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Förord 

Efter tre års högskolestudier inom logistik kan jag stolt presentera mitt examensarbete. Det 

har varit den tuffaste uppgiften under hela utbildningen som jag har fått kämpa mig igenom i 

flera månader. Utbildningen har gett mig en stabil grund att stå på inför framtiden som jag ser 

framemot. 

Jag har lärt mig mycket under detta arbete som jag tänker ha med mig under hela livet. Några 

lärorika lärdomar som jag har lärt mig är hur man ska arbeta under ett stort arbete och hur 

viktigt det är med planeringen och strukturen av processen för att nå de givna målet under 

givna tidsramar. Utöver detta har jag fått en djup kunskap inom rapportens område och större 

erfarenheter hur man arbetar vid ett självständigt arbete.   

Jag vill passa på och tacka min handledare Peter Wallström som har varit med mig under hela 

processen och bidragit med viktiga idéer och synpunkter. Jag vill även tacka deltagarna i 

intervjustudien, vilka är Camilla Wiström och Jonathan Vallejo som har bidragit med både sin 

tid och information. 

Skövde, augusti 2017 

Omar Kamal 
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Sammanfattning 

När Sveriges befolkning ökar så växer städer och då stiger behovet av transporter för t.ex. 

livsmedel och kläder. Detta leder då till att städerna får en ökad press på att tillhandahålla väl 

fungerande vägar och lokaltrafik för att en god och ett effektivt godsdistributionssystem ska 

uppnås. Då detta har en viktig roll för konkurrenskraften i ett stadsområde har arbetet med 

citylogistik blivit en viktig del av stadsplaneringen med syfte att bättra på städernas 

trafikmiljö. Med hjälp av en omlastningscentral (UCC) skulle man kunna effektivisera och 

optimera transporterna.  

Syftet och frågeställningen med denna rapport är att ta reda på hur en omlastningscentral 

bidrar till en hållbar citylogistik och vilka hinder det finns.  

Den teoretiska referensramen har utformats med teorier kopplade till citylogistik som t.ex. 

hållbarhet och JIT men även viktig information och teorier om omlastningscentraler som har 

hjälpt mig att svara på rapportens frågeställning. Då detta är en kvalitativ studie så gjordes det 

intervjuer med två högtuppsatta personer som jobbade i olika centraler. Med empiri 

insamlingen så kunde jag göra en analys på hur verkligheten speglade teorin i referensramen. 

I analysen analyserades hållbarhet principen som bygger på tre hörnstenar, social hållbarhet, 

miljömässigt hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att utmana och bidra till en hållbar 

utveckling av citylogistiken så analyserades även en så kallade lösningsmix, den består av 

logistik, teknologi och politiskt engagemang.  

I slutsatsen av rapporten blev det tydligt hur social, ekonomiskt och miljömässighållbarhet är 

beroende av varandra för att kunna bidra till en hållbar citylogistik. Dock utmaningen för en 

hållbar utveckling är logistiken, teknologin och politiken, dessa är avgörande för en hållbar 

citylogistik. Ekonomin visade sig ha en stor betydelse hos en omlastningscentrals överlevnad 

och ses som ett hinder för ett miljötänk hos en omlastningscentral. 

Nyckelord: Citylogistik, hållbarhet, Omlastningscentraler  
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Abstract 

As the population of Sweden grows, cities grow and the need for transportation of, for 

example groceries and clothes will rise. Which in turn leads to more pressure being laid on the 

cities to maintain well working roads and local traffic so that a good and effective goods 

distribution system is achieved since this plays an important role in the competitiveness of a 

city area. Therefore, the work on city logistics has become an important part of city 

management for the purpose of improving the cities’ traffic environment. One could optimize 

the transportation with the help of urban consolidation center.  

The purpose and the issue that this report is treating is to find out how a urban consolidation 

centre contribute to a sustainable city logistics and what obstacles are there.  

 

The theoretical frame of reference has been built up by theories about city logistics such as 

sustainability and JIT but also important information and theories about UCCs. These theories 

have helped me write this report and answer the question that this report is treating. Since this 

is a qualitative study, interviews were made with two highly positioned people that worked in 

different UCC. With the help of empirical collection I was able to make an analysis of how 

reality is in accordance to the theory in the theoretical frame of reference. In this analysis, the 

sustainability principle was analyzed which is based on three elements; social sustainability, 

environmental sustainability and economical sustainability. In order to challenge and 

contribute to a sustainable development of city logistics, a so-called mixture of solutions was 

analyzed, these included logistics, technology and political commitment. 

As this report approaches the conclusion it becomes clearer how social, environmental and 

economical sustainability are dependent on each other to contribute to a sustainable city 

logistics. However, the real challenges for keeping a sustainable development are the 

logistics, the technology and politics as these are crucial in keeping a sustainable city 

logistics. The economy proved to be of great importance in a UCC’s survival and is also seen 

as an obstacle for an environmental “think” in a UCC. 

Keywords: City Logistics, Sustainability, Urban Consolidation Centre 
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Definitioner  

Här finns det ett par begrepp som definieras och förklaras så inga misstolkningar uppstår.  

Urbana godstransporter: Alla godstransporter in till, ut från och inom städer. 

Samlastning: Flera olika sändningar från olika leverantörer transporteras till en avsedd 

plats/central där varor packas om efter rutt eller mottagare. 

 

Butiker: En plats, i synnerhet en mindre byggnad, för försäljning av varor och tjänster. 

 

Just-in-time (JIT): Produktionssystem där målet är att producera och leverera varor i rätt 

kvantitet, vid rätt tidpunkt och till rätt plats (Cusumano, 1994). 

 

Fjärrgodstrafik: Godstrafik utanför staden, till exempel mellan städer eller länder. 

Fyllnadsgrad: Beskriver hur mycket en lastbil är lastad, antingen genom vikt, volym eller en 

kombination av vikt och volym. 

Urban consolidation center (UCC): Kan bäst beskrivas och definieras som en 

logistikanläggning som är placerad nära en stad eller en specifik plats. Som exempel ett 

köpcentrum, där konsolideras leveranserna inom ett område (Dablanc, 2011) och där sker 

även andra mervärdes logistik och detaljhandeltjänster (Quak, 2008). 

Citylogistik: Citylogistik handlar om att kunna optimera godstransporter för att uppnå en 

bättre trafikmiljö som då leder till energibesparingar. 

Ruttplanering: Planering av passande körrutter vid distribution av varor till ett antal kunder 

som efterfrågar varor i kända kvantiteter. Det finns några olika utvecklade 

operationsanalytiska metoder som hjälpmedel för lösning av ruttplaneringsproblem (Mattsson, 

2004). 

Hållbar utveckling: ”Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1997). 
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1 Introduktion      

           

 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till nuvarande situation, jag kommer även att lyfta fram 

problem som kan uppstå vid införande av omlastningscentral och vad syftet är med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Världens befolkning ökar ständigt och inte minst Sverige som under 2017 passerade 

10 miljonersstrecket. Enligt statistiska centralbyråns befolkningsprognos kommer Sveriges 

befolkning att öka till 13 miljoner år 2060, detta är en ökning med 1,5 procent per år (SCB, 

2017). Ökningen beror främst på invandring och att det föds fler barn, detta leder till att 

städerna blir större och även får en ökad press på att tillhandahålla bland annat väl fungerande 

vägar och lokaltrafik (SCB, 2015). När städer växer så ökar behovet av transporter för 

exempelvis livsmedel, möbler, kläder, sophantering och lokaltrafik.  För att uppnå detta och 

hålla städerna levande så krävs det att städerna i Sverige har ett god och effektiv 

godsdistributionssystem. Har man ingen väl fungerande logistik system så kan det leda till att 

stora fordon kommer att trängas inne i staden och detta kommer då bidra till en negativ 

stadsmiljö (Russo & Comi, 2010). Dablanc (2011) jämförde ett antal städer och resultatet 

visade att oavsett hur stor en stad är så var genomsnittet ungefär (i utvecklade länder) 300-400 

lastbilstransporter i veckan per 1 000 invånare. Några av problemen kommunerna ofta får 

hantera är buller, olyckor, ökade logistikkostnader och ökade luftföroreningar (Russo & 

Comi, 2010). 

Sen lång tid tillbaka så har människor sökt in sig och flyttat in till städer. Enligt Björklund 

(2012) så bor uppskattningsvis 50 procent av världens invånare i städer, denna siffra bedöms 

att öka till 70 procent år 2050. Sveriges urbanisering startade på grund av industrialiseringen 

under 1800-talet (Stave, 1983). I Sverige sker urbaniseringen snabbt och är enligt Åberg och 

Högman (2015) är Sverige snabbast i Europa.  

 

De finns många fördelar med att bo i städer, miljöpåverkan per individ är ofta lägre till följd 

av effektivare uppvärmningsmöjligheter, effektivare avfallshantering, kortare 

transportavstånd etc. Dock så har det varit en tuff utmaning när det gäller stadsdistributionen, 
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i flera storstäder runt i världen uppstår det trafikkaos med köer, svårighet att parkera och lasta 

av gods. Även trafik som ger orsak till buller och relativa stora mängder av hälsovådliga 

ämnen (Björklund, 2012).  

I en stad konkurrerar fotgängare, cyklister, personbilar, lokaltrafik och godstrafik om gator, 

parkeringsplatser, cykelvägar och trottoarer (OECD, 2003). 20 till 30 procent av de kilometer 

som körs i städerna består av godstransporter och 16 till 50 procent av det totala utsläppet av 

luftföroreningar i en representativ stad. Gör man ingen åtgärd åt detta problem så kommer 

problemen att öka i takt med att städerna växer vilket kommer leda till en ohälsosam och 

otrevlig stadsmiljö (Dablanc, 2007). 

 

Figur 1 De tre viktigaste målen inom citylogistik  

Källa: Egenarbetad (Gonzalez-Feliu, 2008) 

Figur 1 visar vilka de tre viktigaste målen inom citylogistik är. Första målet är att minska 

trängseln och öka rörligheten för godstransporter i stadskärnan. Det andra målet är att minska 

föroreningar, buller och dessutom att förbättra levnadsvillkoren för stadens invånare. Det 

tredje målet är att undvika ineffektiva transporter, exempelvis halvfulla godstransporter (ett 

fordons ska helst vara fylld, så långt vikten/volymen tillåter). (Gonzalez-Feliu, 2008) 

För några årtionden tillbaka såg inte handelsmönstret på varudistribution likadan ut som den 

gör idag. Idag så försöker butiker ha så liten lageryta som möjligt medan man förr i tiden hade 

stora lagerytor för att varuleveranserna skulle vara få och för att kunna fylla lastbilen. Istället 

för få och stora beställningar så beställer de flesta butiker idag bara det som behövs för 

tillfället, det leder till fler beställningar med mindre volymer. Med andra ord så ökar antalet 

leveranser och fyllnadsgraden minskas och detta leder till att miljön påverkas negativt av 

bland annat farliga avgaser och ohälsosamma partiklar som orsakas av godstransporter. 

(Björke, 2006) 
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Denna utveckling har sitt ursprung från Just-in-time (JIT) som utvecklades under 1960 och 

1970-talet i Japan, särskilt hos Toyota. Det är ett synsätt och även en planeringsfilosofi där 

strävan är att producera och leverera varor i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och rätt plats. Men 

enligt Cusumano (1994) så har resultaten av ständig förbättring av JIT tillverkning och snabb 

produktionsutveckling inte varit alltid fördelaktiga. Cusumano (1994) menar att Japan lider av 

en ökad trafik som ett resultat av JIT-leveranser. (Cusumano, 1994) 

Enligt Anand et al. så kan man effektivisera och optimera transporterna med hjälp av 

omlastningscentral. Transporter från olika leverantörer sker till en specifikt utvald plats där 

transporter till och från centralen kan göras på ett smidigt sätt och där leveranser packas från 

olika leverantörer till större ordar. Därefter körs godsen till en specifik kund istället för att 

t.ex. 10 olika leverantörer på egen hand transporterar små leveranser till samma kund (Anand, 

et al., 2012). Enligt Björklund (2012) så menar hon att samlastning är en av logistikföretagens 

mest centrala affärsidéer.  

1.2 Problematisering 

För att minska antalet lastbilar i stadskärnan så kan en så kallad Urban consolidation center 

(UCC) skapas i anslutning till staden. I en UCC (omlastningscentral) samlas varor från olika 

leverantörer, packas om och samlastas efter rutt och mottagare. Detta leder till ett bättre 

utnyttjande av lastbilar som rör sig i stadskärnan och på så vis går det att minska trängseln i 

staden. UCC delar upp godstransporter i två delar då ena delen rör sig inne i staden (mindre 

lastbilar och fordon) och den andra delen utanför staden (stora lastbilar). Det öppnar även 

möjligheten till att använda mindre och miljövänligare alternativ, exempelvis eldrivna fordon 

eller cyklar (Russo & Comi, 2010). 

Rätt användning av en omlastningscentral kan bidra till ökad rörlighet för godstransporter i 

stadskärnan och bidrar även till mindre föroreningar och buller. Det är ett effektivt verktyg 

som många länder har börjat använda sig av. Det är dock inte alltid enkelt att få det att 

fungera då det krävs att många olika parter måste samarbeta. Det har hänt att 

omlastningscentraler har fått stänga ner på som en följd av samarbetet inte har fungerat och då 

kan det leda till stora ekonomiska förluster för berörda parter. (Dablanc, 2011; Browne, et al., 

2005; Ogden, 1992) 
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Hållbarhet har många definitioner men Brundtlandkommissionen har en känd definition av 

hållbar utveckling i sin rapport Vår gemensamma framtid. Hållbar utveckling definieras som 

”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov”. (Brundtland, 1997)

 

Figur 2 Omlastningscentralens bidragande till hållbar citylogistik  

Källa: Egenarbetad (Gonzalez-Feliu, 2008) 

Figur 2 visar att med hjälp av omlastningscentral kan trängsel minskas, det ger även en ökad 

rörlighet i stadskärnan, även luftföroreningar och buller minskas. Detta bidrar då till en 

förbättrad hållbar citylogistik (Dablanc, 2011). Dock är det svårt att uppnå 100 procent 

hållbarhet då det krävs stora resurser för att åstadkomma de sista nödvändiga minskningarna. 

Till exempel ett företag med målet 40 procent minskning av växthusgaserna har mer än häften 

av arbetet kvar när det har nått en 20 procentig minskning, de 20 resterande procenten blir 

alltså svårare att uppnå, det krävs alltså mer resurser, resurser som t.ex. nyare och bättre 

maskiner som släpper ut mindre avgaser. Som figur 3 visar så krävs det mer resurser desto 

mer hållbarhet man uppnår (Björklund, 2012). 

 

Figur 3 Samspelet mellan hållbarhet och resurser 

Källa: Egen omarbetad figur av Björklund (2012, s. 148) 
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Fallgroparna som kan uppstå vid införande av en omlastningscentral är många enligt Ogden 

(1992) och Björklund (2012). Förutom samarbetet som kan brista så har samlastning ett par 

negativa påföljder som gör att samlastning ibland omöjliggörs. Till exempel kan samlastning 

resultera i försämrad leveransservice, det kan bli svårt att få samma leveransprecision då 

systemet blir komplext och känsligt (Björklund, 2012). Leveransservice kan definieras som de 

aktiviteter som utförs vid distributionen av varor, från leverantör till kund. Det centrala i 

distributionen är att göra produkten tillgänglig för kunden och att varan/tjänsten erhåller sitt 

värde (Christopher, 1983). Varuägare kan även bli tvungen att ändra sina leveranstidpunkter 

för att då kunna möjliggöra samlastning (Björklund, 2012). Även ruttplanering, lastoptimering 

och system för orderhantering ställs inför högre krav vid samlastning (Ogden, 1992; 

Björklund, 2012). Det finns även vissa företag som handlar med känsliga varor som kan ta 

skada om de packas med andra varor, ett exempel är att mat transporteras tillsammans med 

cigaretter (Ogden, 1992). Enligt Maria Björklund (2012) så vill många företag kunna ha sitt 

varumärke på lastbilen eller containern, vare sig man äger denna eller bara köper upp 

transporttjänsten. Detta kan bli svårt när man ska samlasta produkter då man förlorar 

kopplingen med transportören, med andra ord så mister man konkurrensfördel.  

För att kunna samlasta så behöver man en plats där man lämnar av och slår samman godset 

innan transporten till kunden sker. Redan år 1975 menade McDermott att de ökade 

distributionsproblemen är en följd av städernas uppbyggnad och urbaniseringen till 

storstäderna. Han menar att det är sättet som varor distribueras på (små frekvenser av gods 

levereras och dåligt utnyttjande av transportfordon) som har lett till de allmänt ökade 

kostnaderna, trängselproblem och miljöpåverkan. McDermott antog då att en bra lösning till 

dessa problem är användning av urbana omlastningscentraler. Detta håller bland annat 

Browne, et al. (2005) och Whiteing, et al. (2003) med om och anser att det är en bra lösning 

till en hållbar citylogistik. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att identifiera hur en hållbar citylogistik skapas med hjälp av en 

omlastningscentral och vilka hinder det finns. Aktörerna som är involverade i frågeställningen 

är myndigheterna, transportörerna, vi människor (konsumenter) och butiksägarna. Resultatet 

av arbetet kommer klargöra för hur en hållbar citylogistik skapas med hjälp av en 

omlastningscentral. Med hjälp av hållbarhetsprincipens tre hörnstenar och lösningsmixen av 

politik, logistik och teknologi så kommer frågorna till denna rapport att besvaras. Hållbar 

utveckling definieras som ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1997). 

Nedanstående frågeställning kommer jag att undersöka för att uppnå syftet med arbetet. 

Min frågeställning är: 

 Hur kan en omlastningscentral bidra till en hållbar citylogistik och vilka hinder finns 

det? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Arbetet och det empiriska materialet kommer avgränsas till samlastning av urbana 

godstransporter inom Sverige, jag kommer att bortse från biltrafik, kollektivtrafik och annan 

trafik. Jag kommer även att avgränsa mig till omlastningscentraler som är kommunägda. 

I detta arbete kommer jag inte avgränsa mig till några städer eller kommuner utan kommer att 

behandla Sveriges städer och kommuner generellt för att få bästa möjliga bilden av hur man 

får en hållbar citylogistik med hjälp av en omlastningscentraler. 

Det finns många olika varianter och ”synonymer” på vad en omlastningscentral är. Begrepp 

som cityterminal, microcenter, logistikterminal, samlastningscentral, logistikcenter, urban 

consolidation center och med mera. I detta arbete kommer jag att utgå efter urban 

consolidation center och kommer att skrivas som omlastningscentral för att få texten mer 

läsvänlig. UCC kommer att användas som en förkortning till urban consolidation center. 
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2. Metod 

 

 

I denna del kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga i arbetet med rapporten. I 

början av denna del kommer begreppet metod att definieras, sedan kommer design av denna 

rapport att diskuteras. Därefter uppkommer en kronologisk undersökning av arbetsprocessen 

från början till slutet. I slutet av denna del så kommer ett avsnitt om kvalitet att lyftas fram, 

vad som har gjorts för att få en hög validitet och trovärdighet i rapporten. 

2.1 Vad är metod? 
 

Metod är ett omfattande begrepp och kan fungera som ett verktyg som hjälper till att lösa 

problem och skaffa ny kunskap. Det kan alltså hjälpa till att åstadkomma forskarnas mål med 

olika undersökningar eller forskningar (Holme & Solvang, 1997). Det finns två olika sätt att 

göra det på, kvantitativ och kvalitativ studie, tabell 1 (s.15) visar skillnaden på dessa två 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

 

 

2.2 Design 
 

För att kunna besvara på frågeställningen i denna rapport så har en kvalitativ studie valts och 

inte en kvantitativ då det är svårt att mäta och samla in data i form av siffror kring arbeten 

gällande omlastningscentraler, inte minst på grund av den snäva tidsplanen som är satt. En 

kvalitativ studie anses vara mer passande då intervjuer med två chefer vid två 

omlastningscentraler har gjorts för att ta den del av information som ska hjälpa mig att 

besvara på frågeställningen. Kvalitativa intervjuer handlar ofta om djupintervjuer för att förstå 

komplexa problem. Tack vare liknande intervjuer kan man få nyttig information som kan vara 

till hjälp när man ska göra jämförelser och dra slutsatser, både mellan olika 

omlastningscentraler och mellan olika teorier (Trost, 2010). Tabell 1 skiljer de övergripande 

skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2008). 
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Inriktning  Data Syfte Exempel Insamling 

Kvantitativ Siffror  Bestämda 

egenskaper 

Genus  

Inkomst 

Innehav 

Enkät 

Mätningar 

Databas 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

Mening, 

Mönster 

Dilemman 

Beslut 

Värdering 

Intervjuer 

Observationer 

Databaser 

 

Tabell 1 Skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa studier  

Källa: Egenarbetad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) 

 

2.3 Arbetsprocess 
 

Arbetsprocessen till rapporten har valts att delas upp på fem olika faser. Dessa faser är 

bakgrund, teori, empiri, analys och slutsats. Perioden för de olika fasen har delats upp i 

veckor, figur 4 illustrerar arbetsprocessen.  

 

 
Figur 4 Rapportens arbetsprocess 

Källa: Egenarbetad 
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I fasen bakgrund beskrivs hur dagens citylogistik ser ut och vilka problem städer kan stötta på 

när en godsdistributions system inte fungerar. Det tas även upp hur omlastningscentraler kan 

bidra med en hållbar citylogistik. Begrepp som citylogistik, JIT och hållbarhet beskrivs i 

introduktionen och är ständigt återkommande då dessa är centrala begrepp i arbetet.  

Teoretisk referensram var nästa fas i arbetet. Struktur valdes för referensramen som arbetet 

kunde grunda sig på. De grundläggande begreppen och teorier redogjordes först och när man 

kom en bra bit i referensramen så kunde problemformuleringen skrivas. En rad olika artiklar 

användes i referensramen, antingen som källor eller genom att referera till annat material. 

Genom att följa artiklarnas referenser för att fördjupa sig inom vissa viktiga och breda 

begrepp kunde bra och intressant material hittas.  

I empirin var intervjufrågorna utformade utefter vad referensramen hade tagit upp. Detta för 

att kunna jämföra med teorin och se hur de skiljer sig från varandra i analys delen. För att få 

en bra bild av hur kommunägda centraler fungerar så intervjuades två st. kommunägda 

centraler. Att två intervjuer valdes var på grund av den tidsbristen som fanns och att det inte 

fanns så många centraler i Sverige dessvärre. Den ena intervjun var med en mindre 

omlastningscentral som låg i Katrineholm och den andra intervjun var med en större 

omlastningscentral i Eskilstuna. Fokusen var inställt på att ha djupa och längre intervjuer för 

att få en hög kvalité. Det var även viktigt att de intervjuade personerna skulle ha en 

betydelsefull och stor roll i centralen för att kunna svara på övergripande frågor och frågor på 

mer operativ nivå. Intervjuer gjordes över telefon där samtalen fick spelas in. Innan 

intervjutillfällen skickades en punktlista på vad intervjun skulle handla om till 

respondenterna. Detta för att de skulle vara förberedda innan intervjun och detta underlättade 

intervjuerna som fick ett bra flyt utan för många otydligheter. Alla intervjuer var mellan 20-30 

minuter långa och efter intervju sammanställdes den information som respondenten hade 

förmedlat i empiri delen.  

Efter detta utfördes rapportens analys, resultatet från empirin jämfördes då mot teorin. En rad 

olika data som samlats in från intervjuerna användes även för att jämföra centralerna mot 

varandra. När analysen var färdigt så kunde slutsatsen skrivas och syftet med arbetet kunde 

därför uppnås. 
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2.4 Kvalitet 
 

Metoden som användes för att kunna besvara på rapportens problemformulering var genom 

att samla in data med hjälp av databaser och intervjuer. Betrodda databaser och sökmotorer 

användes för att hitta vetenskapliga artiklar och journaler som berörde ämnet. Ett exempel på 

en sökmotor som användes var Google Scholar. Biblioteket i Skövdes högskola har även ett 

stort utbud av data i form av litteratur men även ett par databaser som till exempel Business 

source Premier och ScienceDirect som användes. Insamlad data sammanställdes och vägdes 

mot varandra, detta för att säkerhetsställa att arbetet har hög trovärdighet. Flera källor 

användes för att öka rapportens validitet (Alvehus, 2013). De källor som användes i 

referensramen är trovärdiga då de bygger på vetenskapliga artiklar skrivna av forskare, blivit 

publicerade i journaler och blivit godkända av erkända kommittéer. Under arbetet har även 

litteratur använts, böcker från välkända författare har varit till stor hjälp. 
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3. Teoretisk Referensram 

 

 

I detta avsnitt kommer teori att presenteras för att senare användas vid besvarande av 

frågeställningen. Teorin kommer att jämföras med empirin i analys delen för att kunna se hur 

teorin speglar verkligheten. 

 

3.1 Citylogistik 

Taniguchi et al. (2001) har definierat citylogistik enligt följande.  

” The process for totally optimizing the logistics and transport activities by private companies 

with support of advanced information systems in urban areas considering the traffic 

environment, the traffic congestion, the traffic safety and the energy savings within the 

framework of a market economy.”  

 

Definitionen av citylogistik handlar om att kunna optimera (göra så bra som möjligt) 

godstransporter för att uppnå en bättre trafikmiljö som då leder till energibesparingar. Denna 

definition syftar endast på att optimera privata företagens logistik och transport men Quak 

(2008) menar att det även kan vara för kommunala verksamheter och privatpersoner. Crainic 

et al. (2009) har samma åsikt som Taniguchi et al. (2001), dock lägger dem även till att 

citylogistikens huvudsakliga idé bygger på att man ska bedöma alla transporter, fordon och 

företag som komponenter i ett integrerat system, snarare än separata delar. Det krävs att man 

har systematisk planering, analyser och koordinering av de flöden som sker mellan de olika 

aktörerna får att erhålla ett fungerande system. 

 

3.1.1 Hållbarhetsprincipen 

 

Människor konsumerar idag allt mer varor, den ökade konsumtionen och 

befolkningstillväxten (SCB, 2017) är inte den ända bidragande faktorn till de ökade 

transporterna. Trender inom handel som Just-in-time, e-handel och högre krav på service 

bidrar till fler frekventa små leveranser. De ökade transporterna leder till bland annat trängsel 
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både ur miljö och hälsosynpunkt. Det finns mål uppsatta från politiker om att transportsektorn 

ska vara långsiktigt hållbar och ett ständig strävan om trivsamma städer. Man syftar på städer 

utan trängsel, buller, olyckor och avgaser (Taylor, 2005). 

Anderson, Allen och Browne (2005) anser att transporter i städer hindrar hållbarheten på tre 

områden och kan delas upp på tre hållbarhetsfrågor som kallas för Triple-P. 

Hållbarhetsfrågorna är planeten, människan och lönsamheten (planet, people och profit). 

Triangeln i figur 5 visar hur en stadsplanerare måste förhålla sig till de tre olika delarna i 

hållbarhetsprincipen.  

 

 

Figur 5 Hållbarhetsprincipen 

Källa: Egen omarbetad figur av Campbells (1996) s. 298 

 

Påverkan på planeten (miljömässig hållbarhet) (Anderson, et al., 2005): 

 Godstransporter påverkar den globala klimatförändringen av växthusgaser som 

utsläppen av koldioxid (CO2) och lokala föroreningar såsom kolmonoxid (CO) och 

Kväveoxider. 

 Användningen av icke-förnybara naturresurser, såsom fossila bränslen. 

 Avfalls produkter, såsom däck, olja och andra material. 

 Mistande av vilda livsmiljöer och hoten mot vilda arter (intrång i mark och landskap 

men även påverkan på den biologiska mångfalden). 
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Påverkan på människor (social hållbarhet) (Anderson, et al., 2005): 

 Fysiska konsekvenser av förorenande utsläppen, hälsopåverkande effekter såsom 

dödfall och sjukdom. 

 Trafikolyckor som leder till skador och dödsfall. 

 En ökning av besvär såsom bullerstörningar, stank och vibration. 

 Livskvalitets element minskar, såsom förlust av grönområden och öppna utrymmen i 

stadsområden på grund av transportinfrastrukturen, hot och även skador på byggnader 

och infrastruktur.  

 

Påverkan på lönsamheten (ekonomisk hållbarhet) (Anderson, et al., 2005): 

 

 Ineffektivitet och slöseri med resurser. 

 Minskad tillförlitlighet och punktlighet på transporter, vilket kan leda till en försämrad 

kundservice och marknadsandelar. 

 En minskning av den ekonomiska utvecklingen. 

 Ökad trängsel och minskad stadstillgänglighet.  

 

3.1.2 Urbana godstransporter 

 

Godstransporter i städer är aktiviteter som är svåra att undvika, de är viktiga för att städer ska 

överleva och utvecklas. Dablanc (2011) jämför olika städer (utvecklade länder) och resultatet 

som han fick var att oavsett hur stor staden var så var genomsnittet ungefär: 

 0.1 leverans eller hämtning per person per dag. 

  En leverans eller hämtning per anställningsjobb per vecka. 

 300-400 lastbilar i rörelse per 1 000 invånare per vecka. 

 Gods per person och år är beräknad till 30-50 ton. 

 

De urbana godstransporterna brukar oftast ligga mellan 10-15 procent av de totala 

fordonsrörelserna i städerna och sysselsätter 2-5 procent av urbana arbetskraften. 3-5 procent 

av den urbana marken passas åt godstransporter och logistik (Dablanc, 2011). Taylor (2005) 

menar att man får acceptera att en stad behöver förses med godstransporter. Urbana 

godstransporter omfattar uppgifter som transport av byggmaterial, sophämtning, detaljhandel 
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leveranser och kurirtjänster. Dessa uppgifter är gemensamma för ett stadsområde, dock förser 

de med olika egenskaper, med olika fordonstyper och kan inträffa vid olika tidpunkter på 

dagen. 

 

3.1.3 Aktörer 

 

Enligt Taylor (2005) och Dablanc (2011)  så finns det fyra viktiga aktörer som man bör ta 

hänsyn till. Aktörerna är transportörer, butiker, konsumenter och myndigheter som har olika 

syften med sitt arbete, det kan vara både transportrelaterade och icke transportrelaterade. En 

liten förändring i någon del av systemet kan resultera att alla aktörer påverkas. Till exempel 

ifall myndigheten gör en förändring för att minska miljöpåverkan eller öka 

transporteffektivitet kan detta leda till att alla andra aktörerna ändrar sitt beteende. Därför kan 

resultaten som myndigheterna förväntade sig bli en annan. Taylor (2005) menar då att det är 

detta problemet som gör citylogistiken till ett komplext område. 

 

Quak (2008), Goldman och Gorham (2006) och Reusch och Glücker (2001) har valt att 

urskilja fyra huvudaktörer: 

 

1. Myndigheternas högsta engagemang är att hålla kvar och utveckla en någorlunda bra 

stad och för att kunna nå detta mål så måste de minska lastbilstrafik och besvär. Med 

detta förbättrar man luftkvaliteten i städerna genom att använda regler och styrmedel. 

 

2. Transportörens viktigaste intresse är att ordna godstransporter så effektivt som möjligt. 

På grund av olika tidsfönster blir lastbilar tvungna att köra under högtrafik, detta kan 

leda till långa köer. Man utnyttjar då inte lastbilarna fullt ut, utsläppen ökar och lika så 

kostnaderna för underhåll av vägarna inne i staden etc. (Quak, 2008; Goldman & 

Gorham, 2006). Transportören strävar efter att transportera till en låg kostnad dock 

med hög kvalitet då beställaren och mottagaren ska tillfredsställas på bästa möjliga 

sätt (Ruesch & Glücker, 2000). 

 

3. Mottagare som till exempel butiksägare deltar inte i själva stadsfrakten, dock så har de 

stor påverkan på dem då deras order startar den urbana godstransport operationer 

(Quak, 2008; Goldman & Gorham, 2006). Mottagaren strävar efter låg kostnad och 
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hög kvalitet på transporten men även att leveransen sker i rätt tid och kvantitet för att 

då kunna tillgodose konsumenternas behov och efterfrågan (Ruesch & Glücker, 2000). 

 

4. Mottagare (konsumenter) vill leva i en stad med bra luftkvalité och utan stora lastbilar 

som trängs inne i stadskärnan, men samtidigt ha sina leveranser på rätt plats och rätt 

tid (Quak, 2008; Goldman & Gorham, 2006). Konsumenterna vill även kunna köpa 

och välja mellan de senaste produkterna (Ruesch & Glücker, 2000). 

 

Quak (2008) menar att huvudintresset för boende i en stad är att ha en trivsam boendemiljö. 

De lokala myndigheterna har en plikt att bevaka och lyssna på sina väljare. Stadens invånare 

vill ha ren och frisk luft med så lite föroreningar som möjligt. Men även så lite buller som 

möjligt och annan besvär som kan orsakas av lastning eller lossning. Regeringen är en aktör 

som också har godstransportfrågor som att minska trafikstockningar och globala föroreningar. 

Leverantörer vill kunna leverera sina produkter vid rätt tid och för en låg kostnad. Qack 

(2008) menar också att allmänheten i en shopping område vill ha en trevlig shopping miljö i 

stadens centrum. 

 

3.1.4 Lösningsmixen för en hållbar och effektivare urbana godstransporter 
 

 

Enligt Goldman och Gorham (2006) så finns det tre olika lösningar till en förbättrad 

hållbarhet för godstransporter i städer. Dessa är logistiklösningar, politiska lösningar och 

tekniska lösningar. Dessa lösningar brukar oftast bearbetas och tillämpas i praktiken enskilt. 

Dablanc (2011) menar att de bästa lösningen är ifall man kan mixa dessa tre lösningar för att 

få det bästa resultatet.  

Logistik handlar om planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i 

materialflöde och tillhörande administrativt flöde från materialförsörjning till leverans till 

kunderna, samt returflöde. Logistikens syfte är att kunna minimera kostnader och maximera 

kundservicen. (CSCMP, et al., 2013) 

Regeringar och lokala myndigheter kan med hjälp av en rad olika verktyg bidra till en mer 

hållbar utveckling eller åtminstone minska påfrestningar på miljön. Genom att stifta lagar och 

regler som ställer högre krav så att transportfordon får högre utnyttjandegrad, zoner med 
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begränsade utsläpp och begränsande av transporter så att de endast sker på bestämda tider på 

dygnet. Dessa krav ställs inte i syfte att isolera utan snarare som ett verktyg i syfte att få 

aktörer att exempelvis använda sig av fordon med låga utsläpp i de zoner utsläppen måste 

vara låga. Ett viktigt nyckelverktyg och som finns implementerat i Stockholm trängselskatt 

och en liknande variant London s.k. congestion charge. Dessa avgifter appliceras på alla 

trafikanter och innebär att användarna tvingas betala en avgift för att nyttja vägarna under 

vissa tidpunkter på dygnet. Syftet med dessa avgifter är att tvinga aktörer att transportera sitt 

gods under de tidpunkter på dygnet då avgifterna är låga eller då det inte tas ut någon avgift 

alls, d.v.s. kvällar och nätter och på så vis minska belastningen på vägarna under dagtid. Om 

dessa avgifter verkligen påverkar trafiken positivt beror på typ av gods som ska transporteras, 

kundens önskemål om leverans etc. Transportörerna kan därmed välja att betala en kostnad 

för att köra inne i staden och då kommer trängseln att förbli oförändrad. Lokala myndigheter 

kan med hjälp av en rad olika fordonsrestriktioner bidra till säkrare transporter, minska 

problem i trafiken och skydda byggnader och infrastruktur från skador. Dessa restriktioner 

kan hjälpa till att minska bullernivån och öka levnadsstandarden i städerna. Restriktioner på 

transportfordon kan även innebära att fler mindre transportfordon måste användas för att 

transportera lika stor volym som de stora fordonen hade, detta kan i sin tur försämra 

åtkomligheten i städerna, påverka miljön och leda till ökade transportkostnader. (Zijm, et al., 

2015) 

Framdrift i teknologin och nya innovativa lösningar kan hjälpa till att sänka bullernivån, öka 

fordonsutnyttjandet samt öka säkerheten på vägarna. Eldrivna och hybridlastbilar är några 

exempel där det sker mycket forskning runt och som anses vara framtidens transportmedel. 

Än så länge sker utvecklingen med små steg framåt, eldrivna fordon används idag främst som 

transportmedel av människor. Användandet av dessa transportmedel kräver oftast stora 

logistiska förändringar för att fungera, tillgängligheten av laddstationer för dessa fordon är 

idag ännu begränsad. Tillgängligheten av laddstationer i stadskärnan är en förutsättning för att 

det över huvud taget ska vara möjligt att använda eldrivna fordon då räckvidden idag ännu är 

begränsad. Vid ruttplanering så har en rad olika IT verktyg med framgång hjälpt till att 

minimera transportsträckorna som i sin tur sänker transportkostnader och belastningen på 

miljön. (Zijm, et al., 2015) 
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Figur 6 Lösningsmixen för en hållbar och effektivare urbana godstransporter 

Källa: Egen omarbetad figur av Dablanc (2011) s. 39 

 

Figur 6 visar att det finns tre del lösningar att gå för att uppnå en hållbar utveckling av 

godstransporter i städerna. Dessa tre delar samspelar och är beroende av varandra, exempelvis 

så räcker det inte med en välutvecklad teknologi om politiken sätter stopp för den. 

Tillexempel så kan visa lagar och regler hindra att viss teknik används eller att vissa projekt 

behöver stöd i form av pengar för att tillämpas. För att uppnå bästa resultat så krävs det ett 

samarbete/mix av alla tre delar. Pilarna i figuren visar att endast då alla tre delar samarbetar 

och utvecklas samtidigt som bästa resultat kan erhållas när det gäller hållbar utveckling av 

godstransporterna. (Dablanc, 2011) 

 

Ett exempel på ett land som har lyckats med detta är Nederländerna. Med hjälp av de tekniska 

lösningar som finns har det blivit möjligt att utveckla tyst utrustning, som tillexempel 

lastbilar, släpvagnar och rullcontainrar. Med hjälp av politiska lösningarna har de gjort det 

möjligt att kunna leverera gods under den tidiga morgonen utanför tidsfönster (innan 

morgonrusningen). Politikerna investerade även då i tystare utrustning så buller nivån skulle 

sänkas. Logistiklösningar gjorde det då möjligt att transport aktiviteter äger rum tidigt på 

morgonen, förare fick då nycklar till butiker när de hade stängt så avlastningen av gods kunde 

ske. Denna kombination mellan tre lösningar gjorde det möjligt till en förbättring av trafik 
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säkerhet, lägre utsläpp, ingen ökning av besvär och mindre logistik kostnader i Nederländerna 

(Dablanc, 2011; Quak, 2012).  

 

3.1.5 Just-in-time och målkonflikter  

 

Systemet Just-in-time som även kallas för JIT-principen är ett centralt begrepp inom Lean 

Production som syftar på att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess 

som inte skapar värde för slutkunden (Anand, et al., 2012). JIT är produktionssystem där 

målet är att producera och leverera varor i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och till rätt plats. 

Med detta uppnår man mindre lagerkostnader eftersom godset går direkt in i 

produktionskedjan. Med JIT så kommer fler leveranser ske med mindre mängd gods, detta 

medför sig andra problem, fler fordon är i omlopp men utan att mängden av gods ökat. Detta 

leder till en högre miljöbelastning, ökat antal trafikolyckor och otillräckliga vägsystem i 

städer (Berger & Forsberg, 2013). 

 

Enligt Berger och Forsberg (2013) så uppstår det målkonflikter mellan privata och offentliga 

samhällsområden. Det är det naturliga sättet för näringslivet att agera så som företag gör 

utifrån företagsekonomisk synsätt. Dock så ökar samhällskostnader för kommunen och staten 

som de får stå för (Berger & Forsberg, 2013). Konflikten som uppstår mellan de offentliga 

och privata aktörerna leder till att ett gemensamt arbete mot en samordnat system blir svårare. 

Crainic et al. (2009) påstår att man kan lösa utmaningarna med citylogistik genom förståelse 

och samarbete mellan aktörerna som myndigheter, näringslivet, transportföretag och 

konsumenter. 
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3.2 Samlastning 

 

Samlastning av gods är en hållbar lösning för att minska trängseln i städerna. Det innebär i 

praktiken att leverantörer lastar om sina gods i omlastningscentraler för att optimera och öka 

utnyttjandegraden av fordonen den sista sträckan fram till kunden genom samlastning. 

(Browne, et al., 2005). Då en leverantör måste köra små leveranser till en specifik kund utan 

att utnyttja hela lastutrymmet så kan det vara ekonomiskt lönsamt att samlasta (konsolidera) 

godset med andra leverantörer som också behöver leverera till samma kund eller köra samma 

rutt (Björklund, 2012). Traniguchi (2014) och Crainic et al. (2009) trycker på vikten av 

samlastning och menar att samlastning och samordning av gods är ett av de viktigaste 

verktygen för en hållbar utveckling. Detta då samlastning har en direkt inverkan på mängden 

godstransporter i städerna. Enligt Björklund (2012) så har det blivit vanligare de senaste 

decennierna att leverantörer väljer att inte sköta leveranserna själva utan istället väljer att köpa 

den tjänsten av specialiserade aktörer inom logistiskbranschen. Dessa logistik företag finner 

lönsamhet av att samlasta varor och planera transporterna efter lämpliga rutter. 

Samlastningens ger en ökad utnyttjandegrad av transportfordonen som i sin tur leder till 

fördelar i form av ekonomisk lönsamhet för alla inblandade parter. Men som med allt annat så 

finns en del risker med samlastning, leveranstiderna förlängs och hanteringen av varorna ökar 

vilket leder till en ökad risk för godsskador. Även transportsträckan kan öka då varor i många 

fall måste åka en viss rutt istället för att bli levererade direkt till en kund.  

 

Med samlastning har man möjligheten att uppnå effektivisering inom tre områden, dessa är 

inom miljö, trafiksäkerhet och ekonomi. Lyckas man förbättra dessa tre områden så har 

samlastningens huvudsyften uppnåtts. (Wagenius, 2010). 

 

Enligt Ogden (1992) och Dablanc (2011) så leder företagens interna samlastning till 

suboptimeringar. De väljer och dela företagens interna samlastning från den man väljer att 

kombinera med andra transportföretag. Väljer man att kombinera gods så kommer man uppnå 

mer optimerande rutter det sista avståndet till butik. Detta lyckas man med hjälp av en 

omlastningscentral som är placerad i ett strategisk geografiskt område. Dit kommer alla 

transportörer lämna av sitt gods och därefter samlastas godset med andra företags gods.   
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Figur 7 Transporter utan omlastningscentral 

Källa: Egenarbetad 

Figur 7 visar att var och en leverantör transporterar sitt gods själv till respektive kund. (Quak, 

2008)  

 

 

 

 

Figur 8 Transporter med en omlastningscentral 

Källa: Egenarbetad 

Figur 8 visar hur en samordnad distribution av gods ser ut. Leverantörerna transporterar sina 

gods till en gemensam omlastningscentral. Gods omlastas och gemensamt transporteras till 

respektive kund. (Quak, 2008)  
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3.2.1 Ruttplanering  
 

Med hjälp av olika program så kan logistikföretag planera och optimera sina rutter. Med hjälp 

av information rörande exemplvis leveransadresser och godskarakteristik kan man både 

manuellt eller med hjälp av datorkraft optimera vilken väg som man bör köra och vilken 

ordning man borde lasta godset (Björklund, 2012). Enligt Mattson (2004) betyder 

ruttplanering att rutter planeras till användbara körrutter när distribution av gods ska levereras 

till kunder. Det menas att bestämma vilken slags fordon som ska användas till resp. rutt, hur 

godset ska placeras och sorteras i lastutrymmet och hur lastnings- och lossningstider ska 

planeras. Jonsson och Mattsson menar att ruttplaneringens syfte är att ha så högt 

kapacitetsutnyttjande som möjligt av fordonen, optimera antalet kundbesök per rutt och även 

att godsmängden som utlevereras är maximal. Rutterna bör innehålla exempelvis körsträcka, 

tiden som det tar att transporter produkterna och antalet volym som ska levereras. Rutter 

skapas med en målfunktion som antingen ska minimeras eller maximeras (Jonsson & 

Mattsson, 2005). 

 

De minimerade målfunktioner är exempelvis (Lumsden, 2006): 

 den totala körsträckan 

 antalet rutter som körs 

 total tid som läggs ner på fordonen 

 tiden för utleveranser till kunder. 

 

De maximerande målfunktioner är exempelvis (Lumsden, 2006): 

 antal utleveranser av varor som levererats 

 antal kunder som besökts 

 hur hög fyllnadsgrad som uppnåtts i fordonen. 

 

Problem med ruttplanering 

För att försörja ett antal kunder inom ett område krävs det en effektiv distributionsplan och 

detta definierar Lundgren m.fl. (1993) som ett ruttplaneringsproblem. Med effektiv 

distributionsplan menas att godset som transporteras till kunderna ska levereras med minsta 

resursinsats som möjligt, alltså minimera den totala körsträckan. Vid ruttplaneringsproblemet 

utgörs ett par antaganden och förenklingar och dessa är: 
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 Att alla fordon som används har samma lastkapacitet och mäts i storhet som exempel 

volym eller vikt. 

 Att efterfrågan till resp. kund finns och mäts i samma storhet som lastkapaciteten.  

 Att det finns tillgång till en tabell som visar avstånd som beskriver avstånden mellan 

kunderna och mellan kunderna och terminalen. Alternativt kan man använda en 

kostnadstabell. När avståndstabell används antas att distributionskostnaden är direkt 

proportionerlig mot körsträckan. (Lundgren, et al., 1993) 

Ibland får man hantera ruttproblemet på ett annorlunda sätt när produkterna som ska levereras 

måste hållas åtskilda i fordonet, tillexempel att kyl och frys i fordonen måste hållas avskilda. 

När lastutrymmet inte är så stort i jämförelse med kundernas efterfrågan så kan problemet 

vara att lyckas fylla fordonen än att minimera körsträcka. (Lundgren, et al., 1993) 

Ruttplaneringsproblemets indata 

För att kunna hantera ruttplaneringsproblemet behövs data som geografisk data, 

efterfrågedata, data om transportmedlet och kostnadsdata. Tabell 2 klargör dessa olika data. 

Geografisk data Geografiska kartor som markerar vart de producerande 

företag, kunder och terminaler befinner sig och vilka 

transportvägar som går omkring dessa områden. 

(Lundgren, et al., 1993) 

 

Efterfrågedata Har som innehåll information om kundens 

leveransmängd, leveransfrekvens eller datum, tidpunkt 

för de tidigaste och senaste leverans och hur lastnings- 

och lossningsytor ser ut hos kunden. Tiden som tar för ett 

kundbesök kan också vara användbart i efterfrågedata. 

(Lundgren, et al., 1993) 

Data om transportmedel Data angående lastkapaciteten, genomsnittshastighet för 

olika vägar och hur många pauser chaufförerna ska ha. 

(Lundgren, et al., 1993) 
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Kostnadsdata Kostnaderna beror på fyllningsgraden hos fordonen, 

chaufförens lön och fordonets rörliga kostnader. 

Kostnaderna varierar även ifall godset körs med eget 

fordon eller hyrd fordon. (Lundgren, et al., 1993) 

 

Tabell 2 Geografisk data, efterfrågedata, data om transportmedlet och kostnadsdata 

Källa: Egenarbetad 

3.2.2 Val av bränsle  
 

Bränsle används för matlagning, elektricitetsproduktion, byggnadsuppvärmning och även som 

drivmedel. Drivmedel används för att driva ett fordon eller en farkost. Det finns många olika 

drivmedel som används till fordon, några av dem är etanol, naturgas, biogas, bensin, 

rapsmetylester (RME), diesel och el. (Uppenberg, et al., 2001)  

 

Etanol 

Etanol är en alkohol som framställs av cellulosa, sockerrör eller spannmål. E85 står för 85 

procent etanol och 15 procent bensin. Etanolbilar har en tank som kan drivas på endast ren 

bensin, ren E85 eller vilken blandning som helst av de två bränsleslagen. I Sverige har nästan 

all bensin 5 procents inblandning av etanol. (Uppenberg, et al., 2001) 

Fördelar (Lööf, 2016): 

 Väl utbyggd infrastruktur med ca 1800 bensinstationer i Sverige. 

 E85 minskar utsläppen av CO2 med ca 50 procent jämställt med bensin. 

Nackdelar (Lööf, 2016): 

 Dåliga produktionsmetoder uppträder.  

 Mindre räckvidd, drar volymmässigt ca 35 procent mer bränsle jämfört med bensin 

(lägre energiinnehåll).  

 Kan skapas av potentiell matråvara. 
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Naturgas 

Vid oljeborrning eller vid destillation av råolja utvinns gas. Gasen består ca 90 procent av 

metan och resterande 10 procenten består av propan och butan. Denna gas hämtas via 

ledningar från Danmark då det inte finns i Sverige. (Uppenberg, et al., 2001) 

Fördelar (Lööf, 2016): 

 Minskar utsläppen av CO2 med 20 procent jämfört med bensin medan Diesel ligger på 

samma CO2 utsläpp som Naturgas. 

 Övriga utsläpp minskas med ca 70 procent. 

 Språngbräda för biogas, som distribueras i samma nät. 

Nackdelar (Lööf, 2016): 

 Fossilt drivmedel. 

 Sverige har ingen egen naturgas. 

 

Biogas 

Denna gas produceras genom rötning av organiskt material såsom avfall från slakterier, 

matrester från hushåll och restauranger, gödsel från hästar och kor. Biogas kan även 

framställas av förgasning. Fordon som drivs av gas i Sverige har två tank system, ett för 

bensin och ett för gas. Skulle gasen ta slut så slår bilen automatiskt om till bensindrift. Ur 

miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de bästa om de körs på ren biogas. 

(Uppenberg, et al., 2001) 

 

Fördelar (Lööf, 2016): 

 Jordbrukets klimatpåverkan minskar. 

 Ren biogas minskar utsläppen av CO2 med ca 80 procent jämställt med bensin. 

 Ca 70 Procent av övriga utsläpp minskas.  

 Ungefär 2-4 kronor lägre milkostnad jämfört med bensin. 

 

Nackdelar (Lööf, 2016):  

 Kortare räckvidd på gas jämfört med bensinbil. 

 Dyrt att bygga tankstationer (3-4 milj. Kr) jämfört med tankstationer för flytande 

bränsle (ca.300 000 kr). 
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 Få stationer, ca 150 stationer i Sverige. 

 Nästan hälften av all fordons gas som tankas i Sverige är fossil naturgas. 

 Inköpskostnad för fordonen är högre jämfört med bensinfordon.  

 

Bensin 

Bensin tillverkas av råolja men även möjligt att tillverkas med hjälp av andra källor såsom 

naturgas, kol eller biomassa. Bensin priset stiger i takt med oljepriset. (Uppenberg, et al., 

2001) 

Fördelar (Lööf, 2016):  

 Bra Infrastruktur. 

 Snålare motorer minskar utsläppen. 

 

 

Nackdelar (Lööf, 2016): 

 Fossilt bränsle. 

 Icke förnyelsebar energi. 

 

Rapsmetylester, RME 

Dieselersättare som framställs genom kemisk förädling av rapsolja med hjälp av metanol. 

Idag används den främst som låginblandning (5 procent) i diesel. (Uppenberg, et al., 2001) 

 

Fördelar (Lööf, 2016): 

 Ca 50 procent lägre klimatpåverkan jämfört med diesel. 

 Förbrukads främst som bränsle i bussar och lastbilar. 

 Billigare än diesel.  

 

Nackdelar (Lööf, 2016):  

 Ren RME fungerar inte ihop med personbilars partikelfilter, men inga problem vid 

låginblandning. 

 Inte många tankställen med ren RME i Sverige. 

 Risk för högre utsläpp av kväveoxider jämfört med diesel. 
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Diesel 

Renas från råolja. Bränslet innehåller mer energi och mer kol än bensin. Diesel används i 

dieselmotorer. Priset stiger i takt med ökat oljepris samt efterfrågan är större än 

produktionskapaciteten på dieselbränsle idag. (Uppenberg, et al., 2001) 

 

Fördelar (Lööf, 2016):  

 Koldioxidutsläppen minskar med ca 20 procent vid diesel jämfört med bensin. 

 Partikelfilter ger effektiv rening. 

 Ger 30 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med bensin. 

 Kommer långt på en tank. 

 

Nackdelar (Lööf, 2016): 

 Fossilt bränsle. 

 Högre utsläpp av kväveoxider jämfört med bensin. 

 Icke förnyelsebar energi. 

El 

El bilar och så kallade plug-in hybrider är på väg in på marknaden och efterfrågan ökar för 

varje dag. Dessa fordon behöver ladas med el. Idag finns det elhybridbilar som kopplar 

samman en förbränningsmotor med en eller flera elmotorer. (Uppenberg, et al., 2001) 

 

Fördelar (Lööf, 2016): 

 Verkningsgrad är hög, ca 90 procent jämför med bensin- och dieselbilens, ca 20 

respektive 25 procent där resten blir värme. 

 Kan tillverkas från förnybara källor som biobränsle, sol, vind och vatten. 

 Låg milkostnad, 2-3 kronor. 

 Ren eldrift minskar bilens utsläpp av luftföroreningar med 100 procent. 

 Kan laddas med två hål i väggen. 

 

Nackdelar (Lööf, 2016): 

 Ny infrastruktur behöver byggas. 

 El på marginalen är kolkraft idag. 

 Hög inköpskostnad för fordonen.  

 Hög koldioxidutsläpp vid tillverkning av batteri.   
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3.2.3 Utveckling av infrastruktur för vägar 

 

En utveckling av infrastrukturen för vägar kan lösa många hållbarhetsproblem som 

trängselproblem och miljöpåverkan. Men Quak (2008) menar att det är svårt att utveckla en 

ny infrastruktur för vägar i tätbebyggda områden, dock att det är lättare att utveckla en ny 

infrastruktur för vägar i länder som är moderna och rika. Det han syftar på med utveckling av 

vägar är exempelvis bredare och eller införande av fler filer. Alltså har kommunerna ett 

ansvar att underhålla och tillgodose stadens trafikanter med säkra och väl fungerande vägar 

som ökar transporteffektiviteteten som underlättar godstransporterna. 

Detta problem är inte nytt, McDermott tog upp det och belyste problemet år 1975 och efter 

honom har Davis (2005), Quak (2008) och Rose el al. (2016) och gått samma spår och 

instämmer med McDermott. Utveckling av infrastrukturen för vägar är viktig, det bör till 

exempel vara bredare eller ha ett extra körfält. Dock är det svårt att implementera det i städer 

där det är tätbefolkat och som inte är så rika och moderna. Anderson et al (2005) menar att när 

antalet invånare i en stad når en gräns så kommer resurser inte längre finnas tillgänglig för 

befolkningen i staden. När befolkningen ökar så ökar aktiviteterna och resurser såsom fossila 

bränslen minskar. Mark som är offentlig för bostäder och trädgårdar (Campbell, 1996) och 

överbelastad infrastruktur (som till exempel parkering och vägar) som då kan leda till 

konflikter mellan olika urbana medlemmar (McDermott, 1975). 

 

3.2.4 Urban consolidation center 

 

Urban consolidation center (UCC) är ett sätt att minska de negativa externa effekterna av 

godstransporter och som är en viktig faktor för att förbättra den logistiska processen i 

städerna. UCC kan bäst beskrivas och definieras som en logistikanläggning som är placerad 

rätt så nära en stad eller en specifik plats till exempel köpcentrum, där konsolideras 

leveranserna inom ett område (Dablanc, 2011). Logistikföretag med leveranser överför sina 

laster hos UCC för att därigenom undvika det överbelastade området. Operatörerna i UCC 

sorterar och konsoliderar laster från ett antal logistikföretag (Quak, 2008). 
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En urban consolidation center har enligt Browne, Sweet, Woodburn och Allen (2005) 

definierats som: 

”…a logistics facility that is situated in relatively close proximity to the geographic area that 

it serves be that a city centre, an entire town or a specific site (e.g. shopping centre), from 

which consolidated deliveries are carried out within that area.” 

 

 

Figur 9 Urban consolidation center concept  

Källa: Egen omarbetad figur av Quak (2008) s. 68 

 

Idén med UCC är att kunna dela upp godstransporter i två delar, ena delen inne i staden och 

den andra delen utanför staden. Genom det kan man då dra nytta av fördelarna som uppstår 

och samtidigt undvika nackdelarna. Detta är när de stora och tunga lastbilar får köra i vägarna 

utanför städerna och slippa att köra in med sina stora lastbilar in i tätort då ohälsosamma 

föroreningar skapas och andra risker kan uppstå. När de stora lastbilar kör in i en 

omlastningscentral så lastar man om och sorterar till minde lastbilar. Detta illustreras i figur 9. 

Fördelarna med de små fordonen är att man kan fylla de och detta resulterar att det blir färre 

antal fordon i staden. Beroende på hur stora de större lastbilarna är och hur små de mindre 

fordonen är så kan det bli fler små fordon inne i staden. Dock så försöker man att använda 

miljövänligare fordon för att göra den slutliga leveransen till butikerna. (Quak, 2008) 
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Under 1990-talet och början av 2000-talet så fanns det ca 200 centraler (UCC) världen över 

men på grund av de höga driftkostnaderna så har inte kommunerna kunnat ge det ekonomiska 

stöden som omlastningscentraler behöver och har då fått läggas ner. Omlastningscentraler är 

dyra och driftkostnaderna är svåra att täcka (Dablanc, 2011; Browne, et al., 2005). 

3.2.5 Omlastningscentralens tre olika varianter 
 

Man kan dela upp urbana omlastningscentraler i tre olika varianter, den första varianten 

används till speciella projekt, tillexempel material till en byggarbetsplats. Dessa har dock en 

begränsad livslängd och används fram tills projektets är färdigt. Den andra varianten fungerar 

som en central som är tänkt att uppfylla ett enskilt syfte. Det kan exempelvis användas av en 

flygplats eller ett köpcentrum. Den tredje varianten fungerar som ett gemensamt center som 

försörjer en hel stad eller delar av den. Den ägs/sköts då vanligtvis av många olika aktörer 

eller en enda stor aktör. Det beror på typen av varor som ska samlastas och vilka volymer det 

rör sig om. (Browne, et al., 2005) 

 

3.2.6 Finansiering och ägarskap av en omlastningscentral 

 

Enligt Ogden (1992), Ottosson & Franzén (2005) och Browne, Sweet, Woodburn & Allen 

(2005) så finns det tre olika varianter av ägarskap till en omlastningscentral. Det finns 

offentliga, privatägda och kooperativa ägarskap. 

Med offentligt menas det att det är myndigheten som är ägaren till omlastningscentralen. 

Kommunen införskaffar distributionstjänsten och möjliga värdeskapande tjänster som 

tillexempel lagring av andra företags gods och är endast drivande i början och sedan lämnar 

över driften till de kommersiella företag som lyckas vinna upphandlingen. Innan man lämnar 

över driften och finansieringen så bör ett kontrakt skrivas där man kommer överens vad för 

roll och ansvar kommunen ska ha till omlastningscentralen. (Ogden, 1992; Ottosson & 

Franzen, 2005; Browne, et al., 2005) 

Med privatägd central så kan ägaren vara till exempel transportföretag eller fastighetsbolag 

(kommersiella aktörer) som är övertygade om att de kan driva en lyckad verksamhet genom 

omlastningscentral. Intresset ökar då arbetet sker med en kommersiell aktör eftersom de är 

mer vinst inriktade och kan ge ett intryck av att vara kostnadseffektiva och affärsmässiga än 
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myndighetsdrivna verksamheter. Myndigheten kan hjälpa och stödja den privatägda 

omlastningscentralen genom pengar från EU-projekt eller likande då detta är positivt för 

staden. (Ogden, 1992; Ottosson & Franzen, 2005; Browne, et al., 2005) 

De tredje vanligaste varianten av vem som kan vara ägare och kunna finansiera en central är 

då kooperativt, detta menas att flera aktörer kan samarbeta och driva omlastningscentralen 

gemensamt. Den påminner om privatägda centraler eftersom båda är vinstdrivande aktörer, till 

skillnad från myndigheten. Det som skiljer sig från privatägd central är att man delar risken 

och att man får bättre förutsättningar inför finansiering. Detta kan även öka drivkraften för att 

gå med i projektet med de andra aktörerna. (Ogden, 1992; Ottosson & Franzen, 2005; 

Browne, et al., 2005) 

 

3.2.7 För och nackdelar med en omlastningscentral 

 

Vid införing av omlastningscentral medför det många fördelar för de aktörer som är 

inblandade. Browne, sweet, Woodburn och Allen (2005) nämner att omlastningscentral kan 

skapa en god publicitet för de involverade aktörerna. De tillägger dessutom att man får en 

utvidgad med möjligheter till andra värdeskapande aktiviteter såsom utökad lagring och 

returtransporter. Man får en bättre produkttillgänglighet med lagringen som sker i samband 

med omlastningscentral, produkterna blir lagrade närmre butikerna som i sin tur till leder att 

servicen mot konsumenterna blir bättre då ledtiden förkortas. Butikerna kommer att ha större 

ytor som man kan använda till mer värdeskapande aktiviteter då man inte kommer att behöva 

ha lika stora lager som innan. 

Nackdelar som kan upplevas i samband med införing av en omlastningscentral är att man kan 

känna att man förlorar kontakten mellan butiken och transportören. Genom det så förlorar 

man en viktig konkurrensfördel. Även transportörerna kan förlora sina ekonomiska fördelar 

som man har lyckats skapa genom sin egen distributionsprocess vid införing av 

omlastningscentral. Bilar och varumärket som man har lyckats kämpat för blir för 

transportörerna mindre uppvisat. Förutom detta så kräver det ett ökat administrativt arbete, 

dokumentationen och ansvarsfördelningen blir mer komplicerad om en vara skulle skadas 

under transporter vid införande av omlastningscentral. Vid omlastningscentral så ökar 

hantering av gods och fler parter blir inblandade, med detta så ökar risken för skada och stöld 

av gods, och detta är något som man helst vill undvika. (Ogden, 1992)  
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3.2.8 Lokalisering av en omlastningscentral 

 

 Figur 10 Lokaliseringens betydelse för en omlastningscentral 

Källa: Egenarbetad 

 

Figur 10 beskriver och visar hur det kan se ut för en stad. Den mörkblå cirkeln står för en 

stads centrum och att det är tätbefolkat och trafikerad område. Den blå cirkeln står för 

innerstaden och att det är mindre tätbefolkat och mindre trafikerad område. Den sista cirkeln, 

den ljusblåa står för området utanför staden där det är få människor som rör sig och som inte 

brukar vara trafikerad så ofta. Triangeln i figuren står för omlastningscentralen.  

Placeringen av en omlastningscentral är en viktig aspekt och avståndet till innerstaden har en 

stor betydelse för den effekten man vill uppnå. Om placeringen av en omlastningscentral 

ligger långt bort från centrum eller om den ligger nära centrum så har det olika betydelser. 

Om omlastningscentralen ligger långt ifrån innerstaden så uppnår man en miljömässig fördel 

då de tyngre transportfordonen kommer att hålla sig på motorvägen och inte behöver köra in i 

staden. Dock så ledder detta till att det mindre distributionsfordonen kör en längre sträcka och 

fordonskilometerna kommer då att öka. Ifall omlastningscentralen ligger nära innerstaden så 

kommer de tyngre fordonen som skapar mycket buller och utsläpp att påverka innerstaden. 

Men samtidigt så kommer man kunna utnyttja de små distributionsfordonen som avgår från 

omlastningscentrallen på ett effektivare sätt (Browne, et al., 2005). 
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Browne, Sweet, Woodburn & Allen (2005) har svarat på lokaliseringsfrågan och menar att 

avståndet som bestäms mellan innerstaden och omlastningscentralen beror på och vägs mellan 

vilka mål som finns uppsatta för samlastningen och vilka problem den har tänkt och lösa. 

Ottosson och Franzén (2005) upplyser om att hitta lediga lokaler i innerstaden kan vara 

relativt svåra och brukar oftast vara dyra. Dock så har det även sina fördelar, tillexempel så 

kommer centralen få en större offentlig uppmärksamhet, alltså kommer kännedomen om 

centralen att öka. Däremot så menar Ottosson och Franzén (2005) att det kan vara billigare 

och lättare att hitta lediga lokaler utanför innerstaden som kanske är mer lämpliga att ha som 

omlastningscentral. 

Lumsden skriver i sin bok logistikens grunder (2006) att det finns olika metoder för att 

lokalisera en terminal och lager men dock så kan metoderna endast hantera en parameter i 

taget. Exempelvis antingen kostnader eller miljöpåverkan. Han menar att det finns flera andra 

faktorer som är minst lika viktiga men inte så kvantitativa. Exempel på detta är närhet till 

kunder, infrastrukturens utseende i omedelbar närhet av lokaliseringen m.m. Han skriver 

”varje lokalisering är unik i och med att betydelsen av dessa faktorer varierar. Resultatet av de 

olika metoderna skall således endast användas som ett nyckeltal eller en av många värderingar 

inför en etablering”. Figur 11 nedan visar de faktorer som enligt Lumsden (2006) är också 

viktiga och borde tas hänsyn till. 

 

Figur 11 Faktorer som påverkar lokaliseringen av terminal och lagerpunkter 

Källa: Egen omarbetad av Lumsden (2006) s.648 
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3.2.9 Framgångsfaktorer och orsaker till misslyckande 

 

Många omlastningscentraler har startats men som dock har fått stängas ner. Detta beror på att 

det kan vara svårt att upprätthålla en central (Van Rooijen & Quak, 2010). Dessa är några av 

de vanligaste framgång och misslyckande faktorer av en implementering av en 

omlastningscentral. 

 Enligt forskning som har gjorts bevisar att många omlastningscentraler har en kort 

livslängd. Ett av de största skälen som har identifieras är att kostnaderna för en extra 

omlastning ofta hindrar omlastningscentraler att vara kostnadseffektiva. Detta betyder 

att man blir beroende av regeringar som är villiga att ge ekonomiskt stöd på grund av 

deras goda effekt på bland annat trängsel, utsläpp och shoppingklimat. Fast vissa 

städer ser aldrig värdet med omlastningscentraler och därför läggs det ner så fort de 

förväntas betala för tjänsten. (Verlinde, et al., 2012) 

 

 I början är viljan för samarbete i ett omlastningscentral hög och man börjar tidigt att 

effektivt organisera leveranser med mera. Dock är problemet i praktiken att antalet 

deltagande transportörer är oftast betydligt lägre än förväntat. Detta betyder mindre 

fördelar och färre mängd rabatter, alltså leder detta till en högre kostnad per leverans 

(Van Rooijen & Quak, 2010). Enligt Ambrosini et al. (2004) och Regan och Golob 

(2005) så uppskattar de att det är ca 20 procent av transportörerna som är villiga att 

använda omlastningscenter.   

 

 Det finns många transportörer som fortfarande föredrar att leverera direkt till butikerna 

utan att använda sig av omlastningscentraler, även fast det finns politiska 

begränsningar. Även fast de lokala myndigheter strävar efter att erbjuda 

omlastningscentraler som ett sätt att sköta de begränsade politik, så uppfattar ibland 

transportföretaget att dessa regler är satta för att tvinga på dem att använda olönsamma 

terminal. Med andra ord så är det jätteviktigt att delge orsakerna till begränsningarna 

och nyttan med omlastningscentraler. (Patier, 2006) 

 

 Beslutet om omlastningscentralens plats kan avgöra ifall centralen blir lyckad eller 

misslyckad. (Browne, et al., 2005) 
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 En lektion som man borde ta till sig är att omlastningscentraler och myndigheter inte 

borde vara över ambitiösa. Till exempel om el bilar använd för slutleveranserna i en 

stad och att dessa fordon skapar trafik så ska man försöka istället undvika dessa fordon 

då socialt acceptans av sådana omlastningscentraler är förmodligen lågt. (Van Rooijen 

& Quak, 2010) 

 

 Alla typer av leverans är inte positiva med en omlastningscentral. Till exempel är en 

full lastad leverans till en affär i centrum effektivare än flera små fordon. 

Livsmedelsbutikernas leveranser är till exempel redan mycket effektiv. (Boerkamps & 

Van binsbergen, 1999) 

 

 Omlastningscentraler har mest potential om det finns tillräckligt med extern 

finansiering, detta eftersom självfinansierande omlastningscentraler inte förekommer i 

praktiken ännu. Ett sätt att kompensera för dessa extrakostnader kan vara att erbjuda 

extra tjänster, till exempel pick-up-poäng för kunder eller lagringsanläggningar. 

(Browne, et al., 2005) 

 

 Dablanc (2007) menar att det är lättare att lyckas med en omlastningscentral när 

staden är liten eller medel stor än en stor stad. Det är för att den kontrollerade zonen är 

relativt liten och nära utkanten av staden där omlastningscentralen ligger. Med 

”lyckad” menas det ett system som finns efter ett visst antal år. 
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4. Empiri  
 

 

Här presenteras två intervjuer från två olika kommunägda centraler. Intervju frågorna var utformade 

efter vad referensramen hade tagit upp. Detta för att senare i analys delen kunna jämföra de åt och 

för att kunna i slutsats delen svara på frågeställningen. I slutet av empirin sammanfattas resultatet 

från de två intervjuer med en tabell. 

 

4.1 Camilla Wiström från omlastningscentralen i Katrineholm   

 
Wiström jobbar som avdelningschef i en förvaltning som heter service och teknik 

förvaltningen. Hon ansvarar för all internt kommun service, omlastning, vaktmästeri, växeln, 

bil samordning och hela kost verksamheten i Katrineholm. Wiström ansvar även för kost 

verksamheten i en grannkommun. Hon har arbetad som måltidschef inom kost verksamheten i 

snart 30 år.  

År 2003 bestämde kommunen i Katrineholm att starta upp en omlastningscentral, Wiström 

var då med och tyckte till. Kommunens tanke med omlastningscentralen var att effektivisera 

transportlogistiken, med detta menas bland annat att minska antal stopp för lastbilar (det vill 

säga antal lastning och av lastning) i kommunen och för att få bort all tung trafik från 

förskolor. Under år 2006 var centralen liten till storleken och hanterade endast en liten mängd 

varor. Under 2017 flyttades centralen till en större och bättre utformad lokal i takt med att 

kunderna ökade.  Den nya lokalen är 680 m2 stort.  

Omlastningscentralens kunder är kommunens interna verksamheter som skolor, äldreboende 

och kontorsverksamheter. När de levererar plockpacken så tar man samtidigt med sig 

internposten och allt som ska till samma ställe t.ex. som kopieringspapper som man plockar i 

samma gallervagn och levererade det. 

Antal anställda i centralen är sex st. kommunal tjänster och en gruppledare. De har totalt fyra 

mindre lastbilar som man kan köra med ett vanligt körkort på, dessa bilar åker kontinuerligt 

runt i Katrineholm. Transporterna sköter de själva, de använder inte sig av några inhyrda 

transportörer. Lastbilarna körs med diesel och är euroklass 6. 

Idag arbetar man med plockpack, alla matleveranser samt andra förnödenheter som 

kommunen behöver samlasta för transport till en och samma mottagare. På ett år lyckades 
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man minska antal stop (lastning och av lastning) i leveranser från 5846 (innan omlastningen 

startade, alltså 2002) till 900 stopp. Den metoden de använder sig av i omlastningscentralen 

för att skapa rutter är genom Excel dokument. Vid skapandet av rutter tar man hänsyn till 

vilken dag de ska leverera och vilken tid på dagen mottagarna vill ha sina leveranser och 

avstånden från varandra för att få så bra rutter som möjligt.  

När centralen startades förväntade ledningen (kommunen) att man skulle tjäna in pengar på 

omlastningscentralen genom rabatter och priser som grossisterna skulle leverera till en plats 

istället för att köra runt till olika platser. Dock blev det inte så, ledningen märkte tidigt att de 

inte tjänade mycket pengar som de trodde i början. Men miljövinsterna blev som ledningen 

förväntade sig (positivt), de lyckades bland annat minska antal stopp för lastbilarna drastiskt. 

Dock var omlastningen uppbyggt att göra en effektivisering av transporter så att de stora och 

tunga lastbilarna inte skulle köra runt i staden och lasta av gods och istället lasta av i en 

omlastningscentral. Därifrån sköter man utleveransen genom att sammanställa olika 

avsändare gods till samma mottagare, på så sätt får mottagaren en stor leverans istället för 

flera små. Detta har man lyckats med och det är ledningen nöjda med. Enligt Wiström är 

omlastningscentralen en fullständig intäktsfinansierad verksamhet, de täcker det 

verksamheterna som de gör idag. Några fasta kostnader som de har är hyra, kapitalkostnader 

och övriga kostnader såsom personalkostnader, inköp och med mera. 

 

Alla matgrossister kör inte ut till omlastningscentrallen, t.ex. har ett kök en ordentlig lastkaj 

och inga risker för barn så levererar leverantören direkt till köket, speciellt ifall det är många 

vagnar och gods som ska av på samma plats. Det är oftast till förskolor och äldreboende som 

de levererar gods via omlastningscentralen. Omlastningscentralen fungerar inte som lager 

utan när varor kommer in så levereras de så fort som möjligt, speciellt mat då inget matsvinn 

behöver ske. 

Centralen som de hade i början låg centralt men nära till de stora vägarna för att underlätta 

transporter till och från centralen. Även den nya centralen som invigdes under 2017 är beläget 

centralt, ca 1 km från Katrineholm centrum. ”Omlastningscentralen ligga bra till, det är lättare 

för lastbilarna att ta sig in och det finns bra lastkajer samt bra platsmöjligheter”. Hon anser att 

placeringen av en central har en viktig roll, dock att det inte spelar så stor roll för centralen i 

Katrineholm eftersom det är en liten stad. “Hade det varit en stor stad så hade placeringen haft 
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större betydelse”. Hon är nöjd med placeringen av centralen och hon hade inte placerat om 

den ifall hon fick möjligheten till det. 

Fördelarna med omlastningscentralen är att den har minskat på lagerkostnader, minskat antal 

stopp, mycket effektivare arbete runt kök och minskad tungtrafik på förskolorna som har varit 

stor risk för barnen att bli påkörda. Det är lätt att en stressad chaufför som backar en lång 

lastbil och som har dålig sikt bakåt kan råka köra på någon, speciellt barn och äldre som 

kanske inte är så uppmärksamma. Detta är något som kan hända och man bör därför undvika 

att ha stora lastbilar i innerstaden.  

De har inte varit hotade av någon nedläggning eftersom centralen är intäktsfinansierad och har 

budget i balans. De får betalt av mottagarna alltså från de olika förvaltningarna som de kör ut 

godsen till. De gör en tjänst åt dem när de kombinerar ihop transporter som till exempel mat 

och internposten. De har prislistor för allt som körs ut, de tar betalt för det inköpet som de gör 

plus ett påslag som varierar lite mellan 10-25 %. Centralen i Katrineholm utvecklas och blir 

allt större enligt Wiström, till exempel så kommer de att ta över förrådshanteringarna på 

äldreboendena. Centralen i Katrineholm är inte konkurrenshotad eftersom centralen är en 

kommunal verksamhet menar Wiström. Omlastningscentralen i Katrineholm har interna 

intranät som informationsstöd. 

Några viktiga faktorer som man måste tänka på vid en uppstart av en omlastningscentral är 

enligt Wiström småskaligheter, detta har hon fått känna av från hennes långa tid som chef i 

omlastningscentrallen i Katrineholm. Att man väljer att inte ha det stora utan det lilla istället. 

Hon menar att det ska vara greppbart så att man kan kontrollera det. “Ju större desto mer 

komplext blir det. Man ska inte tro att man ska tjäna mycket pengar på massa rabatter utan 

man ska se helheten”. Med helheten menar hon att man vinner så mycket annat än bara pengar 

t.ex. som effektiviteten och miljön. Idag styr de sin verksamhet själva, de packar och 

transporterar godsen själva. De transporterar endast gods till Katrineholm kommun, dock inte 

områden i Katrineholm kommun som ligger långt ifrån centralen och där leverantörerna kan 

lämna av godsen utan några problem. De vill ha de lilla och inte de stora. 

Omlastningscentralens främsta miljömål är att minska klimatpåverkan, rena sjöar och 

vattendrag, biologisk mångfald och god bebyggd miljö. Omlastningscentralen har visioner 

som att vara fossilfria år 2018.  

Wiström vågar inte svara på ifall omlastningscentraler i stort sett är en bra lösning till 

citylogistiken då hon tycker att det finns olika sätt hur man styr en omlastningscentral och att 
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det beror på hur stor en stad är. Dock tror Wiström på omlastningscentralens upplägg som hon 

ansvarar för i Katrineholm att det är en bra lösning till citylogistiken. 

 

4.2 Jonathan Vallejo Caicedo från omlastningscentralen i Eskilstuna  
 

Jonathan Vallejo Caicedo är enhetschef i omlastningscentralen i Eskilstuna. Hösten 2014 

startade kommunen i Eskilstuna en omlastningscentral, Caicedo var med då och startade upp 

den. Som enhetschef har han även personalansvar och lageransvar. Tidigare var Jonathan 

transportledare i Fazer Food Services AB. 

Centralen är kommunägd och han vet ännu inte om det kommer ske ändringar på den fronten. 

När centralen startades var idén med centralen att omlasta kommunens mat, kläder och 

kontorsmaterial men efter ett tag så har man även börjat hantera Eskilstuna kommuns 

internpost på centralen. Syftet är bland annat att öka trafiksäkerheten för till exempel 

förskolor, skolor och äldreboende. När man startade centralen fick man bidrag av kommunen 

under två år för att kunna starta upp centralen och iden med centralen var att den ska vara 

självfinansierad 2017. 

Omlastningscentralens har en yta på ca 2000 m2, och har idag 12 anställda inklusive inter 

postens personal. Chaufförerna är inte inräknade då dessa hyrs in från en privattransportfirma. 

De har tre bilar som kör runt under måndag till fredag och transportörerna har rutter som de 

måste följa. De har gjort standardiserade rutter som de vet fungerar, kanske inte på bästa sätt 

då transportörerna ibland måste köra efter vissa omständigheter, t.ex. när de olika 

förvaltningarna är tillgängliga. För att ha bra koll aktörens fordon så redovisar distributören 

varje månad sina körjournaler där Caicedo följer upp och kontrollerar fordonsutnyttjade, 

utsläpp och förbrukning. Lastbilarna som körs från centralen i Eskilstuna drivs av biogas men 

har som mål att vara fossilfria 2020. 

Lastbilarna som kör runt i kommunen är lastbilar som klarar av 3,15 ton, dessa ägs av 

transport aktören. Dock har centralen mindre fordon och cyklar. De har även en egen lastbil 

vid extra körningar. Den används när någon beställning har missats eller av någon anledning 

inte dyker upp någon transportör. De kör mycket ekologiskt och ekologisk mat har allmänt en 

lägre hållbarhet, därför får de köra oftast varje dag till vissa kunder t.ex. skolor så ingen mat 

svin ska ske.  
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Enligt Caicedo är omlastningscentralen i Eskilstuna en av de enda kommunägda centralen i 

Sverige som har en privat aktör som sköter distributionen (dock bestämmer centralen rutten 

som de ska köra) jämfört med de flesta andra centraler i Sverige som sköter distributionen 

själva. Kommunen i Eskilstuna har köpt en tjänst av en lokal distributör som transporterar 

godsen. Dock sköter de lagerhanteringen i centralen själva. Rutter skapas genom Excel 

dokument som de skapar och vet fungerar så att transportörerna ska leverera godsen i tid. 

Deras kunder är alla förvaltningar i kommunen, alltså alla skolor, äldreomsorg och alla som 

har en mottagnings kök. Centralen omlastar och de köpta tjänsten distribuerar till hela 

kommunen, men ledningen i centralen diskuterar ifall de verkligen ska göra det då vissa 

sträckor inte är hållbara för miljön och ekonomin. 

Leverantören ger rabatt för att bara behöva leverera till en adress och kommunens 

förvaltningar betalar 3 procent på alla inköp som görs och som passerar omlastningscentralen, 

påslaget ska matcha dem rabatterna som de får. Köper man en liter mjölk ska man betala 3 

procent av priset till omlastningscentralen. Detta har fungerat, men Jonathan anser att det 

kanske inte är den bästa självfinansieringsmodellen. Han tycker att det istället bör finns en 

gräns på hur litet inköpet ska vara för att transporten ska vara ekonomiskt lönsamt men även 

hållbar för miljön så att man inte kör till exempel 5 km för ett paket mjölk.  

Samarbetet och arbetet i centralen fungerar bättre idag än vad de gjorde förra året enligt 

Caicedo, han menar att man lär sig något nytt ”varje dag” och arbetarna blir allt duktigare och 

får mer rutin i sina arbeten.  Han tycker även att de har en stor fördel som omlastningscentral 

då de har konceptet under egen regi. Omlastningscentralen sköter båda hanteringen och delvis 

distributionen då de bestämmer hur transportörerna ska köra. Enligt Caicedo är 

omlastningscentralen i Eskilstuna troligtvis den enda i hela Sverige som har det så. Fördelarna 

är att de inte är så begränsade, de behöver alltså inte hålla sig till något avtal (lagen om 

offentliga upphandlingar). De har t.ex. startat egna projekt för att kunna se ifall det finns olika 

möjligheter att effektivisera saker på, t.ex. hur arbetet ska utföras så att arbetet ska ske fortare 

och effektivare eller projekt för att tjäna mer pengar eller för att minska påverkan på miljön. 

De har gjort så alla inom kommunen kan se vad de har så alla kan utnyttja varandras 

utrustning istället för att köpa in nytt eller hyra. Detta var förr inte möjligt då utrustningen var 

utspridd i olika lokaler i kommunen, vilket gör det svårt at ha en överblick.  

Idén med centralen är att under 2017 ska centralen vara självförsörjande för första gången och 

därför kommer de inte få några bidrag längre. Tidigare år har de fått 1,7 miljoner i driftbidrag. 
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De använder sig inte av några rabatter, kuponger eller pick-up poäng. Men han menar att det 

hade varit bra ifall de kunde planera in sina inköp och kunna hålla sig till två leveranser per 

vecka istället för varje dag, detta skulle underlätta för centralen. 

De konkurrerar inte mot några andra centraler eller transportörer eftersom ingen kan erbjuda 

det tjänster som de har. Sedan arbetar de inte mot några privata aktörer utan bara mot 

kommunens olika förvaltningar. Alla förvaltningar har upphandlat tidigare att de ska använda 

sig av centralen och kan därför inte kräva leverans av någon annan.  

”Nackdelen är att det kanske finns några som blir missnöjda när de inte får sina varor den 

tiden som de vill. Man måste tänka att man gör det för miljön och effektiviseringen skull, det 

är därför centralen finns” säger Caicedo. 

Enligt Caicedo är kommunikationen en viktig faktorer till en lyckad omlastningscentral. Även 

automatisering av själva flödet kan förbättra centraler, allt från att kunden beställer varan till 

att de får den till sig. Fraktsedlar, fakturering etcetera hade varit lättare vid automatisering. 

Omlastningscentralen i Eskilstuna ingen sådan automatisering men det är något som de 

strävar efter i framtiden. De informationsstöd som centralen har är internportalen 

(kommunens intranät). 

Kommunen kräver uppföljning av centralen, ifall de har nått målen och hur nyckeltalen ut. 

Om ekonomin rasar kan kommunen hjälpa centralen eftersom den bidrar till en bättre miljö i 

staden. T.ex. var antalet stop för lastbilar (lastning och av lastning för lastbilar) innan 

omlastningscentralen 24 460 stopp och vid starten av centralen minskades antal stopp till 

11 800. Centralens miljöarbete mäts i antal körda km och hur många antal stoppleveranser de 

tjänar genom att samlasta. Det är viktigt enligt Caicedo att man ställer krav och mål, 

exempelvis att de ska köra med miljövänligare fordon. Nu har kommunen och centralen i 

Eskilstuna satt som krav att vara fossilfria till 2020 och att de ska minska utsläppen av 

koldioxid.  

Caicedo tycker att fördelningen i en stad är viktigt och att det gäller att placera centralen på ett 

bra sätt, exempelvis nära centrum och motorvägen. Han hade inte ändrat nuvarande 

placeringen på omlastningscentralen i Eskilstuna, men lokalen hade han ändrat, han tycker 

inte att den är anpassad för en omlastningscentral. Lokalen fanns innan de flyttade dit, men 

fick ändra vissa saker på lokalen för att få det fungera. Placeringen till centralen ligger utanför 

centrum och är nära E20. 
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Caicedo tycker att det är bra att kommunen är en del av centralen eftersom man kan få hjälp 

av dem när det behövs. “Självklart finns det en gräns också hur mycket man får gå minus, går 

det jättedåligt så kanske man inte kan ha råd att ha kvar den. Det finns många fasta kostnader 

som centralen har, bland annat är det personal, lokalkostnader, el och vatten, hyra av truck, 

hyra av lastbilar och distributörer, städning och med mera. 

Han tycker att omlastningscentraler är en bra lösning till citylogistiken, t.ex. har centralen i 

Eskilstuna lett till en minskad trängsel och har ökat rörligheten för godstransporter och därför 

har föroreningarna minskat i staden. Dock borde den förbättras och utvecklas mer. Han tycker 

också att kommuner borde samarbeta tillsammans, att de borde vara synkade och ha samma 

mål och samma modell. Men han tror inte så mycket på privata centraler då deras främsta mål 

är ekonomin och inte miljön och så borde det inte vara enligt Caicedo. “Privata centraler kör 

ut så länge de betalar, men hur miljövänligt är det? De bryr sig inte om miljön och fokusen 

ligger istället på pengarna”. 

 

4.3 Sammanställning av intervjuer 
 

Tabell 3 sammanställer resultatet från intervjun som har gjorts och här kan man jämföra dem 

åt och se vad som skiljer dessa två omlastningscentraler åt. Detta kommer sedan att analyseras 

och jämföras åt i analys kapitlet.  

 

 Camilla Wiström från 
omlastningscentralen i 
Katrineholm 

Jonathan Caicedo från 
omlastningscentralen i 
Eskilstuna 

Start av centralen År 2003. Hösten 2014. 

Geografisk position Ca 1 km utanför Katrineholm 
Centrum. 

Utanför Eskilstuna centrum och 
nära till E20  

Ägarskap av 
omlastningscentralen 

Katrineholm kommun. Eskilstuna Kommun. 

Finnansering av Kommunen. Kommunen. 
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Självförsörjande eller är 
det en positiv 
kassaflöde?  

De har en budget i balans. 2017 är det första året som de 
ska vara självförsörjande. 

Vilka fasta kostnader 
finns? 

Hyra, kapitalkostnader och övriga 
kostnader såsom 
personalkostnader, inköp och 
mm. 

Lokalkostnader, hyra av truck, 
personal, städning, el och 
vatten, hyra av fordon och 
distributörer och mm. 

Av vem får ni betalt för 
tjänsten som ni 
erbjuder? 

Mottagaren betalar.  De får rabatt från leverantören 
och sedan betalar kunden 
(mottagaren).  

Hur sätts priser? De har prislistor för allt som de 
gör. Inköp plus ett påslag varierar 
lite mellan 10-25. 

De får rabatt av leverantören då 
de slipper åka runt till de olika 
förvaltningarna. Kommunens 
förvaltningar betalar 3 procent 
på alla inköp som görs. Påslaget 
ska matcha dem rabatterna som 
de får.  

 

Kunder Förvaltningar i kommunen som 
t.ex. skolor, äldreomsorg och 
kommunala kontor. 

Förvaltningar i kommunen som 
t.ex. skolor, äldreomsorg och 
kommunala kontor. 

Godshantering i 
centralen 

Mat, internposten och 
kontorsmaterial 

Mat, internposten och 
kontorsmaterial 

Utkörning av gods De kör själva sina gods Köpt en tjänst av en lokal 
distributör som transporterar 
godsen 

Antal fordon  Man äger fyra st. mindre lastbilar 
som man kan köra med vanligt 
körkort.  

Äger inte lastbilarna då de 
köper tjänsten. 3 lastbilar kör 
runt (klarar av 3,15 ton) som 
transportörerna använder. Man 
har en liten lastbil som de 
använder själva vid behov. De 
har även cyklar och 
internpostens små fordon. 

Lastbilarnas bränsle Kör idag med diesel (Euroklass 6). 
2018 läggs större fokus på 
förnybara bränslen. 

Körs idag med biogas dock har 
som krav att vara fossilfria år 
2020. 

Centralens storlek 680 m2. 2000 m2. 

Anställda Sex st. kommunala tjänster och 
en gruppledare  
 

12 anställda inklusive inter 
postens personal. 
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Fördelar  Man har minskat lagerkostnader, 
antal stopp, effektivare arbete 
runt kök och minskad tungtrafik 
till förskolorna som skapar stor 
risk för barnen. 

Man har konceptet under egen 
regi, de behöver inte hålla sig 
inom några ramar. De har 
minskat antal stopp och ökat 
rörligheten för godstransporter 
i staden. Föroreningarna i 
staden har minskat.   

Antal minskade stopp 
(lastning och av lastning 
för lastbilar) 

Från 5846 (innan omlastningen 
startade) till 900 stopp på ett år. 

Innan omlastningscentralen 
24 460 stopp och vid starten av 
centralen minskades antal stopp 
till 11 800. 

 

Miljömål? Minskade klimatpåverkan, rena 
sjöar och vattendrag, biologisk 
mångfald, god bebyggd miljö, 
fossilfria år 2018 och öka 
trafiksäkerheten för till exempel 
förskolor, skolor och 
äldreboende. 

Kommunens transporter ska 
vara fossilfria till 2020, minskat 
koldioxid utsläpp och öka 
trafiksäkerheten för till exempel 
förskolor, skolor och 
äldreboende. 

Metod för att skapa 
rutter 

Genom Excel dokument. Genom Excel dokument. 

Vilka informationsstöd 
har ni? 

Internportalen (kommunens 
intranät). 

Internportalen (kommunens 
intranät). 

 

Tabell 3 Sammanställning av intervjun 
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5. Analys  
 

 

I denna del kommer empirin som har samlats in i föregående del att analyserat tillsammans 

med teoretiska referensramen. Först kommer det analyseras lite allmänt om hållbar 

utveckling för att sedan analysera mer djupgående om effekten på miljön, social hållbarhet 

och ekonomisk hållbarhet. I slutet av denna del sker en liten diskussion av analysen. 

5.1 Hållbar utveckling  
 

I takt med att folkmängden ständigt ökar samt den urbanisering som sker idag så växer 

städerna allt mer och belastningen på städerna ökar. För att denna tillväxt inte ska ge negativa 

effekter på livet i städerna finns begreppet citylogistik som handlar om att optimera 

godstransporter för att uppnå en bättre trafikmiljö som i sin tur ger energibesparingar. Till det 

finns en rad olika verktyg som vid korrekt användning kan bidra till en hållbar utveckling. Det 

s.k. hållbarhetsprincipen är ett verktyg med syfte att bidra till en hållbar utveckling och som 

bygger på tre hörnstenar, social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

Verktyg som lösningsmixen, JIT, och ruttplanering är några av de verktyg som finns nämnda  

i teoridelen. Dessa kommer i detta arbete att analyseras för att se hur effektiva de är och hur 

väl de förhåller sig till hörnstenarna i hållbarhetsprincipen. Intervjuerna som har gjorts 

kommer att användas för att se hur verkligheten stämmer överens med teorin.  

Enligt Dablanc så är en lösningsmix av logistik, teknologi som ständigt drivs framåt samt 

politiskt engagemang för att bidra till en hållbar utveckling. En mix av ovanstående behövs 

för att utmana och bidra till en hållbar utveckling.  

För att kunna ha en hållbar utveckling med avseende på miljön finns en rad olika lösningar att 

tillgå, val av transportmedel, val av drivmedel, samlastning samt ruttplanering. Många gånger 

kan ekonomin komma i konflikt med miljön, en ständigt utvecklad teknologi samt stöd från 

politiken kan hjälpa till att minska ekonomins påverkan på miljön. Samlastning har visat sig 

vara ett effektivt sätt att maximera lastutrymmet i transportfordon och på så sätt minska 

trängsel, buller, transportkostnader samt avgasutsläppen i städerna. Omlastningscentralen i 

Katrineholm och Eskilstuna använder sig av samlastning. I samband med intervjuerna som 
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har hållits så har det varit tydligt att miljön är en viktig aspekt för kommunalägda 

omlastningscentraler. De visar till exempel större intresse för hur väl omlastningscentralerna 

lyckats minska antalet stopp och har tydliga miljömål uppsatta. Båda centralerna ligger 

väldigt centralt, ca 1 km från centrum och nära motorvägar, detta på grund av att det ska vara 

lätt för leverantörerna att ta sig till centralen utan att ta sig in i centrum och skapa trafik och 

utsläpp av ohälsosamma föroreningar. Sedan ska centralen inte heller ligga långt ifrån 

centrum för då kommer det vara långt ifrån deras kunder. Som Quak (2008) menar att iden 

med en omlastningscentral är att kunna dela upp godstransporter i två delar då ena delen inne 

i staden och den andra delen utanför staden för att då kunna dra nytta av fördelarna som 

uppstår och på samma gång undvika nackdelarna. De stora lastbilarna får köra i vägarna 

utanför städerna och det mindre lastbilarna och miljövänligare lastbilarna får köra i staden.  

5.2 Effekt på miljön 
 

Katrineholm kommun som är en relativt liten kommun har köpt in egna fordon som används 

för vidare distribution av sitt gods. Kommunen har fått välja fordon som drivs på diesel 

Euroklass 6 som inte är det bästa drivmedlet.  Katrineholm kommun har som målsättning att 

köra fossilfria fordon år 2018. Enligt Camilla Wiström, avdelningschef för förvaltningen 

service och teknik i Katrineholm så har antalet stopp (på och av lastning) minskat från 5846 

stopp/år till 900 stopp/år. Alla dessa stopp avspeglar antalet fordon som rör sig inne i staden, 

vilket i sin tur avspeglar utsläppen orsakade av dessa transporter.  

Omlastningscentralen i Eskilstuna hanterar större volymer än Katrineholm kommun då 

Eskilstuna är en större stad. Här man valt att köpa transporttjänst från en lokal aktör. Man ser 

det som fördel eftersom det ger större flexibilitet och är inte lika begränsade av diverse avtal 

(lagen om offentliga upphandlingar). Omlastningscentralen äger även en egen fordonsflotta 

bestående av en lätt lastbil men även cyklar och mindre fordon. Här har man som målsättning 

att vara fossilfria 2020. Idag körds lastbilar i omlastningscentralen av biogas som är ett bra 

drivmedel jämfört med diesel som centralen i Katrineholm använder. I Eskilstuna kommun 

har man lyckats minska antalet stopp från 24460 till 11800 stopp. Detta anses som en stor 

framgång då detta ger positiva effekter på stadslivet i Eskilstuna. 

Genom intervjuerna har det framkommit att de två olika omlastningscentralen fokuserar 

mycket på miljön. Det framgår tydligt att båda omlastningscentraler bidrar till en positiv 

effekt på miljön i städerna, omlastning i central gör att lastutrymmet i transportfordonen 
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maximeras vilket leder till att färre fordon färdas i städerna. Omlastningscentralen i 

Katrineholm och Eskilstuna hanterar mat, internpost och kontorsmaterial till respektive 

kommun. Varorna lämnas av på omlastningscentralen, packas om efter rutt och kund och 

sedan transporteras till slutkund i mindre samt mer miljövänliga transportfordon. 

Samtlig två omlastningscentraler använder sig av Excel som planeringsverktyg vid 

ruttplanering. Med hjälp av ruttplanering erhålls ett högt kapacitetsutnyttjande av 

transportfordonet, antalet kundbesök per rutt optimeras samt att godsmängden maximeras vid 

varje leverans. Ruttplanering är ett viktigt verktyg för att effektivt kunna driva en 

omlastningscentral.  

5.3 Social hållbarhet 
 

Med begreppet social hållbarhet så menar man den påverkan som godstransporter medför på 

stadsborna, exempelvis fysiska konsekvenser av utsläpp, olyckor, buller etc. Införandet av 

omlastningscentral i Eskilstuna och Katrineholm för hantering av kommunens egna varor har 

lett till positiva effekter ur en social hållbarhets perspektiv. Att varor samlastas i mindre 

fordon som drivs med miljövänligare fordon gör att utsläppen minskas inne i stadskärnan. 

Båda centralerna vill börja köra fossilfritt, Katrineholm har som mål att göra det år 2018 och 

2020 i Eskilstuna. Vid minskat koldioxid utsläpp förbättras klimatpåverkan och påverkan på 

stadsborna. Som tidigare nämnt så har antalet stopp minska med ca 52 % Eskilstuna och 85 % 

Katrineholm kommun sedan införandet av omlastningscentralerna, detta bidrar bl.a. till 

minskad trängsel i städerna. Samlastning i mindre fordon gör även att risken för olyckor 

minskar samt att bullernivån sänks. Båda centralerna ökar trafiksäkerheten för till exempel 

förskolor, skor och äldreboende. Alltså blir den sociala hållbarheten i Katrineholm och 

Eskilstuna mer positiv på grund av Katrineholms och Eskilstunas omlastningscentral. 

5.4 Ekonomisk hållbarhet 
 

Ekonomin hos ett företag är högst avgörande för dess överlevnad. Ekonomin i ett företag är 

ofta avgörande för om det finns plats för ett miljötänk eller inte. Här kan politiskt stöd i form 

av pengar hjälpa till att uppmuntra till ett miljötänk.  

Omlastningscentralen i Katrineholm är som tidigare nämnt kommunägt och hanterar 

kommunens egna varor. Omlastningscentralen är idag självförsörjande men drar inte in lika 

mycket pengar som kommunen till en början hade räknat med, dock har de en budget i balans. 
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Då ekonomin inte är i fokus för omlastningscentralen så är kommunen väl tillfredsställda med 

den positiva effekten på miljön som centralen bidrar med. Omlastningscentralens intäkter 

kommer från mottagarna av godsen som körs ut till. De har prislistor för allt som körs ut och 

mottagaren får betala inköpet plus ett påslag som varierar lite mellan 10-25 %. Mottagaren 

slipper då få flera små leveranser och får istället en stor leverans åt gången. 

Omlastningscentralen behöver inte köpa en transporttjänst eftersom de har egna fordon som 

används för transport av varor inne i staden och eftersom de inte hanterar så mycket gods som 

till exempel Eskilstunas central gör.  

Omlastningscentralen i Eskilstuna hanterar varor i större utsträckning då Eskilstuna är större 

än Katrineholm. Omlastningscentralen är kommunägt precis som Katrineholm och deras 

kunder är skolor, äldreomsorg, kommunala kontor, internpost m.m. Omlastningscentralen har 

idag ett stort fokus på ekonomin då målsättningen är att bli självförsörjande under år 2017. De 

försöker därför få budget i balans med olika projekt som de väljer att starta. 

Prissättningsprincipen fungerar på så sätt att leverantören betalar 3 procent av varans värde till 

omlastningscentralen. Leverantörerna som kör ut till omlastningscentralen ger även rabatt för 

utkörningen då de sliper köra runt i staden och istället lämnar av allting i centralen.  Dock 

finns ingen gräns för hur liten eller stor en leverans får vara, små leveranser blir naturligtvis 

kostsamma. På omlastningscentralen i finns önskemål om att sätta gränser för hur stora 

beställningarna ska vara för att det ska vara ekonomiskt lönsamt och på så sätt även minska 

påverkan på miljön då leveranserna blir större men färre. Ekonomin i företaget kan fortsätta 

hålla sig stabil tack vara de upphandlingar som slöts vid uppstart av centralen vilket gör att de 

olika förvaltningarna endast använder sig av aktuell omlastningscentral.  

Hur stor fokus omlastningscentralen har på miljön beror på hur ekonomin ser ut och hur långt 

man kommit i sitt arbete i att bli självfinansierade samt ledningen hos centralen. De kostnader 

de har är vanliga kända kostnader som till exempel lokalkostnader, el och vatten, städning 

inköp och personal kostnader. Eskilstuna har fler anställda, detta beror på att de får hantera 

större volym av gods. Sedan så hyr Eskilstuna omlastningscentral lastbilar och distributörer.  

5.5 Diskussion 
 

För att främja en hållbar utveckling så behövs det enligt Campbell tre saker, socialhållbarhet, 

miljömässighållbarhet och ekonomiskhållbarhet. Dessa tre är beroende av varandra och 

tillsammans avgörande för en hållbar utveckling. Dålig ekonomi gör att fokus på miljön blir 
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låg, detta kommer i sin tur påverka den sociala hållbarheten. Införande av 

omlastningscentraler har visat sig vara ett effektivt verktyg som ger ökad utnyttjandegrad av 

transportfordon vilket minskar andelen transportfordon på vägarna och på så sätt minska 

trängsel, buller, transportkostnader samt avgasutsläppen i städerna. Nackdelen med en 

omlastningscentral är att hanteringen av godset ökar i samband med omlastningen vilket ökar 

risken för skador på godset och personal som hanterar godset. En annan nackdel är att 

leveransprecisionen försämras då varorna inte levereras till kund utan till en central där 

varorna eventuellt kan stå under en kortare period i väntan på att övriga leveranser till aktuell 

kund ska anlända. Detta går emot Just- in-time principen där målet är att producera och 

leverera varor i rätt tid, rätt kvantitet, vid rätt plats och rätt tidpunkt. Arbete enligt JIT-

principen innebär att fler transportfordon befinner sig på vägarna med en oförändrad mängd 

gods. Detta ökar belastningen på miljön och den sociala hållbarheten städerna.  

För att främja en hållbar citylogistik så bör fler kommuner införa omlastningscentraler då 

dessa bevisligen ger många positiva effekter. Här kan kommunerna agera som förebilder och 

ständigt ha en miljö och socialhållbarhetstänk. Ur ett ekonomiperspektiv så har det visat sig 

vara lönsamt med omlastningscentraler och här kan politiker genom ekonomiskt stöd hjälpa 

centraler för att stärka även miljötänket hos dessa. Jag anser även att det ska aktörer som gör 

rätt för sig och ständigt utmanar för en hållbarutveckling bör belönas och lyftas fram.  

Crainic et al. (2009) skriver, för att lösa utmaningarna för en hållbar citylogistik så krävs det 

förståelse och samarbete mellan myndigheter, näringsliv, transportföretag och landets 

medborgare. Kommunens förvaltningar har tillsammans gått ihop och använder sig av 

omlastningscentralerna i respektive kommun. Mottagarna får kompromissa med leverans 

pressionen och ta emot större leveranser istället för många små och på så vis minska 

transporterna.   
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6. Slutsats  
 

 

 

I detta avsnitt kommer rapportens frågeställning att besvaras utifrån mina egna slutsatser 

efter att ha studerat teori och empiri. Rapportens frågeställning är: 

 Hur kan en omlastningscentral bidra till hållbar citylogistik och vilka hinder finns 

det? 

Under arbetets gång har det blivit tydlig hur social, ekonomisk och miljömässighållbarhet är 

beroende av varandra och hur dessa tillsammans kan bidra till en hållbar citylogistik. Medan 

utmaningen för en hållbar utveckling är logistiken, teknologin och politiken, dessa tre är högst 

avgörande för en hållbar citylogistik. Dessa behövs för att underlätta arbetet med hjälp av ny 

effektivare teknik samtidigt som politiken kan stötta och skapa rätt förhållanden för en 

fungerande citylogistik.  

Omlastningscentraler har visat sig vara ett effektivt verktyg för att bidra till en hållbar 

citylogistik, med positiva effekter samtliga tre hörnstenar enligt hållbarhetsprincipen. 

Samlastning i omlastningscentraler gör att lastutrymmet i transportfordonen maximeras, färre 

fordon behöver på så vis färdas inne i staden. Omlastning möjliggör även omlastning av varor 

i mindre fordon vilket gör att färre lastbilar färdas inne i staden. Detta gör att miljöpåverkan i 

form av utsläpp minskar inne i staden, samtidigt minskar risken för olyckor, bullernivån sänks 

vilket ger en trevligare stadsmiljö. Med hjälp ruttplanering som komplement kan 

transporterna i städerna optimeras och bidra positiva effekter på samtliga tre hörnstenar i 

hållbarhetsprincipen.  

Förutom alla miljömässiga och sociala fördelar som omlastningscentralen kan bidra med har 

det även visat sig vara ekonomiskt hållbart. I samband med intervjuerna har det framkommit 

vissa ekonomiska svårigheter vid uppstart av centralen men att det efter en period även finns 

möjligheter att uppnå även ekonomisk hållbarhet. Ekonomin hos en omlastningscentral har 

visat sig vara högst avgörande för dess överlevnad och ses som ett hinder för en god 

hållbarhet hos en omlastningscentral. Här är det viktigt att det finns stöd från politiken som 
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stöttar. Slutligen så utvecklas teknologin med stormsteg men ses fortfarande ett hinder då det 

ännu forskas kring energisnåla och miljövänliga transportfordon. 

Sammanfattningsvis så bidrar omlastningscentraler till hållbar citylogistik genom tre 

hörnstenar, social, ekonomisk och miljömässighållbarhet. Dessa är beroende av varandra och 

måste uppnås för att åstadkomma en hållbar citylogistik. Hindren och utmaningen för en 

hållbar citylogistik är då teknologin, politiken och logistiken. En mix av dessa är högst 

avgörande för en hållbar citylogistik. 
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Bilagor 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 

 Kan du berätta lite kort om dig själv samt ditt yrkes bakgrund? 

  

 Vart jobbar du och vad är din befattning i företaget? 

 

 Centralen där du arbetar idag, är det en kommunal, privat ägd eller är det flera aktörer 

som driver den tillsammans?  

 

 

 

 Vad har kommunen haft för roll i omlastningscentrallen? Har de varit delaktiga på 

något sätt?  

 

 När startades centralen och vilka typer av kunder arbetar ni med?  

 

 Hur stor är omlastningscentralen till yta? Hur många anställda har ni totalt?  

 

 Hur tycker du att den omlastningscentral du jobbar på fungerar idag?  Vilka fördelar 

och nackdelar har ni och vilka svårigheter stöter ni på i ert dagliga arbete? 

 

 Vilka är de viktiga framgångsfaktorerna för en lyckad omlastningscentral? Motivera. 

 

 

 

 På vilket sätt mäts ert miljöarbete och vilka mål har ni? 

 

 Hur många lastbilar har ni? Vad använder ni för bränsle för fordonen? 

 

 Vilken metod använder ni er av i omlastningscentralen för att skapa rutter?  

 

 

 

 Hur ser ekonomin ur? Är ni självförsörjande, eller har ni ett positivt kassaflöde? 

 

 Hur viktigt är det att ha självfinansierande omlastningscentraler? Motivera. Finns det 

idéer hur man kan lösa detta problem? 

 

 Hur påverkar kommunen en omlastningscentral med finansiering? 

 Av vem får ni betalt för tjänsten som er omlastningscentral erbjuder? Betalar 

leverantören eller betalar de olika förvaltningarna (mottagarna)? Hur mycket får ni och 

hur sätter ni priser?  
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 Vilka fasta kostnader finns det? 

 

 

 

 Vilka informationsstöd har ni? 

 

 Hur är er central placerad idag, hur viktig är placeringen av en omlastningscentral rent 

geografiskt? Motivera. 

 

 Om du fick välja att placera om omlastningscentralen idag, hade du valt samma plats 

eller förändras förutsättningarna hela tiden? Om nej, varför? 

 

 Tycker du generellt att omlastningscentraler är en fungerande lösning till citylogistik? 

 

 

 


