioden 
• Svenskproducerat kött 
• Lokala producenter 
• Ekologiska varor 
• Transportkrav 
• Etiska krav 
• Små – Stora enheter 
• En bra affär 

 
Fokus i den nya modellen var att arbeta direkt mot producenterna, och att handla upp 
livsmedel och grossisttjänst var för sig enligt nedanstående modell: 
 

 
 
Upphandlingen överklagades – mycket med avséende på aspekten med lokal 
produktion. Den vann dock slutligen laga kraft, och kunde initieras med avtal på plats 
från 2011, och där Svensk Cater, mot ett generellt påslag på 8% levererar alla 
livsmedelskategorier i området utom färskt bröd.  
Totalt omfattas cirka 1400 artiklar av upphandlingen. 
 
Upplägget finansieras via generella rabatter från leverantörerna på 8%. Därtill kommer 
ytterligare rabatter för större beställningar, samt för beställningar via e-handel.  
 
Samlastningsfunktionen har generellt konstaterats vara kostnadsmässigt neutral, men 
har i övrigt inte varit föremål för någon djupare studie eller uppföljning (exempelvis i 
fråga om trafikarbete och miljöpåverkan). 
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En stor fördel som identifierats med upplägget är att beställaren har hög kontroll över 
de livsmedelsvaror som levereras, jämfört med då en större del av sortimentet ligger 
hos grossist, och då ändringar i sortimentet lättare kan ske. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att lösningen som byggts upp via Trollhättan 
sannolikt har en god trafik- och miljömässig effekt, då alla livsmedelsleveranser utom 
färskt bröd sker samordnat via Svensk Cater. Upplägget har dock inte utvecklats inom, 
eller som direkt följd av Lolog-projektet. 

 

2.2 Uppbyggnad och utveckling av Lolog i Falköping 
 

2.2.1 Studier 

 
Inför uppstarten av Lolog hade ett antal förstudier genomförts som analyserat olika 
problemställningar.  År 2005 genomfördes tre olika fallstuder med olika infallsvinklar: 
 

• Kriterier för en samlastningscentral 
• Godsflöden ur användarnas perspektiv 
• Transportresursplanering, GIS-studie 

 
År 2011 utfördes en förstudie (LIA-projektet)  kring leveransstrukturen till kommunens 
kök, förutsättningar för samlastningscentral, samt olika tänkbara funktioner. År 2012 
utfördes en studie kring aktivitetsbaserad, tidsdriven kostnadskalkyl kring 
samlastningsterminal för livsmedel i Falköpings kommun. 
 
Resultatet av studierna har legat till grund för utformningen av samlastningsfunktionen 
med avseende på funktioner, krav, utvecklingsområden mm. 
 

2.2.2 Upphandling 
 
 
Under våren 2010  genomfördes en upphandling av ett logistikcenter.  Dock 
resulterade upphandlingen inte i att några anbud inkom till kommunen. Detta berodde 
på ett antal faktorer, av vilka omfattning och komplexitet sannolikt var de främsta rent 
generellt. Även om helhetslösning och funktioner var tydligt beskrivna, var det 
sannolikt svårt för potentiella leverantörer att utforma anbud kring en så omfattande 
verksamhet av en så, i sammanhanget, udda karaktär. 
 
Via en befintlig relation kunde verksamheten istället byggas upp tillsammans med 
leverantören GeBe frukt, med funktionsbeskrivningen i upphandlingsunderlaget som 
grund. Detta då kommunen ansåg att företaget hade rätt utrustning och kompetens 
för att initialt hantera denna verksamhet. 
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2.3 Övergripande förutsättningar 
 

2.3.1 Volymer 
 
Falköpings kommun upphandlar ungefär 600st olika livsmedelsprodukter.  
 
Vid uppbyggnaden av en samlastningsterminalen lades fokus  på fyra leverantörer och 
deras produkter;  Falköpings mejeri, Åslebönan, Mössebergsbagaren och Dafgårds.  
Övriga leverantörer avvaktades på grund av begänsad kapacitet och minimala rabatter 
(vilket är en förutsättning för att kunna skapa en kostnadsneutral totallösning).  
Under uppbyggnadsfasen visade sig Dafgårds rabatterbjudande (2%), vara alltför lågt 
för att möjliggöran rimliga ekonomiska förutsättningar för samlastning, varför även 
denna leverantör lämnades utanför verksamheten initialt. De tre slutligt medverkande 
leverantörernas produktsortiment består av:  
 

• Mjölk, fil, yoghurt och mjölkprodukter  
• Färsk frukt & grönsaker och potatis  
• Färskt bröd och kaffebröd  

 
Ordervolymerna från leverantörerna motsvarar årsvis i storleksordningen följande: 
 
Falköpings mejeri: 150 000 – 200 00 produkter, ordervärde > 3 Mkr 
Åslebönan: 140-200 ton, Ordervärde 2,5 – 3 Mkr 
Mössebergsbagaren: 80 000 – 100 000 produkter, ordervärde > 1 Mkr 
 
Servera, kommunens huvudgrossist, stod 2011 för 11,2 miljoner av kommunens inköp 
av livsmedel på 21,5 miljoner. Detta motsvarade 52 procent av de totala inköpen, och 
nuvarande andel ligger alltjämt på i storleksordningen 50%. Leverantören har inte varit 
aktuell i diskussionen kring samlastningsterminal initialt, då enbart en närmast 
försumbar rabattnivå erbjudits (0,2%) om kommunen övertar slutdistributionen. 
  
I utgångsläget var antalet veckovisa leveranser från dessa leverantörer i 
storleksordningen följande (enl uppföljning inom LIA projekt 2011): 
 
Leverantör Tot lev/v 
    
Falköpings mejeri 65 
Mössebergsbagaren 47 
Åslebönan 81 
  
Motsvarande leveransantal för Servera och Dafgårds uppmättes till 62 respektive 53 
lev/v.  Dessa levanser omfattar bland annat Kött & charkprodukter, frysta bär & 
grönsaker, fryst bröd, färs & fiskprodukter, ost, ägg  och färdigmat.  
 
Leveransfrekvensen till enheterna varierar mellan 1 gång/mån till 3 ggr per vecka. 
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2.3.2 Kapacitetsutnyttjande 
 
I dagsläget används, enligt uppgift från Gebe, i genomsnitt ungefär hälften av 
distributionsbilens kapacitet med avseende på lastyta (9 av 18 pallplatser). 
Beläggningen på bilen uppges också vara relativt jämn. Den begränsande faktorn vid 
en eventuell utökning av godsvolymerna är lastytan.  
 
Under november månad beställdes följande volymer: 
 
Falköpings mejeri (liter) 
 
Mjölk 26530 
Grädde 2225 
Fil 1370 
Yoghurt 895 
Övr 42 
 
 
Från Mössebergsbagaren levererades under november månad i storleksordningen 
1 700 backar med bröd till kommunens enheter, och från Åslebönan levererades drygt 
14 200 kg frukt. 
 
Detta innebär att det i genomsnitt hanterades cirka 1000 liter mejerivaror, 70 
brödbackar och 570 kg frukt per leveransdag under november månad. Varorna 
levereras på pallar (tidigare har rullpallar använts). 
 
Oavsett vissa  variationer i leveransernas storlek, framgår av ovanstående att godsets 
vikt definitivt inte är en begränsande faktor i dagsläget. 

 

2.3.3 Orderrutiner och leverans 
 
Under senare år har en tydlig utveckling skett beträffande beställningsrutinerna inom 
kommunen till att order närmast uteslutande sker via mail och weborder (vid 
kartläggning 2005 skedde exempelvis beställning till nästan 90% via telefon). 
 
Generellt genomförs beställningarna via formulär som skickas via epost till Åslebönan 
och Falköpings mejeri, samt via beställningsportal till Mössebergsbagaren. Enstaka kök 
ringer fortfarande in ordrar rutinmässigt, men i stort sker detta i undantagsfall. 
 
Beställningarna levereras till Gebe nästföljande dag (förutsatt att de genomförts innan 
beställningsstopp), för leverans till slutmottagaren dag två. 
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2.4 Utvärdering av samlastningsfunktion 
 

2.4.1 Översikt kring samlastningen 
 
Den nuvarande verksamheten bedrivs i Valtorp beläget ca tio kilometer utanför 
Falköping centrum. I sin fordonspark har GeBe fyra lastbilar och en liten skåpbil för   
expressleveranser. Lastbilarna är utrustade med kylaggregat för att hålla en inre 
temperatur på cirka 4ºC, och det fordon som används rutinmässigt för 
livsmedelsleveranserna är en Volvo FL 618 distributionsbil av 2000 års modell med 9 
tons lastkapacitet, och golvyta för motsvarande 18 pallar. 
Dockningsplatsen för lastbilarna är byggd att följa kraven för kylda och frysta gods.  
 
Gebe har ansvaret för godset under hela omlastningshanteringen,  t.ex. att bibehålla 
rätt temperatur per produkt, samlasta utan skador och samlasta rätt gods till rätt 
enhet.  Ansvarsfördelningen för gränssnittet görs av en yttre kontroll då 
samlastningsterminalen kontrollerar temperatur för mottaget gods samt att 
produkterna ser hela och fina ut. Vid problem vid ankomstkontroll kontaktas 
leverantören omgående för åtgärd innan första utleverans.  
 
Leverans till Gebe skall enligt överenskommelse ske senast 22:00 för det gods som 
skall levereras påföljande dag, men leverans sker i dagsläget lunch-eftermiddagstid.  
Samlastning sker i kundförpackning med bibehållen produkttemperatur, och  flera 
enheter samlastas på samma lastbärare beroende på orderstorlek. 
 
Information mellan leverantör och samlastningsterminal sker i form av 
produktmärkning; alla varor skall vara tydligt markerade med vilken enhet som står 
som mottagare, temperatur, bäst före datum med flera skall även vara tydligt utmärkt 
för varje produkt för att möjliggöra högsta kvalitet och hållbarhet. 
 
Samtliga varugrupper levereras eftermiddag, dag innan slutleverans, till Gebe och 
lastning sker under kväll och natt. Distributionen från Gebe startar strax efter 05:00. 
 
Godset anländer till köken enligt fastställt tidsschema. Godset avlämnas av chauffören 
på pall eller rullvagn med samlastade varor för det individuella köket på anvisad plats 
av personalen. Inkommande gods godkänns och kvitteras av kökspersonalen, med 
angivet klockslag och notering om eventuella avvikelser från tidigare 
överenskommelser. 
 
 Falköpings kommun står som mottagare av fakturor gällande varor och utförd 
samlastningstjänst.  
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2.4.2 Uppföljning av kravställt serviceåtagande 
 
Nedan kommenteras några av de mest centrala kravställda delarna i servicen som 
levereras av Gebe Frukt, samt hur dessa bedöms ha uppfyllts. Denna utvärdering utgör 
en övergripande översikt över utvalda områden, och  inte någon formell revision, 
vilken i så fall skulle omfatta en mer extensiv och djupgående uppföljning samtliga krav 
specificerade vid upphandlingen. 
 
Funktion Uppfyllelse 
    
Gemensamt logistikcenter och samordnade 
flöden Ja, enligt beskrivning 
Kapacitet för leverans till samtliga adresser 
inom kommunen Ja 

Kapacitet - hantera volymer 25 + 15 Mkr Svårbedömt mot bakgrund av att 
dagens volymer understiger 10 Mkr.  

    
Fastställda processer och rutiner Ja 
Uppmärkning av varor Ja 
Fastställd kundservice Ja 
Fastställda turer med tidsfönster för leverans Ja 
Grundtjänster Ja 
Tilläggstjänster Ja 
Lokaler Ja 
Klara stopptid för inleverans fram till 22:00 Ja 
    
Obruten kylkedja Ja 
    
Statistikunderlag - kvartalsvis om antal 
leveranser, vikt, volym, leverantör, mottagare 
och leveranstid Ej uppfyllt 
    
    
Inbärning Ja 
Nyckelleverans Ja, 6 enheter i dagsläget 
Transport mellan enheter Ja 
    
Kvalitet Se kapitel 2.4.3 
    
Potential för vidareutveckling God 
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2.4.3 Undersökning och utvärdering av funktion 

Totalt berörs 39 kök av samlastningen som sker via Lolog, varav 37 har varit i drift 
under utvärderingen. Intervjuer har genomförts med 33 kök. 

Intervjuerna har genomförts på telefon, och ansvarig personal har fått svara och 
resonera kring följande frågeställningar: 
 

• Orderrutiner (hur planeras beställningarna, och hur genomförs dessa rent 
praktiskt, leveransdagar) 

• Leveransprecision (kommer varorna regelbundet enligt rutin och 
överenskommelse) 

• Bemötande och service (chaufförernas, samt Gebes bemötande, engagemang 
och hjälp att svara på frågor, lösa problem mm) 

• Kvalitet på livsmedlen (generell bedömning, samt eventuell koppling till 
samlastningsverksamheten) 

• Arbetsmiljö (Hur hanteringen av livsmedel upplevs med samordnade 
leveranser) 

• Information och internt stöd under införandet av Lolog 
• Generella reflektioner kring saker som blivit bättre eller sämre sedan 

samlastning introducerats 
• Reflektion kring samlastning som funktion – generella för- och nackdelar 
• Förslag till framtida justeringar och utveckling 
• Övrigt 

 
Tidigare under projektet har en enkätundersökning genomförts gentemot köken, där 
dessa fått svara på frågor om: 
 

• Jämförelse mellan leveranssystem före och efter Lolog 
• Förändring i arbetsmiljön 
• Information från kommunens sida 
• Jämförelse av beställningssystemet innan och efter Lolog 
• Tankar kring framtiden 
• Personalens bemötande 

 
I specifikationen för förfrågningsunderlaget krävdes att mottagarna skulle ha en 85-
procentig nöjdhet med avseende på kundtjänst, leveransprecision, service, pris, 
allmänt omdöme och kvalitet. 
 
Ingen av undersökningarna har utvärderat kundtjänst specifikt, utan det har handlat 
om service och bemötande ur ett helhetsperspektiv. På detta område ger både 
intervjuer och enkätundersökning ett mycket högt betyg åt Gebe frukt. Vid 
teleintervjuerna gav över 90% av de tillfrågade mycket goda omdömen. 
 
När det gäller leveransprecisionen skiljer sig resultaten stort mellan intervjuer (mycket 
positiv) och den första frågeställningen i enkäten (svagt negativ). Eftersom frågan om 
leveransprecision ställdes mycket specifikt i intervjuundersökningen bedöms detta 
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underlag representera verksamheterna bäst, och därmed får även detta område ett 
mycket högt betyg. Samtliga intervjuade utom en gav leveranspresicionen godkänt. 
 
Kvaliteten bedömdes genomgående godkänd med undantag för brödet, där över 
hälften av de tillfrågade upplevde försämringar. Denna försämring har dock inte med 
Gebes hantering i sig att göra, utan beror på de bakomliggande förutsättningar som 
inte medger leverans av dagsfärskt bröd i dagsläget. 
 
Det allmänna omdömet kring samlastningsfunktionen var med enstaka undantag väl 
godkänt.  
 
Priset har inte utvärderats, men sammantaget bedöms verksamheten väl uppfylla de 
krav på kundnöjdhet som stipulerats i tidigare förfrågningsunderlag. 
 
Vidare kan nämnas ett så gott som samtliga tillfrågade ansåg att 
samlastningsfunktionen som sådan gjorde stor nytta och borde behållas i framtiden. 
Cirka hälften av de tillfrågade ansåg att det var lämpligt att utöka verksamheten. 
 
Arbetsmiljöfrågan gav relativt neutral återkoppling bland intervjuerna (jämfört med 
svagt negativ i enkäten), där enstaka ansåg att det blev tungt att hantera större 
enhetliga leveranser. 
 
Beställninggssystemet bedömdes av cirka 1/4 av de tillfrågade vara krångligt i 
varierande mån, med det främsta problemet att hålla reda på leveransdagar. 
 
Slutligen bedömdes informationen från kommunens sida under projektet vara 
tillfredsställande, både när det gäller intervjuserien och enkätundersökningen. 
 

2.4.4 Leverantörernas uppfattning 
 
Det råder mycket varierande åsikter om samlastningscentralen hos Leverantörerna. 
Mejeriet anser att funktionen fungerar väl, och utgör ett fullgott alternativ till de egna 
leveranserna.  
 
Mössebergsbararen är positiv till funktionen som sådan (dvs att överlåta transporterna 
till tredje part), men är starkt kritiska till nuvarande rutiner, då brödet ej kan leveras 
dagsfärskt, vilket uppges leda till sämre kundnöjdhet och lägre försäljning. 
 
Åslebönan har under 2013 förvärvats av Gebe frukt, och är därför inte att betrakta som 
en extern part i sammanhanget. 
 

2.4.5 Utfall – Förbättringspotential inom trafik och tidsåtgång 
 
Resultat från tidigare studie (Barrientos 2005) påvisade en potential om att 18 
arbetstimmar kan besparas dagligen genom att varudistributionen samordnas. Samma 
studie angav även en potential på 99 färre stopp per vecka vid samordnad 
livsmedelsdistribution. Det bör dock tydliggöras att förutsättningarna i mångt och 
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mycket ändrats sedan denna studie, men bland annat färre leverantörer, vilket 
sannolikt minskar potentialen en smula beträffande antal stopp. 
 En jämförelse mot den leveransstruktur som kartlagts inom LIA-projektet 2011 ger 
dock en indikation om en total potential på mellan 100-150 färre stopp per vecka, vid 
de leveransförutsättningar som rådde vid denna tidpunkt. 
 
Uppföljningen av leveranserna från november månad visar att antalet stopp till de 
enheter som omfattas av samlastningen är cirka 60 färre till antalet än om alla 
leveranser skett var för sig.  
Leverantörerna Servera och Dafgårds utför i dagsläget mer än 100 leveranser per vecka 
till kommunens enheter. Detta innebär att det finns en potential att sammantaget nå 
en reduktion på en bra bit över 100 stopp/trafikrörelser per vecka via 
samlastningsterminalen (jämfört med utgångsläget innan samlastning) om dessa 
leverantörer kan anslutas. 
 
Minskat antal stopp med 100 per vecka innebär, enligt ovan nämnda studie, en 
reduktion av barnens exponering för distributionstrafik med 38%. Över hälften av 
denna beräknade trafikminskning värde bör således ha nåtts med nuvarande utfall. 
 
Besparingen i arbetstid har inte varit möjlig att följa upp exakt under denna 
utvärdering. Däremot uppgav personalen på ett antal kök att arbetet med 
godsmottagning blivit mer rationellt i och med samlade och mer tidsstyrda leveranser.  

 
2.4.6 Utfall – Miljö 
 
Förändrad miljöpåverkan i och med omdirigering av gods mellan olika 
distributionsrutter är mycket komplext att beräkna i och med att t.ex. samlastning 
normalt inte innebär något större förändring av dessa (huvuddelen av leverantörernas 
besparing ligger i tidsbesparingen för själva stoppet, med framkörning, samt lastning 
och lossning).  Exempelvis  besöker både Mössebergsbagarens och mejeriets 
distributionsbilar regelbundet samtliga mindre orter i kommunen, oavsett om 
kommunens varor går via Gebe frukt eller inte.  
 
En viss förändring blir det under alla omständigheter, då mindre delar av turerna inom 
respektive orter utgår, samt då en och annan tur till mindre orter utgår ur systemet. 
Förändringen i distribution leder potentiellt  till att emissioner kopplade till 
kommunens transporter kan minskas med i storleksordningen upp till 15 % enligt 
Barrientos studie. Varor som levereras till kommunen fraktas närmare 2500 färre 
kilometer varje vecka som kan knytas specifikt till kommunens leveranser. 
  
Förändringen i körsträckor med nuvarande utfall uppskattas till i storleksordningen 
10%, baserat på de studier som genomförts i tidigare analyser, vilket skulle innebära i 
storleksordningen 250 kilometer per vecka. Vid en fördelning av distributionsbilarna 
med 50% lätta bilar och 50% tunga lastbilar motsvarar detta minskade koldioxidutsläpp 
på i storleksordningen 150 kg per vecka, eller 6-7 ton per år, förutsatt dieseldrivna 
fordon. Detta innebär ett viktigt steg på vägen mot den reduktion av miljöpåverkan på 
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25% som var satt som mål inom projektet. Miljöprestandan på de fordon som används 
är dock relativt låg, och inom detta område finns ytterligare outnyttjad potential. 
 

2.4.7 Utfall – Kvalitet 
 
Bröd 
 
På grund av att nuvarande rutiner hos Mössebergsbagaren och Gebe frukt inte 
möjliggör leverans av brödet samma dygn som det bakas, levereras detta först 
påföljande dag till enheterna. 
 
Retrograderingsprocessen i mjukt bröd  (vilket bland annat innebär att brödet får 
sämre kvalitet och blir smuligare) sker snabbare i kyld miljö jämfört med förvaring i 
rumstemperatur. Detta är något som är mer påtagligt ju färskare brödet är, och en 
upplevd kvalitetsförsämring beträffande bröd uppges hos hälften av köken. 
 
 
Frukt och grönt 
 
När det gäller frukt- och grönt konstateras att den hantering som sker via Gebe Frukt 
funngerar tillfredsställande, med avseende på såväl hantering som 
lagerhållningstemperatur. Temperaturerna är förvisso inte så låga att hållbarhetstiden 
är maximal, men detta har ingen praktisk betydelse då varorna inte lagras några längre 
perioder hos slutmottagarna.  
Denna bild bekräftas av samtliga kök, med undantag av några kommentarer angående 
kvaliteten på potatis, där lägre temperatur har varit önskvärd för att underlätta 
skalning (dock inte av hållbarhetsskäl).  
 
 
Mejeri 
 
Ett fåtal kök har påtalat att hanteringen innebär kortare hållbarhetstid på 
mejeriprodukterna från att dessa levererats. Problemet har dock inte tillskrivits någon 
större vikt hos någon part som tillfrågats under utredningen. 
 
Vid rutinkontroller under sommaren 2013 noterades i enstaka fall temperaturer som 
låg över gränsvärdet på utsidan av förpackningarna. Rutinerna för kontroll och 
hantering hos Gebe har dock stramats upp, och inga ytterligare avvikelser har 
rapporterats sedan dess. 

 

2.4.8 Utfall – Ekonomi 
 
Verksamheten har bedrivits i linje med det avtal som initial slöts mellan kommunen 
och Gebe frukt, där Gebe debiterar motsvarande 8% av värdet på det transporterade 
godset. Åslebönan och Mössebergsbagaren lämnar i dagsläget rabatter på 5%, medan 
mejeriet lämnar rabatt på 6%.  
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Med en kostnad på motsvarande 8% av varuvärdet för samlastningen motsvarar detta i 
dagsläget en merkostnad på mellan 150-200 tkr. 
Detta skall dock ställas i relation till de förbättringar som erhålls i fråga om förbättrad 
trafiksäkerhet, lägre miljöpåverkan, och mindre tidsåtgång för hantering av varor ute 
hos verksamheterna. Dessutom minskar arbetsbelastningen i köken i och med färre 
mottagningstillfällen och mindre gångtider 

 

2.4.9 Utfall – Övrigt 
 
Ett tydligt mål med Lolog projektet var att öka antalet lokala leverantörer med 10 
stycken. Då upphandling av livsmedel för närvarande pågår (ingen har genomförts 
sedan introduktionen av samlastningscentralen) går det inte att fastställa hur detta 
mål kommer att nås i dagsläget. 
 
En central aspekt vid förändrat logistikupplägg för livsmedel är att detta inte bör leda 
till ökat svinn. Det föreligger generellt en ökad risk i och med ytterligare steg i 
hanteringen, men nivån på svinnet är av allt att döma mycket låg i dagsläget.  
Beträffande Lolog har inte upplägget bedömts påverka svinnet i någon nämnvärd 
omfattning, varken utifrån information från berörda parter, eller utifrån extern 
bedömning.  
 

 

3. Jämförelser och benchmark 
 

3.1  Referenscase Borlänge 
 
Borlänge var den första kommunen i Sverige som införde samlastning i större skala för 
inköp. I samband med livsmedelsupphandlingen för Borlänge, Gagnef och Säter våren 
1999 utfördes en separat upphandling av distributionen (separata upphandlingar 
genomfördes på de tre delarna livsmedel, transporter och E-handel) vilket gav 
möjligheter att ställa miljökrav på transporterna.  
 I dagsläget sker samtliga leveranser av livsmedel till en distributionscentral, som är 
belägen i Borlänge. Där sker omlastning, varefter varorna levereras i ett samordnat 
flöde. Operatören av verksamheten är Maserfrakt, vilken upphandlats specifikt för 
denna service.  Kommunen har en upphandlad kostnad på 250kr per stopp gentemot 
Maserfrakt. 
 
Borlänge har många likheter gällande livsmedel med inköpsvolymer och avstånd 
mellan enheter o.s.v. med Falköpings kommun 
 
Enligt studie (Andersson och Thorén, 2005) har införandet av samlastningsterminal 
minskat Borlänges inköpskostnader med 7 procent. De 7 procent som erhölls som 
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minskat inköpspris från leverantör motsvarar kostnaden för hantering och leverans via 
samlastningsterminalen. 
  
Leverantörerna mottar order från respektive enhet och packar och märker varje order 
separat. Därefter levererar respektive leverantör sina varor in till terminalen (själva 
eller via anlitad transportör) där varorna sorteras på olika rullvagnar för vidare 
leverans till enheterna.  Transport av visst returmaterial (potatissäckar, pantflaskor) 
från enheterna förekommer.  
 
Enligt enkätundersökningar som genomförts är personalen på de olika verksamheterna 
mycket nöjda med de nya rutinerna för livsmedelsleverans. Generellt anses att 
leveranserna är tillräckligt frekventa, kommer på lämpliga veckodagar och vid lämpliga 
tidpunkter på dagen. Enda nackdelen som rapporterats är att förvaringsutrymmena  
borde vara något större på vissa enheter.  
 
Borlänge kommun bedömde att antalet transporter halverades under det första året. 
Nu beräknas att de minskat med 70-80 %. 
 
Tidigare bedömdes det svårt att ställa krav på transporterna vid gemensamma 
upphandlingar av varor och transporter. I och med att en separat upphandling av 
transporterna skett har kommunen nu möjlighet att ställa flera miljökrav på 
transportören. Exemelvis har följande krav ställts: 

 
• Miljöklass med s.k. tillkommande kontraktsvillkor. Det betyder att avtalet ska 

följa de nya bestämmelser som kommer till på området. 
• Låg bränsleförbrukning. 
• Krav på kontinuerlig sänkning av bränsleförbrukningen. 

 
 

3.2 Referenscase Växjö 
 
I Växjö har varuleveranser till kommunens över 400 leveransadresser samordnats 
sedan oktober 2010 (livsmedelstransporter sedan april 2011). Transportföretaget  
Alwex upphandlades som distributör, och dagligen körs ca 20 ton varor ut  
från företaget Scandinavian Supply Chains distributionscentral, som kommunen anlitat 
som samlastningscentral.  
 
Första halvåret samordnades förbrukningsmaterial och sällanköpsvaror (plast- och 
pappersprodukter, städ- och kemprodukter, kontorsmaterial, läromedel och 
hjälpmedel), sedan  tillkom även livsmedel. Alla inköp gjordes via ett upphandlat IT-
system och kopplades därmed direkt till den samordnade distributionen. Till skillnad 
från många andra kommuner får Växjö kommun även samlasta Serveras produkter 
vilket de anser har att göra med specificerade krav på ansvaret i avtalet 
 
Varor som ingår i det samordnade flödet är livsmedel, kontorsmaterial,  
städ & kem och delar av läromedlen.  Antalet leveranser till de berörda enheterna 
beräknas ha  minskat med över 80 procent (från i storleksordningen 1900 till 350 per 
vecka ) vilket har inneburit miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.  
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Kostnadsanalys har inte funnits att tillgå, men Växjö anger att rabattnivåer erhålls på 
allt mellan 0-10%. Generellt har grossistföretagen varit de mest negativa för att nyttja 
samlastningsterminalen och rabattera priserna för att överlåta transporterna till 
denna. 
 
Alwex använder Euro V bilar och kan sedan april 2012 använda RME i dessa. 
Koldioxidutsläppen har sammantaget minskat med 75%* via bränsleskiftet och 
samlastningen av varor! 
 
 
 
*Enligt presentation på Energiting Sydost 2012 

 

3.3 Jämförelse med nuvarande verksamhet i Falköping 
 
Jämförelsen i detta benchmark görs gentemot de utvalda områdena kvalitet och 
genomförande, kostnad, omfattning och effekt, samt miljö. 
 

3.3.1 Kvalitet och genomförande 
 
Av de två referenscasen är det bara Borlänge som gjort en liknande uppföljning av 
kvalitet och kundnöjdhet som Falköping. Begränsningar med förvaringsutrymme är en 
invändning som känns igen från båda kommunerna, men generellt är nivåerna höga 
beträffande såväl kvalitet som kundnöjdhet. 
 
I och med såväl tidigare enkätundersökning som denna uppföljning kan Falköpings 
kommun anses ligga i framkant när det gäller att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet. 
 
Beträffande genomförandet har Falköping byggt upp verksamheten på en 
förhållandevis mycket kort tid, samtidigt som kvalitet, funktion och 
kostnadseffektivitet har hållit en hög nivå sedan projektets början.  

 

3.3.2 Kostnad 
 
Samlastning ger generellt inte lägre totalkostnader i någon betydande omfattning, 
vilket syns när olika referenscase jämförs. När det gäller ekonomin kring 
samlastningsfunktionen förefaller Borlänge ha kommit längst, då en kostnadsneutral 
lösning förefaller ha erhållits. 
 
Falköping och Växjö uppvisar liknande situationer med varierande rabattsatser, och 
med tydliga svårigheter att erhålla rabatter från grossistföretagen. Inom detta område 
finns det en del att jobba på, och i synnerhet handlar det om att finna lösningar 
gentemot de större leverantörerna. Gemensamt för de mer framgångsrika exemplen 
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beträffande detta (exempelvis även Trollhättan, Vänersborg, Munkedal, Tanum, Lysekil 
och Strömstad) är samverkan mellan flera kommuner.  

 

3.3.3 Omfattning och effekt på distributionen 
 
När det gäller omfattningen av samlastningen (hur stor del av kommunens 
inkommande gods som ingår i samordningen) förefaller Växjö ha kommit längst, då 
såväl plast- och pappersprodukter, städ- och kemprodukter, kontorsmaterial, 
läromedel och hjälpmedel samlastas utöver livsmedel.  
 
Det finns en tydlig potential när det gäller utökning med flera varuslag inom 
samlastningsfunktionen i Falköping, och ytterligare en dimension kan vara en central 
depå av frekvent beställda artiklar för att minska antal inleveranser till kommunen. 
 
När det gäller total minskning av antalet leveranser till enheterna har inte Falköping 
nått lika långt som Borlänge och Växjö beroende på att en betydande del av 
livsmedelsleveranserna fortfarande sker utanför samlastningsterminalens verksamhet. 
Allra störst effekt uppnås av Växjö, där minskningen av leveranser avser samtliga 
varuslag, och inte enbart livsmedel. Däremot är effekten relativt de flöden som 
samordnas likvärdig för alla tre kommunerna.  
 

3.3.4 Miljö 
 
Miljöeffekterna är till stor del proportionella mot antalet färre leveranser och, i ett 
jämförelseperspektiv, således den relativa andel minskade leveranser som erhållits. 
Här förhåller sig därmed de jämförda kommunernas resultat på ungefär samma sätt 
som när det gäller effekten på distributionen. 
 
En mycket central aspekt på detta område är emellertid vilka miljökrav som 
kommunen ställt på operatören av samlastningsfunktionen. Här ligger Växjö i 
framkant, då EURO V lastbilar med RME som drivmedel används inom 
samlastningsverksamheten. Det fordon som huvudsakligen används av Gebe frukt är 
en 14 år gammal lastbil med EURO III klassning, vilket innebär mer än dubbelt så höga 
utsläpp av Nox och partiklar, samt mer än dubbel klimatpåverkan jämfört med den 
teknik och det drivmedel som används i Växjö.  

 

3.3.5 Sammanfattande kommentarer 
 
Falköping har byggt upp en jämförelsevis väl fungerande samlastningsfunktion med 
god service, och hög nyttoeffekt. Processen kring genomförandet kännetecknas också 
av kontinuitet och uthållighet. Däremot framgår att det finns flera utvecklingsområden 
inom framförallt omfattning och ekonomiska förutsättningar. Till detta bör dock 
tilläggas att verksamheten varit igång kortare tid än referenscasen.  
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4 Utvecklingsområden 
 

4.1 Föreslagna utvecklingsområden på kort sikt (< 2 år) 
 

4.1.1 Order- och beställningssystem, samt uppföljning  
 
Det har skett en tydlig övergång till mer rationella och effektiva beställningsrutiner i 
och med att telefon till allra största del ersatts med färdiga formulär, samt beställning 
via webportal. Dagens förutsättningar skulle dock behöva utvecklas med avseende på 
följande: 
 
Portal och standardisering: Beställningsförfarandet skulle underlättas avsevärt om allt 
underlag, samt länkar fanns samlade i en gemensam portal. Identiskt gränssnitt för 
exempelvis beställningsportaler kan vara svårt att åstadkomma på kortare sikt, men en 
bra början är en gemensam plattform, som sedan kan vidareutvecklas allteftersom.  
 
Information:  Via en gemensam portal finns möjlighet att samla all info om t.ex. 
förutsättningar för beställningar, leveransdagar mm. Det blir även mer överskådligt om 
all aktuell info från leverantörerna (t.ex. brist på någon specifik vara) kan samlas på 
samma ställe. 
 
I dagsläget är det mycket omständigt att i efterhand  få fram exempelvis uppföljning 
dagsvis över levererade kvantiteter av olika varor till de mottagande enheterna. Det är 
viktigt att kommunicera uppföljningskraven gentemot leverantörerna så att relevant 
statistik lagras, och enhetlig rapportering kan genereras. Detta är också ett krav som 
står tydligt specificerat i det förfrågningsunderlag som legat till grund för 
samlastningsfunktionen.  
 
 

4.1.2 Nya rutiner för leveranser av bröd 
 
Det står tydligt inom såväl denna som tidigare uppföljningar att rådande lösning inte 
upplevs fungera tillfredställande när det gäller bröd. Samtidigt bör intentionen vara att 
fortsätta samlasta  bröd tillsammans med övriga livsmedelsvaror. 
 
Den upplevda kvalitetsförsämringen när det gäller bröd leder till ett lägre förtroende 
för samdistributionen, och indirekt sannolikt även till lägre efterfrågan från 
Mössebergsbagaren i och med att köken i högre utsträckning motiveras till att lösa 
brödförsörjningen på annat sätt (t.ex. köpa fryst bröd, eller baka halvfabrikat). 
 
En lösning för distribution av dagsfärskt bröd bör tydligt prioriteras i det fortsatta 
arbetet. Särskilt finns goda förutsättningar till initiativ från kommunens sida i samband 
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med att nya avtal upprättas under 2014. Enligt de förutsättningar som givits från Gebe 
och Mössebergsbagaren skiljer det i storleksordningen 30-45 minuter på morgonen 
mellan att brödet kan levereras, och att bilen måste iväg. En annan relaterad fråga som 
måste lösas är lastningen av bilen, då varorna packas enhetsvis under natten, och 
brödet måste kunna lastas efter detta på ett praktiskt funktionellt sätt. 
 

 

4.1.3 Ytterligare varukategorier, samt fler anslutna verksamheter 
 
En betydande del av potentialen för minskat trafikarbete och minskad miljöpåverkan 
utgörs av andra godstyper än livsmedel, och till skillnad från färskvaror finns 
möjligheter att lagra dessa varor och minska antalet beställningar i stor omfattning.  
Det går att samlasta i stort sett vilka varukategorier som helst med livsmedel, så länge 
det är väl emballerat och inte är klassat som farligt gods.  
 
Samlastning av kategorierna kontorsmaterial, engångsartiklar, samt tvätt- städ-, och 
kemartiklar är ett intressant utvecklingsområde som omfattar samtliga enheter inom 
kommunen. 
 
Tidigare inventering inom LIA-projektet av vilka varukategorier som regelbundet köps 
in av kommunens enheter påvisade följande när det gäller köken: 
 
Sopsäckar och emballage 100% 
Kem och städ 100% 
Kontorsmaterial 50% 
Engångsartiklar 50% 
Husgeråd och kaffe 11% 
Skyddsutrustning 7% 
 
I genomsnitt sker drygt en beställning per vecka och enhet inom någon av ovanstående 
kategorier. Dessa beställningar omfattar i regel ganska små volymer, vilka skulle kunna 
samdistribueras till en förhållandevis låg kostnad. 
 
Utöver köken finns ett mycket stort antal övriga beställare av ovanstående 
varukategorier inom kommunen. En ansats för att omfatta dessa flöden bör omfatta 
hela kommunen, och hela inköpsvolymen.  
 
Eftersom samma enhet kan ha flera olika mottagningsplatser för olika varukategorier (i 
synnerhet när det gäller livsmedel och övriga varukategorier) är det viktigt att 
tydliggöra mottagningspunkter för alla varuslag. 
 
När det gäller samordning av icke livsmedel till ett stort antal mottagande enheter kan 
svårigheter uppstå att samordna detta med livsmedelsdistribution, då det är relativt 
små tidsmarginaler (se vidare nästa kapitel). 
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4.1.4 Integration – Internpost, livsmedel och övrigt gods 
 
Ur en logistisk synvinkel är det tilltalande att samordna allt gods som levereras till 
enheterna i samma flöde, men det finns en del praktiska begränsningar att förhålla sig 
till. Den främsta är kanske faktumet att olika leveransställen innebär ökad tid för 
leverans, och ökad störningsrisk, vilket kan vara ett problem i synnerhet när det gäller 
livmedelsleveranserna, där tidsfönstrena är små och avvikelser måste minimeras.  
 
En internpostrunda besöker avsevärt fler adresser än en distributionsrunda för 
livsmedel och övrigt gods (samtliga orter där kommunen bedriver verksamhet), varför  
potentialen att samköra internpost och övrigt gods med livsmedel förefaller något 
begränsad.  
 
Sannolikt är det mest lämpligt att samordna alla varuslag (inklusive livsmedel) till 
mindre orter med få enheter, och eventuellt hantera det gods som skall levereras till 
ett stort antal mer centralt belägna enheter tillsammans med internpostdistributionen. 
 
Rekommendation: Undersök initialt förutsättningar och möjligheter för samordning av 
internpost och icke livsmedel till samtliga kommunens enheter. Identifiera därefter 
eventuella mottagare som skulle kunna vara lämpliga att även samordna beträffande 
livsmedel.  
 

4.1.5 Depå hos transportör av förbrukningsartiklar 
 
Många enheter har begränsat med utrymme för lagring av varor. Större inköp och en 
ökad lagerhållning av ett antal varukategorier på kommunens enheter riskerar också 
att leda till ett ganska svåröverskådligt system som fordrar ökade insatser för 
inventering, bevakning av lagernivåer mm. En risk är också att en generell inriktning 
mot att lagra större volymer kan innebära att fler sällanvaror köps in, vilket kan leda till 
låg omsättningshastighet och ”hyllvärmare”. Förutom mer bundet kapital riskerar 
detta i förlängningen också att leda till kassation med artiklar som bli inaktuella. 
 
Ett alternativ för att hålla nere antalet leveranser av frekvent beställda varor är en 
central depå inom kommunen, varifrån dessa kan avropas efter behov.  
Även när det gäller en mer ”professionell” centrallagerfunktion finns risk att i 
synnerhet sällanförbrukningsvaror hamnar i sortimentet, så det är mycket viktigt att 
tydligt definiera vilka varor som skall ingå utifrån exempelvis vilka volymer som 
enheterna använder.  Uppföljning måste ske kontinuerligt, så att sortimentet är 
aktuellt, och att nyckeltal i fråga om t.ex. omsättningshastighet är tillfredsställande. 
 
Distribution av varor från en central depå kan såväl samordnas med 
internpostdistribution som matdistribution, och funktionen kan organiseras såväl 
internt som via extern leverantör. Samordning med andra flöden är dock emellertid 
helt centralt för en kostndseffektiv verksamhet. 
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Rekommendation: Genomför en uppföljning av inköpsvolymerna av föreslagna icke 
livsmedelskategorier för samtliga enheter under ett års tid. Fastställ därefter om det 
finns underlag att gå vidare med iden om en centralt belägen depå för några varuslag. 

 

4.1.6 SRS-lådor 
 
Hanteringen av livsmedel på pall är en relativt opraktisk lösning, och smidigare 
alternativ behöver utvecklas -  i synnerhet om volymerna skall öka i framtiden. Inom 
examensarbetet Aktivitetsbaserad tidsdriven kostnadskalkyl (Hansson, 2012) har 
möjligheterna med SRS-lådor analyserats med avseende på ekonomi och praktiska 
förutsättningar – både vad gäller dagens situation och olika utvecklingsområden. 
 
Ett standardiserat lastbärarsystem baserat på dessa lastbärare innebär, under 
nuvarande förutsättningar,  bland annat en effektivare och mer ergonomisk hantering 
av varorna. I synnerhet erhålls tidsmässiga besparingar vid lossning och uppackning. 
Några av de riktigt stora fördelarna är dock att systemet underlättar ett antal 
utvecklingsområden inom verksamheten: 
 
Ökade volymer: Större godsvolymer ställer högre krav på utrymmeseffektiva lastbärare 
 
Packning på omlastningsterminal: Förenklar ”bulkhantering”, hantering av varor där 
förpackningar bryts, samt underlättar leveranser från en eventuell depå. 
Packning på omlastningsterminalen underlättar också eventuell framtida hantering av 
t.ex. livsmedel från mindre leverantörer.  
 
En satsning på SRS-lådor, i kombination med rullvagnar, bedöms som en lämplig 
framtida investering för ökad effektivitet och kapacitet inom samlastningsfunktionen, 
samt ett ökat mervärde och en smidigare hantering för mottagarna av godset. Mot 
bakgrund av en betydligt mer effektiv hantering av godset vid ett system med SRS-
lådor och rullvagnar (se vidare kapitel 5.1) blir den faktiska merkostnaden relativt låg. 
 
 

 
SRS-lådor på returpall från Svenska retursystem. 
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4.2 Föreslagna utvecklingsområden på längre sikt (2-4 
år) 
 

4.2.1 Upphandling, inriktning och framtida drift av samlastning 

 
Upphandlingsmässigt bedöms nuvarande läge vara ganska sårbart, med få alternativ 
till Gebe. Det kan vara en bra idé att bredda antalet tänkbara lösningar genom att 
exempelvis undersöka hur förfrågningsunderlag och utformning av tjänst kan 
förenklas, vilket kan öppna upp för fler tänkbara leverantörer. Den typ av lösning som 
Trollhättan har arbetat med, där en grossist upphandlas för att utföra transporterna, 
förefaller ha ett antal fördelar. En möjlig begränsning med detta är emellertid 
exempelvis distribution av icke livsmedel.  
 
Det är också centralt att fånga upp alla relevanta varukategorier med avseende på 
rabatter vid samlastning. I likhet med grossistföretagen finns det sannolikt ett antal 
större leverantörer inom andra områden där det fordras en betydande insats för att nå 
en finansiell uppgörelse kring transporterna till slutmottagaren som är gynnsam för 
båda parter. 
 
En framtida självfinansiering av samlastningscentral fordrar en rabatt på inköpspriset 
på i storleksordningen 7-8%. Rabatterat inköpspris vid samlad leverans till en punkt i 
kommunen är en linje som måste drivas mycket konsekvent i kommande 
upphandlingar. Jämförelse med större liknande verksamheter, som exempelvis 
Borlänge, visar att dessa nivåer går att uppnå. 
 
 

4.2.2 Sällanbeställningar 
 
Minskad orderfrekvens (”sällanbeställning”) är ett effektivt sätt att minska 
transporterna till enheterna. Här kan Göteborgs kommun, där leverans av 
kontorsvaror samlas upp och sker en gång per vecka, lyftas fram som ett positivt 
exempel.  
 
Det är dock viktigt att, liksom vid samlastning, understryka vikten av att de minskade 
transportkostnaderna kommer kommunen till del via upphandling. I dagsläget 
innefattar många avtal villkoret ”fritt levererat”, vilket i praktiken innebär att det inte 
finns några ekonomiska incitament för minskad beställningsfrekvens. 
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4.2.3 Utökning med grossisternas flöden 

 
Mot bakgrund av rådande villkor beträffande rabatter från grossisterna, avsaknaden av 
förutsättningar att hantera frysta livsmedel, samt vissa oklarheter beträffande 
kapaciteten hos samlastningsterminalen bedöms en utökning med flödena från 
Dafgårds och Servera vara lämplig först på medellång sikt. Om de ekonomiska 
förutsättningarna förbättras, och beslut tas om att integrera grossisternas flöden, kan 
dock faciliteter för såväl hantering av erforderliga volymer, som frysta varor 
iordningsställas på relativt kort sikt. 
 
En förutsättning för att kunna samdistribuera allt livsmedel inom kommunen, och 
därmed fullt ut kunna  samordna grossisternas direktleveranser med övrigt gods, är 
möjligheten att hantera djupfrysta varor. Denna möjlighet finns inte i dagsläget hos 
Gebe frukt, men diskussioner har förts i frågan, och bland annat har ett lämpligt 
utrymme lokaliserats.  
 
Med nuvarande operatör fordras en investering i ett frysrum eller en fryscontainer, 
vilket i sin tur kräver att betydande rabatter erhålls från grossistleverantörerna om det 
skall finnas möjlighet att finansiera denna funktion.  
 
Inför stundande upphandling är de framtida förutsättningarna oklara, varför tänkbara 
framtida lösningar kan bestå såväl i en investering hos nuvarande eller annan framtida 
leverantör, alternativt att en framtida leverantör redan förfogar över möjligheter att 
hantera frysta varor.  
 
 

4.2.4 Regionalt samarbete 
 
Det finns flera skäl till en regional ansats beträffande samdistribution: 
 

• Storskalighet ger potential för effektivare resursnyttjande och en effektivare 
distributionsstruktur 

• Upphandlingstekniskt är det mer resurseffektivt att samarbeta mellan fler 
kommuner  

• Samordnade krav och kriterier ger bättre förutsättningar för mer fördelaktiga 
anbud 

• Öppnar för fler tänkbara aktörer som verkar regionalt 
 
Flera identifierade begränsningar med nuvarande lösning i denna uppföljning talar för 
att det är angeläget att satsa på ett regionalt samarbete med fler kommuner i 
framtiden. Det handlar framförallt om två frågor; dels möjlighet att attrahera fler 
potentiella leverantörer genom storskalighet och bättre förutsättningar för effektivt 
resursutnyttjande, och dels om att erhålla en starkare förhandlingsposition gentemot 
större leverantörer.  
Det är viktigt i sammanhanget att det råder enighet mellan de samarbetande 
kommunerna i upphandlingen om att nyttja samlastningsfunktionen, då det annars 
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riskerar att bli komplext att, inom avtalen, organisera kommunspecifika upplägg och 
erhålla de ekonomiska förutsättningar som krävs för att finansiera samlastningen. 

 

4.2.5 Stimulera fortsatt utveckling av verksamheten 
 
En framtida affärsmöjlighet för operatören av en samlastningscentral skulle kunna vara 
att erbjuda tjänster för godsmottagning för företag och privatpersoner i Falköpings 
kommun, och ombesörjande av slutleverans (formellt enligt samma princip som ett 
åkeri som utför slutleverans). Speciellt skulle verksamheten kunna ha en 
konkurrensfördel när det gäller distribution från Falköping till mindre orter och 
glesbygd.  
Kommunens bidrag i utvecklingen av den kompletterande verksamheten skulle initialt 
kunna vara en hantering av ytterligare varukategorier enligt kap 4.1.3.  
 
Det finns också en koppling till Skaraborg Logistic Center, vilket skulle kunna utgöra en 
bas för framtida verksamhet. 

 

5. Potential och konsekvenser 
 

5.1 Kostnader 
 
Det är i regel en betydande utmaning att få en samlastningsverksamhet av den typ 
som bedrivs åt Falköpings kommun strikt kostnadsmässigt neutral. Detta visar sig 
genom såväl rådande ekonomiska förutsättningar för verksamheten i Falköping, som i 
andra kommuner. Det finns dock exempel på att det är fullt möjligt att nå 
kostnadsneutralitet genom att, via upphandling och samverkan, erhålla lägre 
inköpskostnader.  
 
Ett regionalt samarbete kring upphandling bedöms som ett viktigt utvecklingsområde 
för att kunna nå de rabatter på minst 7-8% från leverantörerna som är nödvändiga för 
att täcka finansiering av en samdistributionscentral. Vad som ofta förbises i dessa 
jämförelser är de tidsmässiga besparingar och mjuka mervärden som erhålls inom 
verksamheterna, och som möjliggör såväl ökad fokus på respektive kärnverksamhet 
som indirekta besparingar (här kommer t.ex. även ett mer enhetligt och funktionellt 
ordersystem verksamheterna till del). Ambitionen bör vara att nå en strikt ekonomisk 
kostnadsneturalitet, men mot bakgrund av de mervärden som genereras anses en 
merkostnad på några enstaka procent av varuvärdet kunna motiveras. 
 
Kostnadsmässigt förefaller det inte rimligt att integrera grossisternas flöden på kort 
sikt  med nuvarande rabattnivåer. Enbart den rena logistiska merkostnaden för att 
hantera Dafgårds flöden uppskattades till över 120 tkr i ABC-analysen från 2012, vilket 
i sig bedöms vara i underkant mot bakgrund av påverkan på logistiksystemet (se vidare 
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5.4), och då denna kostnad dessutom inte innefattar nödvändiga investeringar för 
hantering av frysta varor. 
 
I ABC-analysen finns exempel på detaljerade ”prislistor” beräknade för kökens olika 
logistikkostnader. Det finns ingen djupare analys kring hur tidsåtgången för 
godshanteringen påverkas av samlastningens grundutbud, men en tydlig effekt anses 
genereras i praktiken då antalet inleveranser minskar i betydande grad. Om 
tidsbesparingen för godsmottagningen exempelvis är i genomsnitt 20 min/dag för 
större enheter, och 10 min/dag för mindre så motsvarar detta en årlig 
kostnadsreduktion på 400-500 tkr för kostorganisationen.  
 
Den beräknade årliga kostnaden för ett system med SRS-lådor har beräknats till cirka 
350 tkr per år (Hansson, 2012). Samtidigt motsvarar tidsbesparingen hos kommunens 
kök enligt samma utredning närmare 1 500 timmar, eller cirka 300 tkr per år vid 
övergång från befintligt lastbärarsystem till SRS-lådor. 
 
Kostnadsmässiga konsekvenser av samdistribution av icke livsmedel är svåra att 
fastställa, då det inte går att förutse faktorer som exempelvis rabatter vid samlastning 
av kontors- och förbrukningsvaror. Tidsmässiga vinster erhålls dock på samma sätt som 
vid samlastning av livsmedel, och fler lågfrekventa beställningar ökar dessa. Vid en 
självfinanserad samdistribution, baserad på rabatter från leverantörerna, finns det 
dock, analogt med livsmedel, tydliga ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. 
 
Sammantaget ekonomiskt utfall av verksamheten för 2013 kommer att följas upp 
senare under 2014. De rabatter som lämnas av berörda leverantörer indikerar, 
sammantaget med ungefärliga ordervolymer, en årlig nettokostnad på i 
storleksordningen 150-200 tkr för samlastningsfunktionen. 
 

 

5.2 Trafik  
 
Antalet stopp är det nyckeltal som bäst beskriver exponeringen för trafik ute på 
skolorna. En fullt utbyggd samlastning av livsmedel skulle, enligt nuvarande 
leveransstruktur, kunna innebär så mycket som 170-180 färre stopp per vecka 
(närmare 75% reduktion jämfört med utgångsläget innan Lolog), vilket analogt med 
tidigare beräkningar ger en minskad exponering mot trafik för skolbarnen på 60-70%. 
 
Samordning av andra varukategorier än livsmedel motsvarar ett betydligt mindre 
flöde, då antalet leveranser maximalt motsvarar 10-15% av de för livsmedel. Mot 
bakgrund av att samtliga kommunens enheter i så fall berörs motsvarar det totala 
antalet leveranser som skulle kunna omfattas emellertid närmare 100 st per vecka, 
vilka skulle kunna reduceras med i storleksordningen minst 50% med fastställda 
leveransdagar. En fullskalig samordning med livsmedels- och internpostflöden innebär 
att dessa leveranser närmast skulle kunna rationaliseras bort helt (undantaget 
expressleveranser och liknande). 
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5.3 Miljö  
 
Det är generellt mindre sannolikt att större leverantörer gör några större ändringar i 
sina distributionsrutter då delar av vissa flöden omdirigeras till samlastningscentral, på 
grund av att flertalet orter ändå måste besökas.  En tydlig potential finns emellertid 
belagd, exempelvis en minskning av miljöpåverkan med i storleksordningen ytterligare 
10-15%, vid ett samordnat flöde av alla livsmedelstransporter till kommunens enheter. 
 
Det finns i dagsläget ett antal olika fordonstekniker och drivmedel för tunga fordon 
som avsevärt minskar såväl energiåtgång som klimatpåverkan. Nuvarande distribution 
från samlastningsterminalen beräknas generera 20-25 ton CO2 årligen, och 
följande potentiella förbättringar kan erhållas vid skärpta krav på de fordon som 
nyttjas vid samdistributionen: 
 
EURO V eller bättre: Reduktion av Nox och partiklar med över 50% 
 
Användning av RME: Reducerad klimatpåverkan med 60-70% 
 
Konventionell MK1-diesel med medelhög inblandning av biodiesel (t.ex. ACP-diesel): 
Reducerad klimatpåverkan med 15-20% 
 
Hybridfordon, samt användning av MK1-diesel ovan:  Reducerad klimatpåverkan med 
20-30% 
 
Metandieselteknik med biogas och MK1-diesel ovan Reducerad klimatpåverkan med 
60-70% (blandad körning) 
 
Hybridfordon, samt användning av RME:  Reducerad klimatpåverkan med 70-75% 
(blandad körning) 
 
 
Ökade miljökrav på fordon och drivmedel  som används inom samdistributionen skulle, 
tillsammans med trafikminskningen, kunna generera en minskad miljöpåverkan på 
över de 25% som initialt satts som mål för verksamheten. 
 
 

5.4 Kvalitet och service 
 
En stor del av de förslagna åtgärderna har tydligast bäring kring förbättringar inom 
service och kvalitet. 
 
Ett enhetligt och förbättrat system för beställning av varor innebär mindre tidsåtgång, 
och bättre kvalitet i och med mindre risk för misstag. En depå/centrallager varifrån 
avrop kan ske av förbrukningsartiklar underlättar också en betydande del av 
enheternas beställningar i avsevärd omfattning. 
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Om leveranserna av färskt bröd skall fortsätta samlastas framgent bedöms det 
nödvändigt att finna en lösning för leverans av dagsfärskt bröd. Detta är en såväl 
betydande som nödvändig kvalitetshöjning. 
 
Ett mer enhetligt system med lastbärare, som SRS-backar och rullpallar, innebär en 
såväl förenklad hantering av varorna som förenkling beträffande eventuell framtida 
utökning av serviceutbudet. Samlastningscentralen får betydligt ökade möjligheter att 
dela upp förpackningar och försändelser (”bulkhantering”), vilket kan komma i 
synnerhet mindre enheter till gagn, liksom framtida mindre leverantörer, där förenklad 
emballering kan vara avgörande för möjligheterna att leverera till kommunen. 
 
 

5.5 Påverkan på logistiksystem 
 
En utökning med icke livsmedelsklassade varor innebär ökad tidsåtgång för dels 
samlastningen i sig, och dels eftersom antalet avlämningsställen blir betydligt fler. Vid 
denna förändring behövs en grundlig översyn av såväl livsmedelsdistributionen som 
internpostdistributionen, för att hitta en bra lösning ur ett helhetsperspektiv. 
 
Utökning av livsmedelsvolymerna med grossisternas flöden inom 
samlastningsverksamheten innebär sannolikt att fler körturer krävs för att klara 
leveranserna inom utsatt tid, då det redan i dagsläget är begränsat med tidsutrymme. 
För att lösa detta kommer i praktiken minst ytterligare en distributionsbil att behöva 
dediceras under morgon och förmiddag. Med nuvarande offererade rabatter skulle 
merkostnaden bli betydande för kommunen att integrera dessa flöden på kort sikt. 
Kostnadsökningen är dock inte proportionell mot den ökade godsvolymen, då 
samordning sker med övrigt gods.. 
 
Beroende på vilken inriktning som antas ur ett regionalt perspektiv avgörs om 
logistiksystemet i framtiden skall vara optimerat för distribution till enbart Falköpings 
verksamheter, eller ett system som är optimerat mot exempelvis geografiska segment 
som spänner över flera kommuner.  

 

5.6 Begränsningar 
 

5.6.1 Utrymmen 
 
En begränsning i vissa fall när det gäller ytterligare samordning av 
livsmedelstransporter är förvaringsutrymmena i köken. I flera fall är det redan på 
gränsen att leveranserna får plats, och det behöver klarläggas hur kapaciteten ser ut 
om exempelvis leveranserna från grossisterna skulle läggas till det enhetliga flödet, och 
eventuellt i kombination med lägre orderfrekvens och större leveransstorlekar. 
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Det bör säkerställas att det finns ett rum för att ta emot varor i köken, särskilt som det 
inte är tillåtet att vistas i köket utan att bära skyddsutrustning. På flera enheter finns 
inget sådant rum, utan den dörr som leverantörerna använder leder direkt in i köket. 
Det innebär att personalen måste vistas utomhus för att hantera och sortera varorna. I 
dessa sammanhang skulle exempelvis rullpallar underlätta hanteringen. 
 
Många enheter har även uttryckt önskemål om tätare leveranser för att på så sätt hålla 
nere sina lager.  
 

5.6.2 Kapacitet hos Gebe 
 
Enligt uppgift från Gebe frukt används i dagsläget bara en mindre del av 
lagerutrymmet för hantering av kommunens varor, och ledigt utrymme uppges finnas 
för att hantera samtliga livsmedel (undantaget frysta varor). 
 
Enligt ABC-studien från 2012 saknas erforderligt utrymme, och det är svårt att 
definitivt fastställa hur det ligger till. Mot bakgrund av att betydande ytor i dagsläget 
används till förvaring av lastbärare, samtidigt som fria ytor är lediga så finns det 
sannolikt möjligheter att inrymma fler flöden, men en noggrannare analys 
rekommenderas innan en eventuell större utökning av volymerna genomförs. 
 
Under alla omständigheter är avsaknaden av frysutrymme hos Gebe en avgörande 
faktor för att i dagsläget avvakta med grossistleveranserna, då en väl så liten andel 
frysta varor som ändå måste slutlevereras av ordinarie leverantör snabbt urholkar den 
trafikmässiga effekten av samlastningen av de övriga. 
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Appendix A – Förteckning över kök  
 

Kök Lokalisering 

Björktuna Stenstorp, Ågatan 
Broddetorp Broddetorp, Falköpingsvägen 
Café - stadshus Falköping, S:t Sigfridsgatan 
Centralköket Falköping, Westerbergsgatan 
Dotorp Falköping, Dotorpsgatan 
Elvagården Vartofta 
Floby skola Floby, Parkgatan 
Floby VC Floby, Eklundagatan 
Frökindsgården Kinnarp, Paradgatan 
Fyren Stenstorp, Fjällgatan 
Kinnarps fsk Kinnarp, Tångavägen 
Gudhems skola Falköping, Klostervägen 
Gunghästen Falköping, Fogdegatan 
Gustav Dahlén Stenstorp 
Junibacken Falköping, Örtagårdsgatan 
Katarinagården Falköping 
Kyrkerör Falköping, Parkgatan 
Lokal Frökind Kinnarp, Tångavägen 
Läkaren Falköping, Trädgårdsgatan 
Floby fsk Floby, Smältebäcksvägen 
Mössebergs fsk Falköping, Scheelegatan 
Mössebergsskolan Falköping, Scheelegatan 
Odensbergsskolan Odensberg, Valabergsgatan 
Paletten Falköping, Olof Andersgatan 
Ranliden Falköping, Dahlengatan 
Skytten Falköping, Högstenagatan 
Stenstorpsskolan Stenstorp, Skolgatan 
Sörgården Falköping, Grönelundsgatan 
Trollet fsk Falköping, Bergsliden 
Urd Falköping, Odengatan 
Vartofta fsk Vartofta, Ållebergsvägen 
Vindängens skola Falköping, Bengt Heljes gata 
Vindängens förskola Falköping, Bengt Heljes gata 
Yllestad Kättilstorp 
Ålleberg Falköping, Hjelmarsrörsgatan 
Ålleberg café Vartofta 
Åsarps skola Åsarp, Ellis väg 
Åsle skola Falköping 
Åttagård Falköping, Hjelmarsrörsgatan 

 
Kök vars namn är i kursiverad stil har nyckellossning. 
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Intervjuer har genomförts med ansvarig personal för samtliga kök utom 
Stadshuscaféet, Junibacken, Mössebergs förskola, Ålleberg café, Katarinagården och 
Floby förskola (de två sistnämnda var stängda för ombyggnation under utredningen. 
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