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Förord 

Det här examensarbetet skrivs inom programmet Industriell Ekonomi och Logistik, vid Högskolan i 

Skövde. Arbetets ämnesområde är logistik och omfattar 15hp. Examensarbetet som är den 

avslutande delen av utbildningen, har som syfte att ge studenten kunskaper i att identifiera, 

analysera och problematisera ett valt ämne, vilket är en del av målsättningen i kursplanen.   

Denna studie utfördes under vårterminen 2018, med vissa inslag under hösten 2017. Då arbetet har 

pågått under en längre tidsperiod har det varit viktigt att planera sin tid, arbeta kontinuerligt samt att 

utöva god samarbetsförmåga mot varandra. Inom studien har de tidigare kurserna inom programmet 

på högskolan varit väldigt användbara, dock har en hel del nya kunskaper ackumulerats under 

arbetets gång. En av de intressantaste aspekterna under arbetet har varit de diskussioner som 

uppstått mellan författarna och med handledare. Det står klart att ämnesområdet kan diskuteras ur 

många perspektiv. Trots olika perspektiv under arbetets gång har vi känt oss trygga med varandras 

kunskap, erfarenheter och förmåga att samarbeta för arbetets bästa.  

Arbetet har utförts i samarbete med Volvo GTO i Skövde och vi vill börja med att rikta ett stort tack 

till dem, för förtroendet de gett oss. Särskilt vill vi tacka vår handledare på Volvo, Gunnar Bäckstrand 

som stöttat oss i arbetsprocessen, vidare vill vi tacka Karl Öberg och Peter Östh för data de försett 

oss med. Vi vill också passa på att tacka skiftledare, lagledare, truckförare och övrig personal som 

bidragit och stöttat oss i arbetet.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare under examensarbetet, Sandor Ujvari, din input har 

varit väldigt värdefull. Ett tack riktas även till all personal på högskolan som under de här tre åren 

delat med sig av sin kunskap till oss under utbildningen.  

 

Skövde, Maj 2018. 

Erik Dahlberg och Weronica Fohlén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Sammanfattning 

Allt fler organisationer väljer att jobba med hållbar utveckling, på grund av att det kan ses som en 

konkurrenskraft. Att arbeta med hållbar utveckling kan innefatta att utföra hållbarhetsutvärderingar, 

vilket kan göras genom metoden LCSA analys. Syftet med det här arbetet är att utvärdera och 

analysera ett producerande företags nuvarande klimatpåverkan sett till koldioxidekvivalentutsläpp 

från intern materialhantering som sker med dieseltruckar. Vidare syftar även arbetet till att visa hur 

en hållbarhetsutvärdering kan utföras för att påvisa ekologisk, ekonomisk samt social påverkan. I 

arbetet utförs en hållbarhetsutvärdering av trucksystem, för att identifiera det teoretiskt bästa 

alternativet, i jämförelse med ett fallföretags nuläge. Den metod som används för 

hållbarhetsutvärderingen är LCSA analys. Utöver resultatet från hållbarhetsutvärderingen tas även 

hänsyn till gränssnittet mellan teoretiskt och praktiskt bästa trucksystemalternativ.  

Fallföretaget Volvo GTO i Skövde, har i dagsläget 18 dieseldrivna motviktstruckar, vilka har olika 

kapacitet och varierande arbetsuppgifter. Det nuvarande drivmedlet för samtliga truckar är Diesel 

Mk1. Fallföretagets flöden i dagsläget ställer generellt höga krav på truckarnas tekniska kapacitet 

gällande exempelvis åkhastighet, körning i uppförslutning, dragkraft samt lyft- och sänkhastighet. De 

18 dieseltruckarna bidrog under år 2017 med ett klimatpåverkande utsläpp om cirka 237 ton 

koldioxidekvivalenter, sett till hela livscykeln för Diesel Mk1 samt truckflottans totala drifttider.  

Gällande hållbarhetsutvärderingen LCSA analys, utförs den på trucksystem drivna av Diesel Mk1, 

HVO-Diesel, blybatterier samt litiumjonbatterier inom kapaciteterna 3,5, 5 och 8 ton. Analysen tar 

hänsyn till de tre pelarna inom hållbar utveckling.  Vidare tas hänsyn till trucksystemens tekniska 

specifikationer, vilket jämförs mot den nuvarande dieseltruckflottan. Generellt kan en lägre teknisk 

prestanda ses hos de eldrivna trucksystemen, vilket kan påverka möjligheten att implementera de 

hos fallföretaget. Teoretiskt lägst ekologisk och social påverkan kan ses hos de litiumjonbatteridrivna 

trucksystemen, lägst påverkan inom den ekonomiska pelaren har blybatteridrift. Ställt mot 

fallföretagets nuvarande flöden och behov, rekommenderar författarna HVO-Dieseldrivna 

trucksystem, då de har samma tekniska kapacitet samt lägre ekologisk och social påverkan. 

Avgränsningar har gjorts för analyserna i rapporten, gällande processgränser och påverkande 

faktorer. För framtida hållbarhetsutvärderingar rekommenderar författarna att större processgränser 

och fler påverkande faktorer tas hänsyn till, för att identifiera samtlig påverkan inom pelarna. I 

rapporten återfinns exempel på påverkan utanför valda processgränser, såsom utsläpp som påverkar 

över tid och exploatering. Under arbetets gång har informationsgap uppmärksammats inom olika 

områden. När det gäller forskning kring hållbarhetsutvärderingar saknas beprövade metoder. Därför 

efterfrågas enklare analysmetoder inom hållbar utveckling. Gap i forskning angående truckteori är 

något som också uppmärksammats. 

Nyckelord: Hållbarhetsutvärdering, LCSA, LCA, LCC, SLCA, trucksystem, koldioxidekvivalentutsläpp  
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Abstract  
The amount of organizations that choose to work with sustainability is increasing due to the potential 

competitiveness it causes. Working with sustainability may include sustainability evaluations, which 

can be done through the LCSA analysis method. The purpose of this report is to evaluate and analyze 

a manufacturing company's current climate impact due to carbon dioxide equivalent emissions from 

diesel-powered forklifts within internal material handling. Further, the report aims to illustrate how a 

sustainability evaluation can be conducted to identify ecological, economic and social impact. In the 

report, a sustainability evaluation of forklift systems is performed to identify the theoretically best 

alternative, compared to a case company's current situation. The method used for the sustainability 

evaluation is LCSA analysis. In addition to the results of the sustainability evaluation, the interface 

between theoretically and practically best forklift system alternatives is considered.  

The case company Volvo GTO in Skövde, currently have 18 diesel-powered forklifts, which have 

different capacities and functions. The current fuel for all forklifts is Diesel Mk1. The flows today 

generally set high demands on the forklifts technical capacity, for example on, travel speed, climbing 

ability, traction force and lifting and lowering speed. In the year 2017, the 18 diesel-powered forklifts 

contributed with a climate impact of approximately 237 tonnes of carbon dioxide equivalents, 

considering the entire life cycle of Diesel Mk1 and the forklift fleets total run time.  

Regarding the sustainability evaluation LCSA analysis, it is performed on forklift systems powered by 

Diesel Mk1, HVO-Diesel, lead acid batteries and lithium-ion batteries within the capacities 3.5, 5 and 

8-tonne. The analysis considers the three pillars of sustainability. Further, the technical specifications 

of the forklift systems are considered and compared with the current diesel-powered fleet. 

Generally, a lower technical capacity can be seen in the electric forklift systems, which may affect the 

ability to implement those at the case company. Theoretically lowest ecological and social impact can 

be seen within the lithium-ion battery-powered forklift systems, the lowest impact on the economic 

pillar is seen in the lead acid battery systems. Based on the case company's current flows and 

demands, the authors recommend HVO-Diesel-powered forklift systems, as they have the same 

technical capabilities as well as lower ecological and social impacts. 

Limitations has been set for the reports analyzes, regarding process boundaries and impact 

indicators. For future sustainability evaluations, the authors recommend that wider process 

boundaries and more impact indicators are applied to identify the total impact within the pillars of 

sustainability. The report comprehends examples of impact beyond selected process boundaries, 

such as emissions affecting over time or exploitation. During the progress of this report, information 

gaps have been discovered in different areas. Regarding research of sustainability evaluations, 

proven methods are lacking. Therefore, established methods for evaluation are desired. A gap in 

research of forklift theory has also been noted. 

Key words: Sustainability evaluation, LCSA, LCA, LCC, SLCA, forklift systems, co2 equivalent 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet i rapporten beskriver generell problembakgrund, fallföretagets perspektiv på 

problematiken, arbetets målsättning samt den hållbarhetsutvärdering som utförts i arbetet. Vidare 

redogörs för arbetets syften och problemformuleringar samt rapportens disposition.   

1.1 Problembakgrund 
I takt med att människors medvetande ökar om den negativa miljö- och klimatpåverkan som den 

vardagliga konsumtionen bidrar med har kravet på att företag arbetar med hållbar utveckling ökat. 

Med hållbar utveckling avses att kunna tillfredsställa dagens behov utan att riskera att 

nästkommande generationer inte kan tillfredsställa sina behov, det avser också att säkerställa 

jordens överlevnad (Brundtland, 1987). Inom hållbar utveckling talas det ofta om tre pelare, vilka är 

ekologiska, ekonomiska samt sociala pelarna. Den ekologiska pelaren tar upp aspekter som berör 

miljö- och klimatpåverkan, exempelvis försurning av vatten samt global uppvärmning. Den 

ekonomiska pelaren syftar i grunden till alla ekonomiska beslut, två exempel är ekonomisk tillväxt 

inom organisationer samt god affärsetik. Inom den sociala pelaren talas det om två perspektiv, det 

interna- och externa perspektivet för en organisation. Det interna perspektivet berör frågor såsom 

arbetsmiljö och jämställdhet inom organisationen. Det externa perspektivet belyser det ansvar som 

organisationer har i det närområde de verkar i, dvs. att ta ansvar för både anställda, deras familjer 

och de samhällen som påverkas av organisationen, olika typer av välgörenhet nämns även i det 

externa perspektivet. (Harris, 2000) 

Det ökade behovet av hållbar utveckling har påverkat hur organisationer verkar på marknaden, då 

samhället efterfrågar hållbar utveckling (Poveda & Lipsett, 2011). I dagsläget finns det vissa lagar som 

påtvingar hållbarhetsarbete inom organisationer, exempelvis vissa miljökrav och arbetsmiljökrav. 

Därmed är det inte lagstadgat att arbeta fullt ut med hållbar utveckling, detta gör att företag har en 

valmöjlighet i hur stort ansvar de vill ta. Många organisationer har idag insett att den ökade 

efterfrågan på hållbar utveckling kan användas som en konkurrensfördel. En svårighet i arbetet med 

hållbar utveckling kan vara att hitta balans i pelarna, dvs. kostnader för hållbar utveckling kontra 

potentiella framtida intäkter. (Saeidi et al., 2015) 

För att förmedla organisationens hållbarhetsarbete kan hållbarhetsredovisningar användas, vilket är 

en icke-finansiell redovisningsmetod där organisationens hållbarhetsarbete lyfts fram. I Sverige och i 

vissa europeiska länder är det lagstadgat för företag med en viss omsättning samt ett visst antal 

anställda att publicera en årlig hållbarhetsredovisning. (Riksdagen, 2016) Det finns normer för hur 

denna redovisning ska se ut samt vad den ska innehålla, dock är den till stor del frivillig i sitt 

utförande, därmed väljer organisationer att ofta lyfta fram det som har gått bra under 

redovisningsåret (GRI, 2011).  

Volvokoncernen är en av de organisationer som enligt lag måste publicera en årlig 

hållbarhetsredovisning. Som en del i sitt hållbarhetsarbete ingick Volvokoncernen som den första 

fordonstillverkaren i världen i ett femårigt samarbete med världsnaturfondens (WWF) globala 

klimatprogram Climate Savers år 2010. År 2015 valde Volvokoncernen att förlänga samarbetet i 

ytterligare fem år. Målet med samarbetet är att leda transportsektorn mot en koldioxidneutral 

framtid, den första samarbetsperioden 2010–2015 minskade Volvokoncernen sitt koldioxidutsläpp 

med 40 miljoner ton. Minskningen är beräknad på hela livscykeln för deras produkter, dvs. 
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koldioxidutsläpp från produktion till utskrotning av lastbil. Det förlängda samarbetet gäller fram tills 

år 2020 och målet för den perioden är att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 40 miljoner ton. 

För att Volvokoncernen ska kunna ligga i framkant både inom hållbar utveckling samt försäljning av 

nya produkter, gäller det att hitta en balans där marknaden är mogen att ta emot nya produkter. Det 

innebär att även om koncernen har viljan att utveckla hållbarhetsarbetet snabbare måste andra 

intressenter också bidra till denna utveckling. De andra intressenterna kan exempelvis vara 

lagstiftare, forskare, kunder samt tillverkare av bränslen. Viljan att arbeta med hållbar utveckling 

finns även hos de andra intressenterna, men de kan ha olika tidshorisont för utvecklingen. (WWF, 

2018) 

En del av Volvokoncernens koldioxidutsläpp från produktionen uppstår via interna transporter, där 

transporterna i dagsläget delvis sker med dieseltruckar. Interna transporter kan ses som intern 

materialhantering, där arbetsuppgifter kan avse förflyttning av råmaterial, produkter i arbete, 

ingående material samt slutprodukter på olika produktionsanläggningar inom Volvokoncernen. 

Fordonen inom den interna materialhanteringen bör ha en viss prestanda för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Den prestanda fordonen behöver kan ses som tekniskt behov, där påverkande 

faktorer kan vara flöden, fabrikslayout, variationer i produktionen samt geografiska avstånd. (Jonsson 

& Mattsson, 2008, s.82) 

I det här arbetet är ett av uppdragen att kartlägga koldioxidutsläppet från dieseltruckar inom den 

interna materialhanteringen gällande Volvo GTO´s motorfabrik i Skövde. I Skövdefabriken används i 

dagsläget 18 stycken dieseltruckar med varierande kapacitet, med olika arbetsuppgifter, där den 

befintliga dieseltruckflottan uppfyller det nuvarande tekniska behovet. Som en del i arbetet ingår 

även att jämföra det nuvarande koldioxidutsläppet med alternativa materialhanteringslösningars 

potentiella koldioxidutsläpp sett över en livscykel samt att utvärdera samtliga valda alternativa 

lösningar utifrån de tre pelarna inom hållbar utveckling. När det gäller alternativa lösningar kommer 

trucksystem drivna av HVO-Diesel, blybatteri- samt litiumjonbatterier att utvärderas och jämföras 

mot den befintliga dieseltruckflottan driven av Diesel Mk1, där trucksystem avser motviktstruck samt 

den utrustning som krävs för att driva den. För att ett trucksystem ska kunna ses som ett 

implementeringsbart alternativ hos fallföretaget bör systemet uppfylla det nuvarande tekniska 

behovet, exempelvis truckarnas lyfthastighet eller åkhastighet. Uppfylls inte det tekniska behovet 

kan detta medföra tidsförluster. Anledningen till att trucksystem med olika förnyelsebara drivmedel 

studeras är för att den största potentiella minskningen av klimatpåverkan kan ske vid byte från fossilt 

drivmedel till ett förnyelsebart (Björklund, 2013, s. 116).  

1.2 Hållbarhetsutvärdering i arbetet 
För att utföra utvärderingen av det nuvarande koldioxidutsläppet samt jämförelsen mellan de valda 

trucksystemen utifrån hållbar utveckling har en hållbarhetsutvärdering gjorts. Målet med 

hållbarhetsutvärderingen är att identifiera det teoretiskt bästa trucksystem alternativet, utifrån de 

tre pelarna.  

Den hållbarhetsutvärderingsmetod som utförs i arbetet är Life Cycle Sustainability Assessment 

(LCSA). Inom LCSA återfinns metoder för att utvärdera de tre pelarna inom hållbar utveckling, dock är 

LCSA inte en fullt utvecklad metod. Vid utförandet av de olika analyserna inom LCSA kan olika 

processgränser ses samt olika påverkande faktorer väljas att identifieras. Vid utförda analyser av 
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påverkan inom de tre pelarna bör en sammanvägning av resultaten ske, för att identifiera det 

teoretiskt bästa alternativet. (Finkbeiner et al., 2010) 

Gällande utvärdering av den ekologiska pelaren kan livscykelanalys (LCA) användas inom ramen för 

LCSA. En livscykelanalys är en metod som kartlägger och utvärderar ekologisk påverkan från vald 

process. (Finkbeiner et al., 2010) I det här arbetet används publicerade livscykelanalyser för att 

identifiera klimatpåverkan från olika drivmedelsalternativ. Den indikator som utvärderar 

klimatpåverkan i arbetet är koldioxidekvivalentutsläpp. De processgränser som anlagts för LCA är 

Vagga till Grav, dvs. från utvinning av råmaterial via användning till utskrotning av produkt, där de 

alternativa drivmedlens klimatpåverkan jämförs mot fallföretagets nuvarande 

koldioxidekvivalentutsläpp från den befintliga interna materialhanteringen. Finkbeiner et al. (2010) 

anser dock att alla klimat- och miljöpåverkande indikatorer inom den studerade processen bör 

identifieras vid utförandet av livscykelanalyser. 

Utvärdering av den ekonomiska påverkan inom LCSA kan utföras via en livscykelkostnadsanalys (LCC), 

där den ekonomiska påverkan från en produkt eller process studeras. Det finns fler än ett 

tillvägagångssätt att utföra en LCC, dock har samtliga analyser samma målsättning, att identifiera alla 

kostnader som ett beslut kan bidra med under produktens eller processens livstid. (Finkbeiner et al., 

2010; Poveda & Lipsett, 2011) I arbetet används livscykelkostnadsanalys för att utvärdera ekonomisk 

påverkan från de valda trucksystemsalternativen. Processgränsen för analysen har avgränsats till 

processen Volvo, dvs. utvärdera totalkostnaden för att investera och driva de olika trucksystemen. 

För att utvärdera hållbar utveckling fullt ut rekommenderas dock att processgränserna Vagga till Grav 

används även vid utförandet av LCC analyser. (Finkbeiner et al., 2010)  

Även inom den sociala pelaren återfinns flera metoder för att utvärdera påverkan utifrån LCSA, i det 

här arbetet används social livscykelanalys (SLCA), vilket anses vara en av de mer etablerade 

metoderna. (Finkbeiner et al., 2010). Vid utförandet av en social livscykelanalys rekommenderas det 

att processen Vagga till Grav anläggs samt att många olika påverkande faktorer studeras, för att 

belysa så stor påverkan som möjligt inom processen (Benoît, 2010, s.33). I det här arbetet studeras 

fyra olika faktorer, som kan påverkas vid implementering av de trucksystemalternativen. De fyra 

valda indikatorerna är säkerhet, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö samt förändringsbenägenhet. 

Enbart processen Volvo beaktas, där påverkan på medarbetare och truckförare ligger i fokus.  

I arbetet har en ansats gjorts att utföra en LCSA analys, för att kunna utföra analysen har 

avgränsningar av processgränser, påverkande faktorer samt utförandet av de ingående metoderna 

gjorts. Vid utförandet av en LCSA analys bör även som nämnt en sammanvägning utföras, vilket inte 

utförts i rapporten. Det finns flertalet metodansatser för att utföra sammanvägning av resultatet, 

metoderna är dock komplexa att utföra då både kvalitativa och kvantitativa data ofta används. 

(Finkbeiner et al., 2010; Poveda & Lipsett, 2011) I det här arbetet förs istället ett resonemang om de 

olika resultaten samt en problematisering kring resultatens betydelse.  Både resonemang och 

problematisering utgår ifrån fallföretagets nuläge. Utöver ansatsen att göra en LCSA analys återfinns 

ett kritiskt analysinslag i rapporten. Den kritik som diskuteras i denna analysdel är risken att missa 

viktig information vid avgränsningar, då de utförda LCSA analyserna har snävt avgränsade 

processgränser samt få faktorer belyses inom dem. Denna kritik kan även ses som en riktlinje om 

andra önskar att utföra LCSA analyser.      
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1.3 Syfte och problemformulering 
Det primära syftet med rapporten är att analysera och utvärdera ett producerande företags 

klimatpåverkan med avseende på koldioxidekvivalentutsläpp från intern materialhantering som sker 

med dieseltruckar. Vidare ska arbetet utföra en hållbarhetsutvärdering av alternativa trucksystem, 

där ekologi, ekonomi samt social påverkan tas hänsyn till. Syftet med hållbarhetsutvärderingen är att 

identifiera det teoretiskt bästa trucksystemet baserat på de tre pelarna. Slutligen syftar rapporten 

även till att belysa problematik med hållbarhetsutvärderingar samt de problemställningar som kan 

uppstå i gränssnittet mellan det teoretiskt och praktiskt bästa trucksystemalternativet.  

Analyserna och utvärderingen kommer att utföras vid fallföretaget Volvo GTO´s motorfabrik i 

Skövde. Volvokoncernen önskar att minska sina klimatpåverkande utsläpp från produktionen, för att 

nå utsläppsmålet som de tillsammans med WWF satt upp. Anledningen till analyser och 

utvärderingar i det här arbetet avseende Skövdefabriken är att kartlägga den klimatpåverkan som 

fabrikens dieseltruckar bidrar med samt att utvärdera alternativa drivmedel och trucksystem till den 

interna materialhanteringen. I analyserna och utvärderingen kommer hänsyn tas till klimat-, 

ekonomi- och social påverkan, jämfört mot fallföretagets nuläge. De problemformuleringar som valts 

i arbetet är:   

- Vilken klimatpåverkan har en dieseldriven truckflotta inom intern materialhantering? 

- Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en befintlig dieseldriven 

truckflotta utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? 

 

1.4 Rapportens disposition 
I avsnittet metod återfinns hur arbetet har utförts, gällande metodansatser, projektplanering, 

utförandet av examensarbetet samt validitet.   

För att kunna utföra arbetets LCSA analys krävs ett teoretiskt och empiriskt underlag. Det teoretiska 

underlaget redogör för hur en LCSA analys i sin helhet bör utföras, hur LCSA analys kommer utföras i 

det här arbetet, påverkande faktorer inom intern materialhantering samt en teoretisk del om 

materialhanteringsfordon. Den presenterade teorin anses i arbetet kunna påverka olika faktorer 

inom de tre pelarna.  

Det empiriska avsnittet i arbetet har delats upp i två delar, där del 1 fokuserar på att beskriva 

fallföretagets nuläge, avseende dieseltruckflotta, produktionsverksamhet samt transportflöden inom 

den berörda interna materialhanteringen. Den andra delen av det empiriska avsnittet redogör för de 

trucksystemalternativ som har valts i arbetet, på vilka LCSA analyser kommer utföras. Information 

kring trucksystemens ekologiska, ekonomiska samt sociala påverkan belyses i avsnittet samt 

respektive trucksystems tekniska specifikationer och prestanda. Denna empiri kommer sedan att 

jämföras mot den befintliga dieseltruckflottan i arbetets analysdel. I empiriavsnittet återfinns även 

en intervjustudie med fallföretagets truckförare som syftar till att belysa den sociala påverkan vid ett 

eventuellt byte av trucksystem.  

I likhet med empiriavsnittet är det analytiska avsnittet i arbetet uppdelat i flera delar. Den första 

analytiska delen i arbetet syftar till att utreda fallföretagets nuvarande klimatpåverkan från den 

befintliga dieseldrivna truckflottan, som ska besvara arbetets första problemfråga. För att utreda 

klimatpåverkan används en LCA analys för Diesel Mk1, där totalt koldioxidekvivalentutsläpp beräknas 
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utifrån fallföretagets nuvarande drifttider. Dieselåtgång för fallföretagets nuvarande truckflotta 

baseras på produktfaktablad tillhandahållet av truckleverantör. Samtlig information till analysen 

utgår från den teoretiska referensramen samt den första delen av empiriavsnittet.  

I den andra analysdelen utförs LCSA analyser för att identifiera ett teoretiskt bästa alternativ bland 

de trucksystem som valts för arbetet med hänsyn till respektive pelare, utan sammanvägning. 

Informationsunderlag till LCSA analysen utgörs av den teoretiska referensramen samt hela 

empiriavsnittet. I analysavsnittet förs även ett resonemang kring de valda trucksystemens tekniska 

specifikationer ställt mot fallföretagets tekniska behov. Även olika problemställningar utifrån 

fallföretagets nuvarande flöden lyfts fram. Den andra analysdelen berör arbetets andra 

problemfråga.  

I det avslutande analysavsnittet framförs kritik mot de utförda LCSA analyserna samt generell kritik 

mot LCSA analyser. Kritiken avser att belysa vikten av att se påverkan inom hela processen ”Vagga till 

Grav” och inte endast påverkan inom delprocesser. Vidare ämnar avsnittet att beröra vikten av att se 

hur faktorer påverkar inom ett längre tidsperspektiv. Information i den sista analysen har 

sammanfattats ur teoretisk referensram samt empiriavsnitt.  

I diskussion, resultat och slutsats kommer arbetet att redogöra för analysresultat samt ge svar på 

ställda problemfrågor. I diskussionen återfinns ett resonemang kring den problematik som 

författarna uppmärksammat under studien. I slutsatsen ses en rekommendation gällande alternativ 

till nuvarande trucksystem hos fallföretaget, baserat på teoretiskt bästa resultat från LCSA analysen 

samt det praktiskt bästa trucksystemet baserat på fallföretagets nuvarande tekniska behov. I 

slutsatsen ges även rekommendationer till vad som bör beaktas vid utförandet av en liknande 

hållbarhetsutvärdering.  Vidare uppmanar författarna till framtida forskning och utvärdering av valda 

områden. 

2 Metod 
Det här avsnittet avser att redogöra för den metodansats som valts för utförandet av 

examensarbetet samt för projektplanering, utförande av examensarbetet och arbetets validitet.  

2.1 Metodansats 
Det här examensarbetet är en fallstudie på Volvo GTO´s motorfabrik i Skövde. En fallstudie innebär 

att undersöka ett fenomen utifrån sina verkliga förhållanden. Vid utförandet av en fallstudie ges 

möjligheten att anlägga en holistisk ansats på det studerade fenomenet, dvs. se helheten. (Yin, 2014, 

s.4) Valet att utföra en fallstudie gjordes då arbetets två problemfrågor besvaras mot fallföretagets 

nuläge. Då de besvaras mot fallföretaget har fallspecifika data använts vid hållbarhetsutvärderingen, 

vilket ökade analysens detaljnivå. Ett av arbetets syften är att den här studien ska kunna utgöra ett 

underlag för andra som önskar att utvärdera en dieseltruckflotta, vilket även argumenterar för att en 

fallstudie är passande, då fallstudier kan ligga till grund för att ge mer generell kunskap samt för 

framtida forskning (Wallén, 1993, s.105). 

Arbetet är utfört främst utifrån en kvalitativ metodansats. En kvalitativ metodansats innebär att 

sammanställa, tolka och bidra med information som senare kan användas av olika intressenter. 

Denna information kan ge intressenterna en vidare generell förståelse för ett fenomen. (Alvehus, 

2013, s.22) Valet av kvalitativ metodansats gjordes utifrån fallföretagets önskan att få mer 
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information gällande klimatpåverkan från deras dieseltruckflotta samt teoretisk påverkan från 

alternativa trucksystem. Inom arbetet kan även kvantitativa inslag återfinnas, då det inte är 

ointressant med exempelvis samband och relevanta data vid utförandet av en kvalitativ studie. Alla 

kvantitativa inslag tolkas emellertid kvalitativt i arbetet.  

I arbetet har en abduktiv ansats anlagts, vilket innebär att arbetet har växlat mellan teoretiska och 

empiriska reflektioner (Alvehus, 2013, s.109). Den abduktiva ansatsen kan ses genom arbetet med 

den teoretiska referensramen samt rapportens empiriavsnitt. Vid arbetets start påbörjades ett 

mindre empiriskt arbete, för att få en bakgrund till fallföretaget och de frågeställningar arbetet skulle 

beröra. Vidare samlades teoretiskt material in till den teoretiska referensramen. Parallellt med den 

teoretiska insamlingen utvecklades det empiriska avsnittet. För att få den teoretiska referensramen 

att stödja den slutgiltiga empirin har teoriavsnittet modifierats och utvecklats över tid. Anledningen 

till valet av abduktiv ansats är arbetets två frågeställningar, där den första frågeställningen bygger på 

en empirisk insamling av fallföretagets nuläge, där teoriavsnittet byggdes upp sekundärt. I den andra 

frågeställningen som besvaras mer generellt samlades det teoretiska underlaget in parallellt med den 

empiriska insamlingen. Där val av trucksystem i teoriavsnittet baseras på fallföretagets nuvarande 

trucksystem i empiriavsnittet.   

2.2 Projektplanering och utförande av examensarbetet 
Inför det här examensarbetet har under hösten 2017 kontakter tagits med Volvo GTO i Skövde, där 

syftet var att undersöka möjligheter till ett eventuellt samarbete. Vid ett av mötena hos Volvo 

tillhandahölls ett lämpligt projektförslag, där kort bakgrund till det här arbetet gavs. Detta 

projektförslag studerades under hösten och utmynnade i en fördjupningsrapport om 6 HP, som 

skrevs i samband med kursen E-logistik G2F. Den fördjupningsrapport som skrevs ligger till grund för 

det fortsatta samarbetet med Volvo GTO i Skövde.     

I början av examensarbetet hölls uppstartsmöten med Högskolan i Skövde samt med Volvo GTO i 

Skövde. Dessa möten syftade till att diskutera syfte, problemfrågor, arbetets omfång, avgränsningar 

samt önskat resultat. Efter dessa möten gjordes en projektplanering med en tidsplan, för de olika 

delarna i arbetet. Ganttschemat i tabell 1 ses den planerade tidsram som arbetet i sin helhet 

omfattar samt de olika områdenas tidsplanering. Gråa fält påvisar planerad tid, gröna fält redovisar 

färdigställande av respektive område.  

Tabell 1 Ganttschema projektplanering med en tidsplan 

Område 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sammanf.                                     

Inledning                                     

Metod                                     

Teori                                     

Empiri                                     

Analys                                     

Diskussion                                     

Slutsats                                     
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Parallellt med det här examensarbetet har en kurs benämnd metod, teori och praktisk tillämpning 

inom logistik genomgåtts. Målet för denna kurs är att utgöra ett stöd för examensarbetesprocessen. I 

början av denna kurs uppmanades till att skriva en rårapport om examensarbetets inledning och 

metod. Godkänt på denna rårapport krävdes för att få påbörja examensarbetet, vilket därför initialt 

ligger som planerad tid i Ganttschemat. Rårapporten utgav en grund till arbetets inledning samt 

metod, de planerades att bli färdigställda vecka 15. I verkligheten färdigställdes de vecka 17 

respektive 18.  

Vid uppstarten påbörjades även efterforskningar till den teoretiska referensramen, där fokus initialt 

var att hitta studier på hållbar utveckling samt metoder för att utföra en hållbarhetsutvärdering. 

Flertalet vetenskapliga artiklar studerades och ett urval av dessa valdes för den teoretiska 

referensramen. Vidare söktes teorier kring de olika drivmedlen, truckar samt påverkande faktorer på 

den interna materialhanteringen. Teoriunderlag gällande drivmedel har hämtats från källor med 

varierande validitet. Vid efterforskningar inom områden gällande truckar som skulle utgöra den 

teoretiska referensramen, uppmärksammandes en problematik då vetenskapliga artiklar inom 

området var bristfälliga. Bristen på vetenskapliga artiklar inom området gör att valet av källor utgörs 

av svagare informationskällor såsom leverantörers information, debattartiklar samt olika hemsidor. 

Gällande teori kring den interna materialhanteringen har främst böcker studerats och använts.  

Tabell 2 Fördelning av informationskällor till teoretisk referensram 

 

I tabell 2 ses fördelningen mellan vetenskapliga artiklar, hemsidor, artiklar samt böcker som använts 

till den teoretiska referensramen. Med vetenskapliga artiklar avses artiklar som är granskade av 

forskare samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Med artiklar avses i arbetet övriga tryckta källor 

såsom tidningsartiklar eller företagsspecifika rapporter. Av de vetenskapliga artiklarna är 27 artiklar 

publicerade senare än år 2004 av totalt 31 valda vetenskapliga artiklar. De äldre källorna som valts till 

den teoretiska referensramen ämnar främst belysa ursprunget till hållbarhetsarbete. Av de hemsidor 

som använts är samtliga senare än år 2013. Gällande artiklar som teoretisk referensram stödjer sig på 

är endast tre artiklar publicerade före år 2009. Dessa artiklar har använts inom områden där ingen 

förändring skett över tid. De böcker som använts är tryckt efter år 2010.  
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Den empiriska insamlingen till arbetet startade vecka 4 och planerades att vara färdigställd vecka 14. 

Då arbetet baseras på information från fallföretaget Volvo GTO påbörjades kartläggning samt 

efterforskningar hos fallföretagets anläggning i Skövde redan vecka 4. Under arbetets första veckor 

utfördes observationer samt intervjuer för att få en bild av företagets verksamhet samt nuvarande 

situation. När denna grundläggande information samlats in påbörjades en kartläggning av 

fallföretagets fabriksområde, dieseltruckflotta samt dess flöden. För att kunna göra denna 

beskrivning av nuläget fick även empiri samlas in från fallföretagets truckleverantör, gällande 

dieselåtgång samt tekniska specifikationer. I den andra delen av empiriavsnittet redogörs för de olika 

trucksystemen arbetet tar hänsyn till och dess påverkan på de tre pelarna. Den empiriska 

insamlingen har skett genom telefonintervjuer med leverantörer, mejlkontakt med berörda parter, 

produktfaktablad från leverantörers hemsidor samt fakta från den teoretiska referensramen. Vidare 

har en intervjustudie med 20 truckförare gjorts på fallföretaget. På grund av svårigheter med att få 

kontakt med vissa berörda parter vid insamlingen av empirin, färdigställdes empiriavsnittet vecka 16.  

Arbetets analysavsnitt är uppdelat i tre delar, där del 1 och 2 besvarar arbetets frågeställningar. 

Tidsplaneringen för analysavsnitten planerades pågå mellan vecka 11–16, där planen var att påbörja 

och slutföra analyserna i ordning. Det första empiriavsnittet planerades att ligga till grund för 

Analysdel 1, vilket medförde att analysdelen kunde slutföras parallellt med att datainsamling till 

empiriavsnitt två påbörjats. Analysdel 2 bygger förutom på resultatet från Analysdel 1 även på 

arbetets andra empiriavsnitt. Insamlingen av empiriskt underlag till det andra empiriska avsnittet 

blev försenat, vilket påverkade möjligheten att slutföra Analysdel 2 enligt planeringen. Analysdel 3 är 

en ansats till att kritisera det egna arbetet utifrån teoretisk referensram, vetenskapliga metoder samt 

insamlad empiri. Analysdelen kunde slutföras med en veckas försening.  Både Analysdel 1 och 2 är en 

blandning av ett kvalitativt och kvantitativt utförande, då de data som används till analyserna 

genererar uträkningar samt bedömningar. Analysdel 3 utgör en kvalitativ analys.  

Utförandet av arbetets diskussionsavsnitt var planerat att utföras under samma vecka som 

resultatdelen. Under hela examensarbetet har diskussioner förts som delvis inspirerats av den 

utbildning författarna läser inom området industriell ekonomi och logistik. Paralleller har exempelvis 

dragits till tidigare kurser där intern materialhantering, flöden, kostnadsberäkningar samt logistisk 

problematisering berörts. Diskussionsavsnittet färdigställdes en vecka tidigare än planerat och är 

baserat på de diskussioner som förts under arbetets gång.  

Den avslutande delen i arbetet, resultat och slutsats, var planerad att författas vecka 19. Målet med 

avsnittet var att summera arbetet i sin helhet samt ge en generell bild av de olika resultaten utifrån 

problemfrågorna. Resultatet som presenteras utifrån den första problemfrågan, redovisas 

kvantitativt. För den andra problemfrågan redovisas resultatet från analysen i kvalitativa data. 

Resultat och slutsats färdigställdes vecka 17.  

Den tidsplan som i början av arbetet satts upp, följdes inte fullt ut. Delar såsom inledning, metod, 

teoretisk referensram, empiri samt analys visade sig ta längre tid än beräknat. Dock färdigställdes 

diskussion, resultat och slutsats tidigare än planerat. Tidsplanen var initialt snävt satt, detta för att 

driva på framfarten i arbetet. Beslutet att ha snäv tidsplan visade sig svårt då exempelvis 

empiriavsnittet påverkades av externa intressenter. Vidare kan tas lärdom inför andra liknande 

arbeten att informationsinsamling kan ta längre tid än planerat. Summerat för arbetet håller 

tidsplanen i sin helhet, då arbetet är färdigställt till uppsatt inlämningsdatum.   
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2.3 Arbetets validitet 
Alvehus (2013, s.123) nämner tre typer av validitet, Hantverksvaliditet, Kommunikativ validitet samt 

Pragmatisk validitet. Hantverksvaliditet bygger på att slutsatser och resultat framställs genom 

metodiskt arbete, där arbetets datainsamling och analyser ifrågasätts regelbundet under arbetets 

gång. I Kommunikativ validitet ifrågasätts den kunskapsansatsen författarna har genom dialog, där 

relevans och bärighet undersöks, denna dialog förs med forskningssamhälle, den undersöka gruppen 

eller allmänheten. Pragmatisk validitet innebär att kunskapen är så relevant att den kan brukas för 

att påverka olika delar av samhället.  

Validiteten i det här arbetet kan i nuläget stärkas utifrån teorin om hantverksvaliditet. I arbetet har 

datainsamling och analyser ifrågasatts regelbundet genom att information till arbetet såsom 

vetenskapliga artiklar samt intervjuunderlag från exempelvis leverantörer har granskats utifrån en 

kritisk synvinkel. De intervjuer som gjorts med leverantörer för att samla in fakta kring truckssystem 

har ifrågasatts, genom att ställa motfrågor under intervjuer samt att jämföra intervjusvar mot 

teoretiskt underlag för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av teorier och alternativa av 

trucksystem. Under arbetets gång har handledningsmöten med representanter från Högskolan i 

Skövde och med Volvo GTO i Skövde skett med jämna mellanrum. Dessa möten har syftat till att 

ifrågasätta arbetet samt att belysa data och analyser ur olika perspektiv. Mötena kan ses som en del 

av kommunikativ validitet, då kritik mot arbetet tagits hänsyn till vid färdigställande. Gällande 

pragmatisk validitet har ingen metodansats gjorts i arbetet, dock kan metoden ses relevant om 

exempelvis ett företag använder sig av arbetets resultat för att minska sin klimatpåverkan. Detta 

skulle då kunna påverka olika delar av samhället över tid.  

Som kritik mot arbetets validitet bör lyftas att mindre valida källor har använts i den teoretiska 

referensramen, främst gällande trucksystem. Valet att använda källorna gjordes då valida källor inte 

återfanns vid efterforskningar. I analysavsnittet kan kritik föras mot genomförandet av LCSA analyser, 

då rekommendationen inom forskningen säger att fullständiga analyser bör utföras. I detta arbete 

har avgränsningar satts inom de processer som analyseras. Vidare grundar sig analyserna på 

generellt teoretiskt underlag, vilket innebär att resultatet från analyserna inte är helt situations 

anpassat mot fallföretaget eller andra organisationer. För att få ett situationsspecifikt resultat i 

analyserna bör organisationens processer studeras, mätas och analyseras.  
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen återfinns de teorier som ligger till grund för arbetets empiriavsnitt 

och analysavsnitt. Avsnittet inleds med teorier kring hållbar utveckling och hur det kan påverka en 

organisations konkurrenskraft, vidare beskrivs LCSA analyser i sin helhet samt arbetets avgränsningar 

inom metodiken. Därefter redovisas teorier kring diesel- och eltrucksystems generella karakteristik 

och påverkan på de tre pelarna inom hållbar utveckling. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska 

referensramen i en analysmodell.  

3.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definierades först av Brundtland kommissionen (1987), där definitionen på 

svenska lyder ”En hållbar utveckling är en sådan utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det fastställdes även 

att hållbar utveckling kan ses utifrån tre dimensioner, även kallat pelare, vilka är ekologisk, 

ekonomisk och social. De tre dimensionerna påverkar varandra och aktiviteterna inom 

dimensionerna påverkar hur hållbart något är. Därmed för att bidra till och upprätthålla en hållbar 

utveckling bör hänsyn tas till samtliga delar av hållbar utveckling (Harris, 2000; Poveda & Lipsett, 

2011). Figur 1 illustrerar de tre pelarna inom hållbar utveckling.   

 

Figur 1 De tre pelarna inom hållbar utveckling.  

Bildidé hämtad från Haira Deri (2018). 

3.1.1 Pelare inom hållbar utveckling 

Den ekologiska pelaren inom hållbar utveckling berör både klimat- och miljöfrågor, exempelvis kan 

det handla om luftföroreningar, försurning av marker samt global uppvärmning. För att hållbar 

utveckling ska uppnås, dvs. att framtida generationer ska ha möjligheten att tillfredsställa sina behov 

bör klimat- och miljöfrågor tas hänsyn till. Vid en för stor negativ klimat- och miljöpåverkan idag kan 

nästkommande generationer få det svårare att tillfredsställa sina behov. Det ekologiska perspektivet 

syftar därmed till att försöka upprätthålla en balans gällande samtliga klimat- och miljöfrågor, för att 

försäkra jordens överlevnad. (Harris, 2000) 
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Den ekonomiska dimensionen berör bland annat affärsetik samt att organisationer bör vara 

vinstdrivande. Affärsetik innehåller flertalet dimensioner, grundfrågan är hur etik används inom 

organisationen samt mot andra organisationer. Det kan exempelvis vara hur organisationen arbetar 

mot sina leverantörer och hur de hanterar mutor. Hur företaget gör affärer kan komma att påverka 

den hållbara utvecklingen. Om en organisation gör valet att använda sig av en dålig affärsetik kan det 

exempelvis innebära att de pressar priset för mycket hos sina leverantörer så att de inte har 

möjligheten att vara vinstdrivande. Om ett företag inte är vinstdrivande kan de komma att bli 

konkurssatta, vilket påverkar dess intressenter, exempelvis samhället och de anställda. Att ett 

företag är vinstdrivande kan innebära att de tillfredsställer sina intressenters behov ekonomiskt, 

givet att de då använder sig av en god affärsetik. (Harris, 2000) 

Inom den sociala dimensionen kan två perspektiv ses, det interna- och externa perspektivet. Det 

interna perspektivet berör exempelvis frågor gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och jämnställdhet för 

de närmsta intressenterna, exempelvis anställda. Det externa perspektivet lyfter samma frågor fast 

för de externa intressenter, det tar även upp en filantropisk ansats. Den filantropiska ansatsen 

innebär att organisationer även tar någon typ av ansvar som inte är kopplat till dess intressenter, 

vilket exempelvis kan vara att skänka pengar till välgörenhet. Hur en organisation verkar inom det 

sociala perspektivet kan påverka både det ekologiska och ekonomiska perspektivet. Ett exempel är 

att utsätta sina anställda för en dålig arbetsmiljö där de anställda blir exponerade för giftiga 

kemikalier, där skyddsutrustning för hantering av kemikalierna saknas. Ett annat exempel är 

återvinning av dessa giftiga kemikalier är bristfällig, vilket kan leda till giftiga utsläpp i närmiljön. De 

två exemplen ovan visar på ett svagt ansvar inom det sociala- och ekologiska perspektivet men som 

kan ge fördelar inom det ekonomiska perspektivet, dvs. att genom att exploatera två perspektiv kan 

företaget göra ekonomisk vinning. Ett exempel på att företag kan utnyttja det ekonomiska 

perspektivet ställt mot det sociala, är att dess intressenter såsom anställda inte får tillräcklig lön för 

att täcka sina levnadskostnader. En icke tillfredsställande lön kan komma att påverka människors 

möjlighet att tillfredsställa sina grundläggande behov, då samhällen runt om i världen är uppbyggda 

på monetära system. (Harris, 2000)  

3.1.2 Arbeta med hållbar utveckling, varför? 

Kraven från olika intressenter i samhället på att organisationer arbetar med hållbar utveckling har 

ökat de senaste åren, vilket har lett till att fler organisationer väljer att arbeta med det (Poveda & 

Lipsett, 2011). De ökade kraven från intressenter på att organisationer bör arbeta med hållbar 

utveckling har lett till att organisationers ansvar har förflyttats från att endast ta ansvar för de 

närmsta intressenterna till att ta ansvar för fler intressenter (Dilling, 2010). Milton Friedman 

uttryckte år 1970 att ”ett företags ansvar är att se till att de går med vinst”, citatet representerar 

dåtidens tankesätt, dvs. att endast ta ansvar för de närmsta intressenterna. Att allt fler 

organisationer arbetar med hållbar utveckling kan bero på att det kan ses som en konkurrensfördel. 

En av de främsta konkurrensfördelarna som det sägs kunna bidra med är ett förbättrat rykte, vilket i 

sin tur kan leda till ökade marknadsandelar. (Saeidi et al., 2015) Att allt fler organisationer arbetar 

med hållbar utveckling i Sverige kan även bero på lagen om hållbarhetsredovisning, där samtliga 

företag som antingen har en nettoomsättning vilken överstiger 350 miljoner kronor, en 

balansomslutning som överstiger 175 miljoner kronor eller har fler än 250 anställda, årligen ska 

publicera en hållbarhetsredovisning (Riksdagen, 2016). Att organisationer enligt lag ska publicera en 

hållbarhetsredovisning påtvingar utveckling inom området. Lagen om hållbarhetsredovisning kan ses 

som ett aktuellt exempel på att det som Davis (1967) kallar Ansvarets järnlag har kommit i kraft. 
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Ansvarets järnlag säger att ”om organisationer inte frivilligt tar ansvar för hållbar utveckling kommer 

de till slut att bli tvingade till att ta ansvar”.  

Att arbeta med hållbar utveckling kan som nämnt leda till ökad konkurrenskraft, vilket innebär att 

det kan finnas en högre efterfrågan på produkter från organisationer som jobbar aktivt med det. Det 

kan medföra att organisationer som inte aktivt arbetar med hållbar utveckling över tid, kan få svårt 

att möta de krav som ställs från konsumenter, vilket i sin tur kan medföra minskade 

marknadsandelar. En förändring i hur organisationer arbetar med hållbar utveckling kan komma att 

ske, då fokus förflyttas till att endast ta hänsyn till de närmsta intressenterna till ett större 

perspektiv. (Saeidi et al., 2015) För att organisationer ska kunna förändra sitt arbetssätt behövs 

lämpliga metoder, som både utvärderar nuläge och framtida strategier. Ett arbetssätt att utvärdera 

hållbarhet är att använda livscykelperspektiv för samtliga pelare, med livscykelperspektiv menas att 

ta hänsyn till en process eller produkts hela livscykel, från ”Vagga till Grav”. Genom att ta hänsyn till 

hela livscykeln kan påverkan på samtliga intressenter identifieras. (Finkbeiner et al., 2010)     

3.2 Att utvärdera hållbar utveckling - Life Cycle Sustanability Assessment  
Life Cycle Sustanability Assessment (LCSA) är en metod som kan användas för att utvärdera samtliga 

pelare inom hållbar utveckling. Metoden bygger på att ett holistiskt synsätt anläggs vid utvärdering 

av pelarna. Det holistiska synsättet kommer ifrån att ett livscykelperspektiv används, för att 

utvärdera den påverkan som önskas identifieras inom de tre pelarna. Genom att anlägga ett 

livscykelperspektiv kan helheten från studerade processer identifieras. (Finkbeiner et al., 2010) Om 

en organisation väljer att påbörja en utredning av sitt hållbarhetsarbete anser Finkbeiner et al. (2010) 

att organisationen primärt bör ta hänsyn till den ekologiska påverkan först, baserat på Maslow´s 

behovspyramid där rent vatten och ren luft är två av de grundläggande behoven för människan, vilka 

kan utvärderas via den ekologiska analysen. När de grundläggande behoven är tillfredsställda anser 

Finkbeiner et al. (2010) att analysen kan utvecklas till att även beröra det ekonomiska och sociala 

perspektivet.  

Genom att använda sig av LCSA vid nyinvesteringar kan det teoretiskt bästa valet ur respektive pelare 

identifieras. För att kunna utse det praktiskt bästa alternativet för organisationen bör de olika 

analyserna vägas samman. (Finkbeiner et al., 2010) Resultatet från de olika analyserna kan både vara 

kvantitativt och kvalitativt. Viktning av resultatet kan skilja sig från olika organisationer, beroende på 

vad de värdesätter. Detta betyder att det teoretiskt bästa resultatet från viktningen av de tre 

analyserna inte nödvändigtvis behöver resultera i det praktiskt bästa alternativet. (Morrison-

Saunders & Therivel, 2006) 

De metoder som kan används inom ramen för respektive pelare inom LCSA är, livscykelanalys (LCA) 

för att utvärdera ekologisk påverkan, livscykelkostnadsanalys (LCC) för att utvärdera ekonomisk 

påverkan samt social livscykelanalys (SLCA) för social påverkan. Vid utförande av samtliga analyser 

bör hela livscykeln för den valda processen studeras, dvs. från utvinning av råmaterial till utskrotning, 

för att identifiera samtlig påverkan som processen bidrar med. (Finkbeiner et al., 2010) I det här 

arbetet kommer avgränsningar av LCSA analyserna att göras, främst inom LCC och SLCA där 

processgränserna är snävare satta än för LCA samt att avgränsningar av utförandet inom analyserna 

görs, genom val av undersökningsobjekt. Gällande LCA i arbetet används endast andrahandsdata, 

från vetenskapliga källor. Viss påverkan från samtliga processer kommer beröras för att påvisa 
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problematiken i att sätta olika procesgränser för analyserna, denna påverkan kommer främst beröras 

i Analysdel 3. 

Valda undersökningsobjekt för LCSA analyserna i det här arbetet är drivmedel för LCA samt 

trucksystem för LCC och SLCA. Med drivmedel avses diesel, batterier och elektricitet, med 

trucksystem avses materialhanteringsfordon i grundutförande samt dess medföljande utrustning 

som påverkar det ekonomiska- och sociala perspektivet. Inom det sociala perspektivet tas även 

hänsyn till trucksystemens drivmedel och dess påverkan på säkerhet och fysisk arbetsmiljö. LCA 

analyser i det här arbetet kommer att beröra processen Vagga till Grav, där valet är att identifiera 

klimatpåverkan från hela processen, för de olika drivmedlen. LCC och SLCA analyser i arbetet 

kommer endast att beröra den påverkan som trucksystemen har på de två perspektiven inom 

gränserna för Volvos fabrik i Skövde. Figur 2 beskriver processgränser för LCSA analyser om hänsyn 

tas till processen ”Vagga till Grav” inom de tre pelarna och även de steg som de tre analyserna kan 

innefatta när fullständiga analyser utförs.  

 

Figur 2 Fullständig LCSA analys. 

Figuren visar de steg som bör ingå i en fullständig LCSA analys, enligt de modeller som beskrivs i arbetet.  

   

Om analyser skulle utförts för hela processen ”Vagga till Grav” för både det ekonomiska och sociala 

perspektivet, hade det kunnat belysa påverkan som sker utanför Volvofabrikens anläggningar. 

Exempel på påverkan som kan beröras i LCC analysen inom delprocessen Vagga, kan vara hårda 

ekonomiska krav på underleverantörer i försörjningskedjan (Naturskyddsföreningen, 2015). Inom 

delprocessen Grav kan ett exempel på påverkan vara, hårda ekonomiska krav från kunder på den 

säljande organisationen. När det gäller SLCA analyser avseende delprocessen Vagga skulle ett 

exempel vara dåliga arbetsförhållande hos underleverantörer (Persson, 2017). För delprocessen Grav 
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kan påverkan exempelvis vara att skrota ut en produkt på felaktigt sätt eller en felaktigt nedlagd 

gruva, vilket kan skada djur och växtriket (Reglero et al., 2009).  

Nedan görs en beskrivning av alla steg som kan användas inom LCSA analyser om syftet är att 

identifiera samtliga påverkande faktorer inom valda processer. Vid utförandet av en fullständig LCSA 

bör samtliga steg inom analyserna utföras, för att identifiera den totala efterfrågade påverkan som 

de valda processerna inom de tre pelarna bidrar med (Finkbeiner et al., 2010). I den här rapporten 

kommer hänsyn tas till samtliga pelare, då en helhetssyn av nuläge och alternativa lösningar 

eftersträvas hos fallföretaget. Dock kommer alla steg i analyserna inte att genomföras, då 

fullständiga analyser inte efterfrågas av fallföretaget. Detta medför att vissa steg inom LCSA 

analyserna blir överflödiga för utredningen i det här arbetet. De avvikelser som görs ifrån analysernas 

fullständiga tillvägagångssätt, redogörs för löpande i analysbeskrivningarna. Figur 3 visar de 

avgränsningar som görs i arbetet gällande LCSA. 

 

Figur 3 Avgränsad LCSA analys för arbetet.  

I modellen beskrivs de steg som ingår i en LCSA analys. Rödmarkerade steg utförs inte. Gråmarkerade steg 

utförs delvis. Svarta steg utförs i sin helhet. I LCA analysen tas hänsyn till hela processen Vagga till Grav, I LCC 

analysen berörs endast processen Volvo. SLCA analysen kommer att beröra processen Volvo.   
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3.2.1 Utvärdering av det ekologiska perspektivet 

För att utvärdera det ekologiska perspektivet används som nämnt livscykelanalys som metod inom 

LCSA (Finkbeiner et al., 2010). En livscykelanalys innebär att kartlägga en process för att sedan 

identifiera påverkan från processen. Det finns ISO standards för LCA, en grundläggande standard är 

ISO 14040, där beskrivs den fullständiga processen för hur en LCA bör utföras. Standardiseringen av 

LCA skedde år 1997 och revisioner av den grundläggande standarden har skett genom åren, vilket har 

lett till att den senaste revisionen betecknas ISO 14044. (Finkbeiner et al., 2006)  

Vid utförandet av en LCA väljs processgränser för studien av den som utför analysen, vilket kan 

innebära att olika delar av en livscykel studeras i olika studier. För att belysa den totala påverkan kan 

processgränserna Vagga till Grav studeras, det innebär att påverkan från utbrytning av råmaterial till 

utskrotning av produkt tas med i analysen. Att välja vilken påverkan inom den ekologiska 

dimensionen som ska belysas bestäms även av den som utför analysen, dvs. att endast redovisa 

växthusgasutsläpp eller vilka luftföroreningar en process bidrar med är i linje med ISO 14040. 

(Finkbeiner et al., 2006) Finkbeiner et al. (2010) Anser dock att all negativ miljö- och klimatpåverkan 

från den studerade processen bör analyseras vid utförandet av en LCA. Den standardiserade 

livscykelanalysen bygger på fyra steg, nedan ges en kort beskrivning av samtliga steg (Roy et al., 

2009).   

1. Det första steget i en livscykelanalys är göra en målbeskrivning av studien samt att definiera 

studiens omfång. Målbeskrivningen bör beskriva vilket syfte som studien ska uppfylla, vad 

som ska undersökas samt vilka enheter studien kommer att använda för att redovisa 

påverkan. Omfånget av studien ska definiera inom vilka processgränser som den ekologiska 

påverkan ska undersökas. (Roy et al., 2009) 

2. Det andra steget i en LCA är inventeringsanalys, i inventeringsanalysen utförs en detaljerad 

kartläggning av processen som studeras. Processen bryts ned till delprocesser och aktiviteter, 

till samtliga aktiviteter inom processen knyts olika påverkan, beroende på målet med studien 

samt vad som identifieras. (Roy et al., 2009) 

3. Det tredje steget innebär att utföra en påverkansanalys av det som identifierats i 

inventeringsanalysen. Utifrån den process som definierats, målbeskrivningen samt vilken 

enhet påverkan ska presenteras i, utförs påverkansanalysen. Samtlig påverkan inom 

processen som identifierats via inventeringsanalysen redovisas i den enhet som bestämdes i 

första steget, knytet till de aktiviteter som bidragit med påverkan. Resultatet från de olika 

delarna av processen bör presenteras med samma parametrar, att jämföra olika delar av 

processen förenklas därmed. (Roy et al., 2009) 

4. Tolkningsfasen är det sista steget av en livscykelanalys, i steget analyseras, tolkas och 

utvärderas resultatet av påverkansanalysen. Slutsatser kring resultatet dras och en 

uppföljning av hela arbetet med livscykelanalysen görs, för att kontrollera att syftet med 

studien uppfylls.  (Roy et al., 2009) 
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3.2.1.1 Hur kommer livscykelanalys av drivmedel att användas i arbetet? 

I det här arbetet kommer endast livscykelanalyser från andrahandskällor att redovisas, dvs. inga nya 

livscykelanalyser kommer att utföras. Samtliga livscykelanalyser som redovisas i arbetet, gällande 

den ekologiska pelaren, kommer att utgå ifrån ISO 14040, vilket innebär att samtliga steg inom LCA 

används och beröra processen Vagga till Grav. Figur 4 illustrerar LCA i arbetet.  

 

Figur 4 LCA analys i arbetet.  

Steg 1–4 i figuren kommer delvis att användas i arbetet, genom att samla andrahandsdata från utförda LCA 

analyser som är relevanta för fallföretaget.  

Det som kommer att identifieras via livscykelanalyserna är hur stor klimatpåverkan de valda 

drivmedlen har om hänsyn tas till hela livscykeln. Klimatpåverkan från livscykelanalyserna kommer 

att användas vid beräkning av fallföretagets nuvarande klimatpåverkan från deras dieseltruckflotta 

samt vid jämförelse med alternativa drivmedel. Klimatpåverkan kommer att redovisas i 

koldioxidekvivalenter, vilket är ett annat uttryck för växthusgaser. Några av de gaser som ingår i 

begreppet koldioxidekvivalenter är koldioxid, metan och lustgas (Naturskyddsföreningen, 2017).  

 

Figur 5 LCA – Drivmedel. 

Punkterna nedan respektive process Vagga, Volvo och Grav beskriver vad arbetet tar hänsyn till inom 

produktionen av drivmedel, användning av drivmedel samt drivmedlets efterliv.  
 

I figur 5 beskrivs de aktiviteter som LCA analyserna tar hänsyn till inom de olika delprocesserna 

utifrån Volvo i Skövdes perspektiv. Inom delprocessen Vagga önskas belysa det 

koldioxidekvivalentutsläpp som utvinning av råmaterial, produktion samt transporter bidrar med vid 

framställning av diesel, elektricitet samt batterier.  

I delprocessen Volvo belyser livscykelanalyserna den klimatpåverkan som åtgång av diesel har samt 

den klimatpåverkan en uppladdning av batterier har, vilket innefattar åtgången av elektricitet samt 

beräknad livslängd för batterier.    
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Den sista delprocessen Grav är inte aktuell för diesel, då processen berör det eventuella utsläpp som 

utskrotning samt återvinning kan generera. Det innebär att eventuell påverkan från återvinning av 

diesel, i spilloljeform inte tas med i arbetet. För batterier är påverkan från delprocessen aktuell då 

återvinning samt utskrotning utförs.  

3.2.2 Utvärdering av det ekonomiska perspektivet 

Inom LCSA används livscykelkostnadsanalys för att utvärdera den ekonomiska påverkan en produkt 

eller process har under sin livstid (Finkbeiner et al., 2010). En LCC kan utföras på flera olika sätt, dock 

har alla tillvägagångssätt samma mål med beräkningen, vilket är att identifiera samtliga kostnader 

som ett beslut kan bidra med under produktens eller processens livstid. Genom att aktivt använda 

LCC för att utvärdera potentiella alternativ vid investeringar kan det mest kostnadseffektiva valet 

identifieras. I en värld med hård konkurrens kan LCC vara en användbar metod att applicera på de 

flesta inköp, då minskade kostnader innebär högre nettovinst. LCC ser till ett långsiktigt perspektiv, 

dvs. den lägsta kostnaden under en livstid och inte nödvändigtvis till den lägsta kostnaden vid 

inköpstillfället. (Woodward, 1997) 

Som nämnt finns det flera tillvägagångssätt för att utföra LCC, Woodward (1997) presenterar tre 

olika metodansatser. Det tillvägagångssätt den här rapporten kommer att utgå ifrån är en av de 

metodansatser som Woodward (1997) presenterar, vilken använder sig av åtta steg. De åtta stegen 

för att beräkna LCC presenteras nedan.  

1. Att bestämma driftprofil är det första steget, vilket innebär att identifiera när inköpsobjektet 

kommer att vara i drift och när den inte är det. Driftprofilen kan presenteras i starttid, körtid 

samt avstängningstid.  

2. När driftprofilen är bestämd bör utnyttjandegrad och hur processen fungerar där 

inköpsobjektet ska verka identifieras. Den här informationen används exempelvis när en 

investering i ny produktionsutrustning ska göras. Olika maskiner har olika kapacitet, vilket 

kommer påverka det slutliga valet.  

3.  Vid steg tre är kartläggningen av när och hur processen fungerar färdig. I det tredje steget 

ska samtliga kostnadselement som inköpet påverkar under sin livstid identifieras, vilket 

exempelvis kan vara inköpskostnad, servicekostnad, driftkostnad samt kostnad för 

utskrotning.  

4. I steg fyra identifieras kostnadsparametrar, vilket är det driver kostnaden för samtliga 

kostnadselement. Det kan exempelvis vara bränsleförbrukning och underhållstid.  

5. När kostnadselement och kostnadsparametrar är fastställda återstår det att beräkna den 

totala kostnaden för investeringen och dess livstid.  

6. Den totala kostnaden för inköpsobjektets hela livstid beräknas om i steg sex, till att inkludera 

inflation. Det innebär att visa hur mycket pengar i nutidens kurs som investeringen kommer 

att kosta under sin livstid. Detta utförs då olika alternativ kan dra på sig kostnader under 

olika tidpunkter, vilket innebär att valutakursen vid de olika utbetalningarna kommer att 

skilja.  

7.  Den totala kostnaden inklusive inflation används i steg sju till att beräkna nuvärdets kostnad, 

dvs. kostnaden vid utgångspunkten inklusive kalkylränta. Det görs för att öka jämförbarheten 

mellan olika alternativ.  

8. Slutligen presenteras resultatet för samtliga alternativ och jämförs. Det alternativ som har 

lägst totalkostnad väljs fördelaktigen.  
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3.2.2.1 Hur kommer livscykelkostnadsanalys av trucksystem att användas i arbetet?  

I det här arbetet kommer inte samtliga steg inom den LCC metodansats som presenteras ovan att 

utföras. Analysen kommer att beröra totalkostnaden för olika trucksystem. De två första stegen i 

LCC, enligt ovan kommer inte att användas, då trucksystemen som jämförs i arbetet antas ha 

likvärdig driftprofil samt utnyttjandegrad som fallföretagets nuvarande trucksystem.  Hänsyn 

kommer inte tas till inflation samt kalkylränta vid beräkningar av LCC. Hänsyn kommer heller inte tas 

till drifttid som kostnad. Avgränsningar av LCC analysen ses i figur 6. 

 

Figur 6 LCC analys i arbetet.  

I bilden ses de avgränsningar som görs i arbetet avseende LCC analys av trucksystem. Röda steg utförs inte i 

arbetet. Svarta steg utförs i sin helhet.  

I arbetet avgränsas LCC analysen till delprocessen Volvo. De kostnadselement som i arbetet 

förknippas med trucksystem är inköpskostnad för truckar, kostnader för drivmedel vilket avser 

inköpskostnader för diesel, elektricitet, batterier, tankstation samt uppladdningsstation. Vidare tas 

hänsyn till driftkostnad för truckar, dvs. servicekostnad. Kostnad för laddningsstationer och 

tankstation vilket tar hänsyn till ytbehov och utrustning. Inköpskostnad för truckar kommer i arbetet 

att hämtas från de truckleverantörer som berörs, kostnaden gäller grundutförande av truckar. 

Kostnader för drivmedel kommer att hämtas ifrån leverantörers aktuella dagspriser. Driftkostnader 

för truckar samt kostnad för tankstation kommer att vara en schablonkostnad, hämtad från 

leverantörer. Figur 7 beskriver den process som ska analyseras med en LCC samt även de kostnader 

som arbetet kommer att redogöra för.  

 

Figur 7 LCC – Trucksystem.  

Figuren illustrerar de kostnader som berörs i arbetet gällande processen Volvo.  
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3.2.3 Utvärdering av det sociala perspektivet  

För att utvärdera den sociala dimensionen inom LCSA kan en social livscykelanalys (SLCA) utföras.  

(Finkbeiner et al., 2010). En social livscykelanalys utförs på ett liknande sätt som en ISO 

standardiserad ekologisk livscykelanalys, det som skiljer är tillvägagångssättet inom de olika stegen. 

Genom att utföra en social livscykelanalys ges möjligheten att identifiera den sociala påverkan i en 

process, vilket exempelvis kan användas som underlag vid investeringsbeslut eller som underlag till 

förbättringsarbete. Vid utförandet av en social livscykelanalys rekommenderas att hela livscykeln 

studeras, för att kartlägga samtlig påverkan inom en process. (Benoît, 2010, s.33) 

SLCA utgår som nämnt från samma steg som en ekologisk livscykelanalys, där målbeskrivning och 

omfång, inventeringsanalys, påverkansanalys och tolkningsfas ingår.  Nedan presenteras Benoît 

(2010) beskrivning av vad de olika stegen innefattar inom SLCA.    

1. Det första steget i en SLCA är att göra en målbeskrivning, vilket syftar till att beskriva studien. 

Några frågeställningar som beskrivningen bör besvara är varför studien utförs, vilket syfte ska 

studien uppfylla, vem kommer att använda resultatet och vad studien ska analysera. 

Målbeskrivningen bör vara noggrant preciserad för att säkerställa att studien uppfyller sitt 

syfte.  (Benoît, 2010, s.50) I samband med målbeskrivningen bestäms även omfånget av 

studien, omfånget är hur stor process som studien syftar till att analysera, dvs. hur stor del av 

en livscykel som ska analyseras. Omfånget bör även beskriva vilken data som ska samlas in, 

vart den ska samlas in, vilken tidsperiod insamlade data kommer ifrån, hur information 

hanteras samt hur resultatet kan komma att användas. (Benoît, 2010, s.50) 

2. Inventeringsanalysen är det steg där data samlas in och sammanställs. Med utgångspunkt 

från målbeskrivningen och omfånget av studien samlas relevant data utifrån målbild in. Att 

samla in data kan vara en krävande process och datainsamlingen kan därmed behöva 

begränsas utifrån de resurser som finns. För att samla in relevant data kan olika 

insamlingsmetoder användas såsom litteraturstudier, intervjuer, observationer och 

enkätundersökningar. När insamlingen är utförd bör validiteten av datan undersökas, dvs. 

svarar den insamlade datan på den efterfrågade informationen eller inte. En 

sammanställning görs sedan, fördelaktigen sammanställs det i mätbara enheter. (Benoît, 

2010, s.58) 

3. I påverkansanalysen används inventeringsanalysen till att sätta in den insamlade datan i ett 

sammanhang. Genom att dela upp processen som studeras till delprocesser och sedan 

använda den insamlade datan till att identifiera den påverkan som delprocesserna har. På 

det sättet bryts processen ner och påverkan från enskilda delprocesser kan därmed 

redovisas. En slutgiltig sammanställning bör sedan utföras där påverkan från processen och 

samtliga delprocesser redogörs. Redovisningen bör svara på den målbeskrivning som finns 

samt täcka det definierade omfånget av studien. (Benoît, 2010, s.69) 

4. Det sista steget i en SLCA är att tolka resultatet från det tidigare steget, önskan är finna svar 

på de frågeställningar som fanns innan studien utfördes samt att identifiera kritiska faktorer i 

processen. Kritiska faktorer är det som kommit fram i studien som har en negativ påverkan 

på processens intressenter och som därmed bör ses över. Vid tolkning av resultatet görs även 

en utvärdering av studien där samtliga steg i analysen utväderas utefter hur fullständig 

undersökningen var samt hur konsekvent arbetet med analysen har varit. En slutsats av 

resultatet från studien bör även utföras. (Benoît, 2010, s.74)  
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3.2.3.1 Hur kommer social livscykelanalys av trucksystem att användas i arbetet?   

För att undersöka den sociala påverkan som dieseltruckar samt alternativa lösningar har kommer en 

metodansats av SLCA att användas. Detta innebär att SLCA analysen i arbetet inte följer stegen i 

metoden fullt ut, vilket medför att det redovisade resultatet av analysen är ofullständigt och endast 

blir en riktlinje. Figur 8 visar den avgränsning som görs för SLCA analysen i arbetet. Hänsyn kommer 

inte tas till de delprocesser som sker utanför fallföretagets anläggningsområde.  

 

Figur 8 SLCA i arbetet.  

Bilden visar de steg som ingår i en SLCA analys. Grå punkter utförs, dock inte fullständigt.  
 

Fokus vid utförande av SLCA gällande delprocessen Volvo kommer att vara på de interna 

intressenterna, dvs. truckförare samt andra medarbetare. Analysen ska påvisa hur den befintliga 

dieseltruckflottan samt olika alternativa lösningar påverkar de interna intressenterna. De påverkande 

indikatorerna som kommer att beröras är säkerhet, social och fysisk arbetsmiljö samt 

förändringsbenägenhet hos fallföretagets truckförare. Vidare i den teoretiska referensramen 

kommer säkerhet samt fysisk arbetsmiljö att beröras för samtliga trucksystem. Gällande social 

arbetsmiljö samt förändringsbenägenhet belyses det i Empiridel 2, där en intervjusammanställning 

med truckförare på fallföretaget presenteras. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur 

respondenterna upplever sin nuvarande arbetsmiljö samt hur de ställer sig till ett eventuellt byte av 

trucksystem. SLCA analys i arbetet illustreras i figur 9. 

 

Figur 9 SLCA – Trucksystem.  

I figuren beskrivs de faktorer som tas hänsyn till gällande social påverkan inom processen Volvo.  

3.2.4 Utvärdering av resultatet från LCSA analyserna 

När samtliga analyser inom en LCSA är färdigställda återstår det att sammanväga resultatet från dem. 

En sammanvägning av resultatet från de tre analyserna bör utföras, för att utläsa vilken lösning som 

är bäst utifrån hållbar utveckling. Det finns i dagsläget flertalet metodansatser för att utföra 

sammanvägning av resultatet, metoderna är dock komplexa då både kvalitativa och kvantitativa data 
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används. (Finkbeiner et al., 2010; Poveda & Lipsett, 2011) Vidare är vägningen komplex då vikten av 

olika påverkan ofta skiljer sig mellan olika organisationer och är beslutsspecifik (Morrison-Saunders & 

Therivel, 2006).  

I det här arbetet kommer resultat från de tre analyserna att presenteras enskilt, dvs. ingen 

sammanvägning kommer att utföras, pga. ovan nämnd komplexitet. För- och nackdelar från 

resultatet av de olika analyserna kommer dock att diskuteras i arbetet.  

3.2.5 Kritiskt förhållningssätt till LCSA analyser 

LCSA som verktyg syftar till att utvärdera hållbarhetsarbete utifrån de tre pelarna och även 

presentera ett kombinerat resultat för de tre analyserna. Vid utförandet av en LCSA bör samma 

processgränser användas för samtliga analyser, vilket ställer stora krav på den kommande 

datainsamlingen vid utförand av analyserna. Som verktyg är LCSA inte fullt ut utvecklat ännu, LCSA 

som sin helhet har svagheter, beroende på svagheter inom de ingående metoderna. De svagheter 

som LCSA har, påverkas även av otydligheter inom de tre pelarna, exempelvis vad som anses ingå i 

varje pelare. (Finkbeiner et al., 2010)    

Livscykelanalys är en väl etablerad metod för att utvärdera ekologisk påverkan, dock finns det 

svagheter inom metodansatsen som bör belysas. När det kommer till utvärdering av det ekonomiska 

och sociala perspektivet finns det flertalet olika metodansatser att tillgå. De metoderna som väljs för 

att utvärdera den ekonomiska samt sociala påverkan har även de olika brister, bristerna skiljer sig åt 

beroende på vilken analys som utförs. (Finkbeiner et al., 2010; Poveda & Lipsett, 2011) 

Vid utförandet av en LCSA analys bör även resultatet från de tre olika analyserna sammanställas. 

Metodansatser finns att tillgå för sammanställning av analyserna, dock varierar kvalitén på de 

tillgängliga metoderna. Sammanvägningen av analyserna ska ge riktlinjer till organisationer för hur 

balans mellan pelarna i hållbarhetsarbetet ska uppnås. Organisationer bör kunna utläsa inom vilken 

pelare prioriteringar ska göras. (Finkbeiner et al., 2010)    

Nedan presenteras kritik mot de olika analyserna inom LCSA, i Analysdel 3 kommer kritik mot det här 

arbetets LCSA analyser samt problematik och svagheter förknippat med LCSA analyser generellt att 

belysas ytterligare.  

3.2.5.1 Kritiskt förhållningssätt mot LCA 

Trots att livscykelanalys är den mest etablerade metoden inom LCSA finns det brister inom LCA. Att 

utföra en LCA är ett omfattande arbete, då processen som studeras ofta är stor samt att de 

påverkande indikatorerna kan vara flertalet och delvis svåra att redovisa rättvisande. 

Processgränserna Vagga till Grav är de rekommenderade gränserna vid utförandet av LCA, dock 

utförs livscykelanalyser även på snävare processgränser. När en analys inte utförs på hela livscykeln 

belyses inte den totala påverkan, vilket kan ge ett missvisande resultat, då LCA förknippas med 

processgränserna Vagga till Grav.  Livscykelanalyser utförda på likvärdiga processer med samma 

påverkande indikatorer redovisar ofta varierande mängd påverkan inom indikatorerna, vilket kan 

bero på de data som använts för analyserna. Beroende på vart data hämtas ifrån kan resultatet 

skiljas åt, även fast processen är snarlik. Att resultatet skiljer sig åt för snarlika processer skapar 

problematik för trovärdigheten av resultatet från olika LCA. (Reap et al., 2008) 
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3.2.5.2 Kritiskt förhållningssätt mot LCC 

Det finns ingen standardiserad metod för LCC. Då metodansatsen inte är fastställd finns det flera 

olika förslag på hur en LCC bör utföras (Finkbeiner et al., 2010; Poveda & Lipsett, 2011). Det som 

analysen önskar att identifiera är den totala kostnaden en produkt eller process bidrar med under 

dess livstid, vilket kan ses som en totalkostnadsanalys. En LCC syftar därmed primärt till att 

bestämma totalkostnad för produkter och processer, vilket kan ses som en bristfällig analys för att 

utvärdera den ekonomiska pelaren inom hållbar utveckling. Det finns som, inom samtliga 

dimensioner av hållbar utveckling fler än en påverkande indikator inom den ekonomiska pelaren, 

dock tar endast LCC hänsyn till en indikator.  Utveckling av metoder som kan utvärdera påverkan från 

fler än en indikator kommer därmed att behövas, för att LCC ska bidra med det som LCSA efterfrågar. 

(Finkbeiner et al., 2010) 

Samma processgränser för samtliga analyser rekommenderas, dock syftar LCC idag till att 

kostnadsoptimera utifrån det köpande företaget. Att kostnadsoptimera utifrån det köpande 

företaget medför att analysen inte utförs för processen Vagga till Grav, vilket är de mest 

förekommande processgränserna för LCA. (Finkbeiner et al., 2010) 

3.2.5.3 Kritiskt förhållningssätt mot SLCA 

Vid utvärdering av det sociala perspektivet finns flertalet hinder att överkomma. Det första hindret 

som uppstår är att välja metodansats, då det finns flertalet mer eller mindre etablerade 

metodansatser.  En av de mer etablerade metodansatserna är SLCA vilket är den ansats som 

presenteras ovan. Även inom SLCA finns ett antal hinder. (Finkbeiner et al., 2010)  

De processgränser som studien utförs för samt vilka påverkande indikatorer som studien önskar att 

belysa kan komma att ställa orimliga krav på den datainsamling som behövs. SLCA analyser som 

önskar att belysa samtlig påverkan inom en större process kan komma att bli omöjliga att slutföra, då 

det finns över 150 olika påverkande indikatorer samt att antalet intressenter troligtvis ökar då 

processens storlek ökar. Att sammanställa många olika indikatorer är även en utmaning, då olika 

indikatorer använder olika mätetal, vilket skapar problematik vid sammanställning av resultatet. 

(Finkbeiner et al., 2010) 

Vid utförandet av LCSA rekommenderas som nämnt applicering av samma processgränser för 

samtliga analyser, inom LCA önskas användandet av processgränserna Vagga till Grav. Att använda 

samma processgränser för SLCA kan innebära att antalet påverkade intressenter i processen blir 

många. Många intressenter i kombination med flertalet påverkande indikatorer kan innebära att 

analysen inte är möjlig att utföra, utifrån de resurser som finns. Att samma processgränser eventuellt 

inte används innebär att den utvärdering av hållbar utveckling som LCSA eftersträvar inte går att 

uppnå genom SLCA för den sociala pelaren. (Finkbeiner et al., 2010; Bozhilova-Kisheva & Olsen, 2013) 
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3.3 Faktorer som påverkar transportbehovet vid intern materialhantering 
I en produktionsanläggning finns ett behov att material kan presenteras till den plats där det är 

efterfrågat. I ett dragande produktionssystem sker ofta efterfrågan av material i en viss takt. 

Produktionssystemets takt styr transportbehovet, vilket triggar de aktiviteter som behöver utföras i 

materialhanteringskedjan. (Bicheno, 2011, s.17) I figur 10 visas ett exempel på påverkande faktorer i 

en materialhanteringskedja. I exemplet har produktionen ett dragande system, vilket innebär att vid 

en förändring av produktionstakt, styr produktionen hela materialhanteringens förutsättningar att 

utföra de aktiviteter som krävs. I kapitlet nedan beskrivs djupare hur dessa faktorer kan påverka 

antalet truckar som krävs för att uppfylla de efterfrågade transporterna.  

 

Figur 10 Faktorer som påverkar transportbehovet vid intern materialhantering. 

Bilden visar hur olika faktorer kan förändra transportbehovet i en aktivitetskedja. Sambandet mellan de 

olika faktorerna beskrivs i bilden som + och -, där plus visar på en ökning och minus på en minskning av 

faktorerna. (Källa: Egen) 

3.3.1 Interna transporter - val av perspektiv 

För att kunna kartlägga ett företags tekniska behov av fordon kan en avgränsning av vad 

arbetsuppgifterna som fordonet ska ingå i göras. Ett sätt att avgränsa på är att se verksamheten ur 

olika perspektiv, internt perspektiv, externt perspektiv samt nätverksperspektiv. I den här rapporten 

avgränsas kartläggningen till ett internt perspektiv, vilket innebär att tekniskt behov för fordon inom 

företaget styrs av den interna försörjningskedjan som omfattar produktion, distribution och 

materialförsörjning inom fabriksområdets gränser. Det innebär att transporter som sker från 

leverantörer in till företaget samt de transporter som sker ut från företaget till kunder utgör externa 

transporter. De externa transporterna kan påverka de interna transporterna men styr inte valet av 

fordon. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.59) 

De interna transporterna som sker inom företagets gränser skulle kunna benämnas intern 

materialhantering. Intern materialhantering kan avse förflyttning av råmaterial, produkter i arbete 

samt slutprodukter mellan olika produktionsanläggningar inom företagsområdet. Det kan även avse 
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lossning och lastning av lastbilar i gränssnittet mellan interna och externa transporter dvs. lastning av 

färdiga produkter som ska transporteras till kunder eller lossning av ingående produktionsartiklar 

eller förbrukningsmaterial mm. De fordon som behövs för att utföra de olika arbetsuppgifter som 

finns bör väljas utifrån flertalet kriterier, där prestanda såsom att lyft- samt dragförmåga är det 

viktigaste för att kunna utföra uppgiften, men arbetsområdets utformning, frekvens av transporter, 

avstånd på transporter samt antal hämta och lämna platser som finns är också tongivande vid 

fordonsvalet. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.82) 

3.3.2 Intern materialhantering och Lean principer 

Många företag väljer att lägga upp sin produktionsprocess efter olika Lean principer. När det kommer 

till intern materialhantering och Lean principer finns det ett antal aspekter som kan belysas. 

Variation inom produktion och flöden är en av de aspekter som är relevant att beröra inom intern 

materialhantering, då olika typer av variation kan förändra flödens karaktär och transportbehov. En 

annan aspekt som kan vara viktig är att transporter sker i rätt tid utifrån de behov som finns, vilket 

kan benämnas Just In Time (JIT). (Bicheno et al., 2013, s.19) Dessa två aspekter kommer beröras inom 

den här rapporten med avseende på påverkan av den interna materialhanteringens transportflöden.  

3.3.2.1 Transportflödets påverkan av variation 

När det talas om variation i en produktionsprocess avses det ofta att efterfrågan på produkter som 

tillverkas är ojämn. En annan typ av variation är att företaget producerar en mängd olika produkter 

utifrån kundspecifika önskemål vilket kan göra att det blir svårt att få ett jämnt flöde i processen. Det 

finns en mängd åtgärder ett företag kan arbeta med för att utjämna dessa variationer, bl.a. genom 

att producera standardiserade produkter så långt det är möjligt i processen och senarelägga 

kundspecifika variationer, eller att undvika mängdrabatt och hellre ge rabatt till kunder som beställer 

regelbundet. (Bicheno et al., 2013, s.69)  

Ser man till den interna materialhanteringen som sker i anslutning till produktionsprocessen såsom 

transporter inom produktionsanläggningen, gynnas även dessa transporter av de utjämnande 

åtgärderna. För att flödet av gods och produktionsmaterial ska kunna inkomma till 

produktionsanläggningen bör även den interna materialhanteringen som hanterar godset utanför 

anläggningen beröras av utjämningen. Inte allt för sällan är det i detta gränssnitt som problematik 

kan uppstå. Om inköpsavdelningen eller produktionsplaneringen på företaget inte förstår eller klarar 

av utmaningen med att utjämna flödet av ingående material finns risken att transporter av gods från 

olika leverantörer inte har samma takt som behovet som efterfrågas i produktionen. Vilket kan skapa 

olika typer av suboptimering mellan olika funktioner. Belastningen på den interna 

materialhanteringen kan således bli ojämn utanför produktionsanläggningen. (Björnland & Persson 

2010, s.22; Björklund, 2013, s.80) Det är därför av yttersta vikt att se helheten i kedjan när 

förändringar införs, då det kan förändra transportbehovet.  
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3.3.2.2 Transportflödets påverkan av JIT 

Just In Time innebär att tillverka en produkt när den efterfrågas, i rätt mängd och att leverera den i 

rätt tid (Bicheno et al., 2013, s.20). Inom JIT är nyckelaktiviteter att arbeta med att minska lager, 

buffertar och PIA, att minska ledtider i flödet samt att vara reaktionssnabb på inkommande 

kundorder. Om ett företag arbetar enligt JIT i en produktionsanläggning innebär det att det finns en 

förväntan att material och gods som krävs för denna produktion, levereras in till anläggningen vid 

den tidpunkt då produktion ska ske. (Björklund, 2013, s.67) 

Den interna materialhantering som sker inom anläggningen kan exempelvis hantera denna 

efterfrågan genom olika mjölkrundor som går relativt snabbt att leverera förutsatt att en viss mängd 

material lagerhålls och presenteras för plockning inom anläggningens väggar. Dessa transporter kan 

sedan ske med schemalagda mjölkrundor. (Bicheno et al., 2013, s.251) Vid den interna 

materialhanteringen som sker utanför produktionsanläggningen blir JIT hanteringen en annan, 

speciellt om företaget förutom att få in material och gods i rätt tid vill minska sina lager. Om ett lager 

minskas krävs att leverantören levererar oftare vilket ökar frekvensen av inkommande transporter 

som ska lossas inom området. Har företaget flera produktionsanläggningar som förser 

slutproduktionen med gods läggs även dessa mer frekventa leveranser mellan anläggningarna till en 

allt mer ökande arbetsbörda för den interna materialhanteringen som sker inom hela företagets 

område. Även dessa transporter kan ske med olika typer av mjölkrundor, men för att detta ska vara 

effektivt bör de olika anläggningarna då ha en likvärdig takt. Det är även viktigt att en takt som är 

beslutad inte ändras i för stor utsträckning inom olika anläggningar, då detta kan skapa en alltför 

ojämn efterfrågan bakåt i försörjningskedjan. Om det inte är möjligt att ha samma takt inom olika 

anläggningar bör olika typer av buffertar eller förpackningstyper överses så materialhanteringen kan 

ske på det effektivaste sättet. Här bör kostnad för lagerhållning ställas mot kostnad för samordning 

ur logistisk synpunkt. (Björnland & Persson, 2010, s.24) 

3.4 Typer av materialhanteringsfordon 
Vid transporter inomhus i en produktionsanläggning finns ett antal lämpliga fordon att välja på, 

exempelvis olika skjutstativtruckar, plocktruckar, ledstaplare, och motviktstruckar. (Jonsson & 

Mattsson, 2008, s.84) Det vanligaste är att välja eldrivna fordon inomhus, då de inte bullrar eller 

släpper ut avgaser som dieseltruckar gör (Gaines et al., 2008). Vid intern materialhantering utomhus 

på ett fabriksområde där ofta olika typer av lastningar av utgående gods, lossningar av inkommande 

gods och transporter mellan fabrikslokaler sker är det lämpligt att välja olika dragtruckar eller 

motviktstruckar som antingen är diesel- eller eldrivna. Den typ av drivmedel som väljs kan bero på de 

tekniska behov som arbetet ställer på truckens kapacitet, angående exempelvis lyfthöjd och lyftvikt. 

Där transporter sker som endast avser förflyttning av gods med vagn utan i eller urlastning ur vagnen 

är dragtruckar utan gafflar ett bra alternativ. (Mark, 2016) Framförallt om transporten av vagnen sker 

från en plats inomhus till en annan plats inomhus.  

Andra egenskaper förutom lyftkapacitet som kan vara viktig att ta hänsyn till vid val av truck, är 

truckens storlek och vikt. När arbetsuppgifterna för trucken är definierade och valet av lyftkapacitet 

för trucken är gjord bör en kontroll av arbetsområdet göras. (Mark, 2016) Olika lyftförmåga på 

truckarna påverkar truckens vikt då denna agerar som motvikt just vid lyft av gods. Med motvikt 

avses främst truckens motor, batteri, bränsletank samt extra vikt, vilka blir större och tyngre ju högre 

lyftkapacitet trucken har. Även truckens bredd och längd ökar i takt med lyftkapacitetens storlek. 

(Gaines et al., 2008) Dessa egenskaper kan påverka valet av truck med hänseende på den arbetsmiljö 
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trucken ska användas i, exempelvis om lossning av gods sker på en yta där asfalt eller golvbeläggning 

inte tål den höga viktpåfrestning som truck tillsammans med last utgör, eller om ytan är begränsad så 

pass att truckens köregenskaper inte kan utnyttjas fullt ut. (Mark, 2016) 

Ofta är truckar som ska hantera gods utomhus höglyftande till skillnad mot motsvarande truckar som 

ska gå att manövrera i utrymmen som har maximal takhöjd exempelvis terminaler etc. En 

höglyftande truck har högre krav på att karossen klarar att gods rasar från högre höjd, vilket innebär 

att dessa truckar ofta är utrustade med fallskyddsgaller på taket. (Mark, 2016) Även karossen i sig 

kan vara förstärkt med grövre rörram för att säkerställa förarens säkerhet. Ju större trucken är 

oavsett om det är en diesel- eller eldriven truck desto större blir karossen och det medför att trucken 

blir högre. En högre truck innebär att föraren för att ta sig in i trucken måste klättra på ett insteg. Om 

en truck hanteras enbart inomhus innebär detta insteg en liten säkerhetsrisk, men utomhus kan yttre 

påverkan såsom vinterväglag och is skapa en större risk för föraren. (Linde Material Handling, 2013) 

Det här arbetet berör enbart motviktstruckar, som drivs av både diesel och el, hänsyn tas även till 

behov av påhängsvagnar och flödenas karaktär. 

3.4.1 Påhängsvagnar för ökad transportkapacitet 

För att ytterligare effektivisera ett materialhanteringsflöde kan s.k. påhängsvagnar användas, typ av 

varianten trucktåg anpassade för utomhusbruk. Dessa vagnar är ofta konstruerade för just den 

arbetsuppgift de ska ingå i. När det gäller motviktstruckar är dessa inte utrustade med draganordning 

från fabrik och att montera på detta är oftast kundspecifikt. Påhängsvagnar som används är oftast 

utformade efter kundönskemål och är då byggda efter kundens förutsättningar gällande det gods 

som ska fraktas på vagnarna. (Björklund, 2013, s.22) De påhängsvagnar som kommer att beröras i 

detta arbete är kundspecifika vagnar utifrån fallföretagets transportflöden.   

3.5 Dieseldrivna motviktstruckar 
Det finns olika modeller av dieseldrivna motviktstruckar, skillnaden mellan dem är främst lyft- och 

lastkapaciteten. Det finns motviktstruckar på marknaden i spannet 1,4 till 18 ton. I det här arbetet 

kommer spannet att ligga mellan 3,5 till 8 tons truckar då det är dessa typer som idag återfinns på 

fallföretaget. Figur 11 visar de truckmodeller som återfinns hos fallföretaget.  

 

Figur 11 Truckmodellerna Linde H35D(3B), Linde H50/600D samt Linde H80D.  

(Linde Material Handling, 2013)  
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I tabell 3 kan utläsas specifikationer för fallföretagets truckmodeller, där lyft- och lastkapaciteten 

skiljer sig mellan åt mellan de olika trycktyperna, övriga egenskaper är likvärdiga vilket påvisar att 

valet av dieseltruck främst görs efter vilken vikt godset som ska hanteras har. Truckarna kommer 

senare i rapporten att analyseras och jämföras mot andra lösningar. De dieselvarianter som berörs i 

arbetet är Mk1 samt HVO-Diesel.  

Tabell 3 Dieseltruckmodeller hos fallföretaget.  

(Linde Material Handling, u.å.a; Linde Material Handling, u.å.b; Linde Material Handling, u.å.f) 

Modell Lyft- och lastkapacitet 

(t) 

Lasttyngdpunkt (mm) Körhastighet, 

med/utan last (km/h) 

Linde H35D(3B) 3,5 500 22 / 23 

Linde H50/600D 5,0 600 22 / 23 

Linde H80D 8,0 600 22 / 23 

3.5.1 Dieseldrivna motviktstruckars karakteristik 

Dieseltruckar är vanligast vid transporter och materialhantering utomhus, vilket medför att de ofta är 

utrustade på annat sätt än exempelvis en motsvarande eldriven truck. Några jämförbara olikheter är 

de däck som truckarna utrustas med, på en eldriven truck monteras ofta ett solitt gummidäck med 

relativt grunt mönsterdjup som är avsett att köras på jämna ytor. På motsvarande dieseltruck 

monteras ofta ett grövre däck med luftslang och större mönsterdjup. (Gaines et al., 2008) Fördelen 

med detta däck för en utomhustruck är att det genom sitt lufttryck bidrar till en viss dämpning i 

trucken vid ojämnt underlag samt att däcket fungerar bättre vid skiftande förutsättningar såsom 

väderomställningar (Mark, 2016). En nackdel med däck som har luftslang är risken för punktering. En 

punktering kräver byte av däck vilket skapar ett avbrott i arbetet. En annan olikhet mellan diesel- och 

eltruckar är drivmedelspåfyllnad. Vid drivmedelspåfyllnad av en dieseltruck krävs endast en tank med 

diesel placerad på arbetsområdet och truckföraren kan tanka vid behov. När drivmedelspåfyllnad ska 

ske på en eldriven truck krävs batteribyte eller underhållsladdning.  

Dieseltruckar har ofta en förbränningsmotor, vid förbränningen skapas en biprodukt, avgaser som 

leds bort från motorn genom ett avgasrör (Nationalencyklopedin, 2018). Dessa avgaser innehåller 

miljö- och klimatpåverkande ämnen såsom dieselpartiklar och CO2, m.fl. För att motverka utsläppen 

av dieselpartiklar är det idag vanligt att dieseltruckar utrustas med s.k. avgasreningsfilter. Detta filter 

reducerar utsläppet av dieselpartiklar och kolväten med upp till 98 %. Men det påverkar inte 

utsläppen av växthusgaser såsom CO2. (Linde Material Handling, 2013) En dieseltruck har på grund 

av sin förbränningsmotor, till skillnad från en eldriven truck en högre bullernivå (Gaines et al., 2008). 

Vidare har dieseltruckarna på grund av sina förbränningsmotorer och arbetet som sker på ojämna 

underlag en tendens att ha en högre vibrationsnivå för föraren än eldrivna truckar har. Studier 

påvisar att vibrationer och buller är en stor källa till ohälsa hos truckförare som kört under längre tid 

(Arbetsmiljö Forskning, 2011)  
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3.5.2 Vad är Diesel Mk1 

Diesel Mk1 är en blandning av upp till 5 % av förnybar RME med fossil diesel. RME är 

fettsyrametylestrar som utvinns ur olika oljeväxter, vilket beskrivs i ett samlingsnamn som FAME. 

Den vanligaste fettsyrametylestrar som används vid blandning av Diesel Mk1 är producerad på 

rapsolja. FAME en förnyelsebar energikälla och därmed bidrar förbränning av det inte till 

växthuseffekten. Forskning visar också att koldioxidutsläppet vid förbränning av FAME sägs bindas 

tillbaka snabbare i växter, än fossil koldioxid.  (Svenska Petroleum Institutet, 2016)  

För att producera diesel krävs råolja. Råolja bildas från fossiler under speciella miljöförhållanden i en 

process under miljontals år. Råolja utvinns främst i flytande form och består av en blandning av 

kolväten. Dessa kolväten innehåller en mängd lagrad energi så kallade kolvätebindningar, vilket är 

anledningen till att råolja ofta används till produktion av bränsle. Råolja utvinns ur jordskorpan vid 

exempelvis oljeplattformar placerade till havs på olika ställen i världen (swedennaturalassets.se). Det 

är ovanligt att produktionen av olika oljeprodukter sker i direkt anslutning till plattformen vilket 

därför kräver transporter till produktionsanläggningar s.k. raffinaderier. Dessa transporter sker 

antingen via oljefartyg eller pipelines. Pipelines används där avstånden till raffinaderiet är relativt 

kort då rördragningen till en pipeline är förknippat med stora kostnader. Oftast är avstånden stora 

vilket innebär att oljefartyg är mest förekommande vid transport av råolja (SPBI, 2018). Dessa 

fartygstransporter har stor inverkan på havsmiljön genom buller, risken för oljeutsläpp både från 

fartyget i sig men också om en grundstötning skulle ske, men främst genom utsläpp från fartygens 

motorer (havsmiljöinstitutet, 2014). När råoljan når raffinaderiet påbörjas en produktionsprocess för 

att utvinna olika typer av oljeprodukter. Denna utvinning (raffinering) sker genom termiska och 

kemiska processer vilket innebär att råoljan upphettas så de olika kolvätebindningarna separeras 

(SPBI, 2018). Detta är möjligt genom att olika produkter som ska utvinnas har olika kokpunkt. Ur ett 

fat om cirka 159 liter råolja utvinns ca 74 liter bensin, ca 32 liter diesel, ca 7,6 liter gasol samt andra 

produkter såsom fotogen, nafta och asfalt (Sweden Natural Assets, 2018). 

3.5.3 Vad är HVO-Diesel 

Ren HVO-Diesel är en syntetisk diesel framställt från 100 % förnyelsebara källor, där benämningen 

HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. De råvaror som används för produktion av HVO-Diesel är 

exempelvis animaliska fetter, skogråvaror samt avfallsprodukter. Framställning av HVO-Diesel sker 

genom hydrobehandling eller syntes process, där FAME bearbetas till att få en liknande kemisk 

struktur som fossil diesel. (Lindström et al., 2015; svenska oljebolaget, 2016)  

3.5.4 Mk1 och HVO-Diesels påverkan på de tre pelarna 

I det här arbetet har valts att studera två typer av diesel, Mk1 och HVO-Diesel. Dessa dieseltyper 

skiljer sig åt genom sin kemiska sammansättning, men det finns även andra faktorer som skiljer dem 

åt vilket kan påverka valet av diesel som drivmedel. 

I följande avsnitt presenteras hur användning av Diesel Mk1 och HVO-Diesel påverkar de tre pelarna 

inom hållbar utveckling. Hänsyn tas endast till de processgränser som redogjorts för dvs. processen 

Vagga till Grav för ekologiska perspektivet och processen Volvo för det ekonomiska samt sociala 

perspektivet. 
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3.5.4.1 Diesel Mk1´s påverkan på det ekologiska perspektivet 

Nedan presenteras den livscykelanalys som kommer att användas i det här arbetet för Diesel Mk1. 

Livscykelanalysen är uppdelad i tre delprocesser Vagga, Volvo och Grav. Där Vagga innefattar 

utvinning och produktion, Volvo innefattar användning och Grav innefattar efterliv för Diesel Mk1. 

Koldioxidekvivalentutsläpp för varje delprocess presenteras samt det totala utsläppet för hela 

processen Vagga till Grav. Totalt utsläpp per drifttimme gällande fallföretagets nuvarande 

dieseltrucksmodeller, redogörs även för.   

3.5.4.1.1 Påverkan från Diesel Mk1 i delprocessen Vagga 

Livscykelanalysen för Diesel Mk1 utgår från den livscykelanalys som presenteras i Miljöfaktaboken 

2011 skriven av Gode et al. (2011). Miljöfaktaboken 2011 är en rapport där LCA för vanligt 

förekommande bränslen och energislag i Sverige presenteras. Livscykelanalyserna som presenteras 

berör delprocesserna råvaruutvinning, förädling, produktion samt transport. Gode et al. (2011) 

garanterar inte att deras resultat av analyserna är helt korrekt, då data från 70 olika studier har 

använts för att sammanställa analyserna.   

Den presenterade livscykelanalysen för Diesel Mk1 är en kombination av en LCA för RME och en för 

fossil diesel. Samma processgränser har använts för båda livscykelanalyser, vilket är Vagga till tank. 

Processgränserna Vagga till tank avser från råvaruutvinning till tankstation.  

Livscykelanalysen för RME som Miljöfaktaboken 2011 använt är från Börjesson et al. (2010), vilka har 

använt ISO standarden vid utförandet av sin analys. Livscykelanalysen är utförd på svenskproducerad 

RME från raps. De delprocesser som tagits hänsyn till i studien är odling av raps (inklusive för- och 

efterarbete), skörd, distribution till produktionsanläggning samt framställning av RME. Gode et al. 

(2011) påpekar att data i studien baseras på aktuella källor men att indata till viss del har 

kompletterats, uppdaterats, eller omarbetats från originalkällan och att det inte framgår på vilket 

sätt det har skett. 

Livscykelanalysen för fossil diesel som Miljöfaktaboken 2011 använt är utförd av Öman et al. (2011). 

Öman et al. (2011) har utfört en LCA utifrån ISO standarden på Diesel som konsumeras i Sverige. De 

delprocesser som analysen tagit hänsyn till är utvinning av råolja, distribution från utvinningsplats till 

raffinaderi, produktion av petroleumprodukt i raffinaderi, distribution från raffinaderi till depå, 

lagring vid depå samt distribution från depå till bensinmack. I Miljöfaktaboken 2011 kommenterar 

Gode et al. (2011) att resursanvändning och emissioner underskattas i livscykelanalysen, vilket beror 

på att det finns dataluckor i studien.  

Koldioxidekvivalentutsläppet från utvinning och produktion av Diesel Mk1 uppgår till 6,6 gram 

koldioxidekvivalenter per Mega Joule (MJ) bränsle, utifrån den sammanställning som gjorts i 

Miljöfaktaboken 2011. Enligt Drivmedelsfakta 2015 går det 35,1 MJ per liter Diesel Mk1, vilket 

innebär att utsläppet för en liter diesel blir 231,7 gram koldioxidekvivalenter, för delprocessen 

utvinning och produktion.  
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3.5.4.1.2 Påverkan från Diesel Mk1 i delprocessen Volvo 

För det utsläpp av koldioxidekvivalenter som uppstår vid förbränning av Diesel Mk1 kommer det 

redovisade utsläppet i Miljöfaktaboken 2011 att användas. Miljöfaktaboken 2011 presenterar ett 

utsläpp om 73,6 gram koldioxidekvivalenter per MJ bränsle vid förbränning. För en liter Diesel Mk1 

blir utsläppet från förbränningen 2 583,4 gram koldioxidekvivalenter, givet att en liter innehåller 35,1 

MJ.   

3.5.4.1.3 Påverkan från Diesel Mk1 i delprocessen Grav 

Diesel Mk1 förbränns i samband med användning vilket gör att efterliv sannolikt endast påverkas vid 

en eventuell rengöring eller utbyte av tanken vid tankstationen. Om detta sker bör den diesel mängd 

som eventuellt ska hanteras skickas till miljöstation eller deponi som hanterar spillolja 

(Naturvårdsverket, 2018). Denna hantering bidrar då eventuellt även med ytterligare transporter och 

oljespillsrisker som kan påverka den ekologiska pelaren, dock kommer den här rapporten inte ta 

hänsyn till påverkan från Diesel Mk1´s efterliv.  

3.5.4.1.4 Summerat totalt koldioxidekvivalentutsläpp från Diesel Mk1 

Sammantaget för en MJ Diesel Mk1 släpper processen Vagga till Grav ut 80,2 gram 

koldioxidekvivalenter, utifrån de livscykelanalyser som redogjorts för. Presenterat per liter Diesel 

Mk1 blir koldioxidekvivalentutsläppet för processen totalt 2 815,1 gram. Beräkningar av utsläpp kg 

koldioxidekvivalenter per drifttimme baseras på fallföretagets nuvarande truckmodeller där data är 

taget ur truckleverantören Lindes produktfaktablad. I tabell 4 ses summerat totalt 

koldioxidekvivalentutsläpp för livscykeln i kilo per liter samt kilo per drifttimme för truckmodellerna.  

Linde H35D(3B): Trucken Linde H35D(3B) har en förbrukning om 3,4 liter diesel per drifttimme (Linde 

Material Handling, u.å.a).   

Linde H50/600D: Trucken Linde H50/600D har en förbrukning om 4,7 liter diesel per drifttimme 

(Linde Material Handling, u.å.b).  

Linde H80D: Trucken Linde H80D har en förbrukning om 8,9 liter per drifttimme (Linde Material 

Handling, u.å.f).  

Tabell 4 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per liter samt per arbetad timme för Diesel Mk1 

truckmodeller.   

Truckmodell Vagga Volvo Grav Total kg/l Total kg/h 

Linde H35D(3B) 0,23166 2,58336 0 2,815 9,57 

Linde H50/600D 0,23166 2,58336 0 2,815 13,23 

Linde H80D 0,23166 2,58336 0 2,815 25,05 
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3.5.4.2 Diesel Mk1´s påverkan på det ekonomiska perspektivet  

När det gäller den ekonomiska påverkan som Diesel Mk1 har avseende delprocessen Volvo är 

förbrukningen av dieseln den mest påtagliga. Dieselpriset styrs av tillgången och efterfrågan på råolja 

och kan därför variera över tid. För ett företag kan prisbilden för en liter diesel se annorlunda ut 

beroende på om avtal med någon leverantör skrivs. Transport av diesel till den tank som finns på 

anläggningen är också en kostnad som bör räknas med, vilken kan variera beroende på den mängd 

bränsle företaget förbrukar och volym som tanken på tankstationen har. Ofta kan dessa transporter 

förhandlas om vid ett bränsleavtal. Ytterligare faktorer som påverkar det ekonomiska perspektivet 

när det gäller Diesel Mk1 är truckar med avseende på inköpspris eller leasingavtal, servicekostnader 

samt inköp, drift och underhåll av den tankstation som krävs. 

De dieseltruckar som berörs i arbetet är av storleken 3,5–8 ton. Att köpa en ny truck kan innebära en 

stor investering, beroende vilken utrustning som trucken ska vara utrustad med eller om något avtal 

finns mellan återförsäljare och företag. Företag kan skriva s.k. leasingavtal på truckar antingen med 

en återförsäljare eller med en bank. När det gäller servicekostnader kan även dessa variera, 

exempelvis beroende på hur många skift trucken används då tidsintervall för service uppnås fortare 

vid fler skift, vilket slitage som trucken utsätts för samt hur daglig skötsel av trucken utförs. 

Kostnader för service kan även variera om företaget äger trucken eller har ett leasingavtal med en 

återförsäljare, då det är vanligt att ett leasingavtal även kan innefatta ett serviceavtal. (MacAllister, 

2018) När det gäller en tankstation kan kostnader för yta, cistern samt underhåll och service nämnas. 

För att kunna ha en tankstation inom ett anläggningsområde bör vissa krav uppfyllas, exempelvis 

måste tillstånd sökas för hanteringen av brandfarlig vätska samt att cistern och station måste uppnå 

den standard som krävs på utrustningen. Vidare måste kontroller utföras med bestämda intervall 

samt att ytan där stationen ska upprättas måste vara godkänd (Hedström, 2009). Kostnader för 

installation och användning av tankstationen kan således variera beroende på stationens utformning 

och storlek.  

3.5.4.3 Diesel Mk1´s påverkan på det sociala perspektivet  

Nedan presenteras den påverkan som dieseltruckar som drivs av Diesel Mk1 kan ha på faktorerna 

säkerhet och fysisk arbetsmiljö.    

3.5.4.3.1 Säkerhet 

Diesel Mk1 är ingen brandfarlig vätska vilket innebär att risken för antändning vid gnistbildning är 

minimal. Dock ska säkerhetsföreskrifter för brandsäkerhet ändå beaktas på tankningsstationen följas 

med tanke på att dieseln förvaras i ett tryckkärl som kan påverkas vid brand. Diesel är däremot en 

kemisk produkt och personal som arbetar med dieselpåfyllnad vid tankstationen ska enligt lag vara 

utrustade med gällande säkerhetsutrustning för att inte riskera sin hälsa (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Den säkerhetsutrustning som krävs för att arbeta med Diesel Mk1 går att finna på produktblad som 

ska tillhandahållas av dieselleverantören och ska vara anpassad efter den exakta blandningen av 

kemiska insatser som finns i dieseln (St1, 2016). På produktfaktabladet finns även riktlinjer för vad 

som kan vara skadligt med produkten och detta ska arbetsgivare upplysa sina medarbetare om så att 

risker kan undvikas. Vid tankning från tankbil till dieseltank på företagets anläggning samt vid 

tankning av truck från dieseltank föreligger en risk om läckage eller spill av diesel, vilket skulle kunna 

påverka mark och vatten (Naturvårdsverket, 2018).  
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3.5.4.3.2 Fysisk arbetsmiljö  

Diesel Mk1 räknas som fossil diesel vilket innebär att den vid förbränning släpper ut exempelvis 

koldioxid och dieselpartiklar. Studier har påvisat att dessa utsläpp vid exponering ökar 

inflammationer vid inandning vilket kan skapa exempelvis astma (Sing et al., 2004). Långvarig 

exponering av dieselpartiklar kan även orsaka lungcancer (Brüske-Hohlfeld et al., 1999). Irritation i 

ögon och på hud kan förekomma vid kontakt med diesel (St1, 2016). Det innebär att all hantering 

med diesel ska ske med försiktighet. Med hantering avses användning, transport, tillverkning, 

behandling, förvaring, förpackning, omhändertagande, destruktion, bearbetning etc. 

(Arbetsmiljöverket, 2017)  

Att köra en dieseltruck kan på sikt skapa ohälsa, på grund av de vibrationer och bullernivåer 

truckarna har. Det är dessutom vanligt att truckarna körs på ojämna underlag, vilket skapar 

ytterligare vibrationer. (Arbetsmiljö Forskning, 2011) Gällande bullernivåer är gränsnivån för risken 

att få hörselskador 80 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag (Arbetsmiljöverket, 2015).  

3.5.4.4 HVO-Diesels påverkan på det ekologiska perspektivet  

Följande avsnitt presenterar den livscykelanalys som kommer att användas i det här arbetet för HVO-

Diesel. Livscykelanalysen är uppdelad i tre delprocesser Vagga, Volvo och Grav. Där utsläppet från 

utvinning och produktion av HVO-Diesel redovisas i delprocessen Vagga, utsläpp från användning 

samt efterliv redovisas i delprocesserna Volvo respektive Grav. Koldioxidekvivalentutsläpp för varje 

delprocess presenteras samt det totala utsläppet från hela livscykelanalysen för fallföretagets 

nuvarande dieseltrucksmodeller per drifttimme.  

3.5.4.4.1 Påverkan från HVO-Diesel i delprocessen Vagga 

I artikeln Renewable Diesel Fuel from Processing of Vegetable Oil in Hydrotreatment Units: 

Theoretical Compliance with European Directive 2009/28/EC and Ongoing Projects in Spain författad 

av Garraín et al. (2010) redovisas en livscykelanalys för HVO-Diesel. I artikeln har processgränserna 

Vagga till Grav anlagts för LCA. De delprocesser som analyseras för utvinning och produktion är 

odling, oljeutvinning, oljeraffinering, hydrobehandling av oljan samt transporter. De data som 

Garraín et al. (2010) använder för att uppskatta energi- och materialanvändning i de olika 

delprocesserna är baserat på ett europeiskt medelvärde. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per MJ 

bränsle presenteras för samtliga delprocesser i artikeln. 

Det totala utsläppet som Garraín et al. (2010) presenterar är 20,3 gram koldioxidekvivalenter per MJ 

bränsle, för delprocessen utvinning och produktion. En liter HVO-Diesel beräknas enligt artikeln 

innehålla 44 MJ, vilket ger ett utsläpp om 893,2 gram koldioxidekvivalenter per liter.  

3.5.4.4.2 Påverkan från HVO-Diesel i delprocessen Volvo 

Då HVO-Diesel är ett 100 % förnyelsebart drivmedel bidrar det inte med några klimatpåverkande 

utsläpp vid förbränning (Garraín et al., 2010). Därmed är det endast utvinning och produktion av 

HVO-Diesel som bidrar med klimatpåverkande utsläpp.  

3.5.4.4.3 Påverkan från HVO-Diesel i delprocessen Grav 

Efterliv är inte aktuellt för HVO Diesel då det förbrukas vid förbränning. 
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3.5.4.3.4 Summerat totalt koldioxidekvivalentutsläpp från HVO-Diesel 

Summerat för en MJ HVO-Diesel släpps 20,3 gram koldioxidekvivalenter ut från processen Vagga till 

Grav, utifrån den livscykelanalys som presenteras ovan. Per liter HVO-Diesel uppgår utsläppet till 

893,2 gram. Beräkningar för koldioxidekvivalentutsläpp i kilo per drifttimme presenteras i tabell 5 

baserat på fallföretagets nuvarande truckmodeller från leverantören Linde.  

Linde H35D(3B): Trucken Linde H35D(3B) har en förbrukning om 3,4 liter diesel per drifttimme (Linde 

Material Handling, u.å.a).   

Linde H50/600D: Trucken Linde H50/600D har en förbrukning om 4,7 liter diesel per drifttimme 

(Linde Material Handling, u.å.b).  

Linde H80D: Trucken Linde H80D har en förbrukning om 8,9 liter per drifttimme (Linde Material 

Handling, u.å.f).  

Tabell 5 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per liter samt per arbetad timme för HVO-Diesel 

truckmodeller.   

Truckmodell Vagga Volvo Grav Total kg/l Total kg/h 

Linde H35D(3B) 0,8932 0 0 0,8932 3,036 

Linde H50/600D 0,8932 0 0 0,8932 4,198 

Linde H80D 0,8932 0 0 0,8932 7,949 

 

3.5.4.4 HVO-Diesels påverkan på det ekonomiska perspektivet  

Den ekonomiska påverkan HVO-Diesel har på processen Volvo är bland annat förbrukningen av 

dieseln. HVO har generellt ett högre literpris jämfört med Diesel MK1, där priset påverkas av 

efterfrågan, skatter och tillgång. En anledning till att literpriset är dyrare är att produktionen av HVO 

är dyrare än produktionen av Diesel Mk1, detta trots att produktionen av HVO är skattebefriad t.o.m. 

2018 (TRB, 2017). Övrig ekonomisk påverkan är liknande den som beskrivits i avsnittet gällande 

Diesel Mk1, dvs. att truckars inköpspris eller leasingavtal samt underhåll av truckarna påverkar såväl 

som tankstation med de kostnader som den medför. Har företaget en befintlig dieseltrucksflotta där 

planen är att gå ifrån Diesel Mk1 till HVO, kan kostnader för ett utbyte av truckar behöva beräknas då 

inte alla truckleverantörer godkänner att deras fordon körs på HVO. Detta beror på att 

truckmotorerna inte är helt anpassade för denna typ av bränsle. Många tillverkare godkänner dock 

denna övergång (TRB, 2017). Har företaget en befintlig tankstation med cistern för Diesel Mk1 kan 

denna cistern behöva bytas ut mot en ny cistern innan byte till HVO-Diesel sker (TRB, 2017). 

3.5.4.5 HVO-Diesels påverkan på det sociala perspektivet  

Nedan presenteras den påverkan som dieseltruckar som drivs av HVO-Diesel kan ha på faktorerna 

säkerhet och fysisk arbetsmiljö.      

3.5.4.5.1 Säkerhet 

HVO-Diesel är inte brandfarlig eller explosiv vilket innebär att den inte kräver några speciella 

åtgärder för att hantera. I de säkerhetsfaktablad och produktfaktablad som tillhandahålls av olika 
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leverantörer kan utläsas vilken blandning av komponenter som just deras HVO innehåller och vilka 

rekommendationer som de ger för hantering avseende exempelvis personlig skyddsutrustning. 

(OKQ8, 2015) 

3.5.4.5.2 Fysisk arbetsmiljö  

HVO-Diesel är inte påvisat skadligt för hälsan vid normal hantering av bränslet där 

säkerhetsföreskrifter följs. HVO-Diesel räknas inte som giftig produkt för människor eller miljö, 

exempelvis för vattenlevande organismer. Dock kan det vara dödligt för människor att förtära. Det 

kan även vara uttorkande för huden (OKQ8, 2015). När det gäller utsläpp vid förbränning och den 

påverkan detta har på hälsan har studier gjorts på möss och råttor som påvisar att jämfört med 

fossila bränslen samt blandningar av fossila och förnyelsebara bränslen såsom RME, är ren HVO-

Diesel det bränsle som släpper ut minst hälsoskadliga partiklar (Bünger, et al., 2012; Jalava, et al., 

2012). Att köra en dieseltruck med HVO-Diesel har motsvarande påverkan på fysisk arbetsmiljö, i 

form av vibrationer och bullernivåer som en dieseltruck driven av Diesel Mk1 (Arbetsmiljö Forskning, 

2011; Arbetsmiljöverket, 2015).  

3.6 Eldrivna motviktstruckar 
På marknaden finns det olika modeller av eldrivna motviktstruckar, där batterivariant samt lyft- och 

lastkapacitet främst skiljer sig åt mellan modellerna. I den här rapporten kommer jämförelser mellan 

blybatteri- och litiumjonbatteridrift att utföras. Som tidigare nämnt fokuserar den här rapporten på 

truckar med lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton till 8 ton. Figur 12 visar de eldrivna motviktstruckar 

arbetet tar hänsyn till.   

 

Figur 12 Truckmodellerna Linde E35L, Linde E50HL, Linde E80 samt Jungheinrich EFG 535K & S50.  

(Linde Material Handling 2018a; Linde Material Handling 2018b; Linde Material Handling 2018c; 

Jungheinrich, 2013) 

Främst används eldrivna motviktstruckar för arbetsmoment som kräver mindre än 5 tons 

lyftkapacitet (Gaines et al., 2008). Eldrivna motviktstruckar med blybatterier finns generellt inom 

kapacitetsspannet 1,4 till 8 ton, vilket täcker det spann rapporten undersöker (Gaines et al., 2008). 

Eldrivna truckar som använder litiumjonbatterier har generellt en lägre lyft- och lastkapacitet. 

Truckleverantören Jungheinrich levererar litiumjonbatteri drivna motviktstruckar upp till 5 tons lyft- 

och lastkapacitet, vilket täcker en stor del av fallföretagets tekniska behov (Jungheinrich, 2017). De 

truckar som presenteras i tabell 6 är eltruckar från leverantörerna Linde och Jungheinrich, där Linde 

truckarna drivs av blybatterier och Jungheinrich truckarna av litiumjonbatterier. Dessa truckar 

kommer senare i arbetet att analyseras och jämföras mot fallföretagets nuvarande dieseltruckar.  



35 
 

Tabell 6 Eldrivna truckmodeller i arbetet.  

(Linde Material Handling 2018a; Linde Material Handling 2018b; Linde Material Handling 2018c; 

Jungheinrich, 2013) 

Modell Lyft- och lastkapacitet 

(t) 

Lasttyngdpunkt (mm) Körhastighet, 

med/utan last (km/h) 

Linde E35L 3,5 500 20 / 20 

Jungheinrich EFG 535k 3,5 500 17 / 18 

Linde E50HL 5,0 500 18 / 18 

Jungheinrich EFG S50 5,0 600 15 / 17 

Linde E80 8,0 600 16 / 16 

3.6.1 Eldrivna motviktstruckars karakteristik  

Eldrivna truckar används idag främst som materialhanteringsfordon inomhus, då de inte bidrar med 

några utsläpp och är tysta under drift (Gaines et al., 2008; Kim et al., 2011). Eldrivna truckar kan även 

användas utomhus som materialhanteringsfordon om de är utrustade med grövre gummidäck, är 

vattentätade samt använder starkare motorer för att klara av hastighetsspecifikationer samt tunga 

lyft. Eltruckar väljs dock ofta bort som utomhusfordon då dieseltruckar är designade för 

utomhusbruk då de exempelvis ofta har en högre dragkraft, vilket underlättar förflyttning av tungt 

gods utomhus. Eldrivna truckar drivs av en elmotor som i sin tur får sin energi från ett batteri, flera 

olika typer av batterier kan användas i eltruckar. (Gaines et al., 2008) Den mest förekommande 

batterivarianten är blybatteri, även litiumjonbatterier börjar bli allt mer förekommande i eltruckar 

(Gooley, 2016). Batterierna kräver uppladdning, vilket kan ske på olika sätt samt kräva olika stora 

ytor samt utrustning beroende på batterivariant (Gaines et al., 2008).  

3.6.2 Batteriers karakteristik  

Generellt består ett batteri av en eller flera battericeller. En battericell är den komponent i ett batteri 

som omvandlar lagrad kemisk energi till elektrisk energi (Batteriföreningen, 2017b). För att en 

battericell ska utföra omvandlingen krävs det tre ingående komponenter, vilka är en anod, katod 

samt en elektrolyt. Anod och katod är battericellens elektroder, anod är den positiva cellen och katod 

den negativa cellen, mellan cellerna förflyttas den lagrade energin med hjälp av elektrolyten, vilket 

gör att battericellen lagra och leverera elektricitet. Vanligtvis består anoden av någon typ av metall, 

katoden av en metalloxid samt elektrolyten av en vattenlösning. (Winter & Brodd, 2004; 

Batteriföreningen, 2017a.) Ett batteris förmåga att lagra energi är avgörande för ett fordons drifttid, 

olika batterivarianter skiljer åt i förmågan att kunna lagra energi (Winter & Brodd, 2004). 

3.6.2.1 Blybatterier i truckar 

Blybatterier är som nämnt den mest förekommande batterivarianten för truckar, vilket kan bero på 

att batteritekniken har varit tillgänglig under en lång tidsperiod. Även andra faktorer som batteriets 

karakteristik gör blybatterier lämpliga för motviktstruckar. (Gaines et al., 2008; Jung et al., 2015 s, 4) 

Blybatterier har en låg energidensitet, vilket medför en hög vikt för batteriet, det innebär att i 

motviktstruckar kan batteriet agera som motvikt (Gaines et al., 2008). Blybatterier går även att 

använda vid temperaturer mellan -40 °C till 60 °C, utan att påverka batteriets kapacitet (Jung et al., 
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2015 s, 4). En låg kostnad samt att en stor del av alla bybatterier återvinns har även bidragit till att 

det är den vanligaste batterivarianten (Winter & Brodd, 2004).  

Ett blybatteri består till största delen av bly, både katoden och anoden består av olika typer av bly 

och elektrolyten består av destillerat vatten samt svavelsyra. Andra material såsom plast hittas även i 

blybatterier. (Winter & Brodd, 2004; Sullivan & Gaines, 2012) Mellan 60–80% av all plast och bly i 

batterierna är återvunnet material, vilket gör att utvinningsprocessen för nytt råmaterial minskas 

(Sullivan & Gaines, 2012). 

3.6.2.2 Litiumjonbatterier i truckar 

Litiumjonbatterier har blivit allt mer förekommande i diverse produkter och har sedan 2008 använts i 

truckar. Fler truckleverantörer har med tiden lanserat truckar som använder litiumjonbatterier, 

främst i mindre dragtruckar men även till viss del i motviktstruckar. (Gooley, 2016) Litiumjonbatterier 

har en låg vikt per kWh batterikapacitet, på grund av den höga energidensiteten som litium har (Lee 

& Cheng, 2005; Pai et al., 2014). Batteriernas låga vikt kan vara andledningen till att utbredningen av 

batterierna i motviktstruckar inte är större, då vikt eventuellt måste adderas för att skapa den 

motvikt som krävs (Gooley, 2016). De litiumjonbatterier som används i de truckarna arbetet avser att 

analysera klarar av temperaturer mellan -10 till 55 °C, utan att påverka batteriets kapacitet 

(Jungheinrich, 2017).  

Det finns flera olika typer av Litiumjonbatterier, där skillnaden är vilket material som används för 

katod, anod samt elektrolyt. Beroende på vilka material som används skiljer sig batteriets 

egenskaper, vilket innebär att olika batteristrukturer tillämpas för olika användningsområden. (Zeng 

& Singh, 2014) Den variant av litiumjonbatteri som det här arbetet tar hänsyn till är järnfosfatbatteri, 

då det används i Jungheinrich truckar. Batteriet har en katod som består av litium, järn samt 

polonium och anoden består av grafit (Zackrisson et al., 2010).  

3.6.2.3 Elektricitet för uppladdning av batterier 

Batterier kräver uppladdning då det är vid uppladdning som energi blir lagrad i batteriets negativa 

cell, vilket sedan vid behov omvandlas till elektricitet. (Winter & Brodd, 2004) Vid uppladdning 

används elektricitet, vilket kan produceras från fler olika källor, exempelvis genom vindkraft, 

solenergi, vattenkraft samt kärnkraft. Produktionen av elektricitet bidrar till olika typer av utsläpp, 

den här rapporten tar endast hänsyn till det koldioxidekvivalentutsläpp som produktionen bidrar 

med. De olika källorna som elektricitet produceras ifrån bidrar med olika mycket 

koldioxidekvivalentutsläpp, dock används elektricitet oftast från flera olika källor, vilket blir en elmix. 

Den Nordiska elmixen producerar ett utsläpp om 70 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme 

(kWh), vilket är det utsläppet den här rapporten kommer att använda för elektricitet. (Gode et al., 

2009) Vid uppladdningen av ett batteri går även en viss del av den använda energin till spillo, vilket 

innebär att batterier inte har 100 % uppladdningseffektivitet (Spanos et al., 2015). De 

uppladdningseffektiviteter som tas hänsyn till i det här arbetet för blybatterier samt 

litiumjonbatterier presenteras i batteriernas livscykelanalyser.  
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3.6.3 Bly- och litiumjonbatteriers påverkan på de tre pelarna 

I kapitlet nedan presenteras den påverkan som identifierats för de två olika batterierna inom de tre 

pelarna utifrån datainsamling från vetenskapliga artiklar, böcker samt fackhemsidor. Påverkan är 

uppdelad i ekologisk påverkan där livscykelanalyser presenteras, ekonomisk påverkan där 

kostnadsdrivande faktorer presenteras samt social påverkan där säkerhet och fysisk arbetsmiljö 

berörs. Påverkan från blybatterier inom de tre pelarna redovisas först och sedan presenteras 

litiumjonbatteriers påverkan inom pelarna.   

3.6.3.1 Blybatteriers påverkan på det ekologiska perspektivet 

I avsnittet nedan presenteras den livscykelanalys som kommer att användas i det här arbetet för 

blybatterier. Livscykelanalysen är uppdelad i tre delprocesser Vagga, Volvo och Grav. Delprocessen 

Vagga redovisar det utsläpp som uppstår vid utvinning och produktion, delprocesserna Volvo samt 

Grav innefattar utsläppen som uppstår vid användning samt utskrotning av blybatterier. 

Koldioxidekvivalentutsläpp för varje delprocess i processen Vagga till Grav kommer att redovisas 

samt även det summerade koldioxidekvivalentutsläppet för hela processen. I summeringen redovisas 

det totala utsläppet för fyra olika blybatterier, förutsättningar och antaganden för beräkningarna 

presenteras.  

3.6.3.1.1 Påverkan från blybatterier i delprocessen Vagga 

Den artikel som livscykelanalysen för blybatterier kommer att utgå ifrån är en litteraturstudie utförd 

av Spanos et al. (2015).  Livscykelanalyserna som presenteras i artikeln redovisar 

koldioxidekvivalentutsläpp per genomsläppt kWh i de olika batterierna. I det här arbetet är resultatet 

från studien inte aktuell, det som är aktuellt är delar av den informationen de använde för att dra sin 

slutsats. I Spanos et al. (2015) studie har hänsyn tagits till att 70 % återvunnet råmaterial används i 

tillverkningen av blybatterier och 30 % nyproducerat råmaterial, vilket har jämförts med om 100 % 

nyutvinnet råmaterial används. Vid användning av 70 % återvunnet material anser Spanos et al. 

(2015) att det klimatpåverkande utsläppet från batteriets livscykel minskar med 20 %.  

Spanos et al. (2015) presenterar i sin jämförelse koldioxidekvivalentutsläpp för delprocesserna 

utvinning och framställning av råmaterial, produktion samt återvinning. Utsläppet för de olika 

delprocesserna presenteras som kg koldioxidekvivalenter per kg batteri, kg batteri används då 

blybatterier generellt har likvärdig uppbyggnad. Det utsläpp som presenteras nedan gäller för 

blybatterier som använder 100 % nyproducerat material. För utvinning och framställning av 

råmaterial uppgår utsläppet till cirka 3,2 kg koldioxidekvivalenter per kg batteri, utsläppet från 

produktionen av blybatterier uppgår till 0,68 kg koldioxidekvivalenter per kg batteri. Det totala 

utsläppet från de två delprocesserna uppgår till cirka 3,9 kg koldioxidekvivalenter per kg batteri. 

Vid produktion av ett blybatteri som använder 70 % återvunnet material, uppgår det totala utsläppet 

till cirka 3,2 kg koldioxidekvivalenter per kg batteri. I det här arbetet kommer det resultatet att 

användas som referens vid beräkningar av utsläpp från blybatterier.  
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3.6.3.1.2 Påverkan från blybatterier i delprocessen Volvo 

Det utsläpp som uppstår vid användning av blybatterier är utsläpp från den förbrukade elektriciteten, 

vilket beräknas till 70 gram koldioxidekvivalenter per kWh. Den laddningseffektiviteten som antas för 

uppladdning av blybatterier är 80 %, vilket innebär en energiförlust på 20 % (Stevens & Corey, 1996). 

Elektricitet kan även gå förlorad om ett batteri inte används, dock kommer den energiförlusten inte 

att beräknas i det här arbetet.  

3.6.3.1.3 Påverkan från blybatterier i delprocessen Grav 

Spanos et al. (2015) har beräknat utsläpp för återvinningsmetoden Pyrometallurgisk återvinning, i 

beräkningen är även utsläpp från transporter inräknat. Utsläppet uppgår till 0,391 kg 

koldioxidekvivalenter per kg batteri. Vid summering av totalt utsläpp från blybatterier används ovan 

nämnd data.  

3.6.3.1.4 Summerat totalt koldioxidekvivalentutsläpp från blybatterier 

Den livslängd som uppskattas för blybatterier påverkar hur utsläppet från utvinning, produktion samt 

efterliv fördelas över batteriets livslängd. Den livslängd som antas för samtliga blybatterier som 

används i bybatteritruckarna är 1 500 uppladdningar, då likvärdiga truckbatterier har den livslängden 

(Batteriunionen, 2018).  

Nedan presenteras fyra olika motviktstruckar från tillverkaren Linde, där batterierna i de olika 

truckarna och dess energiförbrukning per drifttimme används för beräkningarna till tabell 7. De 

truckar som beräkningarna utförs på kommer senare i arbetet att användas för jämförelser mot 

dagens befintliga diselflotta. I tabellen presenteras sedan koldioxidekvivalentutsläppet från samtliga 

delprocesser per full uppladdning för de olika truckmodellernas batterier samt det totala utsläppet 

per full uppladdning, per drifttimme och livstid. I bilaga 1 ses beräkningarna som återfinns i tabellen. 

E35L: Trucken Linde E35L är en motviktstruck med lyftkapaciteten 3,5 ton. Det batteri som används i 

trucken väger 1458 kg och har en batterispänning på 80v/575-625Ah, vilket innebär en 

batterikapacitet om cirka 48 kWh. Den energiförbrukning som trucken har enligt produktfaktablad är 

9,5 kWh/h, vilket innebär att drifttiden för en uppladdning är cirka 5 timmar.  (Linde Material 

Handling, u.å.d) 

E50HL: Trucken Linde E50HL är en motviktstruck med lyftkapaciteten 5 ton. Det batteri som används 

i trucken väger 2180 kg och har en batterispänning på 80v/840Ah, vilket innebär en batterikapacitet 

om cirka 67 kWh. Energiförbrukning för en timme är 14,8 kWh, vilket innebär att trucken har en 

drifttid på cirka 4,5 timme per uppladdning.  (Linde Material Handling, u.å.e) 

E80: Trucken Linde E80 är en motviktstruck med lyftkapaciteten 8 ton. Det batteri som används i 

trucken väger 2785 kg och har en batterispänning på 80v/1240Ah, vilket innebär en batterikapacitet 

om cirka 99 kWh. Enligt produktfaktablad har trucken en energiförbrukning om 17,7 kWh per 

drifttimme, vilket innebär att drifttiden för en uppladdning är cirka 5,6 timmar. (Linde Material 

Handling, u.å.c) 
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Tabell 7 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per uppladdning, timme samt per livstid för olika 

truckmodellers blybatterier.  

Truckmodell Vagga Volvo Grav Kg/uppladdning Kg/h Total kg livstid 

E35L 3,1104 4,2 0,38 7,6904 1,538 11 535,6 

E50HL 4,65 5,862 0,5682 11,080 2,462 16 620,37 

E80 5,941 8,662 0,7259 15,3289 2,737 22 993,35 

3.6.3.2 Blybatteriers påverkan på det ekonomiska perspektivet 

Den processgräns som används för den ekonomiska påverkan är Volvo som nämnt. I det här avsnittet 

nämns de faktorer som bidrar till totalkostnaden för ett trucksystem med blybatteri som drivmedel. 

De faktorer som ingår i totalkostnaden för ett blybatteridrivet trucksystem är truck, batteri, laddare 

samt kostnad för elektricitet. Kostnaderna för de olika faktorerna kan variera beroende på hur 

systemet används samt i vilken miljö det används i.  

Beroende på vilken extra utrustning trucken kräver utöver grundutförande, för att utföra sina 

arbetsuppgifter kan inköpspriset att skilja, mer utrustning innebär generellt ett högre inköpspris. Vid 

inköp uppskattas kostnaden för ett blybatteri vara lågt, jämfört med andra likvärdiga batterier (Jung 

et al., 2015, s.4). Att använda blybatterier kan dock komma att bli mer kostsamt än 

litiumjonbatterier, då det tar upp emot åtta timmar att ladda batteriet, samt att en nedkylningstid på 

åtta timmar behövs efter uppladdning. Det innebär att en laddningscykel kan ta upp emot 16 timmar, 

vilket medför att ett eller flera utbytesbatterier kan behövas om trucken används mer än åtta timmar 

per dygn.  Blybatteriets relativt stora storlek samt att fler än ett batteri per truck kan komma att 

behövas, kräver ett större utrymme i laddningsrummet än andra batterivarianter, vilket driver 

kostnader, samt att fler än en laddare per truck kan komma att behövas. Vid uppladdning 

konsumeras även elektricitet, vilket är en kostnad. Ett byte av batteri är även tidskrävande och kan ta 

mellan fem och 45 minuter, beroende på batteriets storlek, flödet i laddningsrummet. Livstiden på 

ett blybatteri beräknas generellt även vara kortare än för ett litiumjonbatteri. (Gaines et al., 2008) 

Blybatteriets karakteristik ställer krav på det utrymme som uppladdning utförs i. Då batteriet 

utsöndrar syre och väte under uppladdning behöver rummet vara väl ventilerat, låg fuktighetsgrad 

samt ha en stabil temperatur. Laddningsrummet bör även vara avskilt från övrig verksamhet, av 

säkerhetsskäl. Blybatterier behöver omvårdnad, i form av tvättning av batterierna samt påfyllning av 

destillerat vatten. Att vårda ett blybatteri innebär även att uppladdning av batteriet sker korrekt, dvs. 

att laddningstider följs samt att det inte står oladdat under längre perioder. (Gaines et al., 2008) Vid 

vanvård av blybatterier minskas dess kapacitet samt livslängd, vilket kan innebära att batterier mer 

frekvent behöver bytas ut. (Bindner et al., 2005; Gaines et al., 2008) Den arbetstid som läggs ned på 

vård av blybatterier kan medföra kostnader, även utrustningen som krävs i laddningsrummet kan 

medföra kostnader.  
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3.6.3.3 Blybatteriers påverkan på det sociala perspektivet 

I rapporten belyses två påverkande faktorer som blybatterier har inom det sociala perspektivet, 

säkerhet och fysisk arbetsmiljö.  

3.6.3.3.1 Säkerhet 

De säkerhetsrisker som förknippas med blybatterier förekommer främst vid uppladdning och 

urladdning av batteriet. Vid uppladdning av ett blybatteri frigörs vätgas och syrgas, vid blandning av 

de två gaserna bildas knallgas. Knallgas är en lättantändlig gas samt explosiv, vid antändning kan 

människor komma till skada. För att minska möjligheterna för en explosion att ske bör alla 

antändningskällor i närområdet tas bort. (Arbetsmiljöverket, 1988) 

Blybatterier innehåller även svavelsyra, vilket är en frätande gas. Vid läckage i batteriet kan syran 

komma att bidra till personskador. Svavelsyradimma kan även bildas vid kraftig gasutveckling vid 

laddning, gasen som är frätande kan bidra till personskador vid inandning. Det är viktigt att 

skyddsutrustning används vid batteriladdning. (Arbetsmiljöverket, 1988) 

3.6.3.3.2 Fysisk arbetsmiljö  

Användning av blybatterier kan komma att ha en påverkan på den fysiska arbetsmiljön. Vid 

batteribyte om inte rätt utrustning tillhandahålls kan bytet innebära tungt fysiskt arbete, dock säger 

Arbetsmiljöverket (1988) att utrustning ska användas vid lyft av batterier som väger mer än 20kg. Vid 

användning av lyftdon i samband med batteribyte ska enligt lag lyftdonet vara anpassat för 

arbetsuppgiften samt att utrustningen är besiktigad. Även vid batteribyte med rätt utrustning kan 

fysiska skador uppstå, exempelvis klämskador vid upplyft av batteri. Den fysiska arbetsmiljön kan 

även påverkas av de säkerhetsrisker som kan förknippas med blybatterier, då säkerhetsriskerna vid 

uppladdning kan leda till fysisk skada.  

3.6.3.4 Litiumjonbatteriers påverkan på det ekologiska perspektivet  

Livscykelanalysen för litiumjonbatterier presenteras nedan. För delprocesserna Vagga, Volvo och 

Grav redovisas det koldioxidekvivalentutsläpp som de bidrar med. Inom delprocessen Vagga ses 

utvinning och produktion, inom Volvo ses användning samt inom delprocessen Grav redogörs 

utsläppen från utskrotning av litiumjonbatterier. Summerat totalt koldioxidekvivalentutsläpp från 

hela livscykeln presenteras även för två truckmodellers litiumjonbatterier.  

3.6.3.4.1 Påverkan från litiumjonbatterier i delprocessen Vagga 

Både Ellingsen et al. (2017) och Romare & Dahllöf (2017) har kommit fram till att det finns skillnader i 

LCA studier för litiumjonbatterier, både i utförandet och i resultatet. Ellingsen et al. (2017) jämförde 

olika publicerade livscykelanalyser för litiumjonbatterier och kom fram till att det redovisade 

koldioxidekvivalentutsläppet i studierna skiljde sig från 38–356 kg per kWh batterikapacitet.  Romare 

& Dahllöf (2017) jämförde även olika studier och kom fram till samma resultat. Studierna skiljer sig åt 

då de utförda studierna inte har använt sig av förstahandsdata vid beräkning av utsläpp vid 

produktion. De litiumjonbatterivarianter som studierna är utförda på skiljer sig även åt.  (Ellingsen et 

al., 2017; Romare & Dahllöf, 2017) 

Den livscykelanalys som kommer att användas i det här arbetet för litiumjonbatterier är Life cycle 

assessment of lithium-ion batteries for plug-in hybrid electricvehiclese Critical issues av Zackariasson 

et al. (2010). I artikeln har de utfört en LCA på ett järnfosfat batteri om 10 kWh. De processgränser 

som är satta i livscykelanalysen är Vagga till återvinning, dvs. utsläpp för återvinning av batterier tas 
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inte med i livscykelanalysen. Studien är utförd utifrån ISO 14040, de redovisade utsläpp för utvinning 

och produktion presenteras nedan.  

Från utvinning av råmaterial samt produktion av batteriet beräknas ett utsläpp om 1660 kg 

koldioxidekvivalenter för batteriet om 10 kWh. Romare & Dahllöf (2017) anser att utsläppet av 

koldioxidekvivalenter från utvinning och produktion av litiumjonbatterier är linjärt utefter antal kWh 

batterikapacitet. Då utsläppet beräknas vara linjärt efter antal kWh släpper järnfosfat batteriet ut 

166 kg koldioxidekvivalenter per kWh. Enligt de efterforskningar både Ellingsen et al. (2017) samt 

Romare och Dahllöf (2017) utfört är utsläppet från livscykelanalysen inom gränserna för andra 

livscykelanalyser för litiumjonbatterier.  

I den här rapporten kommer därmed ett utsläpp om 166 kg koldioxidekvivalenter att beräknas per 

kWh batterikapacitet för litiumjonbatterier.  

3.6.3.4.2 Påverkan från litiumjonbatterier i delprocessen Volvo 

Det koldioxidekvivalentutsläpp som uppstår vid användning av litiumjonbatterier är de utsläpp från 

den elektricitet som förbrukas vid uppladdning av batteriet. Det koldioxidekvivalentutsläpp som 

beräknas för den nordiska elmixen är 70 gram per kWh (Gode et al., 2009). Litiumjonbatteriers 

laddningseffektivitet uppskattas till 90 %, vilket innebär att 10 % elektricitet går förlorad vid 

uppladdning (Zackrisson et al., 2010). Den energiförlust som kan uppstå om ett uppladdat 

litiumjonbatteri står oförbrukat och därmed urladdas, kommer ingen hänsyn tas till i det här arbetet. 

3.6.3.4.3 Påverkan från litiumjonbatterier i delprocessen Grav 

Få litiumjonbatterier återvinns och när återvinning sker är det på grund av lagkrav och säkerhetsskäl 

(Romare & Dahllöf, 2017). Den återvinningsmetod som används i Europa är “Pyro-Metallurgical” där 

kobolt, nickel, koppar och järn återvinns från batterierna, dock används inte kobolt i järnfosfat 

batterierna. Romare & Dahllöf (2017) presenterar att återvinningen av litiumjonbatterier bidrar med 

ytterligare 15 kg koldioxidekvivalentutsläpp per kWh batterikapacitet.  Om bättre 

återvinningsmetoder utvecklas kan utsläppet från återvinningen bli negativ utifrån ett 

livscykelperspektiv (Romare & Dahllöf, 2017).  

Då bättre metoder inte används för återvinning av litiumjonbatterier idag kommer ett utsläpp på 15 

kg koldioxidekvivalenter per kWh batterikapacitet att användas vid beräkningar.  

3.6.3.4.4 Summerat totalt koldioxidekvivalentutsläpp från litiumjonbatterier   

Den livslängd ett batteri har påverkar hur utsläppet från utvinning och produktion fördelas, en längre 

livstid innebär exempelvis ett mindre totalt utsläpp per uppladdning. Den livslängd som antas för de 

litiumjonbatterierna som redovisas nedan är 3000 fulla uppladdningar. 3000 fulla uppladdningar är 

den livslängd som Jungheinrich uttalar att deras batterier har, vilka är de batterierna som kommer 

att analyseras i arbetet (Jungheinrich, 2017). Nedan presenteras två Jungheinrich truckar och dess 

batterier. 

EFG 535K: Trucken Jungheinrich EFG 535K är en motviktstruck med lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton. 

Det litiumjonbatteri som används i trucken är ett järnfosfat batteri med kapaciteten 43 kWh. 

Batteriets totala vikt uppgår till 1 863 kg, inklusive extra vikt för att skapa motvikten som krävs. 

(Jungheinrich, 2017) Truckens energiförbrukning är 9,6 kWh per drifttimme, vilket ger en drifttid om 

4,5 timmar per uppladdning (Jungheinrich, 2013).   
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EFG S50: Trucken Jungheinrich EFG S50 är en motviktstruck med lyft- och lastkapaciteten 5 ton. Det 

litiumjonbatteri som används i trucken är ett järnfosfat batteri med kapaciteten 43 kWh. Batteriets 

totala vikt uppgår till 2 173 kg, inklusive extra vikt för att skapa motvikten som krävs. (Jungheinrich, 

2017) Energiförbrukningen som trucken har är 12,0 kWh per drifttimme, vilket ger en drifttid om 3,6 

timmar per full uppladdning (Jungheinrich, 2013).  

I tabell 8 presenteras det koldioxidekvivalentutsläpp som truckarnas batterier bidrar med under sin 

livscykel, per full uppladdning i de fyra första kolumnerna, sedan koldioxidekvivalentutsläpp per 

drifttimme och totalt antal kg koldioxidekvivalenter under batteriets livstid. Värt att notera är att 

båda truckarna drivs av samma typ av batteri. Totalvikten skiljer sig åt på grund av att det krävs 

större motvikt på den större truckmodellen, dock tar inte rapporten hänsyn till det eventuella 

utsläppet från den adderade vikten. Beräkningar för batterierna ses i bilaga 1.  

Tabell 8 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per uppladdning, per drifttimme samt livstid för 

litiumjonbatterier hos valda truckmodeller.  

Truckmodell Vagga Volvo Grav Kg/uppladdning Kg/h Total kg/livstid 

EFG 535K 2,379 3,34 0,215 5,934 1,31 17 802 

EFG S50 2,379 3,34 0,215 5,934 1,64 17 802 

3.6.3.5 Litiumjonbatteriers påverkan på det ekonomiska perspektivet 

I det här avsnittet nämns de faktorer som bidrar till totalkostnaden för ett trucksystem med 

litiumjonbatteri som drivmedel. De faktorer som ingår i totalkostnaden för ett litiumjonbatteridrivet 

trucksystem är truck, batteri, laddare samt kostnad för elektricitet. Kostnaderna för de olika 

faktorerna kan variera beroende på hur systemet används samt i vilken miljö det används i.  

Den arbetsmiljö trucken ska användas i ställer olika krav på truckens utrustning, den utrustning som 

krävs kan komma att förändra inköpspriset av trucken. Generellt innebär mer utrustning en högre 

inköpskostnad. Litiumjonbatterier har oftast en högre inköpskostnad jämfört med blybatterier, dock 

uppskattas livslängden för litiumjonbatterier vara längre. Då litiumjonbatterier generellt har en hög 

lagringskapacitet kan det innebära att de inte behöver laddas lika frekvent som blybatterier, vilket 

kan medföra att utbytesbatterier inte behövs. (Gaines et al., 2008) En annan anledning till att 

utbytesbatterier eventuellt inte behövs vid användning av litiumjonbatteri är att de går att 

snabbladda, utan att skada batteriets kapacitet. Att snabbladda kan ta mellan 20 och 60 minuter och 

då är batteriet näst intill fulladdat och redo att användas. (Gooley, 2016) Om batteribyte behövs 

beräknas det ta lika lång tid som för blybatteribyte, vilket är från fem till 45 minuter. (Gaines et al., 

2008) Antalet batterier som behövs utifrån organisationens behov, drar kostnader i form av inköp av 

batterier. Även den elektricitet som förbrukas vid uppladdning är en kostnad, vilket är en kostnad 

som kan skilja sig mellan olika organisationer, beroende på det elavtal som organisationen slutit.  

Laddningsrum för litiumjonbatterier ställer inte samma krav på infrastrukturen som ett laddningsrum 

för blybatterier ur säkerhetssynpunkt, då de inte avger några giftiga gaser vid uppladdning. För 

uppladdning av litiumjonbatterier behövs då endast ett utrymme att ställa en laddare på och 

eventuell utrustning för batteribyte om det krävs. (Still, 2018)  
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3.6.3.6 Litiumjonbatteriers påverkan på det sociala perspektivet 

De två aspekter som belyses nedan avseende litiumjonbatteriers påverkan på det sociala 

perspektivet är säkerhet och fysisk arbetsmiljö.  

3.6.3.6.1 Säkerhet 

Att hantera litiumjonbatterier innebär en låg risk, givet att batteriet har ett Battery Management 

System (BMS). Ett BMS är ett system som reglerar uppladdning och urladdning av batteriet, det ser 

till att samtliga battericeller har en jämn belastning samt att inte överladdning sker. Att överladda ett 

litiumjonbatteri är en säkerhetsrisk, då de kan explodera, dock motverkar ett BMS som nämnt det 

från att ske. (Gooley, 2016)  

3.6.3.6.2 Fysisk arbetsmiljö  

Då litiumjonbatterier generellt väger mindre än blybatterier minskar den potentiella påverkan på den 

fysiska arbetsmiljön vid utbyte av batteri, som kan uppstå om inte rätt utrustning finns på plats. 

Påverkan kan exempelvis vara ett tungt lyft om utrustningen inte är anpassad för utbytet. All 

arbetsmiljö ska vara anpassad och säker för medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter i. 

(Arbetsmiljöverket, 1988) 
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3.7 Analysmodell utifrån teoretisk referensram 
Analysmodellen i figur 13 sammanfattar den teori om drivmedel och respektive trucksystem som 

belysts i den teoretiska referensramen. I kolumnen teori presenteras valt område för analys samt 

karakteristik. Övriga kolumner redovisar valt drivmedel och dess påverkan inom analysområdena. 

Den teori som sammanfattats nedan kommer tillsammans med empiriavsnittet ligga till grund för de 

analyser som senare utförs i arbetet.  

 

Figur 13 Analysmodell utifrån teoretisk referensram. 

För Analysdel 1 används endast koldioxidekvivalentutsläppet från Diesel Mk1, i Analysdel 2 används hela 

modellen och i Analysdel 3 belyses hela modellen avseende kritik och svagheter mot hela LCSA utförandet. 

Utsläppen från de olika drivmedlen som redovisas i analysmodellens LCA, där koldioxidekvivalentutsläpp per 

drifttimme för de presenterade truckarna visas. Beräkningar som görs i analyserna redovisas på årsbasis. LCC 

i modellen redovisar de kostnadselement som senare tas hänsyn till i Analysdel 2. SLCA belyser påverkan på 

säkerhet samt fysisk arbetsmiljö som de olika trucksystemen kan ha på de interna intressenterna, utifrån 

den teoretiska referensramen. Gällande social arbetsmiljö och förändring diskuteras detta i Analysdel 2 och 

3, baserat på empiri inhämtad från fallföretaget. Karakteristik för truckar som nämns kommer att lyftas fram 

i Analysdel 2.  
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4 Empiri  
Empirikapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen avser att främst fokusera på att utgöra 

underlag för problemfråga ett, som lyder Vilken klimatpåverkan har en dieseldriven truckflotta inom 

intern materialhantering? Det material som presenteras i Empiridel 1 är en empirisk insamling av 

data som gjorts, där fallföretagets nuläge presenteras. I Empiridel 2 redovisas material för att stödja 

analysen för delfråga två, som lyder Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en 

befintlig dieseldriven truckflottan utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? För den andra 

delen av empirin har information hämtats från både fallföretaget och från truckleverantörer med 

avseende på de trucksystem som senare ska analyseras och jämföras.  

4.1 Empiridel 1 – Kartläggning av fallföretagets nuläge 
I Empiridel 1 görs först en beskrivning av fabriksområdets olika anläggningar och layouten samt 

arbetsuppgifterna inom de olika anläggningarna som kan påverka dieseltruckflottans flöden. Vidare 

görs en beskrivning av Skövdefabrikens olika logistikområden, dieseltruckarnas flöden, 

arbetsuppgifter samt dess drifttider. 

 

Fallföretagets layout har utvecklats under de 150 år som företaget har varit verksamt. Fokus 

historiskt sett har varit på resurseffektivitet inom respektive produktionsanläggning. Detta har 

inneburit att byggnaders utnyttjande har prioriterats före placering och flödeseffektivitet mellan 

byggnaderna. Inom Skövdefabrikens anläggning produceras och slutmonteras motorkomponenter 

samt dieselmotorer. Produktionen är i dagsläget kundorderstyrd, som innebär att när något 

produceras så sker det utefter kundens behov, vilket ger ett dragande flöde inom området. 

Fallföretaget har under senare år arbetat med att minska sina lager, buffertar samt PIA lager, vilket 

genererat ett större fokus på flöden och interna transporter. Skövdefabriken producerar mer eller 

mindre dygnet runt, året om. Under ett år uppgår antalet arbetsdagar till cirka 308, varav 228 är 

vardagar och 80 är helgdagar. De enda tider anläggningen inte beräknas producera är under 

semesterperiod, underhållsstopp samt eventuella produktionsstopp.  

4.1.1 Beskrivning av Skövdefabrikens produktionsanläggning 

I texten nedan beskrivs de byggnader och det geografiska område som ingår i Skövdefabrikens 

produktionsanläggning. Hela Skövdefabrikens geografiska område omfattar cirka 265 000 m2, varav 

cirka 191 600 m2 utgör de byggnader som beskrivs nedan. I avsnittet beskrivs de aktiviteter som sker 

i de olika byggnaderna i dagsläget samt vilken påverkan de olika aktiviteterna kan ha på 

dieseltruckflottans flöden.  Figur 14 ger en överblick av området.  
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Figur 14 Visualisering av Skövdefabrikens produktionsanläggning.  

4.1.1.1 Byggnad F 

Inom den här produktionsanläggningen sker all montering av dieselmotorer, vilket innefattar 

grundmontering, slutmontering, målning och emballering. Inom byggnaden sker även 

komponentmontering både till Skövdefabriken och till export. I anläggningen finns också ett 

automatiserat höglager, där ingående material till samtliga arbetsområden lagerhålls. Det finns även 

en manuell supermarket lager som förser monteringen med ingående material.  

Den interna materialhantering som sker i anslutning till denna byggnad med dieseltruckar är lossning 

av lastbilar med ankommande gods, där de efter lossning ställer godset på inbanor till höglager och 

supermarket. Truckarna lossar även till viss del ingående komponenter till monteringen av motorer, 

vilka transporteras från bearbetning inom området till Byggnad F av annan intern materialhantering. 

På samma logistikyta hanteras även stora mängder tomgods, både inkommande och utgående, med 

tomgods avses olika typer av Volvo specifikt emballage såsom motoremballage, blålådor, halvpallar, 

helpallar, mellanlägg samt racks mm.  

Inom Byggnad F finns fler logistikområden där hanteringen av gods sker med olika typer av eltruckar. 

Denna hantering sker inomhus och innefattar lossning av ingående bearbetade komponenter till 

huvudmonteringen av dieselmotorer samt artiklar till och från komponentmonteringen. Den interna 

materialhanteringen inom Byggnad F innefattar även transporter från olika lagerpunkter ut till 

monteringsstationer, denna hantering sker med eltruckar, plocktruckar samt trucktåg. Inom Byggnad 

F sker även lastning av färdigmonterade motorer på lastbil, lastningen sker med eldrivna 

motviktstruckar.  

4.1.1.2 Byggnad E 

I Byggnad E sker olika bearbetningsaktiviteter vilket förser Skövdefabriken samt andra fabriker med 

ingående komponenter. De komponenter som bearbetas i dagsläget inom byggnaden är olika typer 

av kamaxlar, vevaxlar, kugghjul, svänghjul samt motorblock och cylinderhuvuden till dieselmotorer. 

Inom byggnaden finns förutom bearbetningsområdena en lageryta där ingående komponenter till 

vevaxel och kugghjul lagerhålls. Byggnaden innehåller även ett antal in/utplatser där leveranser sker 

av ingående material samt upphämtning av tomgods, skrot samt spånbingar. Lossning och lastning 



47 
 

vid lageryta samt in/utplatser sker med dieseltruck. Inom Byggnad E sker även annan intern 

materialhantering med eltruckar, denna hantering innefattar lastning av komponenter till 

påhängsvagnar och även interna transporter av material till bearbetningsområdena.   

4.1.1.3 Byggnad A 

I Byggnad A sker också bearbetningsaktiviteter där ingående komponenter tillverkas till Skövdes egen 

montering. I Byggnad A bearbetas i dagsläget motorblock och cylinderhuvuden till dieselmotorer 

vilket går till huvudflödet i Byggnad F. De interna materialhanteringsaktiviteter som sker i anslutning 

till Byggnad A är transporter av ingående material till inplatser utomhus samt upphämtning av skrot 

och spånbingar. Dessa transporter sker med dieseltruckar. I anslutning till bearbetningen sker interna 

transporter av ingående material, råmaterial, hantering av tomgods samt lastning av färdiga 

komponenter. Dessa transporter sker med olika typer av eltruckar.  

4.1.1.4 Byggnad D1& D2 

Byggnad D1 innefattar en bearbetningsenhet där cylinderhuvuden bearbetas i nuläget. I Byggnad D1 

finns även ett lager där emballage till bearbetningen lagerhålls, ytan fungerar även som buffertlager 

inför planerade produktionsfria dagar, som exempelvis vid semesterledighet. En truckverkstad finns 

också i Byggnad D1, där underhåll och reparationer för samtliga interna materialhanteringsfordon 

sker. All lossning och transporter av emballage samt transporter av ingående material till och från D1 

hallen utförs med dieseltruck. Transporter av råmaterial till bearbetningen samt lastning och 

transport av färdiga komponenter till Byggnad F sker med eltruckar. Då buffertlagret utnyttjas sker 

transporter till och från detta lager med både diesel- och eltruckar.       

Den aktivitet som utförs inom Byggnad D2 är lagerhållning av underhållsmaterial. Samtliga 

materialhanteringsaktiviteter sker med eldrivna truckar i Byggnad D2.  

4.1.1.5 Byggnad G1 

I denna byggnad som är det äldsta av de två gjuterier som finns inom Skövdefabrikens område sker 

gjutning av komponenter till de olika bearbetningsanläggningarna. Det som gjuts i dagsläget är 

svänghjul, cylinderhuvuden och motorblock till samtliga motorvarianter. Inom anläggningen sker den 

första handpåläggningen på ingående råmaterial, vilket innefattar förutom gjutning, 

kvalitetskontroller samt rensning av råmaterialet. Inom gjuteriområdet sker exempelvis transporter 

av skrot, bingar samt lossning av ingående material såsom kemikalier och emballage, dessa 

transporter sker med dieseltruck. Inom anläggningen sker interna transporter mellan olika 

gjuteriavdelningar. Transporter inom Byggnad G1 sker både med diesel- och eltruckar.  

4.1.1.6 Byggnad G2 

Byggnad G2 är Skövdefabrikens nyaste gjuteri och i nuläget förser även det bearbetningen med 

cylinderhuvuden. Detta gjuteri saknar renseriavdelning, vilket innebär att transporter av de gjutna 

cylinderhuvudena sker till Byggnad M2 för rensning innan de kan användas i bearbetningen.  

Transporterna från gjuteriet till M2 sker både med diesel- och eltruckar. Även i detta gjuteri sker 

transporter av skrot, emballage, bingar samt ingående material. De olika transporterna inom 

området sker med el- eller dieseltruckar. Unikt för detta gjuteri är att tömning av en stor skrotbinge 

måste ske med jämna mellanrum, vilket kräver en större dieseltruck, vars enda arbetsuppgift är 

detta.  
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4.1.1.7 Byggnad M2 

Byggnaden har flera funktioner, dels fungerar det som ett mellanlager för gjuteriet samt 

bearbetningen. Det lagerhålls också färdigbearbetat exportmaterial, i väntan på lastning till bokad 

transport. Komponenter till monteringen i Byggnad F lagerhålls även i M2. Utöver lagerytor utgör en 

del av M2 rensning av cylinderhuvuden ifrån Byggnad G2. Den interna materialhanteringen i 

anslutning till M2 är omfattande, då detta är en knytpunkt för flera flöden. I M2 sker bland annat 

lossning och lastning av påhängsvagnar, inlagring i stallage, utlagring ur stallage till rangeringsyta 

samt lastning och lossning av lastbilar. De olika aktivitetera sker både med diesel- och eltruckar, både 

inomhus och utanför byggnaden.  

4.1.1.8 Byggnad M1 

I byggnad M1 återfinns gjuteriernas PIA-lager för cylinderhuvuden och cylinderblock. I byggnaden 

finns också ett måleri, tillhörande gjuteriet, där grundmålning av cylinderblock sker.  Med gjuteriets 

PIA-lager avses här att detaljerna i lagret är redo för bearbetning, men tillhör fortfarande gjuteriets 

kostnadsställe. Interna transporter till Byggnad M1 utgår ifrån båda gjuterierna och sker alltid via en 

dieseltruck som har påhängsvagn. Interna transporter ut ifrån M1 till olika bearbetningsbyggnader 

sker både med diesel- och eltruckar som kan ha påhängsvagn. I delar av Byggnad M1 finns även 

andra aktivitetsområden såsom godsmottagning av inkommande förbruknings- och 

underhållsmaterial, godsavsändning av utgående gods, tvätthall samt smidesverkstad. Vid de olika 

aktivitetsområdena sker intern materialhantering i form av lossning och lastning av lastbilar samt 

transporter till och från dessa områden. Dessa aktiviteter utförs också både med diesel- och 

eltruckar.  

4.1.1.9 Byggnad B 

Byggnad B innehåller ett lager för råmaterial till gjuteriet samt extern verksamhet. Transporter till 

och från Byggnad B sker vanligtvis med dieseltruckar.  

4.1.1.10 Byggnad Spånhuset 

I spånhuset hanteras olika typer av spån från bearbetningen, mull samt viss återvinning från samtliga 

anläggningar. Inom anläggningen sker tömning, sortering, torkning och annan hantering av 

restprodukterna. Alla interna transporter inom och till området sker med dieseltruckar.  

4.1.1.11 Övriga byggnader 

Till de övriga byggnaderna K, U, VC3, IT-kontor samt Pentahuset sker transporter sporadiskt och 

enbart med dieseltruck. Transporterna kan beröra leveranser av exempelvis kontorsmaterial och 

förbrukningsvaror.  

4.1.2 Beskrivning av Skövdefabrikens logistikområden & dieseltruckflotta 

Skövdefabrikens dieseltruckflotta är uppdelad i tre huvudsakliga logistikområden. Dessa områden 

benämns Logistikområde Bearbetning, Gjuteri samt Montering. Utöver dessa tre huvudområden sker 

vissa logistikaktiviteter med dieseltruck av underhållsavdelningar, dessa aktiviteter kartläggs inte i 

flödena. Hos fallföretaget återfinns tre olika dieseltruckmodeller, Linde H35D(3B), Linde H50/600D 

samt Linde H80D. I arbetet har det antagits att dieselåtgången per drifttimme uppgår till den 

förbrukning som truckleverantören Linde redovisat för de olika modellerna. I tabell 9 ses förbrukning 

per timme för respektive modell samt åkhastighet med och utan last.  
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Tabell 9 Utnyttjandegrad av befintlig dieseltruckflotta samt förbrukning per timme för Skövdefabrikens 

befintliga dieseltruckflotta.  

(Linde Material Handling, u.å.a; Linde Material Handling, u.å.b; Linde Material Handling, u.å.f) 

Modell Utnyttjandegrad % Förbrukning l/h Åkhastighet 

med/utan last 

km/h 
Linde H35D(3B) 100 % 3,4 22 / 22 

Linde H50/600D 100 % 4,7 24 / 24 

Linde H80D 100 % 8,9 22 / 22 

I följande kapitel presenteras en uppdelning av flödena inom respektive logistikområde. I respektive 

avsnitt för områdena redovisas de arbetsuppgifter som ingår i områdets flöden, vilka truckar som är 

knutna till respektive arbetsuppgifter samt truckarnas drifttid under ett års tid. Drifttiden är tagen 

ifrån de drifttimmar som bokförts av truckverkstaden för senaste året, i de fall där truckar bytts ut 

under året har jämförelser gjorts med tidigare års drifttimmar för flödet samt i vissa fall har 

timmarna uppskattats. Varje enskild truck inom logistikområdena har en egen identitet, vilket 

benämns littranummer. I presentationen av de olika områdena har varje truck förutom littranummer 

fått en färgbenämning som visas i respektive figur för områdena. Figur 15 visualiserar i sin helhet de 

tre logistikområdenas ansvarsområden samt den gemensamma tankstationen för Diesel Mk1. Inom 

hela fabriksområdet gäller en maxhastighet om 20 km/h för samtliga fordon. Truckar inom 

fabriksområdet som transporterar gods mellan olika byggnader får därmed max framföras i 20 km/h, 

vilket understiger fallföretagets nuvarande dieseltruckars maximala åkhastighet.   

 

Figur 15 Visualisering av Skövdefabrikens logistikområden.  

Bilden visar hur omfattande yta som de tre logistikområdena ansvarar för.   
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4.1.2.1 Logistikområde Bearbetning 

 

Figur 16 Logistikområde Bearbetnings hämta och lämna platser vid transporter av gods.  

Varje färg står för en truck och det flöde den ansvarar för.  

 

Inom logistikområde Bearbetning sker aktiviteter som stödjer alla processer inom Skövdefabrikens 

anläggningsområde se figur 16. Arbetsuppgifterna är fördelade på 8 st. dieseltruckar, 7 st. truckar 

med 3,5 tons kapacitet samt 1 st. truck med 8 tons kapacitet. Tabell 10 presenteras information inom 

logistikområde Bearbetning avseende de dieseltruckar som används inom området.  

Tabell 10 Logistikområde Bearbetnings truckmodeller, flöde samt drifttid för respektive truck.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littra nr Modell Flöde Drifttid Färgkod 

610–5975 Linde H35D(3B) Export 2 034  

610–5997 Linde H35D(3B) Gjuteritåg 2 833  

610–5999 Linde H35D(3B) 26an:2 1 507  

610–6001 Linde H35D(3B) Resurs 1 000  

610–6002 Linde H35D(3B) Gjuteriflöde2 1 772  

610–6008 Linde H35D(3B) 26an:1 751  

610–6009 Linde H35D(3B) Spånflöde 1 000  

610–5984 Linde H35D(3B) Tömning G2 317  
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4.1.2.1.1 Flöde Export 

Inom flödet Export (littra nr 610–5975, färgkod röd) sker lastning av modedetaljer som ska skickas på 

export. Arbetet är delvis tidsstyrt då lastningsfönster finns, detta kan dock av olika skäl variera över 

tid, exempelvis om en lastbil anländer sent eller om väntetid uppstår på de detaljer som ska lastas. 

Denna truck har sitt arbetsområde i anslutning till en rangeringsyta som är placerad vid byggnad M2.  

4.1.2.1.2 Flöde Gjuteritåg 

Flöde Gjuteritåg (littra nr 616–5997, färgkod grön), transporterar gjuteridetaljer från byggnad G1 till 

mellanlager och måleri i byggnad M2. I flödet transporteras också gjuteridetaljer från byggnad M2 till 

byggnad M1. Dessa flöden sker både genom patrullering och genom avrop som sker via ett 

datasystem. För att kunna utföra dessa transporter effektivt och på ett kvalitetssäkert sätt är trucken 

utrustad med draganordning där en dubbel påhängsvagn kopplas på. Maximal last för den dubbla 

påhängsvagnen är 12 ton. Transporterna från byggnad G1 sker i tämligen kraftig uppförslutning, se 

figur 17. 

 

Figur 17 Flöde Gjuteritåg.  

4.1.2.1.3 Flöde 26 an:2 

Flöde 26 an:2 (littra nr 610–5999, färgkod gul) kör transporter över hela Skövdefabrikens 

anläggningsområde. Aktiviteterna inom detta flöde är att lossa inkommande godsbilar vid olika 

lossningsytor exempelvis vid godsmottagningen som är placerad i M1. Det lossade godset som ofta är 

förbrukningsvaror, underhållsmaterial, emballage, vätskor m.m., ska efter godskontroll transporteras 

ut till mottagande avdelning på området. Inom detta flöde sker även förflyttningar mellan olika 

avdelningar inom området. Även lastning av gods sker på flödet. Transporter inom flödet sker oftast 

med påhängsvagnar. De aktiviteter som ska utföras i flödet aviseras oftast via telefonkontakt med 

godsmottagning eller portvakt, men också genom patrullering. Endast en liten del av aktiviteterna 

sker genom avrop genom datasystem. Det innebär att vissa transporter kan ske med full last medan 

andra sker med låg fyllnadsgrad. 

4.1.2.1.4 Flöde Resurs 

Flöde Resurs (littra nr 610–6001, färgkod lila) utför stödaktiviteter till de övriga flödena inom 

logistikområde Bearbetning. Störst fokus ligger på att stötta 26 an:2 och 26 an:1 med lossningar samt 

att transportera ut det ankomna godset. Resursflödet ska även kunna stötta upp vid oförutsedda 
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toppar av gods i övriga flöden samt kunna stödja andra flöden vid personalbrist. Dessa aktiviteter 

sker nästan uteslutande genom patrullering, telefonkontakt eller genom avstämning med andra 

truckförare. Transporter sker både med och utan påhängsvagn.   

4.1.2.1.5 Flöde Gjuteri 2 

Flöde Gjuteri 2 (littra nr 610–6002, färgkod blå) transportera främst varma råämnen från byggnad G2 

till byggnad M2. I flödet ingår också att lossa lastbilar med inkommande ämnen till olika 

bearbetningar samt tömning av skrotbingar. Dessa aktiviteter sker mest genom telefonavstämning 

med gjuteripersonal samt genom telefonsamtal från portvakt. 

4.1.2.1.6 Flöde 26 an:1 

Flöde 26 an:1 (littra nr 610–6008, färgkod vit) sköter i huvudsak transporter av utgående gods från 

höglager i byggnad F. Detta gods är oftast ingående material till olika bearbetningar men även 

förbrukningsmaterial förekommer. Transporterna triggas i datasystem och styrs av bearbetningarnas 

behovstid samt den tid som höglagersystemet och persona tar på sig att leverera ut pallen till utplats. 

Detta flöde är ofta högt belagt med gods som är brådskande då det kan störa produktionen om 

materialet blir försenat, vilket medför att mjölkrunda med tre påhängsvagnar är vanligt. Även detta 

flöde kan stödja de andra flödena vid behov och då sker detta oftast efter avstämning. 

4.1.2.1.7 Flöde Spån 

Flöde Spån (littra nr 610–6009, färgkod orange) transporterar 

spånbingar inom hela Skövdefabrikens anläggningsområde. När 

truckföraren hämtar upp en full spånbinge måste denna ersättas med 

en tom binge direkt. Den fulla spånbingen transporteras från 

bytesplatsen till byggnad SH, som är en återvinningsanläggning för 

spån. När ett antal fulla bingar har ansamlats i byggnad SH, måste 

truckföraren köra till byggnad M2 där ett vändaggregat monteras på 

trucken, se figur 18. Nästa steg blir att åka tillbaka till byggnad SH för 

att tömma de fulla bingarna. Efter avslutad tömning får truckföraren 

åka tillbaka till byggnad M2 för att byta vändaggregatet mot truckens 

gafflar. Dessa arbetsuppgifter sker både genom patrullering och 

telefonkontakt, och utförs både med och utan påhängsvagnar. 

4.1.2.1.8 Flöde Tömning G2 

Flöde Tömning G2 (littra nr 610–5984, färgkod grå) har endast en 

uttalad aktivitet vilket är att tömma en skrotbinge i byggnad G2 med jämna mellanrum. Denna 

skrotbinge har så pass hög vikt att aktiviteten kräver en större truck, vilket tillgodosetts genom att en 

8 tons truck är placerad i byggnad G2. Denna aktivitet sköts av samma truckförare som kör 

Gjuteriflöde 2, som byter fordon när behovet uppstått. Aktiviteten sker uteslutande genom att 

gjuteripersonal ringer och påannonserar behovet av tömning. 

Figur 18 Flöde spån, vändaggregat till 

spånbinge. 
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4.1.2.2 Logistikområde Gjuteri  

 

Figur 19 Logistikområde Gjuteriets hämta och lämna platser vid transporter av gods. 

 Varje färg står för en truck och det flöde den ansvarar för. 

Inom logistikområde Gjuteri sker aktiviteter som stödjer alla gjuteriprocesser inom Skövdefabrikens 

anläggningsområde se figur 19. Inom logistikområde Gjuteri återfinns 5 st. dieseltruckar. Av dessa är 

3 st. 3,5 tonstruckar samt 2 st. 5 tons truckar. Dessa truckar ska stödja produktionen i de båda 

gjuteriernas processer. Det innebär att de exempelvis ska transportera skrot till gjutning, olika typer 

av bingar för tömning, råämnen, ingående material samt färdigt gods. Transporter kan ske både 

inomhus och utomhus i gjuterierna samt mellan de båda anläggningarna. Inom logistikområdet har 

en uppdelning av truckarna gjorts. Inga av transporterna i logistikområde Gjuteri sker med 

påhängsvagn. De flesta av aktiviteterna sker genom planerat arbete samt via avrop på komradio eller 

telefonen. Tabell 11 presenterar information om logistikområde Gjuteri avseende de dieseltruckar 

som används inom området. 

Tabell 11 Logistikområde Gjuteriets truckmodeller, flöde samt drifttid för respektive truck. 

Littra nr Modell Flöde Drifttid Färgkod 

610–5992 Linde H50/600D Operativ process 534  

610–5995 Linde H35D(3B) Efterbehandling 1 039  

610–5998 Linde H35D(3B) Operativ process 968  

610–6000 Linde H35D(3B) Renseri M2 776  

610–6007 Linde H35D(3B) Operativ process 937  
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4.1.2.2.1 Flöde Operativ process 

Flöde Operativ process (littra nr 610–5992, färgkod blå, littra nr 610–5998, färgkod gul samt littra nr 

610–6007, färgkod röd) hanterar mest aktiviteter gällande gjuteriprocessen.  

4.1.2.2.2 Flöde Efterbehandling 

Flöde Efterbehandling (littra nr 610–5995, färgkod grön) där arbetsuppgifterna mest avser hantering 

av de färdiggjutna detaljerna.  

4.1.2.2.3 Flöde Renseri M2 

Flöde Renseri M2 (littra nr 610–6000, färgkod vit) hanterar mest aktiviteter i och runt ett 

efterbehandlingsområde som är placerat i byggnad M2. I arbetsuppgifterna ingår bland annat 

transporter till och från olika renseriprocesser, lastning av färdiga ämnen på påhängsvagnar samt 

även transport av ämnen till och från byggnad G1 och G2. 

4.1.2.3 Logistikområde Montering 

 

Figur 20 Logistikområde Monterings hämta och lämna platser vid transporter av gods.  

Varje färg står för en truck och det flöde den ansvarar för. 
 

Inom logistikområde Montering sker aktiviteter som stödjer materialhantering i anslutning till 

Byggnad F, se figur 20.  Inom logistikområde Montering återfinns 5 st. dieseltruckar, varav samtliga är 

3,5 tons truckar. Samtliga av dessa dieseltruckar är försedda med en högre hytt än standard. Dessa 

hytter gör att truckföraren får bättre sikt vilket är ett säkerhetskrav inom logistikområde Monterings 

arbetsytor. Inom detta arbetsområde har alla 5 truckarna samma aktiviteter som de roterar på via 

schemaläggning. Information angående truckarna ses i tabell 12. 
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            Tabell 12 Logistikområde Monterings truckmodeller, flöde samt drifttid för respektive truck. 

Littra nr Modell Flöde Drifttid Färgkod 

610–5988 Linde H35D(3B) Lossning HL 1 375  

610–6003 Linde H35D(3B) Lossning HL 1 654  

610–6004 Linde H35D(3B) Lossning HL 1 770  

610–6005 Linde H35D(3B) Lossning HL 1 650  

610–6006 Linde H35D(3B) Lossning HL 1 802  

 

4.1.2.3.1 Flöde Lossning HL 

Aktiviteter som sker inom området är lossning av lastbilar och budbilar, av inkommande material 

som ska lagras i höglagret. Lossning av lastbilar av inkommande gods som ska lagras i monteringens 

supermarket. Fördelning och transport till utplats av gods som ska transporteras till bearbetning. 

Lossning av inkommande komponenter från bearbetning som ska lagras in till montering. Även 

hantering av nytt och begagnat emballage är en omfattande aktivitet som sker på ytan. Alla avrop 

sker via datasystem, komradio samt via telefon.  

4.1.3 Extra kritiska flöden som kan påverka valet av trucksystem 

För att ett trucksystem ska fungera i verksamheten, behöver systemet klara av flödena som finns 

inom fabriksområdet, dvs. kunna möta de tekniska kraven som ställs utifrån flödenas karakteristik. 

Olika truckmodeller har olika karakteristik, vilket påverkar hur bra de klarar av att möta de tekniska 

kraven som återfinns i nuläget.  

Några av de nuvarande flödena kan ses som extra kritiska flöden, där belastning och tekniska krav är 

högre. Ett av de extra kritiska flödena som kan ses i nuläget är Gjuteritåget, där tung lastade vagnar 

dras i uppförslutning. Dragmomentet i uppförslutning ställer höga krav på den truckmodell som ska 

utföra arbetet, dvs. truckens tekniska egenskaper bör matcha den nuvarande dieseltruckens 

kvaliteter.  

Ett tekniskt krav som samtliga flöden mer eller mindre blir påverkade av är åkhastighet. 

Fabriksområdets högsta tillåtna åkhastighet är 20 km/h, vilket är den åkhastighet som truckar i 

nuläget kan framföras i. Om en truckmodell har en lägre åkhastighet kan transporterna mellan de 

olika byggnaderna komma att ta längre tid, vilket kan påverka flödenas takttid. Inom flödena 26an: 1 

och 2 samt flöde Resurs inom logistikområdet Bearbetning återfinns många hämta och lämna platser, 

som är utspridda över hela fabriksområdet. Dessa flöden kan ses som extra känsliga gällande 

åkhastighet, då de transporterar gods längre sträckor.  

Samtliga truckar inom logistikområdet Montering har samma flöde, där truckarnas gafflar lyfts och 

sänks tämligen frekvent, där lastbilar lossas och gods lagras in i höglagret. Truckarnas tekniska krav i 

Monteringsflödet har därmed inte samma krav på åkhastighet som resterande flöden inom 

fabriksområdet. De frekventa lyft och sänkningar av truckens gafflar utgör istället ett krav på lyft- och 
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sänkhastighet hos truckarna. Ett tekniskt krav på hög lyft- och sänkhastiget ställs därmed, för 

samtliga truckar inom logistikområdet.  

4.1.4 Sammanfattning Empiridel 1 

I tabell 13 ses en beskrivning av logistikområdenas totala drifttider samt en summering av drifttider 

per dieseltruckmodell för samtliga logistikområden. Den dieselåtgång som redovisas i tabellen nedan 

baseras på antagandet att dieselförbrukningen uppgår till 100 % under samtliga drifttimmar, vilket 

redovisades tabell 9. De data som återfinns i tabellen nedan ligger delvis till grund för analys av 

delfråga ett.  

Tabell 13 Summering av samtliga tre logistikområdens truckar utifrån modell, drifttid samt dieselåtgång. 

Tabellen utgör empiriskt underlag för analys av delfråga ett.  

 

Extra kritiska flöden i nuläget belystes även, där belastningen och de tekniska kraven på truckarna i 

flödena kan ses som högre än övriga flöden. Dessa kritiska faktorer kan ställa större krav på ett 

eventuellt nytt trucksystem. Likvärdig kapacitet som krävs hos ett eventuellt nytt trucksystem i 

dragkraft, körning i uppförslutning, lyft- och sänkhastighet samt åkhastighet beskrivs.  

Logistikområde Modell Antal 

Truckar 

Total Drifttid 

h/år 

Dieselåtgång l/h Dieselåtgång 

l/år 

Bearbetning Linde H35D(3B) 7 10 897 3,4 37 049,8 

Bearbetning Linde H80D 1 317 8,9 2 821,3 

Gjuteri Linde H35D(3B) 3 2 783 3,4 9 462,2 

Gjuteri Linde H50/600D 2 1 471 4,7 6 913,7 

Montering Linde H35D(3B) 5 8 251 3,4 28 053,4 

      
Summa total Linde H35D(3B) 15 21 931 3,4 74 565,4 

Summa total Linde H50/600D 2 1 471 4,7 6 913,7 

Summa total Linde H80D 1 317 8,9 2 821,3 

Summa total Samtliga 18 23 719 n/a 84 300,4 
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4.2 Empiridel 2 – Nuvarande och alternativa trucksystem 
Den information som redogörs för i Empiridel 2 avser huvudsakligen att utgöra underlag för att 

besvara frågeställningen Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en befintlig 

dieseldriven truckflotta utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? 

I avsnittet kommer djupare beskrivningar av de trucksystem som arbetet avser att analysera att 

utföras, där den teoretiska karakteristiken för diesel- och eltruckar ställs mot de i arbetet valda 

truckmodellerna. Truckmodellerna och dess drivmedels ekologiska påverkan har presenterats i den 

teoretiska referensramen, dock redovisas en sammanfattande tabell, där koldioxidekvivalentutsläpp 

per drifttimme från respektive truck ses. Den ekonomiska påverkan som arbetet tar hänsyn till är de 

kostnader som redovisas för respektive trucksystem i avsnittet. Den sociala påverkan som de olika 

trucksystemen har lyfts även i Empiridel 2, där den påverkan som redogjordes för i den teoretiska 

referensramen sätts i perspektiv. Sociala påverkan gällande den sociala arbetsmiljön samt 

förändringsbenägenhet presenteras även, där en intervjustudie ligger till grund för det empiriska 

materialet.  

4.2.1 Karakteristik hos den nuvarande truckflottan och alternativa truckmodeller 

I det här avsnittet kommer den befintliga dieseldrivna truckflottan samt de truckar som Analysdel 2 

avser att analysera beskrivas i djupare detalj än vad som tidigare gjorts i arbetet. I beskrivningen 

läggs fokus på att jämföra olika tekniska specifikationer, utifrån respektive trucks produktfaktablad.  

Jämförelser av tekniska specifikationer av truckmodeller utförs då likvärdiga tekniska krav bör ställas 

på de alternativa truckmodellerna som eventuellt ska kunna ersätta fallföretagets nuvarande 

dieseltruckflotta. Den nuvarande dieseltruckflottans tekniska specifikationer antas vara det tekniska 

behov som efterfrågas hos alternativa modeller, utifrån de nuvarande flödena hos fallföretaget. 

Tekniska specifikationer såsom dragkraft, dragförmåga i lutning, åkhastighet samt lyft- och 

sänkhastighet ses som kritiska faktorer, då några de nuvarande flödena ställer extra höga krav på de 

förmågorna.  

Hos fallföretaget som nämnt återfinns truckmodeller från leverantören Linde inom lyft- och 

lastkapaciteten 3,5, 5 och 8 ton. Dessa truckmodeller skiljer sig förutom lyft- och lastkapacitet genom 

att olika extrautrustning appliceras på truckarna baserat på de flöden truckarna är verksamma inom. 

Som extrautrustning kan exempelvis nämnas draganordning och höglyftande stativ. I det här arbetet 

kommer en truckmodell inom respektive kapacitet och drivmedel att redogöras för, vilka är de 

truckmodeller som tidigare presenterats i teoridelen samt Empiridel 1. Gällande extrautrustning 

kommer ingen hänsyn tas till det, då samtliga truckar som presenteras utgår ifrån de tekniska 

specifikationer som nämns i produktfaktablad, vilka utgår ifrån grundutförande.  

De drivmedel som berörs i arbetet är Diesel Mk1, HVO-Diesel, blybatterier samt litiumjonbatterier. 

Där Diesel Mk1 truckarna som redogörs för är de truckmodeller som återfinns hos fallföretaget. 

Gällande HVO-Diesel presenteras inga separata truckmodeller, utan samtliga Diesel Mk1 truckar 

antas kunna drivas av HVO-Diesel.  

För att jämföra truckar har en uppdelning gjorts av berörda truckmodeller, där de har delats upp 

utifrån dess lyft- och lastkapacitet. Varje lyft- och lastkapacitet 3,5, 5 och 8 ton visas i en enskild 

tabell, där tekniska specifikationer från produktfaktablad lyfts fram. Tekniska specifikationer berörs 

inte enbart för att jämföra tekniska behov, det utgör även information om trucksystemens 
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ekologiska, ekonomiska samt sociala påverkan. I bilaga 2 återfinns förklaringar till de specifikationer 

som tas upp vid jämförelsen av truckmodeller.  

4.2.1.1 Trucksystem med last- och lyftkapacitet 3,5 ton 

Tabell 14 visar tekniska specifikationer taget från produktfaktablad som truckarna Linde H35D(3B), 

Linde E35L samt Jungheinrich EFG 535K har. Trucken H35D(3B) är den truckmodell som 

representerar fallföretagets truck inom kapaciteten 3,5 ton. Hos fallföretaget drivs trucken av Diesel 

Mk1, truckmodellen kommer som nämnt även att användas som representant för HVO-Diesel. Linde 

E35L samt Jungheinrich EFG 535K är de truckar som kommer att jämföras mot den nuvarande 

H35D(3B) gällande tekniskt behov, där E35L drivs av ett blybatteri och EFG 535K drivs av ett 

litiumjonbatteri.  

Tankstorlek framgår inte i produktfaktabladet för dieseltrucken, därmed kan inte drifttid per 

tankning att säkerställas. För eltruckarna är drifttiderna likvärdiga, 5 timmar för blybatteritrucken och 

4,5 timmar för litiumjonbatteritrucken. Att tillägga kan litiumjonbatteridrivna trucken snabbladdas, 

vilket kan innebära att truckens drifttid utan att byta batteri förlängs, medan blybatteritrucken 

behöver ett batteriutbyte efter 5 timmar. Tyngdpunktsavståndet samt lyfthöjden hos truckarna är 

likvärdigt, dock finns skillnader i lyfthastighet. Lyfthastigheten är snabbare hos dieseltrucken både 

med och utan last än båda eltruckarnas. Sänkhastigheten däremot är snabbare hos de två 

eltruckarna än dieseltrucken.  

Skillnader ses även i åkhastigheten hos samtliga truckar, dieseltrucken har högst åkhastighet, 

därefter blybatteritrucken och långsammast är litiumjonbatteritrucken. Blybatteritruckens maximala 

åkhastighet med och utan last är dock 20 km/h, vilket är maxhastigheten ett fordon får framföras i 

inom fallföretagets fabriksområde. Litiumjonbatteritruckens åkhastighet med och utan last 

understiger 20 km/h.  

Dieseltrucken H35D(3B) har även en högre dragkraft och klarar av att köra med last på gafflarna i 

högre stigning än båda eltruckarna. Den ljudnivå som truckföraren blir utsatt för skiljer sig även 

mellan truckarna. Dieseltruckar är förknippade med högre ljudnivåer, vilket även stämmer för denna 

dieseltruck. Blybatteritrucken har lägst ljudnivå, därefter litiumjonbatteritrucken och till sist 

dieseltrucken med högst bullernivå. Samtliga truckar levereras i grundutförande med däcktypen 

Super Elastic, vilket är helgjutna gummidäck.  
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Tabell 14 Tekniska specifikationer Linde H35(3B), Linde E35L & Jungheinrich EFG 535K.  

(Linde Material Handling, u.å.a; Linde Material Handling, u.å.d; Jungheinrich, 2016) 

Tekniska specifikationer H35D(3B) E35L EFG 535k 

Drivmedel Diesel Mk1 & HVO Blybatteri Litiumjonbatteri 

Kapacitet tank/batteri (l) / (kWh) - 48 43 

Energiförbrukning VDI (l/h) / (kWh/h) 3,4 9,5 9,6 

Drifttid per tankning/laddning (h) - 5 4,5 

Tidsåtgång tankning/uppladdning (h) 0,16 16 1,75 

Tyngpunktsavstånd (mm) 500 500 500 

Lyfthöjd (mm) 3 050 3 050 3 100 

Lyfthastighet med/utan last (m/s) 0,53/0,55 0,39/0,51 0,43/0,55 

Sänkhastighet med/utan last (m/s) 0,54/0,52 0,56/0,56 0,56/0,56 

Åkhastighet med/utan last (km/h) 22/22 20/20 17/18 

Max Dragkraft med last (N) 16 090 15 000 14 700 

Max Stigning med last (%)  24,0 16,8 17,0 

Ljudnivå (dB(A)) 77 50 69 

Däcktyp Super Elastic Super Elastic Super Elastic 

Totallängd (mm) 3 795 3 594 3 827 

Totalbredd (mm) 1 256 1 322 1 340 

Total yta (m2) 4,7 4,7 5,1 

4.2.1.2 Trucksystem med last- och lyftkapacitet 5 ton 

Tabell 15 visar tekniska specifikationer från produktfaktablad för truckarna Linde H50/600D, Linde 

E50HL samt Jungheinrich EFG S50. Trucken Linde H50/600D är den truckmodell inom last- och 

lyftkapaciteten 5 ton som fallföretaget använder i nuläget. Linde H50/600D kommer i arbetet att 

användas vid analyser av Diesel Mk1 och HVO-Diesel som drivmedel. Den truck som är aktuell för 

blybatteridrift är Linde E50HL och för litiumjonbatteridrift används Jungheinrich EFG S50 i arbetet för 

analyser. Trucken Linde E50HL använder ett annorlunda lyftstativ jämfört med resterande truckar 

som redovisas, vilket kan påverka de tekniska specifikationerna för trucken. Valet att använda 

trucken vid jämförelser har gjorts då produktfaktablad saknas för den truckmodell som har likvärdigt 

lyftstativ med resterande truckar.  

Skillnader och likheter mellan de tre olika truckarna ses i tabellen nedan. Skillnad i drifttid per 

uppladdning kan ses för eltruckarna, där blybatteritrucken har en drifttid på 4,5 timmar och 

litiumjonbatteritrucken på 3,6 timmar. Litiumjonbatteritrucken kan snabbladdas, vilket kan innebära 

att ett batteribyte aldrig behöver ske, om tillräcklig tid för snabbladdning finns varje skift. Drifttid per 

tankning för trucken Linde H50/600D är okänd, då information om tankstorlek saknas.  

Andra olikheter som ses är bland annat lyfthöjd, där lyfthöjden för båda eltruckarna är högre än 

dieseltruckens. Även i lyfthastighet mellan de tre truckmodellerna finns skillnader, där de elektriska 

truckarna har en långsammare lyfthastighet både med och utan last. Gällande sänkhastighet är dock 

båda eltruckarna snabbare än H50/600D med last. Vid sänkning utan last är E50HL snabbare än 

H50/600D och EFG S50 är långsammare.  

Linde H50/600D samt E50HL har 24 respektive 20 km/h i åkhastighet med och utan last, vilket är 

hastigheter som motsvarar fallföretagets maxhastighet. Litiumjonbatteri trucken EFG S50 åkhastighet 
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understiger fabriksområdets hastighetsgräns med 5 km/h. Dragkraft med last och maxstigning med 

last är två tekniska specifikationer där båda eltruckarna har sämre kapacitet än dieseltrucken 

H50/600D.  

Gällande bullernivåer har dieseltrucken den högsta nivån, därefter litiumjonbatteritrucken och 

blybatteritrucken har lägst redovisad ljudnivå. Samtliga truckar använder vid grundutförande Super 

Elastic däck, vilket även truckarna med lyft- och lastkapacitet 3,5 ton gjorde.  

Tabell 15 Tekniska specifikationer Linde H50/600D, Linde E50HL & Jungheinrich EFG S50.  

(Linde Material Handling, u.å.b; Linde Material Handling, u.å.e; Jungheinrich 2016) 

Tekniska specifikationer H50/600D E50HL EFG S50 

Drivmedel Diesel Mk1 & HVO Blybatteri Litiumjonbatteri 

Kapacitet tank/batteri (l) / (kWh) - 67 43 

Energiförbrukning VDI (l/h) / (kWh/h) 4,7 14,8 12,0 

Drifttid per tankning/laddning (h) - 4,5 3,6 

Tidsåtgång tankning/ uppladdning (h) 0,16 16 1,75 

Tyngpunktsavstånd (mm) 600 500 600 

Lyfthöjd (mm) 2 800 3 100 3 030 

Lyfthastighet med/utan last (m/s) 0,49/0,53 0,35/0,5 0,31/0,45 

Sänkhastighet med/utan last (m/s) 0,54/0,51 0,55/0,55 0,55/0,5 

Åkhastighet med/utan last (km/h) 24/24 20/20 15/17 

Max Dragkraft med last (N) 22 673 19 000 14 400 

Max Stigning med last (%)  20,0 15,4 12,5 

Ljudnivå (dB(A)) 79 50 69 

Däcktyp Super Elastic Super Elastic Super Elastic 

Totallängd (mm) 4 396 3 867 4 102 

Totalbredd (mm) 1 448 2 867 1 450 

Total yta (m2) 6,3 11 6 
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4.2.1.3 Trucksystem med lyft- och lastkapaciteten 8 ton 

Inom last- och lyftkapaciteten 8 ton kommer endast två truckar att beröras i arbetet. Den nuvarande 

trucken hos fallföretaget är Linde H80D, vilken drivs av Diesel Mk1. Vid analyser av HVO-Diesel som 

drivmedel antas samma truck kunna drivas med HVO-Diesel. Den andra trucken inom last- och 

lyftkapaciteten 8 ton som arbetet avser att analysera är Linde E80, vilken använder blybatteri som 

drivmedel.  

Skillnader som kan ses mellan de två truckarna i tabell 16 är lyfthöjden, där den blybatteridrivna 

trucken har en högre lyfthöjd. En högre lyfthöjd än fallföretagets nuvarande truck påverkar dock inte 

det tekniska behovet negativt. Negativ påverkan på det tekniska behovet som den blybatteridrivna 

trucken har jämfört med dieseldrivna trucken är lyfthastighet, sänkhastighet samt åkhastighet. Där 

den har en lägre hastighet hos samtliga specifikationer jämfört mot dieseltrucken.  Ljudnivåer 

framgår endast för den dieseldrivna trucken, jämförelser mellan decibelnivåer för de två truckarna 

kan därmed inte utföras.  

Däcktyp är densamma hos båda truckarna. Slutligen kan ses att blybatteritrucken är större, vilket 

innebär att den tar upp en större yta parkerad samt kan upplevas som mindre smidig vid drift.  

Tabell 16 Tekniska specifikationer Linde H80 & Linde E80.  

(Linde Material Handling, u.å.f; Linde Material Handling, u.å.c) 

Tekniska specifikationer H80D E80 

Drivmedel Diesel Mk1 & HVO Blybatteri 

Kapacitet tank/batteri (l) / (kWh) -  99 

Energiförbrukning VDI (l/h) / (kWh/h) 8,9 17,7 

Drifttid per tankning/laddning (h) -  5,6 

Tidsåtgång tankning/uppladdning (h) 0,16 16 

Last- och lyftkapacitet (t) 8,0 8,0 

Tyngpunktsavstånd (mm) 600 600 

Lyfthöjd (mm) 3 150 3 450 

Lyfthastighet med/utan last (m/s) 0,46/0,54 0,30/0,46 

Sänkhastighet med/utan last (m/s) 0,53/0,56 0,56/0,48 

Åkhastighet med/utan last (km/h) 22/22 16/16 

Max Dragkraft med last (N) 38 808 44 000 

Max Stigning med last (%) 20,0 15,0 

Ljudnivå (dB(A)) 76 - 

Däck Super Elastic Super Elastic 

Totallängd (mm) 4 649 4 703 

Totalbredd (mm) 2 232 2 111 

Total yta (m2) 10,4 16,5 
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4.2.2 Klimatpåverkan från truckarna och dess drivmedel 

I tabell 17 ses en sammanställning av de beräkningar som utfördes i den teoretiska referensramen, 

för respektive drivmedel och truckmodells koldioxidekvivalentutsläpp. Koldioxidekvivalentutsläpp för 

delprocesserna Vagga, Volvo och Grav ses och även totalt kilo utsläpp per drifttimme. Truckar med 

lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton visas längst upp, sedan 5 ton och slutligen 8 ton.  

Tabell 17 Koldioxidekvivalentutsläpp för samtliga trucksystem.  

Drivmedel Truckmodell Vagga Volvo Grav Total kg/h 

Diesel Mk1 H35D(3B) 0,23166 2,58336 0 9,57 

HVO-Diesel H35D(3B) 0,8932 0 0 3,036 

Blybatteri E35L 3,1104 4,2 0,38 1,538 

Litiumjonbatteri EFG 535K 2,379 3,34 0,215 1,31 

      Diesel Mk1 H50/600D 0,23166 2,58336 0 13,23 

HVO-Diesel H50/600D 0,8932 0 0 4,198 

Blybatteri E50HL 4,65 5,862 0,5682 2,462 

Litiumjonbatteri EFG S50 2,379 3,34 0,215 1,64 

      Diesel Mk1 H80D 0,23166 2,58336 0 25,05 

HVO-Diesel H80D 0,8932 0 0 7,949 

Blybatteri E80 5,941 8,662 0,7259 2,737 

 

4.2.3 Kostnader för samtliga trucksystem 

Det här avsnittet avser att belysa investeringskostnad, ytkostnad och driftkostnad förknippat med de 

truckmodeller och dess system som redogjordes för ovan. De kostnadselement som arbetet tar 

hänsyn till är truck, laddare, tankstation, batteri, Diesel Mk1, HVO-Diesel, elektricitet, service samt 

yta. Vid redogörelse av kostnader som förknippas med respektive trucksystem har två uppdelningar 

gjorts, en där trucksystemen och dess kostnader presenteras utifrån lyft- och lastkapacitet. Den 

andra uppdelningen avser att kostnadselementen är uppdelade inom de tre kostnadskategorierna, 

investeringskostnad, ytkostnad samt driftkostnad. Samtliga kostnader som presenteras i avsnittet är 

generella, dvs. inget avtal som påverkar de. Insamling av kostnader har i stor utsträckning skett via 

intervjuer med representanter från respektive företag.  

Kostnadselementen truck, laddare, tankstation och batteri ses som investeringskostnader, där den 

ekonomiska livslängden antas vara fem år för samtliga. För samtliga kostnadselement inom 

investeringskostnader redogörs det initiala investeringsbeloppet. Yta avser kostnad för yta, 

fallföretaget beräknar en kostnad om 500 kr per kvadratmeter och månad. Kostnad för yta beräknas 
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för tankstation och uppladdningsrum. Kostnadselementen Diesel Mk1, HVO-Diesel, elektricitet samt 

service ses som driftkostnader i arbetet. Nedan redogörs för samtliga kostnadselement. 

Kostnadselementet truck avser försäljningspris för de truckmodeller som har presenterats, i 

grundutförande. Gällande kostnaden som redovisas för blybatteritruckar ingår ett blybatteri i 

kostnaden, vilket inte ingår i kostnaden för litiumjonbatteritruckarna. Insamling av kostnader för 

Lindes truckar skedde via mejlkontakt med Hasselgren (2018) och kostnader för Jungheinrich truckar 

samlades in via telefonsamtal med Reuter (2018). 

Tankstation är en gemensam kostnad för samtliga dieseltruckar. Kostnaden för tankstation antas 

vara desamma för Diesel Mk1 och HVO-Diesel, då drivmedlen ställer likvärdiga krav på lagring. Den 

cistern, kostnaden är beräknad för är en cistern med miljölåda samt bränslepump från ABG. 

Fallföretagets nuvarande cistern har en kapacitet om 10 000 liter, vilket även denna har. Med 

miljölåda avses ett omslutande skydd för cistern, liknande en container, vilket skyddar mot att ett 

eventuellt läckage av diesel inte kommer ut i marken. Kostnaden för cistern, miljölåda, bränslepump 

samt installation uppgår till 100 000kr (Gilbert, 2018). Ytkostnad tillkommer även för cistern, där den 

tar upp cirka 8,5 kvadratmeter och en yta om 12,5 kvadratmeter beräknas även, då truckar samt 

tankbil behöver utrymme för tankning (ABG, 2018). Hänsyn har inte tagits till eventuell säkerhetsyta 

som behövs runtomkring tankstationen.  

Laddare avser kostnad för inköp av laddare till blybatterierna. Insamling av kostnader för 

blybatteriladdare har skett genom mejlkontakt med Hasselgren (2018). Kostnaden för laddare skiljer 

beroende på truckmodell och redovisas senare i tabell 19, 20 och 21. Extrabatteri är kostnaden för 

att köpa in ett extra blybatteri utöver det batteri som ingår i priset för trucken. Även kostnad för 

extrabatteri samlades in via mejlkontakt Hasselgren (2018).   

Kostnad för uppladdningsyta avser den ytkostnad som uppladdningsstationer för bly- och 

litiumjonbatterier och medföljande laddare kräver. Den yta som ett blybatteri antas behöva i ett 

uppladdningsrum är 3 kvadratmeter, där 2 kvadratmeter är ytan batteriet tar upp och 1 

kvadratmeter den yta laddaren tar upp. Ytterligare yta kan behövas för parkering av truck vid ett 

batteribyte samt yta för ytterligare en truck som hjälper till vid bytet. Ingen hänsyn tas till kostnader 

för den extra ventilation ett uppladdningsrum för blybatterier kräver samt för den skyddsutrustning 

som krävs vid uppladdning. Gällande litiumjonbatterier kan de snabbladdas, vilket innebär att 

trucken behöver en avsedd yta vid uppladdning. Uppladdningsyta för litiumjonbatteritruckar är 

därmed den yta som trucken tar upp, utefter dess produktfaktablad samt 1 kvadratmeter för 

laddaren.  

Laddare & batteri li-Ion är kostnad för tillhörande litiumjonbatteri och laddare för 

litiumjonbatteritruckarna. Vilket är det batteri som presenterats i de tekniska specifikationerna samt 

den laddare som presenterats, utifrån redovisad uppladdningstid. Insamling av kostnaden för 

kostnadselementet skedde via telefonintervju med Reuter (2018), kostnaden uppgår till 450 000 kr 

per laddare och batteri li-Ion.  

Kostnad för elektricitet redovisas kronor per drifttimme, där kostnaden antas vara 0,7 kr per kWh, 

vilket år 2016 var det genomsnittliga elpriset för industrier i Europa (Eurostat, 2017). Vid beräkningar 

per drifttimme för respektive eltruck tas även hänsyn till det bortfall av elektricitet som sker vid 

uppladdning. Blybatterier i arbetet antas ha 80 % uppladdningseffektivitetet och 90 % för 
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litiumjonbatterier. Kostnad för Diesel Mk1 samt HVO-Diesel redovisas kronor per drifttimme, där 

kostnaden är 14,41 respektive 14,91 kr per liter utifrån dagspriser där moms och skatter är inkluderat 

(Motormännen, 2018; Preem, 2018). Kostnad per drifttimme beräknas utifrån den förbrukning i liter 

per timme som respektive truck har i sitt produktfaktablad. 

Serviceintervall samt servicetyp skiljer sig mellan de olika truckmodellerna. Skillnaden ses mellan de 

två olika truckleverantörerna samt mellan diesel- och eldrift. Lindes dieseltruckar har tre olika 

servicetyper, där motorolja byts varje 1 000 drifttimme, tandremmen byts varje 3 000 drifttimme och 

hydraulolja byts varje 6 000 drifttimme (Linde Material Handling, 2013). Lindes eltruckar har två 

servicetyper, där en genomgång av fordonet görs varje 1 000 drifttimme och byte av hydraulolja 

varje 6 000 drifttimme (Linde Material Handling, 2018a; Linde Material Handling, 2018b; Linde 

Material Handling, 2018c). Gällande Jungheinrich litiumjonbatteritruckar finns två servicetyper där 

genomgång av fordon krävs varje 1 000 drifttimme och byte av hydraulolja varje 2 000 drifttimme 

(Jungheinrich, 2013). 

Servicekostnader för samtliga truckar ses nedan, kostnaden är beräknad på Lindes truckar utifrån att 

trucken används 1 000 drifttimmar per år i fem år. I kostnaden för samtliga truckar ingår inte service 

av batteri eller däckbyte, insamling av kostnaderna skedde via telefonkontakt med Holm (2018). För 

att kunna göra en rättvis jämförelse gällande servicekostnad mellan bly- och litiumjonbatteridrivna 

truckar har i tabell 18 antagits att samma servicekostnader gäller för Lindes och Jungheinrich 

truckmodeller.  

Tabell 18 Servicekostader per år för samtliga trucksystem. 

(Holm, 2018). 

Truckmodell Servicekostnad per år 

(kr) 

Linde H35D(3B) 24 500 

Linde H50/600D 28 000 

Linde H80D 39 000 

Linde E35L 20 500 

Linde E50HL 20 500 

Linde E80 23 500 

Jungheinrich EFG 535K 20 500 

Jungheinrich EFG S50 20 500 

 

Övriga underhållskostnader tas inte hänsyn till, exempelvis däckbyte och reparationer av 

kundskador. De övriga underhållskostnaderna ses som variation, dvs. de sker slumpmässigt. 

Antagandet görs att om olika truckmodeller skulle köra samma flöde uppstår samma övriga 

underhållskostnader. Eventuellt extra motorslitage som HVO-Diesel kan förorsaka tas heller ingen 

hänsyn till.  
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4.2.3.1 Kostnader för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton 

I tabell 19 visas de kostnader förknippat med truckarna Linde H35D(3B), Linde E35L samt 

Jungheinrich EFG 535K. En uppdelning har gjorts i tabellen där investeringskostnader, ytkostnader 

samt driftkostnader redovisas separat.  

Först ses investeringskostnader i tabellen, där kostnader för truck, tankstation, laddare, extrabatteri 

samt laddare & batteri li-Ion redovisas. Vid kryssade rutor gäller inte den specifika kostnaden det 

trucksystemet, inom parantes innebär att kostnaden inte tas hänsyn till vid summeringen. I tabellen 

kan ses att Jungheinrich EFG 535K har högst initiala investeringskostnader därefter Linde H35D(3B) 

och Linde E35L redovisar lägst initial investeringskostnad.  

Ytkostnader avser kostnader för den yta som tankstation samt uppladdningsrum kräver. För 

tankstation är en yta om 20 m2 beräknad, där årskostnaden uppgår till 120 000 kr för ytan. Yta i 

uppladdningsrum som en Linde E35L behöver är 3 kvadratmeter, vilket ger en årskostnad om 18 000 

kr. Den yta trucken Jungheinrich EFG 535K behöver för uppladdning är 6,1 kvadratmeter, där trucken 

tar upp 5,1 kvadratmeter och laddaren 1 kvadratmeter. Den totala ytårskostnaden uppgår till 36 600 

kr för EFG 535K.  

Driftkostnader redovisas per drifttimme, där kostnader för elektricitet, diesel samt service tar hänsyn 

till gällande driftkostnader. Kostnaden per drifttimme för drivmedel är beräknat utifrån den 

förbrukning respektive truck, vilket ses i tabell 14, där även uppladdningseffektivitet är inräknat för 

elektricitet. Servicekostnader som visas i tabellen nedan är utifrån den kostnaden som redogjordes 

för i tabell 13.  

Tabell 19 Investeringskostnader, ytkostnader och driftkostnader för trucksystem inom lyft- och 

lastkapaciteten 3,5 ton.  

Investeringskostnader H35D(3B) Mk1 H35D(3B) HVO  E35L EFG 535k 

Truck (kr/st.) 550 000        550 000  520 000 450 000 

Tankstation   100 000 100 000  X X 

Laddare (kr/st.) X X  15 000 X 

Extrabatteri (kr/st.) X X  (70 000) X 

Laddare & Batteri li-Ion (kr/st.) X X  X 450 000 

Summa investeringskostnad 650 000 650 000  535 000 900 000 

Investeringskostnad per år 130 000 130 000  107 000 180 000 

Ytkostnader       

Tankstation yta 20 m2 120 000 120 000  X X 

Uppladdningsyta 3/6,1 m2 X X  18 000 36 600 

Ytkostnad per år  120 000 120 000  18 000 36 600 

Driftkostnader      

Elektricitet (kr/h) X X  8,3125 7,466 

Diesel Mk1 (kr/h) 48,994 X  X X 

HVO-Diesel (kr/h) X 50,694  X X 

Service (kr/h) 24,5 24,5  20,5 20,5 

Summa driftkostnader per 
drifttimme 73,494 75,194  28,8125 27,966 
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4.2.3.2 Kostnader för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 5 ton 

I tabell 20 kan kostnader ses för truckarna Linde H50/600D, Linde E50HL samt Jungheinrich EFG S50. 

Samma uppdelning som utfördes för truckar inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton har gjorts, där 

investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader redovisas separat.  

I tabellens första del ses investeringskostnader förknippat med de olika trucksystemen. Rutor som är 

ikryssade i tabellen är icke aktuella kostnader för respektive system, extrabatteri är även en kostnad 

som är satt inom parantes, där kostnaden för extrabatteri inte tas med i summeringen av 

investeringskostnader i tabellen. Högst initial investeringskostnad kan även för 5 tons truckar ses hos 

litiumjonbatteridrivna trucken, näst högst för dieseltruckarna och lägst för blybatteritrucken. 

Investeringskostnad per år redogörs även för i tabellen, där en ekonomisk livslängd om 5 år antas för 

samtliga investeringskostnader.  

Ytkostnader avser kostnader för den yta som tankstation samt uppladdningsrum kräver. För 

tankstation är en yta om 20 m2 beräknad, där årskostnaden uppgår till 120 000 kr för ytan. Yta i 

uppladdningsrum som en Linde E50HL behöver är 3 kvadratmeter, vilket ger en årskostnad om 

18 000 kr. Den yta trucken Jungheinrich EFG S50 behöver för uppladdning är 7 kvadratmeter, där 

trucken tar upp 6 kvadratmeter och laddaren 1 kvadratmeter. Den totala ytårskostnaden uppgår till 

42 000 kr för EFG 535K.  

I tabellens sista del redovisas de driftkostnader som arbetet tar hänsyn till, vilket är elektricitet, 

diesel samt service. Samtliga driftkostnader visas i tabellen per drifttimme, där truckarnas 

förbrukning av elektricitet samt diesel per drifttimme utifrån tabell 15 används som 

beräkningsunderlag. Servicekostnader per drifttimme är beräknade utifrån respektive trucks 

redovisade servicekostnad per år, i tabell 13.  

Tabell 20 Investeringskostnader, ytkostnader och driftkostnader för trucksystem inom lyft- och 

lastkapaciteten 5 ton.  

Investeringskostnader H50/600D H50/600D E50HL EFG S50 

Truck (kr/st.) 700 000 700 000 660 000 568 000 

Tankstation (kr/st.) 100 000 100 000 X X 

Laddare (kr/st.) X X 28 000 X 

Extrabatteri (kr/st.) X X (92 000) X 

Laddare & Batteri li-Ion (kr/st.) X X X 450 000 

Summa investeringskostnader 800 000 800 000 688 000 1 018 000 

Investeringskostnad per år 160 000 160 000 137 600 203 600 

Ytkostnader     

Tankstation yta 20 m2 120 000 120 000 X X 

Uppladdningsyta 3/7 m2 X X 18 000 42 000 

Ytkostnad per år:  120 000 120 000 18 000 42 000 

Driftkostnader/drifttimme     

Elektricitet (kr/h) X X 12,95 10,5 

Diesel Mk1 (kr/h) 67,727 X X X 

HVO-Diesel (kr/h) X 70,077 X X 

Service (kr/h) 28,0 28,0 20,5 20,5 

Summa driftkostnader 95,727 98,077 33,45 31,0 
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4.2.3.3 Kostnader för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton 

Investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader för trucksystem inom lyft- och 

lastkapaciteten 8 ton redogörs för i tabell 21. Inom kapaciteten återfinns trucksystem för Diesel Mk1-

, HVO-Diesel- samt blybatteridrift.  De rutor i tabellen som är ikryssade innebär att den rutan inte är 

aktuell för ett visst trucksystem, där kostnaden är inom parantes tas den inte hänsyn till vid 

summering. Summeringen av investeringskostnader visar att blybatteritrucken och dess system 

innebär den största initiala investeringen, därefter Diesel Mk1 och HVO-Diesel systemen. 

Investeringskostnad per år ses även, där den ekonomiska livslängden antas vara 5 år för samtliga 

investeringskostnader.  

Ytkostnader för tankstation är densamma för truckar inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton, som för 3,5 

och 5 ton. Kostnaden är densamma då det är kostnaden för en tankstation, om fler än en truck 

används minskar kostnaden per truck. Yta i uppladdningsrum som en Linde E80 behöver är 3 

kvadratmeter, vilket ger en årskostnad om 18 000 kr.  

Slutligen kan driftkostnader för de tre truckarna ses i tabellen. De driftkostnader som belyses är 

kostnad för elektricitet, diesel samt service, där samtliga kostnader redovisas per drifttimme. Den 

förbrukning av diesel samt elektricitet som används vid beräkningar är den som framgår i tabell 16 

De servicekostnader som visas i tabellen nedan är som nämnt per drifttimme, där grundkostnaden 

utgår ifrån 1 000 drifttimmar per år, utifrån tabell 13.  

Tabell 21 Investeringskostnader, ytkostnader och driftkostnader för trucksystem inom lyft- och 

lastkapaciteten 8 ton.  

Investeringskostnader H80D H80D E80 

Truck (kr/st.) 1 150 000 1 150 000 1 260 000 

Tankstation 100 000 100 000 X 

Laddare X X 31 000 

Extrabatteri (kr/st.) X X 110 000 

Summa investeringskostnader 1 250 000 1 250 000 1 291 000 

Investeringskostnad per år 250 000 250 000 258 200 

Ytkostnad    

Tankstation yta 20 m2 120 000 120 000 X 

Uppladdningsyta 3 m2 X X 18 000 

Ytkostnad per år 120 000 120 000 18 000 

Driftkostnader    

Elektricitet (kr/h) X X 15,4875 

Diesel Mk1 (kr/h) 128,249 X X 

HVO-Diesel (kr/h) X 132,699 X 

Service 39,0 39,0 23,5 

Summa driftkostnader 167,249 171,699 38,9875 
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4.2.4 Social påverkan från trucksystemen 

Den sociala påverkan som arbetet tar hänsyn till är baserat på de olika bränsletyper som jämförs 

inom de olika trycksystemen. Fokus ligger på de parametrar som påverkar truckförare i sitt vardagliga 

arbete samt på de medarbetare som vistas i truckens arbetsområde. Nedan beskrivs de valda 

drivmedlens sociala påverkan utifrån faktorerna säkerhet, fysisk arbetsmiljö samt social arbetsmiljö 

och förändring. 

4.2.4.1 Säkerhet 

Diesel Mk1: Med exponering av Diesel Mk 1 avses exempelvis att truckföraren vid tankning andas in 

dieselångor. Dieselångor är giftigt och kan orsaka skador på lungor och slemhinnor. Det är därför 

viktigt att det är god ventilation vid en tankstation. En annan typ av exponering kan vara att 

truckföraren får diesel på kläder eller direkt på huden vid hantering vilket kan ge utslag och allergier. 

Det är viktigt att de förskrifter som produktfaktablad gällande säkerhet från dieselleverantören 

uppmärksammas och att lämplig skyddsutrustning används. 

Spill av Diesel Mk1 kan uppstå vid exempelvis påfyllning av cistern på tankstationen, vid tankning av 

fordon, fordonsläckage eller påkörd cistern. Diesel Mk1 är giftigt vid utsläpp på mark och i vatten, 

vilket innebär att både fordon och cistern bör vara i god kondition samt att arbetsplatsen bör vara 

anpassad för hanteringen av Diesel Mk1. Det är också viktigt att personal som hanterar bränslet vet 

vad som ska göras vid ett eventuellt spill för att minska risken för att utsläppet sprider sig till mark 

och vatten. 

HVO-Diesel: Exponering av HVO-Diesel är inte giftigt, varken vid inandning eller vid hudkontakt. Dock 

ska även här dieselleverantörens säkerhetsföreskrifter följas vid exempelvis tankning.  

Vid eventuellt spill av HVO-Diesel är inte giftigt för mark och vatten. Dock bör rutiner finnas för att 

minimera spill och spridning. 

Blybatterier: Med exponering av syra avses att personal riskerar att få svavelsyra på kläder eller 

direkt på kroppen vid exempelvis ett batteribyte eller service av batterier. Risken finns också att de 

andas in svavelsyradimma vilket är en frätande gas som kan uppstå vid uppladdning av blybatterier. 

Både ren svavelsyra och svavelsyradimma är frätande och kan ge personskador. Därför är det viktigt 

att se till god ventilation samt att anpassad skyddsutrustning används. 

Vid uppladdning av blybatterier bildas knallgas vilken är en lättantändlig och explosiv gas. Det är 

viktigt att alla antändningskällor vid uppladdningsområdet är säkrade samt att den personal som 

hanterar laddning och blybatterier har den utbildning som krävs för att utföra arbetet. 

Litiumjonbatterier: Litiumjonbatterier som har Battery Management System (BMS) utgör en låg risk 

för personskador. Batterier som inte är utrustade med BMS riskerar att bli överladdade, vilket kan 

medföra explosionsrisk. De litiumjonbatterier som tas upp i arbetet har ett BMS, vilket minskar risken 

för personskador.  
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4.2.4.2 Fysisk arbetsmiljö 

Diesel Mk1: Den hantering som truckförare blir berörda av är företrädelsevis vid tankning. Tankning 

sker oftast utomhus där vädret spelar stor roll för föraren. Tankstationens utformning och 

tillgänglighet kan också påverka. 

Avgaser som uppstår vid förbränning av Diesel Mk1 är giftiga att andas vilket kan ge personskador 

såsom astma eller lungcancer. 

Buller som truckföraren blir utsatt för är främst det motorljud som trucken har under arbete. För 

dieseltruckarna i arbetet uppgår bullernivån till 76–79 dB(A), vilket ligger nära det gränsvärde på 80 

dB(A) som är en risknivå för hörselskador under en arbetsdag. Andra bullerpåverkande faktorer som 

truckförare kan utsättas för såsom plötsliga ljud från omgivning tas inte hänsyn till i det här arbetet. 

Vibrationer som en truckförare är utsatta för är främst kopplat till de vibrationer som uppstår från 

dieselmotorn i trucken. Dessa vibrationer leds till föraren via golv, säte, pedaler samt ratt vilket 

innebär att föraren blir utsatt för helkroppsvibrationer. Andra typer av vibrationer på en 

utomhusgående truck kan exempelvis vara vid körning på ojämnt underlag. Dock tas endast hänsyn 

till vibrationer från respektive trucksystem i det här arbetet. 

HVO-Diesel: Vid hantering av HVO-Diesel blir truckföraren påverkad på samma sätt som för Diesel 

Mk1. 

De avgaser som uppstår vid förbränning av HVO innehåller mindre CO2 än Diesel Mk1. HVO 

innehåller även mindre andel skadliga dieselpartiklar.  

När det gäller buller och vibrationer blir påverkan på truckföraren samma som för truckar som drivs 

med Diesel Mk1 då samma typ av truck används i båda fallen.  

Blybatterier: Med klämrisk avses att truckförare riskerar att klämma sig vid byte av batterier. 

Blybatterier till de valda truckmodellerna i det här arbetet väger mellan 1458–2785 kg, då de 

förutom att vara en energikälla ska agera motvikt till trucken. Att byta batteri i dessa truckar kräver 

antingen en annan truck som lyfter ur batteriet eller någon annan teknisk lösning. Oavsett lösning 

finns risken för personskada vid batteribyte. 

Bullernivån i en truck som drivs med blybatteri uppgår till 50 dB(A) för de truckmodeller som 

redovisas i arbetet, dock redovisas inte ljudnivå för 8 tons truckar i arbetet. Buller som uppstår 

kommer främst vid körning och användning av gaffelpaket. Omgivande ljudfaktorer tas inte hänsyn 

till i arbetet.   

Litiumjonbatterier: De litiumjonbatterier som presenteras i det här arbetet väger mellan 1863–2173 

kg och har som blybatterier både funktion som energikälla och motvikt till truckarna. Det innebär att 

det uppstår klämrisk även vid byte av litiumjonbatterier. Dock har litiumjonbatterier längre drifttid 

samt att möjlighet till snabbladdning vilket innebär att jämfört med blybatterier sker byten av 

batterier i truckarna inte lika ofta. Därmed minskar risken för personskador. Bullernivåer i 

litiumjonbatteridrivna truckar uppgår till 69 dB(A). 
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4.2.4.3 Social arbetsmiljö & Förändring 

För att kunna utvärdera den sociala arbetsmiljön och de påverkade truckförarnas inställning till 

förändring gjordes en intervjustudie på fallföretaget. 20 st. truckförare som idag kör truckar som 

drivs med Diesel Mk1 intervjuades. Frågorna som ställdes avgränsades till att beröra skillnaden 

mellan trucksystemen dieseltruckar och eltruckar då en övergång från befintlig dieseltruckflotta till 

en eltruckflotta skulle innebära den största påverkan på truckförarna. Vidare ansågs viktigt att fråga 

om förarnas ålder för att utvärdera om det fanns skillnader inom olika generationer samt 

respondenternas generella inställning till klimatpåverkan. Samtliga intervjusvar ses i bilaga 3.  

Dessa frågor ställdes till respondenterna: 

1: Ålder 

2: Hur ställer du dig till att företaget ur klimatsynpunkt byter dieseltruckar mot eltruckar? 

3: Hur är din allmänna inställning till klimatpåverkan? 

4: Övriga tankar till din arbetsplats/arbetsmiljö? 

Av 20 tillfrågade truckförare i åldrarna 26–60 år svarade 14 personer att de var positiva till att byta 

dieseltruckar mot eltruckar, 4 personer var osäkra och 2 personer var negativa till ett sådant skifte. 

De personerna som var positiva såg fördelar både ur klimatperspektiv samt arbetsmiljö. De personer 

som var osäkra utryckte att det inte finns belägg för att el i längden har mindre klimatpåverkan än 

diesel sett till hela livscykeln för drivmedlen. Av de två personer som var negativa uttryckte en att det 

ska vara dieseldrivna truckar utomhus och att hen inte tror att eltruckar har samma kapacitet som 

dieseltruckar, den andra personen menade att detta koncept prövats på hens arbetsområde utan 

framgång då de prövade truckarna var alldeles för långsamma att utföra arbetet med. 

Av de tillfrågade 20 respondenterna svarade alla att de tänkte mer eller mindre på klimatpåverkan i 

sin vardag genom att bland annat källsortera, panta flaskor, köpa närproducerat och återvinna. 

Någon kände ansvar för att lämna över en hållbar värld till kommande generation och någon 

uttryckte att det lilla vi kan göra i Sverige inte påverkar världens stora klimatförstöring. 

När det kommer till övriga tankar kring arbetsplats och arbetsmiljö var en genomgående röd tråd hos 

de flesta respondenter att ett eventuellt byte av trucksystem inte bör påverka hur arbetet kan 

utföras dvs. att arbetsuppgifterna ska kunna skötas på samma sätt som idag eller bättre. Ett exempel 

som många belyste var hur och vart batteribyten ska ske samt hur ofta batterier behöver bytas. En 

annan fundering som nämndes var lämpligheten av en eltruck på vissa typer av ”tunga” flöden i 

verksamheten där truckar drar vagnar lastade med gods i varierande förhållanden såsom lutning, 

ojämna vägar samt vid dåligt väglag. Ingen av de tillfrågade nämnde några personliga problem med 

buller eller vibrationer med den befintliga dieseltruckflottan men några tyckte ändå att det var en 

viktig aspekt på en förbättring om ett byte från dieseldrivna truckar mot eldrivna truckar skulle 

genomföras. 

Slutligen kan nämnas att ingen skillnad i åsikter baserat på generation eller ålder kan ses i 

undersökningen. 
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4.2.5 Sammanfattning Empiridel 2 

I figur 21 ses en sammanfattning av den insamlade empirin baserad på analysmodellen i figur 13 från 

den teoretiska referensramen, där valda trucksystems påverkan på de ekologiska, ekonomiska samt 

sociala pelarna presenteras. För samtliga analyser LCA, LCC, SLCA samt karakteristik har alla 

trucksystem inom respektive drivmedel sammanfattats. Det spann som ses i tabellen avser påverkan 

från kapaciteterna 3,5 till 8 ton. Sammanfattningen avser att ligga till grund för Analysdel 2.  

 

Figur 21 Sammanfattning av Empiridel 2, baserad på analysmodellen i figur 13.  
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5 Analys 
Analysen i arbetet är uppdelad i tre separata analyser. Den första analysen avser att besvara arbetets 

första frågeställning Vilken klimatpåverkan har en dieseldriven truckflotta inom intern 

materialhantering? I analysen används främst underlag från Empiridel 1, där fallföretagets 

nuvarande koldioxidekvivalentutsläpp från dess dieseltruckflotta beräknas.   

 

Arbetets andra analys fokuserar på att besvara frågeställningen Vilket är det bästa teoretiska 

alternativet i jämförelse med en befintlig dieseldriven truckflotta utifrån klimat-, ekonomisk- och 

social påverkan? De trucksystem som redogjordes för i Empiridel 2 används som underlag till 

analysen, fallföretagets drifttider under år 2017 utgör även underlag. Utöver att analysera påverkan 

på de tre pelarna belyses även trucksystemens tekniska specifikationer och hur dem kan påverka det 

vardagliga arbetet hos fallföretaget.  

 

Den tredje separata analysen avser inte att besvara någon av arbetet problemfrågor, utan att belysa 

fenomen utanför de processgränser som arbetet har valt för LCA, LCC samt SLCA. Syftet med 

analysen är att belysa vikten av att se en större process, än vad det här arbetet har antagit, om 

hållbar utveckling ska uppnås.  

5.1 Analysdel 1-Klimatpåverkan från en dieseldriven truckflotta 
För att kunna analysera delfråga ett angående vilken klimatpåverkan den befintliga dieseltruckflottan 

har hos fallföretaget, kommer den livscykelanalys som presenterades i den teoretiska referensramen 

för Diesel Mk1 samt nulägeskartläggningen ifrån Empiridel 1 att användas, där drifttimmar år 2017 

används främst. I analysen kommer beräkningar av koldioxidekvivalentutsläpp per år att beräknas, ur 

olika synvinklar för att belysa logistikområdens och truckmodellers klimatpåverkan.  

I tabell 22 ses kilo koldioxidekvivalentutsläpp per liter Diesel Mk1 samt kilo per drifttimme för 

fallföretagets dieseltruckmodeller. Baserat på den livscykelanalys som används så orsakar en liter 

Diesel Mk1 ett klimatpåverkande utsläpp om 2,815 kg koldioxidekvivalenter. Vid beräkningar 

kommer det truckspecifika utsläppet att användas, vilket även ses i tabellen. Truckmodellernas 

dieselåtgång utifrån dess produktfaktablad samt koldioxidekvivalentutsläpp per liter har använts för 

att få utsläpp per drifttimme. Vid beräkningar i analysen antas att truckarnas dieselåtgång under 

samtliga drifttimmar uppgår till den som redovisas i respektive truckmodells produktfaktablad.   

Tabell 22 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per liter samt per drifttimme för Diesel Mk1 

truckmodeller.   

Truckmodell Vagga Volvo Grav Total kg/l Total kg/h 

Linde H35D(3B) 0,23166 2,58336 0 2,815 9,57 

Linde H50/600D 0,23166 2,58336 0 2,815 13,23 

Linde H80D 0,23166 2,58336 0 2,815 25,05 
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Tabell 23, som är tagen från sammanfattningen av Empiridel 1, beskriver fallföretagets 

dieseltruckflotta, avseende modell, antal truckar, total drifttid år 2017 samt dieselåtgång fördelat per 

logistikområde. Tabellen visar även den totala drifttiden samt dieselåtgången per år för hela 

fallföretagets dieseltrucksflotta. Antagandet att förbrukningen av Diesel Mk1 per drifttimme uppgår 

till 100 % av den redovisade förbrukningen, har gjorts vid beräkning av dieselåtgång. Tabellen ligger 

till grund för de beräkningar som vidare i analysen utförs, dock redogörs inte dieselåtgång för i 

analyserna, då det ingår i beräkningarna av kilo koldioxidekvivalentutsläpp per drifttimme för 

respektive truckmodell.  

Tabell 23 Summering av samtliga tre logistikområdens truckar utifrån modell, drifttid samt dieselåtgång.  

Logistikområde Modell Antal 

Truckar 

Total Drifttid 

h/år 

Dieselåtgång l/h Dieselåtgång 

l/år 

Bearbetning Linde H35D(3B) 7 10 897 3,4 37 049,8 

Bearbetning Linde H80D 1 317 8,9 2 821,3 

Gjuteri Linde H35D(3B) 3 2 783 3,4 9 462,2 

Gjuteri Linde H50/600D 2 1 471 4,7 6 913,7 

Montering Linde H35D(3B) 5 8 251 3,4 28 053,4 

      
Summa total Linde H35D(3B) 15 21 931 3,4 74 565,4 

Summa total Linde H50/600D 2 1 471 4,7 6 913,7 

Summa total Linde H80D 1 317 8,9 2 821,3 

Summa total Samtliga 18 23 719 n/a 84 300,4 

 

5.1.1 Nuvarande koldioxidekvivalentutsläpp fördelat på logistikområden 

I tabell 24 ses resultat från beräkningar av koldioxidekvivalentutsläpp från de olika logistikområdena, 

fördelat på de truckar som är verksamma inom respektive område. Koldioxidekvivalentutsläpp per 

drifttimme för de olika truckmodellerna har använts vid beräkningar, utifrån den presenterade 

livscykelanalysen för Diesel Mk1. I tabellen kan ses att logistikområdet Bearbetning har högst 

koldioxidekvivalentutsläpp, därefter Montering. Området Gjuteri har lägst 

koldioxidekvivalentutsläpp, dock har området lägst antal drifttimmar. Det exakta utsläppet för de 

olika områdena och dess truckar ses i tabellen, där kilo koldioxidekvivalentutsläpp per år redovisas.  
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Tabell 24 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per år från de tre logistikområdena och dess 

respektive dieseltruckar samt totalt utsläpp från hela Skövdefabrikens dieseltruckflotta.  

Logistikområde Modell Antal 

Truckar 

Drifttimmar per 

år 

Utsläpp kg 

Co2ekv/h 

Utsläpp kg 

Co2ekv/år 

Bearbetning Linde H35D(3B) 7 10 897 9,57 104 284,29 

Bearbetning Linde H80D 1 317 25,05 7 940,85 

S: a Bearbetning Samtliga 8 11 214 n/a 112 225,14 

      Gjuteri Linde H35D(3B) 3 2 783 9,57 26 633,31 

Gjuteri Linde H50/600D 2 1 471 13,23 19 461,33 

S: a Gjuteri Samtliga 5 4 252 n/a 46 094,64 

      Montering Linde H35D(3B) 5 8 251 9,57 78 962,07 

S: a Montering Samtliga 5 8 251 9,57 78 962,07 

      Total påverkan 

logistikområden 
Samtliga 18 23 719 n/a 237 281,85 

 

5.1.1.1 Nuvarande koldioxidekvivalentutsläpp fördelat på trucktyper 

Beräkningar har gjorts för att sammanställa koldioxidekvivalenttutsläpp från de olika trucktyperna 

som återfinns i fallföretagets dieseltruckflotta. Fallföretaget har tre trucktyper 3,5, 5 och 8 tons 

truckar. Antal truckar, modeller, drifttimmar per år samt koldioxidekvivalentutsläpp per år från 

respektive trucktyp ses i tabell 25. Vidare har en summering av utsläpp från samtliga dieseltruckar 

utförts. Vid beräkningar har även här den presenterade livscykelanalysen används, där 

koldioxidekvivalentutsläpp per drifttimme används. Fallföretagets truckar inom lyft- och 

lastkapaciteten 3,5 ton orsakar mest klimatpåverkande utsläpp, dock har de högst antal drifttimmar. 

Lägst klimatpåverkande utsläpp per år kan ses inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton, där endast en 

truck inom kapaciteten återfinns hos fallföretaget.  

Tabell 25 Summerat totalt kilo koldioxidekvivalentutsläpp per år fördelat på fallföretagets dieseltrucktyper.  

Trucktyper Modell Antal 

Truckar 

Drifttimmar per 

år 

Utsläpp kg 

Co2ekv/h 

Utsläpp kg 

Co2ekv/år 
3,5 ton Linde H35D(3B) 15 21 931 9,57 209 879,67 

      5 ton Linde H50/600D 2 1 471 13,23 19 461,33 

      8 ton Linde H80D 1 317 25,05 7 940,85 

      Summa totalt Samtliga 18 23 719 n/a 237 281,85 
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5.1.2 Sammanfattning Analysdel 1 

I Analysdel 1 har beräkningar gjorts för att påvisa fallföretagets nuvarande klimatpåverkan avseende 

koldioxidekvivalentutsläpp. Dessa beräkningar baseras på fallföretagets nuvarande dieseltruckflotta, 

drifttid, dieselåtgång samt det utsläpp som Diesel Mk1 har om hela drivmedlets livscykel beaktas. I 

arbetet har summering gjorts i två tabeller, varav den ena belyser den påverkan de olika 

logistikområdena bidrar med utifrån områdenas truckar och drifttider. Den andra tabellen påvisar 

den klimatpåverkan olika truckmodeller har, baserat på de trucktyper som återfinns på fallföretaget 

och dess totala drifttider under år 2017. Det totala koldioxidekvivalentutsläppet i båda tabellerna är 

samma, dock visas påverkan från två synvinklar logistikområde och truckmodell. Den totala 

klimatpåverkan fallföretagets befintliga dieseltruckflotta bidrar med under ett år är cirka 237 ton 

koldioxidekvivalenter, utifrån de antaganden som gjorts i arbetet.  

5.2 Analysdel 2 - LCSA analys av trucksystemalternativ 
Delfråga två lyder Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en befintlig dieseldriven 

truckflotta utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? Vilket det här avsnittet avser att besvara. 

Analysen i sin helhet är uppdelad i fyra delar, där ekologisk, ekonomisk samt social påverkan berörs i 

tre avsnitt. Den sista delen av analysen avser att utöver de beräkningar som utförts gällande de tre 

pelarna att belysa hur de olika trucksystemens tekniska specifikationer kan påverka valet av 

trucksystem.  

Analysen av klimatpåverkan utförs på de fyra berörda drivmedlen, där fallföretagets drifttider under 

år 2017 och livscykelanalyser ligger till grund för utförandet. Två synvinklar ges av klimatpåverkan 

från de fyra drivmedlen, en där fallföretagets olika logistikområdens påverkan belyses vid 

användandet av drivmedlen och den andra belyser påverkan från samtliga trucksystem utifrån de tre 

lyft- och lastkapaciteterna.  

Ekonomisk påverkan från de olika trucksystemen utförs genom att använda de kostnader som 

redogjordes för i Empiridel 2. Totalkostnader beräknas inom tre kostnadskategorier, 

investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader, där kostnaderna utmynnar i total 

årskostnad år 1. Trucksystemen har delats upp efter de tre lyft- och lastkapaciteterna, för att beräkna 

driftkostnader inom respektive kapacitet används fallföretagets drifttider under år 2017.  

Den sociala påverkan har i arbetet delats upp i fyra påverkande faktorer, säkerhet, fysisk arbetsmiljö, 

social arbetsmiljö samt förändringsbenägenhet. Vid analyser av den sociala påverkan från 

trucksystemen utförs två analyser, en som berör säkerhet och fysisk arbetsmiljö. Den andra analysen 

utreder den sociala arbetsmiljön samt förändringsbenägenheten, där analysunderlaget utgör den 

intervju som presenterades i Empiridel 2.  

Slutligen utförs en analys av de alternativa trucksystemens tekniska specifikationer, där de ställs mot 

fallföretagets tekniska behov, utifrån nuläget. I analysen belyses de extra kritiska flödena som lyfts 

upp, då dessa flöden kan ha ytterligare behov av utvärdering vid en eventuell implementering av ett 

alternativt trucksystem. Resultat från analyserna av de tre pelarna sätts även i perspektiv mot de 

tekniska behoven.  
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5.2.1 Ekologisk påverkan från trucksystemens drivmedel 

Analysen för den ekologiska påverkan kommer att utgå ifrån de tre logistikområden som återfinns 

hos fallföretaget, samt områdenas totala drifttider under 2017, vilket återfinns i Empiridel 1.  Den 

påverkan som önskas att identifiera är det koldioxidekvivalentutsläpp som de olika drivmedlen samt 

truckmodeller bidrar med utifrån fallföretagets drifttider. Jämförelser mellan de olika drivmedlen och 

dess klimatpåverkan görs i analyserna, där de alternativa drivmedlen ställs mot det nuvarande 

drivmedlet Diesel Mk1.  

Vid beräkning av koldioxidekvivalentutsläpp används det summerade totala utsläppet som 

redovisades i den teoretiska referensramen för samtliga drivmedel och truckar. I det summerade 

totala koldioxidekvivalentutsläppet tas hänsyn till delprocesserna Vagga, Volvo och Grav. Beräkningar 

för delprocessen Volvo, dvs. utsläpp från dieselåtgång och energiförbrukning utgår beräkningarna 

från den redovisade förbrukningen för respektive truck, utifrån dess produktfaktablad. Tabell 26 ses 

en sammanfattning av det summerade totala utsläppet som presenterats i arbetet, där totalt 

koldioxidekvivalentutsläpp per drifttimme för hela processen Vagga till Grav framgår för olika 

drivmedel samt truckar.  

Tabell 26 Koldioxidekvivalentutsläpp per drifttimme för samtliga drivmedel och truckmodeller.  

Drivmedel Truckmodell Total kg Co2ekv/h 

Diesel Mk1 Linde H35D(3B) 9,57 

Diesel Mk1 Linde H50/600D 13,23 

Diesel Mk1 Linde H80D 25,05 

   
HVO-Diesel Linde H35D(3B) 3,036 

HVO-Diesel Linde H50/600D 4,198 

HVO-Diesel Linde H80D 7,949 

   
Blybatteri Linde E35L 1,538 

Blybatteri Linde E50HL 2,462 

Blybatteri Linde E80 2,737 

   
Litiumjonbatteri Jungheinrich EFG 535K 1,31 

Litiumjonbatteri Jungheinrich EFG S50 1,64 

5.2.1.1 Logistikområde Bearbetning 

Inom logistikområdet Bearbetning återfinns sju truckar med lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton och en 

truck med lyft- och lastkapaciteten 8 ton. Den totala drifttiden för områdets 3,5 tons truckar uppgick 

år 2017 till 10 897 timmar och för 8 ton trucken till 317 drifttimmar. Utifrån de 

koldioxidekvivalentutsläpp som redogjordes för i tabell 26 har beräkningar gjorts för samtliga 

truckvarianter och dess drivmedel, där utsläpp per drifttimme redovisas. 

I tabell 27 kan ses att det drivmedel och truck som har lägst klimatpåverkade utsläpp inom lyft- och 

lastkapaciteten 3,5 ton är litiumjonbatteri i trucken Jungheinrich EFG535K. En besparing på 86,22 % 

kan göras, vid användandet av litiumjonbatteridrift istället för det nuvarande drivmedlet Diesel Mk1.  
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Koldioxidekvivalentutsläpp och besparingar jämfört mot Diesel Mk1 drift för de HVO-Diesel samt 

blybatteridrivna truckarna inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton ses även i tabellen.  

Inom logistikområdet återfinns även en truck med lyft- och lastkapaciteten 8 ton. Drifttiden under år 

2017 för trucken var 317 timmar. De beräkningar som utförts påvisar att det lägsta klimatpåverkande 

utsläppet uppnås genom att använda trucken Linde E80, vilken drivs av blybatterier. Jämfört mot 

nuvarande Diesel Mk1 drift kan en besparing av koldioxidekvivalentutsläpp göras på 89,07 % om 

blybatteridrift används istället. Koldioxidekvivalentutsläpp från att använda fallföretagets befintliga 8 

tons truck med HVO-Diesel beräknades även. Att byta till HVO-Diesel kan enligt beräkningarna leda 

till en besparing på 68,26% jämfört mot att använda Diesel Mk1. Inga beräkningar har gjorts för 

litiumjonbatterier, gällande lyft- och lastkapaciteten 8 ton, då det i dagsläget inte återfinns någon 

truck hos valda leverantörer inom den kapaciteten, som har litiumjonbatteri som drivmedel.  

Tabell 27 Klimatpåverkan från truckar med olika drivmedel för logistikområdet Bearbetning.  

Logistikområde Modell Drivmedel Antal 

Truckar 

Total 

Drifttid 

h/år 

Utsläpp kg 

Co2 ekv/år 

Besparing 

% 

Bearbetning Linde 

H35D(3B) 
Diesel Mk1 7 10 897 104 284,29 - 

Bearbetning Linde 

H35D(3B) 
HVO-Diesel 7 10 897 33 092,88 68,26% 

Bearbetning Linde E35L Blybatteri 7 10 897 16 759,586 83,93% 

Bearbetning Jungheinrich 

EFG 535K 
Litiumjonbatteri  7 10 897 14 369,51 86,22% 

       
Bearbetning Linde H80D Diesel Mk1 1 317 7 940,85 - 

Bearbetning Linde H80D HVO-Diesel 1 317 2 519,98 68,26% 

Bearbetning Linde E80 Blybatteri 1 317 867,629 89,07% 

 

5.2.1.2 Logistikområde Gjuteri 

I tabell 28 ses de beräkningar gällande jämförelser mellan olika drivmedels klimatpåverkande utsläpp 

för logistikområdet Gjuteri. Inom området hos fallföretaget återfinns tre stycken Linde H35D(3B) och 

två stycken Linde H50/600D i nuläget.  

Inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton har beräkningar utförts för samtliga drivmedelsalternativ, dvs. 

Diesel Mk1, HVO-Diesel, blybatteri samt litiumjonbatteri. I tabellen nedan ses resultat av beräkningar 

som utförts utifrån drifttider under år 2017 och det utsläpp per drifttimme som redogjorts i arbetet 

för respektive drivmedel och truck. Fallföretagets nuvarande drivmedel Diesel Mk1 har högst 

klimatpåverkande utsläpp utifrån beräkningarna och litiumjonbatteridrift lägst. Att använda 

litiumjonbatteridrift med medföljande truck kan innebära en minskning av 

koldioxidekvivalentutsläpp om 86,22%, jämfört mot det nuvarande drivmedlet Diesel Mk1. 

Blybatteridrift utifrån arbetets beräkningar kan ge en besparing på 83,93% och 68,26% för HVO-

Diesel, vid användandet av de redovisade truckarna.  
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De två truckarna inom lyft- och lastkapaciteten 5 ton har en sammanlagd drifttid på 1 471 timmar 

under 2017. Resultatet av utförda beräkningar ses i tabellen, där kilo koldioxidekvivalentutsläpp per 

år redogörs för per respektive drivmedel. Litiumjonbatteri trucken är även för truckar inom 5 tons 

lyft- och lastkapacitet det drivmedlet som ger lägst klimatpåverkande utsläpp, därefter 

blybatteridrift, HVO-Diesel och Diesel Mk1.  

Tabell 28 Klimatpåverkan från truckar med olika drivmedel för logistikområdet Gjuteri. 

Logistikområde Modell Drivmedel Antal 

Truckar 

Total 

Drifttid 

h/år 

Utsläpp 

kg Co2 

ekv/år 

Besparing 

% 

Gjuteri 
Linde 

H35D(3B) 
Diesel Mk1 3 2 783 26 633,31 - 

Gjuteri 
Linde 

H35D(3B) 
HVO-Diesel 3 2 783 8 451,63 68,26% 

Gjuteri Linde E35L Blybatteri 3 2 783 4 280,254 83,93% 

Gjuteri Jungheinrich 

EFG 535k 
Litiumjonbatteri 3 2 783 3 669,84 86,22% 

       
Gjuteri Linde 

H50/600D 
Diesel Mk1 2 1 471 19 461,33 - 

Gjuteri 
Linde 

H50/600D 
HVO-Diesel 2 1 471 6 175,31 68,26% 

Gjuteri Linde E50HL Blybatteri 2 1 471 3 621,602 81,39% 

Gjuteri Jungheinrich 

EFG S50 
Litiumjonbatteri 2 1 471 2 424,69 87,54% 

 

5.2.1.3 Logistikområde Montering  

Inom logistikområdet Montering används i nuläget endast truckar med lyft- och lastkapaciteten 3,5 

ton. Inom området finns 5 truckar, vilka under 2017 hade en sammanlagd drifttid på 8 251 timmar. I 

tabell 29 ses resultat av de beräkningar som utförts gällande området, där uträkningarna utfördes på 

samma sätt som för övriga områden.  

Resultatet som kan ses i tabellen visar att den största besparingen av koldioxidekvivalentutsläpp 

uppnås genom att använda trucken Jungheinrich EFG 535K, vilken drivs av ett litiumjonbatteri. Den 

besparing som kan uppnås jämfört mot nuläget är 86,22%. Blybatteridrift och HVO-Dieseldrift ger 

även minskning av koldioxidekvivalentutsläpp, där tabellen visar på 83,93% för blybatteri och 68,26% 

för HVO-Diesel.  
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Tabell 29 Klimatpåverkan från truckar med olika drivmedel för logistikområdet Montering. 

Logistikområde Modell Drivmedel Antal 

Truckar 

Total 

Drifttid 

h/år 

Utsläpp 

kg Co2 

ekv/år 

Besparing 

% 

Montering 
Linde 

H35D(3B) 
Diesel Mk1 5 8 251 78 962,07 - 

Montering 
Linde 

H35D(3B) 
HVO-Diesel 5 8 251 25 057,29 68,26% 

Montering Linde E35L Blybatteri 5 8 251 12 690,03 83,93% 

Montering 
Jungheinrich 

EFG 535k 
Litiumjonbatteri 5 8 251 10 880,31 86,22% 

5.2.2 Koldioxidekvivalentutsläpp för samtliga truckar 

Tabell 30 avser att belysa koldioxidekvivalentutsläpp från de olika alternativa drivmedlen samt 

truckar för fallföretagets totala drifttimmar under 2017. Tabellen är uppdelad utefter lyft- och 

lastkapacitet, där 3,5 tons truckar redogörs för först, sedan 5 tons truckar och slutligen 8 tons 

truckar. Samtliga utsläpp beräknade i tabellen utgår ifrån tabell 26, vilket är en sammanfattning av de 

livscykelanalyser som presenterats i arbetet. 

Hos fallföretaget återfinns totalt 15 truckar inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton, den totala 

drifttiden för truckarna uppgick år 2017 till 21 931 timmar. Den nuvarande truckmodellen Linde 

H35D(3B) med Diesel Mk1 som drivmedel bidrar med mest klimatpåverkande utsläpp av de truckar 

och drivmedel som beräkningar utförts för. Det totala koldioxidekvivalentutsläppet vid användande 

av trucken Linde H35D(3B) och Diesel Mk1 uppgår till 209 909 kg, utifrån 2017 års drifttimmar. Det 

drivmedel som utifrån de totala drifttimmarna bidrar med lägst klimatpåverkande utsläpp är 

litiumjonbatteri, där trucken Jungheinrich EFG 535K används för att utföra beräkningarna. Under ett 

år skulle litiumjonbatteridrift släppa ut 28 919,66 kg koldioxidekvivalenter, vilket innebär en 

besparing om 86,22% totalt. Att använda trucken Linde E35L, vilken drivs av blybatteri skulle även 

jämfört mot dagens truckar ger även en betydande besparing av koldioxidekvivalentutsläpp, utifrån 

de beräkningar som utförts. Det totala utsläppet utifrån 2017 års totala drifttimmar skulle uppgå till 

33 729,87 kg koldioxidekvivalenter för 15 stycken Linde E35L, vilket innebär en besparing om 83,93% 

jämfört med nuläget. Den truck och det drivmedlet som ger lägst besparing av utsläpp av de truckar 

och drivmedel som analyseras jämfört med nuläget är Linde H35D(3B) driven av HVO-Diesel. Det 

totala utsläppet utifrån drifttimmarna skulle uppgå till 66 601,8 kg koldioxidekvivalenter, vilket 

innebär en besparing på 68,26% jämfört mot dagsläget.  

Inom lyft- och lastkapaciteterna 5 och 8 ton återfinns de hos ett logistikområde vardera. De totala 

klimatpåverkande utsläppen och besparingarna för respektive drivmedel är därmed densamma som 

de redan redovisade siffrorna. I tabellen nedan kan resultatet för de två lyftkapaciteterna ses.  
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Tabell 30 Total klimatpåverkan för samtliga truckar inom respektive lyft- och lastkapacitet.  

Kapacitet Modell Drivmedel Antal 

Truckar 

Drifttimmar 

per år 

Utsläpp kg 

Co2 ekv/år 
Besparing 

3,5 ton 
Linde 

H35D(3B) 
Diesel Mk1 15 21 931 209 879,67 - 

3,5 ton Linde 

H35D(3B) 
HVO-Diesel 15 21 931 66 601,8 68,26% 

3,5 ton Linde E35L Blybatteri 15 21 931 33 729,87 83,93% 

3,5 ton Jungheinrich 

EFG 535K 
Litiumjonbatteri 15 21 931 28 919,66 86,22% 

       
5 ton 

Linde 

H50/600D 
Diesel Mk1 2 1 471 19 461,33 - 

5 ton 
Linde 

H50/600D 
HVO-Diesel 2 1 471 6 175,31 68,26% 

5 ton Linde E50HL Blybatteri 2 1 471 3 621,602 81,39% 

5 ton Jungheinrich 

EFG S50 
Litiumjonbatteri 2 1 471 2 424,69 87,54% 

       
8 ton Linde H80D Diesel Mk1 1 317 7 940,85 - 

8 ton Linde H80D HVO-Diesel 1 317 2 519,98 68,26% 

8 ton Linde E80 Blybatteri 1 317 867,629 89,07% 

 

5.2.3 Ekonomisk påverkan från trucksystemalternativen 

Den ekonomiska påverkan berör de olika trucksystem som belysts genomgående i arbetet, denna 

analys ämnar belysa hur mycket det kostar per år att använda ett visst trucksystem hos fallföretaget. 

Kostnader som förknippas med trucksystem är truck, batterier, laddare, tankstation, yta, service, 

diesel samt elektricitet.  

Vid utförandet av analysen av den ekonomiska påverkan görs en uppdelning där de tre olika lyft- och 

lastkapaciteterna som återfinns hos fallföretaget delas upp. För varje lyft- och lastkapacitet beräknas 

totalkostnaden för respektive trucksystem inom kapaciteten. Tre olika kostnadskategorier används 

vid beräkningarna, vilka är investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader, vilka 

introducerades i Empiridel 2.  

Investeringskostnaderna avser inköp av truck, laddare, batterier samt tankstation, där en ekonomisk 

livslängd om 5 år beräknas. Antalet truckar inom respektive lyft- och lastkapacitetet är det antal som 

återfinns hos fallföretaget. Ytkostnader beräknas per år, där en kvadratmeter kostar 500 kr per 

månad, de kostnadselement som är berörda av kostnaden är ytkostnad för tankstation samt 

uppladdningsyta. Arbetet tar inte hänsyn till säkerhetsytor förknippade med tankstation eller närhet 

till uppladdningsstationer, avseende annan verksamhet.  Driftkostnader kommer att beräknas utifrån 

fallföretagets totala drifttider inom respektive lyft- och lastkapacitet under år 2017. För samtliga 

trucksystem redogörs totala kostnaden år 1, vilket avser ett års avskrivningar för 
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investeringskostnader, ett års total ytkostnad samt driftkostnader utifrån fallföretagets drifttider år 

2017. Nedan följer exempel på hur kostnadselement beräknas i analysen.    

Drifttiderna för respektive flöde hos fallföretaget ligger till grund för hur många blybatterier som 

behövs per truck. Ett blybatteri har en uppladdningstid på 16 timmar, om antalet uppladdningar per 

år för en truck överstiger antalet arbetsdagar per år görs antagandet att tre batterier behövs. Om 

antalet uppladdningar per år understiger antalet arbetsdagar per år, antas det att två blybatterier 

behövs för den trucken. Antalet arbetsdagar per år antas vara 308, där 228 vardagar och 80 

helgdagar ingår.  

Gällande litiumjonbatterier antas ett batteri per truck användas hos samtliga logistikområden, för att 

kunna använda ett batteri antas det att snabbladdning utförs under rasttider och annan tid trucken 

inte är i drift under ett arbetspass. För uppladdning av batterier behövs även laddare, där 

kostnadsberäkningarna tar hänsyn till antalet laddare som krävs inom respektive logistikområde 

samt den yta som behövs. Vid uppladdning av litiumjonbatterier krävs förutom plats för laddare yta 

för parkering av truck, under uppladdning.  

Kostnad för tankstation gäller för truckar som drivs av Diesel Mk1 och HVO-Diesel. Inköpskostnad för 

en tankstation har uppskattats till 100 000 kr, vilket redogörs för i Empiridel 2. Kostnaden för 

tankstation kommer att fördelas på antalet dieseltruckar som återfinns inom samtliga 

logistikområden och den ekonomiska livslängd som antas för tankstationen.  

Kostnad för diesel samt elektricitet beräknas utifrån respektive logistikområdes drifttider, där 

samtliga truckars förbrukning av diesel och elektricitet tas hänsyn till, det energibortfall som uppstår 

vid uppladdning av batterier tas även hänsyn till.  

5.2.3.1 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapacitet 3,5 ton 

Hos fallföretaget återfinns i nuläget 15 truckar inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton, där den totala 

drifttiden för de uppgick år 2017 till 21 931. Samtliga kostnader som återfinns i analysen går att 

återfinna i tabell 19 i Empiridel 2, där kostnader för alla trucksystem återfinns. I tabell 31 ses 

resultatet av de beräkningar som är utförda gällande kapaciteten 3,5 ton. I tabellen kan 

kostnadselement samt kostnadsparametrar ses för varje kostnadskategori.  

Den översta delen av tabellen avser investeringskostnader, där kostnader för truck, tankstation, 

laddare, extrabatterier samt laddare och batteri li-Ion redogörs för. Totalkostnad för 

kostnadselementet truck är beräknat på 15 stycken truckar, inom samtliga trucksystem. Gällande 

kostnadselementet tankstation, bär de 15 truckarna inom kapaciteten, 83 333 kr av den totala 

investeringskostnaden om 100 000 kr. Antalet laddare samt extra blybatterier uppgår till 22 stycken, 

beräkningar av antal kan ses i bilaga 4. 

Mittendelen av tabellen redogör för ytkostnader förknippat med tankstation och uppladdningsyta. 

ytkostnaden för tankstation uppgår till 100 000 kr per år, för båda dieseltruckarna. Gällande 

blybatteritruckens ytkostnad uppgår den totala ytan till 66 kvadratmeter, där 22 batterier och 

laddare behöver uppladdningsplats, där varje batteri och laddare tillsammans upptar en yta om 3 

kvadratmeter. Trucken Jungheinrich EFG 535K och dess ytkostnader uppgår till 549 000 kr per år, där 

15 truckar behöver en total yta om 91,5 kvadratmeter.  
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Den sista kostnadskategorin är driftkostnad, där beräkningar har gjorts på de 21 931 drifttimmarna 

som fallföretagets truckar inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton uppmätte år 2017. 

Kostnadselementen elektricitet, Diesel Mk1, HVO-Diesel samt service beräknas för aktuella 

trucksystem. I tabellen kan ses att båda eltruckarna har tämligen lägre driftkostnader än 

dieseltruckarna, där eltruckarnas driftkostnader är cirka 60 % lägre.  

Slutligen i tabellen kan total kostnad för år 1 ses, där totalkostnad för samtliga kostnadskategorier 

summerats. Det trucksystem som har lägst årskostnad utifrån de beräkningar som gjorts är Linde 

E35L därefter Linde H35D(3B) med Diesel Mk1 som drivmedel sedan Linde H35D(3B) med HVO-Diesel 

som drivmedel, slutligen kan ses i tabellen att Jungheinrich EFG 535K med litiumjonbatteri har högst 

årskostnad.  

Tabell 31 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton.  

Investeringskostnader H35D(3B) Mk1 H35D(3B) HVO  E35L EFG 535k 

Truck 15 st. 8 250 000 8 250 000  7 800 000 6 750 000 

Tankstation   83 333 83 333  X X 

Laddare 22 st. X X  330 000 X 

Extrabatteri 22 st. X X  1 540 000 X 

Laddare & Batteri li-Ion 15 st. X X  X 6 750 000 

Summa investeringskostnad 8 333 333 8 333 333  9 670 000 13 500 000 

Investeringskostnad per år 1 666 666 1 666 666  1 934 000 2 700 000 

Ytkostnader       

Tankstation yta 20 m2 100 000 100 000  X X 

Uppladdningsyta 66/91,5 m2 X X  396 000 549 000 

Ytkostnad per år  100 000 100 000  396 000 549 000 

Driftkostnader 21 931 h      

Elektricitet  X X  182 498,8165 163 736,846 

Diesel Mk1  1 074 487,414 X  X X 

HVO-Diesel  X 1 111 770,114  X X 

Service  537 309,5 537 309,5  449 585,5 449 585,5 

Summa driftkostnader 21 931 h 1 611 796,914 1 649 079,614  632 084,3165 613 322,346 

Totala kostnader år 1      

Summa 3 378 462,914 3 415 745,614  2 962 084,3165 3 862 322,346 

 

5.2.3.2 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapacitetet 5 ton 

Hos fallföretaget återfinns två truckar inom lyft- och lastkapaciteten 5 ton, där dess drifttimmar 

uppgick till 1 471 under år 2017. Nedan följer förklaringar till de beräkningar som har utförts i tabell 

32, för de trucksystem som presenterats för kapaciteten 5 ton, där investeringskostnader, 

ytkostnader samt driftkostnader summeras till en årskostnad. De kostnader som beräkningarna 

bygger på återfinns i tabell 20.  

Investeringskostnader för trucksystem inom kapaciteten utgör beräkningar för två stycken truckar för 

samtliga valda truckmodeller. Båda dieseltruckarna bär en investeringskostnad för tankstation om 

11 111 kr, då de endast bär kostnaden för två truckar, av 18 stycken totalt. Blybatteritrucken Linde 
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E50HL behöver totalt två laddare och fyra batterier, varav två blybatterier redovisas som 

extrabatterier, då ett batteri per truck ingår vid inköp av truck. Beräkningar av antal batterier kan ses 

i bilaga 4. Total investeringskostnad för litiumjonbatteri och tillhörande laddare kan även ses i 

tabellen, där två batterier och två laddare utgör beräkningsunderlag. Högst initial 

investeringskostnad har trucken Jungheinrich EFG S50 och lägst kostnad ses hos de båda 

dieseltruckarna.  

Ytkostnader utgör som nämnt kostnad för ytan som tankstation samt uppladdningsplatser kostar per 

år. För båda dieseltruckarna uppgår årskostnaden till 13 333 kr. Blybatteritruckens årskostnad för yta 

är 36 000 kr, där en yta om 6 kvadratmeter beräknas, då två blybatterier och laddare behöver 

uppladdningsyta. Uppladdningsyta som krävs för litiumjonbatteritruckarna är totalt 14 kvadratmeter, 

där årskostnaden uppgår till 84 000 kr. 

Driftkostnader avser som bekant årskostnad för Diesel Mk1, HVO-Diesel, elektricitet samt service 

utifrån 2017 års drifttider. Årskostnad utifrån de beräkningar som utförs ses i tabellen, där 

litiumjonbatteritruckarna har lägst driftkostnader och HVO-Dieseldrift högst.  

Totala kostnader år 1 kan ses längst ned i tabellen, där Linde E50HL med blybatteridrift har lägst 

årskostnad, därefter Linde H50/600D med Diesel Mk1 drift. Högst årskostnad har Jungheinrich EFG 

S50, där trucksystemet är cirka 100 000 kr dyrare år 1 än resterande system.  

Tabell 32 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 5 ton. 

Investeringskostnader H50/600D H50/600D E50HL EFG S50 

Truck 2 st. 1 400 000 1 400 000 1 320 000 1 136 000 

Tankstation  11 111 11 111 X X 

Laddare 2 st. X X 56 000 X 

Extrabatteri 2 st. X X 184 000 X 

Laddare & Batteri li-Ion 2 st. X X X 900 000 

Summa investeringskostnader 1 411 111 1 411 111 1 560 000 2 036 000 

Investeringskostnad per år 282 222,2 282 222,2 312 000 407 200 

Ytkostnader     

Tankstation yta 20 m2 13 333 13 333 X X 

Uppladdningsyta 6/14 m2 X X 36 000 84 000 

Ytkostnad per år:  13 333 13 333 36 000 84 000 

Driftkostnader 1 471h     

Elektricitet  X X 19 049,45 15 445,5 

Diesel Mk1  99 626,417 X X X 

HVO-Diesel X 103 083,267 X X 

Service  41 188 41 188 30 155,5 30 155,5 

Summa driftkostnader 1 471 h 140 814,417 144 271,267 68 254,4 45 601,0 

Totala kostnader år 1     

Summa 436 369,617 439 826,467 416 254,4 536 801,0 
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5.2.3.3 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapacitet 8 ton 

Endast en truck inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton återfinns hos fallföretaget, där drifttimmarna 

uppgick till 317 under år 2017. De trucksystem som totalkostnader beräknas för inom kapaciteten är 

trucksystem drivna av Diesel Mk1, HVO-Diesel samt blybatteri. I tabell 21 återfinns de kostnader 

beräkningarna utgår ifrån.  

Totalkostnadsberäkningar avser investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader. 

Investeringskostnader redogörs för först i tabellen nedan, där beräkningarna av kostnadselementen 

inom kategorin avser en truck. Högst initiala investeringskostnader kan ses hos blybatteritrucken, 

med ett extrabatteri samt en laddare. Den initiala investeringskostnaden för trucksystemen med 

Diesel Mk1 samt HVO-Dieseldrift är densamma. Kostnad per år, de första fem åren följer samma 

mönster, då en ekonomisk livslängd om 5 år antas för samtliga kostnadselement inom kategorin.  

Ytkostnad per år är samma för båda dieseltruckarna, där årskostaden är 6 666kr. Gällande Linde E80 

där blybatterier används, beräknas ytan på att ett batteri samt laddare alltid kräver yta, vilket ger en 

årskostnad om 18 000kr.  

Driftkostnader berör förbrukning av Diesel Mk1, HVO-Diesel, elektricitet samt kostnad för service per 

drifttimme. Tämligen lägst driftkostnad per år beräknat på 317 drifttimmar kan ses hos 

blybatteritrucken, därefter Diesel Mk1 trucken och dyrast per år är HVO-Dieseldrift.  

Slutligen kan totalkostnad år 1 ses i tabell 33, där Linde H80D med Diesel Mk1 som drivmedel har 

lägst totalkostnad år 1. Högst årskostnad år 1 har Linde E80 med blybatteridrift.  

Tabell 33 Totalkostnad för trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton. 

Investeringskostnader H80D H80D E80 

Truck 1 st. 1 150 000 1 150 000 1 260 000 

Tankstation  5 555 5 555 X 

Laddare 1 st. X X 31 000 

Extrabatteri 1 st. X X 110 000 

Summa investeringskostnader 1 155 555 1 155 555 1 401 000 

Investeringskostnad per år 231 111 231 111 280 200 

Ytkostnad    

Tankstation yta 20 m2  6 666 6 666 X 

Uppladdningsyta 3 m2 X X 18 000 

Ytkostnad per år 6 666 6 666 18 000 

Driftkostnader 317h    

Elektricitet  X X 4 909,5375 

Diesel Mk1  40 654,933 X X 

HVO-Diesel  X 42 065,583 X 

Service 12 363 12 363 7 449,5 

Summa driftkostnader 317h 53 017,933 54 428,582 12 359,0375 

Totala kostnader år 1    

Summa 290 794,933 292 205,582 310 559,0375 
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5.2.4 Sammanfattning av totalkostnader för samtliga trucksystem 

Beräkningar av totalkostnad för samtliga trucksystem har utförts, där beräkningen av de olika 

kostnadskategorierna utmynnade i totala kostnader år 1. Inom lyft- och lastkapaciteten 3,5 ton, där 

störst antal truckar återfinns hos fallföretaget är trucken Linde E35L med blybatteridrift det 

trucksystem med lägst kostnad år 1 och Jungheinrich EFG 535K med litiumjonbatteri det trucksystem 

med högst kostnad år 1. Kostnaden för de två dieseltrucksystemen var likvärdiga utifrån 

beräkningarna, vilket beror på att endast drivmedelspriset per liter skiljer dem åt.  

De beräkningar som har utförts på de fyra trucksystem inom lyft- och lastkapaciteten 5 ton, visar att 

Trucken Linde E50HL med blybatteridrift är det trucksystem med lägst årskostnad år 1. Inom 

kapaciteten kan även ses att litiumjonbatteridrift återigen är det trucksystem med högst kostnad år 

1. Dieseltrucksystemens totala kostnader år 1 var likvärdiga, där Diesel Mk1 drift är billigare utifrån 

beräkningar som utförts än HVO-Dieseldrift.  

Gällande kapaciteten 8 ton utfördes inga beräkningar för ett litiumjonbatteridrivet trucksystem. 

Inom kapaciteten ses ett annorlunda resultat gällande totalkostnad år 1, där fallföretagets nuvarande 

Linde H80D med Diesel Mk1 drift är det trucksystem med lägst kostnad. Uträkningarna visar även på 

att Linde E80 med blybatteridrift är det trucksystem med högst totalkostnad år 1.   

I tabell 34 kan rankning ses inom respektive lyft- och lastkapacitet. Tabellen visar drivmedel, där 

drivmedlet representerar det trucksystem inom kapaciteten som drivs av respektive drivmedel. Lägst 

siffra, dvs. 1 innebär att trucksystemet har lägst totalakostnader under år 1.  

Tabell 34 Rankning av totalkostnad för samtliga trucksystem.  

Lyft- och lastkapacitet Diesel Mk1 HVO-Diesel Blybatteri Litiumjonbatteri 

3,5 2 3 1 4 

5 2 3 1 4 

8 1 2 3 X 

5.2.5 Social påverkan från de olika trucksystemalternativen 

Analysen av den sociala påverkan avser att belysa skillnaden mellan diesel- och eldrivna trucksystem, 

då jämförelsen görs mot fallföretagets nuvarande dieseltruckflotta. Redovisningen kommer att ske 

utifrån drivmedel, dvs. Diesel Mk1, HVO-Diesel, blybatterier samt litiumjonbatterier. Den process 

analysen avser är Volvo, vilket innebär att analysera den sociala påverkan som sker på truckförare 

och medarbetare inom fallföretagets fabriksområde. Analysen tar inte hänsyn till enskilda 

truckmodeller utifrån kapacitet, såsom lyft- och lastkapacitet. För att göra en rättvis påverkansbild 

för det sociala perspektivet utförs två analyser i arbetet. Där en analys avser att vikta säkerhet och 

fysisk arbetsmiljö utifrån drivmedel och dess truckmodeller och en analys ska påvisa den sociala 

arbetsmiljön utifrån truckförares syn på diesel- och eldrift.  
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5.2.5.1 Säkerhet och fysisk arbetsmiljö  

I tabell 35 ses den viktade sammanställningen av säkerhet- och fysisk arbetsmiljöpåverkan. De olika 

faktorerna i tabellen återfinns i den teoretiska referensramen samt i Empiridel 2. Viktningen avser 

generell påverkan samt modellspecifik påverkan. Den generella påverkan avser faktorer som kan ses 

på alla truckmodeller med ett visst drivmedel, såsom exponering eller spill. Modellspecifik påverkan 

avser exempelvis buller, där decibelnivån skiljer mellan olika truckmodeller.  

I tabellen viktas enligt följande ansats. De indikatorer som har påverkan viktas 1–4, där 1 har minst 

påverkan och 4 högst. Detta baserat på de fyra olika drivmedel som analyseras. Vissa faktorer har 

ingen påverkan för ett visst drivmedel, detta markeras med ett streck i tabellen. I vissa fall har två 

drivmedel samma påverkan på trucksystemet, vilket ger samma poäng för faktorn i tabellen.  

Tabell 35 Viktning av faktorerna säkerhet och fysisk arbetsmiljö inom social påverkan. 

Social påverkan  Diesel Mk1 HVO-Diesel Blybatteri Litiumjonbatteri 

Säkerhet     

Exponering Diesel 2 1 - - 

Exponering Syra - - 1 - 

Spill 2 1 - - 

Gasbildning - - 1 - 

Överladdning - - - 1 

Summa:  4 2 2 1 

Fysisk arbetsmiljö     

Hantering Diesel 2 1 - - 

Avgaser 2 1 - - 

Buller 3 3 1 2 

Vibrationer 2 2 1 1 

Klämrisk - - 2 1 

Summa:  9 7 4 4 

     Summa totalt:  13 9 6 5 

 

I tabellen ovan kan summa för säkerhet, fysisk arbetsmiljö samt summa total ses. Det drivmedel 

inom respektive summa som har högst antal poäng, har utifrån analysen högst påverkan. Gällande 

säkerhet kan det ses att Diesel Mk1 har högst antal poäng, därefter HVO-Diesel och blybatteri på 

delad andraplats och slutligen litiumjonbatteri. För fysisk arbetsmiljö har även där Diesel Mk1 högst 

antal poäng, HVO-Diesel näst högst och blybatteri samt litiumjonbatteri lägst antal poäng. Summerat 

totalt för de olika drivmedlens trucksystem har Diesel Mk1 högst social påverkan på indikatorerna 

säkerhet och fysisk arbetsmiljö, HVO-Diesel näst högst, blybatteri tredje högst. Enligt summeringen 

har litiumjonbatteri trucksystem lägst social påverkan på indikatorerna säkerhet och fysisk 

arbetsmiljö.  
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5.2.5.2 Social arbetsmiljö & Förändring  

I analysen av social arbetsmiljö och förändringsbenägenhet utgår den ifrån den intervju som utfördes 

på fallföretaget, där åsikter kring byte från diesel- till eltruckar samlades in samt personliga åsikter 

kring klimatpåverkan och arbetsmiljö. I analysen summeras truckförarnas åsikter om ett byte från 

diesel- till eltrucksystem samt truckförarnas personliga inställning till minskad klimatpåverkan. Vidare 

kan i tabell 36 ses de åsikter som truckförarna belyste vid intervjun som de ansåg påverkade den 

sociala arbetsmiljön.  

Tabell 36 Sammanställning av social arbetsmiljö & förändring 

Intervjufråga Positiv Negativ Tveksam 

Byte från diesel till el 
trucksystem? 14 

 

2 

 
4 

    
Personlig inställning 
till minskad 
klimatpåverkan 20 

 

 

0 

 

 

0 

    
Övriga åsikter om 
byte från diesel till el.  

  

Tid batteribyte  X  

Dragförmåga  X  

Närhet till 
uppladdningsrum  

X  

Eltruckar 
långsammare  

X  

Kapacitet eltruck  X  

A/C eltruck  X  

Komfort eltruck  X  

 

I tabell 36 kan ses att 14 av 20 tillfrågade var positiva till ett byte från diesel- till eltruckar, 2 negativa 

och 4 tveksamma. Samtliga respondenter var positivt inställda till att minska klimatpåverkan och 

samtliga försökte göra en egen vardaglig ansats för att minska klimatpåverkan. När det gäller de 

övriga åsikterna var det flera av respondenterna som uttryckte en osäkerhet kring hur det vardagliga 

arbetet kunde förändras vid användning av eltrucksystem. De faktorer som nämns i tabellen har 

flertalet tillfrågade diskuterat kring vid intervjutillfället. Eftersom svar på denna osäkerhet inte kunde 

lämnas till respondenterna redovisas detta i tabellen som negativt. I nuläget är 14 truckförare 

positiva till ett skifte från diesel- till eltrucksystem, förutsatt att eltrucksystemen har samma eller 

bättre prestanda som dagens dieseldrivna trucksystem.  

5.2.6 Truckmodellernas karakteristik och dess påverkan på val av trucksystem 

Den påverkan ett trucksystem har inom de tre pelarna kan ligga till grund för val av system. Dock 

finns olika andra faktorer som också kan ha betydelse vid val av trucksystem. Sådana faktorer kan 

vara olika tekniska behov, såsom åkhastighet, lyft- och lastkapacitet samt dragkraft. Om hänsyn tas 

till fallföretagets nuvarande tekniska behov och flöden kan det påverka företagets val av 

trucksystem.  
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Fallföretagets nuvarande flöden i sin helhet ställer krav på dragkraft, förmåga att dra i lutning, 

åkhastighet samt lyft- och sänkhastighet. Inom logistikområdet Bearbetning ställer Gjuteritåget extra 

krav på dragkraft samt förmåga att köra i uppförslutning. Inom samma område ses även flödena 

26ans:1 och 2 samt flöde Resurs, där åkhastigheten är i fokus, då flödena har hämta- och lämna 

platser över hela fabriksområdet. Åkhastighet påverkar dock samtliga flöden, men högst påverkan vid 

en långsammare åkhastighet skulle främst ses hos de flöden där avstånden är längre. Slutligen ses 

inom samtliga flöden hos logistikområdet Montering krav på lyft- och sänkhastighet, där höjning och 

sänkning av truckens gafflar sker tämligen intensivt, lyft- och sänkhastighet kan dock ha en påverkan 

på samtliga flöden.  

Den ekologiska och sociala påverkan är lägst hos bly- och litiumjonbatteri trucksystemen, där även 

blybatterisystemen hade den lägsta ekonomiska påverkan inom lyft- och lastkapaciteterna 3,5 och 5 

ton. Sett till tekniska egenskaper har samtliga eltruckar har utifrån dess produktfaktablad en lägre 

dragkraft, jämfört mot dieseltruckarna och även en sämre förmåga att köra i lutning. Alla eltruckar 

har även en lyfthastighet som är långsammare än de nuvarande dieseltruckarnas, sänkhastigheten är 

dock marginellt snabbare för 3,5 och 5 tons eltruckar. Gällande blybatteritruckarna och åkhastighet 

håller truckarna med lyft- och lastkapaciteten 3,5 och 5 ton fabriksområdets maximala tillåtna 

åkhastighet om 20 km/h, vilket sett till åkhastighet inte skulle innebära någon förändring. 

Litiumjonbatteritruckarna når dock inte upp till 20 km/h, varken med eller utan last. Att införa de 

truckarna skulle därmed påverka samtliga flöden, mest påverkan kommer att ses hos flödena med 

långa körsträckor.  

Att ersätta nuvarande dieseltruckar inom de kritiska flödena kan därmed leda till en sämre förmåga 

att hålla takttider, det kan till och med påverka förmågan att kunna utföra arbetsuppgifter. 

Gjuteritåget behöver en truck med hög dragkraft och med bra förmåga att köra i lutning, eltruckarna 

har sämre förmågor hos båda specifikationerna, jämfört med den nuvarande truckflottan. Att utföra 

flödets arbetsuppgifter med en eltruck kan därmed bli problematiskt, då de eventuellt inte klarar av 

att utföra Gjuteritågets arbetsuppgifter.    

Litiumjonbatteritruckarna har lägst klimatpåverkan, dock har de sämre egenskaper än dieseltruckar, 

där truckarna har långsammast åkhastighet av samtliga jämförda truckar. Behovet att upprätthålla 

takttider är stort, då JIT produktion används och variation uppstår. Att implementera de 

litiumjonbatteritruckar som presenterats skulle innebära att sträckor mellan hämta- och 

lämnaplatser tar längre tid att åka. En ökad tidsåtgång för körsträckor, ökar sannolikheten att 

efterfrågade takttider inte kan hållas. Det innebär att om takttiderna minskar eller produktionen 

ökar, kan inte truckarna ses som alternativa lösningar.  

Lyft- och sänkhastigheten är överlag långsammare hos samtliga eltruckar jämfört mot dagens 

dieseltruckar. Hos samtliga flöden inom logistikområdet Montering är hastigheten för att höja och 

sänka gafflarna viktig, då det utförs repetitivt under hela arbetsdagen. En tidsförlust för varje höjning 

och sänkning påverkar truckförarnas möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter, under dagar där det är 

hög belastning. Flödena inom logistikområdet är det flöde som är närmst produktionen av de flöden 

som belysts, att de får material av andra truckar samt att de kan leverera material in till 

produktionen är avgörande. Om de inte kan förse produktionen med material, finns risk för 

produktionsstopp.  
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Vid beräkningar av kostnader togs ingen hänsyn till tidsåtgång vid tankning, uppladdning, byte av 

batteri samt service av batteri. Tidsåtgång för tankning är aktuellt för dieseltruckar, uppladdning 

samt byte av batteri gäller samtliga eltruckar och service av batteri för blybatteritruckar. 

Tidsåtgången för de olika momenten samt inom intervallen de behöver utföras, påverkar hur lång tid 

under ett skift en truck kan vara i drift. Det saknas information om dieseltruckarnas tankstorlek i 

arbetet, därmed kan antalet tankningstillfällen inte uppskattas, dock har en tid om 10 minuter 

estimerats för tankning. För blybatteritruckarna behöver batteriet bytas efter cirka 5 drifttimmar, 

vilket uppskattats ta 15 minuter. Litiumjonbatteritruckarna behöver eventuellt inget batteribyte, då 

de kan snabbladdas, vilket kan ske under rasttider men kan även behöva utföras under arbetstid. 

Den totala tidsåtgången för batteribyte och uppladdning kan påverkas av vart extrabatterier och 

laddare är placerade på arbetsområdet. Extrabatterier samt laddare bör placeras i närhet till 

arbetsområdena, vilket även medarbetare belyste under intervjuerna.  

Lägst tidsåtgång ses hos dieseltruckarna för tankning, näst lägst hos blybatteritruckarna för 

batteribyte, givet att endast ett batteribyte sker under varje skift. Litiumjonbatteritruckarna har 

potentiellt högst tidsåtgång, då trucken måste stå still under uppladdning. Den arbetstid fallföretaget 

i nuläget lägger på tankning kan vid ett skifte till eltruckar öka, vilket minskar den tid som truckarna 

kan vara i drift under ett skift. Om fallföretaget byter ut samtliga dieseltruckar mot eltruckar 

förefaller risken att en viss tidsförlust kan uppstå, vid snabbladdning och batteribyte. Skulle en 

taktökning ske ökar belastningen på truckarna, vilket i sin tur genererar fler uppladdningar och byten 

av batterier. Den arbetstidförlust som kan uppstå vid användandet av eltruckar kan påverka att 

takttider i transportflödena inte kan hållas. Tidigare har nämnts att eltruckar har lägre åkhastighet 

samt lyft- och sänkhastighet vilket sammantaget med batteribyten och snabbladdning kan utgöra 

betydande tidsförlust.  

Medarbetare uttryckte att de var positiva till ett byte till eltruckar, givet att de hade samma förmågor 

som den nuvarande dieseltruckflottan. Utifrån de egenskaper som nämnts ovan kan påvisas att de 

eltruckar som undersökts i det här arbetet har sämre tekniska egenskaper än den nuvarande 

dieseltruckflottan baserat på truckmodellernas tekniska specifikationer i grundutförande. Vidare 

belyste medarbetarna andra viktiga faktorer som påverkar den sociala och fysiska arbetsmiljön, 

exempelvis A/C och körkomfort. Dessa faktorer har inte undersökts i arbetet och därmed inte tagits 

hänsyn till i jämförelsen mellan olika trucksystem.  

5.2.7 Sammanfattning Analysdel 2 

Syftet med Analysdel 2 är att besvara Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en 

befintlig dieseldriven truckflottan utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? Analyser av 

ekologisk, ekonomisk samt social påverkan har utförts samt även har en analytisk diskussion förts om 

de olika trucksystemens karakteristiska påverkan på valet av bästa teoretiska alternativ, baserat på 

fallföretagets nuvarande tekniska behov samt flöden.  

Den ekologiska analysen påvisade att litiumjonbatteridrift har lägst klimatpåverkade utsläpp inom 

lyft- och lastkapaciteten 3,5 och 5 ton. Blybatteridrift hade näst lägst påverkan inom kapaciteterna 35 

och 5 ton, utifrån utförda beräkningar. Inom kapaciteten 8 ton har ingen utredning kunnat 

genomföras, gällande litiumjonbatteridrift, vilket innebär att blybatterier för kapaciteten har lägst 

klimatpåverkande utsläpp. Inom samtliga kapaciteter har det nuvarande drivmedlet Diesel Mk1 högst 

klimatpåverkade utsläpp samt HVO-Diesel näst högst utsläpp.  
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Ekonomisk påverkan gällande trucksystem baserat på beräkningar för totalkostnad år 1, där 

investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader inkluderades. Inom lyft- och lastkapaciteten 

3,5 ton utmynnade beräkningarna att lägsta totalkostaden år 1 har trucken Linde E35L med 

blybatteridrift och högsta inom kapaciteten hos Jungheinrich EFG 535K med litiumjonbatteridrift. För 

kapaciteten 5 ton är totalkostnaden lägst för Linde E50HL med blybatteri samt högst för Jungheinrich 

EFG S50 med litiumjonbatteri. Gällande kapaciteten 8 ton ses den lägsta kostnaden för trucken Linde 

H80D med Diesel Mk1 drift och högst hos Linde E80 med blybatteridrift. Notera att hänsyn inte tagits 

till eventuella avtal och liknande med leverantörerna gällande totalkostnader.  

Inom det sociala perspektivet utfördes två analyser, där den första avser att belysa säkerhet och 

fysisk arbetsmiljö, den andra social arbetsmiljö och förändringsbenägenhet. För faktorerna säkerhet 

och fysisk arbetsmiljö utfördes en viktning som påvisar att litiumjonbatteridrift har lägst påverkan, 

blybatteridrift näst lägst och Diesel Mk1 högst. Gällande social arbetsmiljö och förändring kan ses att 

medarbetarna är positiva till ett byte från diesel- till eldrift, om de övriga åsikterna som belystes 

uppfylls. 

Den analytiska diskussionen belyser övrig påverkan som ett skifte från diesel- till eltruckar kan ha, 

utifrån de specifika truckmodeller arbetet redovisat. Negativ påverkan när det kommer till det 

vardagliga arbetet kan ses vid ett byte till eltruckar, då eltruckarna har lägre dragförmåga, 

åkhastighet, lyft- och sänkhastighet samt körförmåga i uppförslutning. Aktiv arbetstid under skift kan 

även påverkas vid ett byte till eltruckar, då snabbladdning och batteribyte kan komma att ta längre 

tid än tankning. Slutligen kan ses i analysen att de faktorer som medarbetarna belyste under 

intervjuerna inte uppnås hos de eltruckmodeller arbetet analyserat, utifrån grundutförande.  

5.3 Analysdel 3 – Kritik, problematik och svagheter med LCSA analyser 
I teoretiska referensramen har kritik mot de olika analyserna inom LCSA presenterats, i Analysdel 3 

kommer kritik mot det här arbetets LCSA analyser samt problematik och svagheter förknippat med 

LCSA analyser generellt att belysas ytterligare. 

När en komplett LCSA analys utförs gör detta ofta mot en frågeställning som analyserna ämnar 

besvara. I arbetet har avgränsningar gjorts för att besvara ett specifikt fallföretags frågeställning samt 

hur liknande företag eller organisationer generellt kan använda arbetet till liknande frågeställningar. 

När en LCSA analys ska utföras görs olika bedömningar, exempelvis omfång, driftprofil samt syfte. 

Dessa bedömningar görs ofta utifrån företaget eller organisationens önskan att få information om 

nuläge eller vägledning för ett framtida hållbarhetsarbete. Om dessa avgränsningar eller 

bedömningar sätts för snävt kan informationen som utvinns ur analyserna bli missvisande eller 

felaktiga. Analys 3 avser att belysa hur dessa avgränsningar kan bli missvisande baserat på de 

avgränsningar som gjorts i det här arbetet.  

LCSA analyserna i arbetet belyser Vagga till Grav inom respektive analys, LCA, SCC samt SLCA, vilka 

representerar analyser inom de tre pelarna ekologi, ekonomi och socialt perspektiv. I arbetet har 

avgränsningar gjorts att LCA analyserna ska göras baserat på andrahandsdata och empiri från 

fallföretaget. Svagheten i denna analys är att fullständiga mätningar inte gjorts av 

koldioxidekvivalentutsläpp på fallföretaget samt att den litteratur som analyserna stödjer sig på 

delvis inte är förstahandsdata vilket ger en viss osäkerhet. LCC och SLCA analyserna har i arbetet med 

att besvara de aktuella frågeställningarna begränsats till delprocessen Volvo, dvs. att delprocesserna 

Vagga och Grav inte tas hänsyn till för att analysera de specifika frågorna. Det medför att i Analysdel 
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2 görs beräkningar utifrån det som rör fallföretaget Volvo och dess intresse att minska sin 

klimatpåverkan.  

5.3.1 Kritik mot LCA i arbetet  

I Analysdel 2 ses att både HVO-Diesel och de båda batteridrivna alternativen bly samt litium-jon, 

jämfört mot Diesel Mk1 är ur utsläppssynpunkt bra alternativ. Det som inte framkommer i en 

ofullständig LCSA analys är de data som avgränsningarna i analysen utesluter. I detta arbete görs 

begränsningen av utsläpp från koldioxidekvivalenter från livscykeln Vagga till Grav. Dock kan påvisas 

att andra utsläpp än CO2 sker exempelvis i samband med borrning av olja eller brytning av bly. Andra 

faktorer som påverkar ekologipelaren är exempelvis vibrationer och buller från fartygsmotorer, 

oljeutsläpp från fartyg och lastbilar eller mark och landområden som tidigare varit ett 

brytningsområde men som tjänat ut sin roll. Forskning visar exempelvis att vattenlevande organismer 

och fiskar har höga halter av tungmetaller i kroppen samt att skogslevande djur såsom hjortar får 

sämre kvalité på spermier vilket hotar dessa framtida arters överlevnad.  

5.3.2 Kritik mot LCC & SLCA i arbetet  

När det gäller exempelvis HVO tillverkas en stor del av denna diesel av palmolja som är en stor 

miljöbov pga. den exploatering som sker i samband med odlingen av palmerna, där stora land och 

skogsområden bränns ned för att skapa förutsättningar för att odla palmer. I Sverige är det förbjudet 

att sälja HVO-Diesel som tillverkats av palmolja, dock är det tillåtet att sälja HVO-Diesel som 

tillverkats av PFAD, som är en biprodukt som utvinns vid tillverkning av palmolja. Om efterfrågan 

ökar på HVO-Diesel i världen kan även efterfrågan på denna biprodukt öka. Vissa stora företag som 

vill odla oljepalmer tillämpar ”Land Grabbing” vilket innebär att de gör anspråk på böndernas mark 

med löften om att bönderna kan tjäna pengar på att odla åt företagen. Det som ofta inte framgår när 

oljeproducerande företag säljer in sina koncept hos fattiga lokala bönder är att marken som 

palmerna odlas på, inte går att samodla med något annat samt blir obrukbar efter att den använts till 

palmodling. Dessutom är det vanligt att kompensationen för böndernas arbete är tämligen lågt. 

Detta medför att bönderna och deras familjer utarmas över tid både ekonomiskt och avseende sina 

möjligheter att odla egen föda. 

Ett annat exempel på data som inte framkommer i Analysdel 2 då det avgränsats till delprocessen 

Volvo är utvinningen av de råmaterial som ingår i de analyserade batterierna. Ett klimatsmart val för 

fallföretaget kunde vara att byta dieseltruckar mot eltruckar drivna av exempelvis blybatterier. Dessa 

typer av batterier finns på företaget idag vid materialhanteringen inomhus och skulle inte innebära 

så stora omställningar då det är ett känt koncept. Nackdelen med denna snäva analys är att om 

företaget vill arbeta hållbart utanför företagets gränser inte ser bilden av hur deras val av koncept 

påverkar andra delar av världen. Studier har gjorts på hur arbetsförhållanden och hälsa ser ut för de 

människor som arbetar med utvinning av bly, vilket inte direkt påverkar den aktuella frågeställningen 

men som ur etisk synpunkt kan vara av stor vikt för ett företag eller en organisation. Görs en för snäv 

analys riskerar faktorer som exempelvis en råvaras ursprung eller människors arbetsförhållanden att 

tappas bort. Det företag som vill arbeta för och främja hållbar utveckling har då endast 

leverantörernas löften och försäkran om rättvisa förhållanden att förhålla sig till.  
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5.3.3 Sammanfattning Analysdel 3 

Med exemplen i Analysdel 3 kan påvisas att när LCSA analyser utförs bör processgränserna sättas 

utifrån ett större perspektiv. Ett snävt synsätt kan innebära att delar av den totala påverkan utesluts 

samt att tidsperspektivet för ett hållbart utvecklingsarbete kan bli för kort. I det här arbetet 

preciserades processgränser utifrån fallföretagets frågeställning, vilket innebär att utgångspunkten är 

fallföretagets WWF samarbete, där målet är att minska koldioxidekvivalentutsläpp. Sett i ett större 

perspektiv kan exempelvis koldioxidekvivalentutsläpp vara det minsta problemet utifrån arbetet med 

hållbar utveckling.  

6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras de analyser som har utförts i arbetet, dess svagheter och ytterligare 

faktorer som kan tas hänsyn till. Vidare kopplas diskussionerna till arbetets syften och 

frågeställningar.   

Livscykelanalyserna som återfinns i arbetet grundar sig på andrahandsdata, utifrån kompletta 

livscykelanalyser tagna främst ur vetenskapliga artiklar. Samtliga livscykelanalyser som ligger till 

grund för den här rapporten har varierat i utförande, omfång och resultat. De LCA som slutligen valts 

till arbetet har haft likvärdig röd tråd som efterfrågats i det här arbetet, dvs. de utför LCA på 

drivmedel med samma processgränser som valts i den här rapporten. När det gäller 

hållbarhetsarbete finns en rad olika indikatorer inom den ekologiska pelaren som också bör tas 

hänsyn till, gällande LCA analyser. Exempel på dessa indikatorer kan vara försurning av mark, 

tungmetallutsläpp samt andra luftföroreningar såsom dieselpartiklar. Ett längre tidsperspektiv inom 

den ekologiska pelaren är önskvärt, då en mängd faktorer påverkar klimat och miljö under ett längre 

tidsspann än vad analyserna tar hänsyn till.  

Utförandet av livscykelkostnadsanalyser avgränsades tidigt i arbetet, genom att vissa steg i en 

fullständig LCC valdes bort. Anledningen till det val som gjordes var att vissa steg inte var aktuella för 

att möta studiens syfte. Den utförda LCC analysen skulle ge en generell kostnadsjämförelse mellan 

olika trucksystem, där kostnader som investering-, yt- och driftkostnader berördes. Ett steg i LCC 

analysen som inte togs hänsyn till var driftprofil. Med driftprofil kan avses den tid ett trucksystem 

kan vara i drift samt systemets förmåga att prestera under en tidsperiod. Vid exempelvis 

taktökningar ökar även belastningen på olika trucksystem, vilket kan medföra tidsförlust både i 

momentet i att tillföra drivmedel till trucksystemet samt eventuella tidsförluster utifrån 

trucksystemens tekniska svagheter. I arbetet har inga beräkningar eller mätningar gjorts, gällande 

tidsförluster vid användning av olika trucksystem. Arbetet har inte tagit hänsyn till företagsspecifika 

avtal gällande kostnadselement, kalkylränta samt inflation. För att få en fullständig bild av 

trucksystemens totalkostnad bör en företagsspecifik analys utföras.  

Den sociala livscykelanalysen som har utförts i arbetet har tagit hänsyn till fyra indikatorer, vilka är 

säkerhet, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö samt förändringsbenägenhet. Säkerhet och fysisk 

arbetsmiljö baseras främst på efterforskningar kring generell påverkan från de olika trucksystemen, 

exempelvis hantering av drivmedel. Vidare har produktfaktablad för de specifika truckmodellerna 

som presenterats i arbetet används som underlag för att jämföra exempelvis ljudnivåer. Inom 

faktorerna säkerhet och fysisk arbetsmiljö ses i arbetet svagheter, då inga mätningar och 

provkörningar har utförts på plats hos fallföretaget. Hänsyn har heller inte tagits till ett längre 

tidsperspektiv, vilket skulle kunna innebära exempelvis påverkan inom ergonomi, såsom 
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långtidsverkande vibrationsskador eller kontaktallergier. Sociala arbetsmiljön samt 

förändringsbenägenhet berördes även i SLCA analysen, där utgångspunkten var en intervju av 

truckförare hos fallföretaget. Analysen påvisar att de flesta truckförarna var positiva till ett byte från 

nuvarande dieseltruckssystem till ett motsvarande eltruckssystem. Under intervjuerna framkom en 

rad frågeställningar gällande de olika trucksystemen och hur de skulle fungera i praktiken hos 

fallföretaget. Eftersom alternativen i arbetet studeras teoretiskt kunde svar inte ges till 

respondenterna, vilket innebar att en viss oro för ett eventuellt byte av trucksystem uppdagades. Om 

företaget väljer att byta trucksystem med hänseende till klimatpåverkan bör även truckförarna 

inkluderas i beslutsfattandet, då deras åsikter är viktiga för helhetsbilden. Eftersom endast processen 

Volvo har studerats inom den sociala pelaren, har påverkan utanför processgränsen inte vägts in i 

analysresultatet. I Analysdel 3 har dock kritik mot snäva processgränser lyfts, där bland annat etiska 

aspekter utanför de valda processgränserna belyses. Exempel som nämnts i Analysdel 3 är 

missförhållanden hos bönder där ”Land Grabbing” förekommer till förmån ekonomiska vinster hos 

stora företag.  

När det gäller hållbarhetsutvärderingar beskrevs i den teoretiska referensramen metoderna för de 

LCSA analyser arbetet har använt samt kritik mot utförandet av dem. Det är viktigt att vid LCSA 

analyser sätta rimliga processgränser utifrån studiens syfte utan att bli för detaljstyrd, målstyrd eller 

missa viktiga delar av en process. I efterforskningar till den teoretiska referensramen gällande 

processgränser för LCSA analyser nämndes i flera artiklar att studiens processgränser bör vara 

omfattande i omfång, för att belysa en bredare påverkan. Det finns en risk med att studera 

hållbarhetsutvärderingar som tidigare gjorts, då en del analyser görs i kommersiellt syfte.  

Arbetet syftar till att identifiera det teoretiskt bästa valet av trucksystem utifrån de tre pelarna samt 

fallföretagets nuläge. Fallföretagets nuläge gällande klimatpåverkan, flöden samt tekniska behov har 

endast kartlagds teoretiskt, dvs. inga faktiska mätningar har utförts i praktiken. Om fallföretaget 

väljer att införa ett eller fler av de teoretiskt bästa alternativen kan problem uppstå då teoretiskt 

bästa inte nödvändigtvis är det praktiskt bästa alternativet. Fallföretagets olika flöden i nuläget 

ställer olika tekniska krav på truckarnas karakteristik och detta behöver beaktas och utvärderas 

nogsamt vid införandet av ett nytt trucksystem. De analyser som har gjorts i arbetet är teoretiska och 

belyser endast grundutförandet för respektive truckmodell samt den tekniska prestanda som 

beskrivs i respektive truckmodells produktfaktablad.  
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7 Resultat och Slutsats  
I det är avsnittet redovisas resultat och slutsats för arbetets två problemfrågor. Fallföretagets 

befintliga dieseltruckflotta har studerats och jämförts med olika trucksystemalternativ utifrån de tre 

pelarna inom hållbar utveckling. Arbetet har även belyst kritiska faktorer som kan påverka ett 

slutgiltigt val av trucksystem. I arbetet kritiseras och diskuteras även problem och svagheter med 

LCSA analyser.  

7.1 Resultat av problemfråga 1 
I Analysdel 1 besvaras frågan Vilken klimatpåverkan en dieseldriven truckflotta har inom intern 

materialhantering? Vilket är cirka 237 ton koldioxidekvivalenter per år, för fallföretagets nuvarande 

dieseltruckflotta, baserat på 2017 års drifttider.  

7.2 Resultat av problemfråga 2 
I Analysdel 2 besvaras frågan Vilket är det bästa teoretiska alternativet i jämförelse med en befintlig 

dieseldriven truckflotta utifrån klimat-, ekonomisk- och social påverkan? Nedan redogörs för de 

trucksystem som har lägst teoretisk påverkan inom de tre pelarna.   

klimatpåverkan: Jungheinrich EFG 535K och Jungheinrich EFG S50 med litiumjonbatteridrift inom 

lyft- och lastkapaciteterna 3,5 och 5 ton och Linde E80 inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton.  

Ekonomisk påverkan: Linde E35L och Linde E50HL med blybatteridrift inom kapaciteterna 3,5 och 5 

ton. Linde H80D med Diesel Mk1 drift inom lyft- och lastkapaciteten 8 ton.  

Social påverkan: Litiumjonbatteridrift har lägst påvisad social påverkan inom faktorerna säkerhet och 

fysisk arbetsmiljö. När det gäller social arbetsmiljö och förändringsbenägenhet var de flesta 

respondenterna i intervjuerna positiva till eldrift framför dieseldrift, om bytet innebar att det nya 

systemet hade samma kapacitet och komfort som i nuläget eller bättre.  

I arbetet har ingen summerande viktning av pelarna utförts, därmed kan inte det teoretiskt bästa 

trucksystemalternativet totalt sett utses. En viktning av det totala resultatet är kundspecifikt, vilket 

innebär att det finns fler teoretiskt möjliga bästa alternativ som skulle besvara fråga 2. Vidare påvisar 

Analysdel 2 att teoretiskt bästa alternativ behöver jämföras med tekniskt behov, flöden samt 

medarbetares åsikter. 

7.3 Slutsats 
Det teoretiska utsläpp som beräknats på fallföretaget kan skilja sig från det faktiska utsläppet, då 

dieselförbrukning utgår ifrån respektive truckmodells produktfaktablad samt att den livscykelanalys 

som applicerats är tagen från andrahandsdata.  

Eftersom resultaten i Analysdel 2 inte har viktats kan inte ett system ses som teoretiskt totalt bäst. 

Beroende på hur viktning utförs och vilka faktorer som tas hänsyn till vid val av trucksystem kan ändå 

ett teoretiskt och praktiskt bästa system utses. Sett till klimat och social påverkan skulle ett 

litiumjonbatteridrivet trucksystem fungera bra, dock bör hänsyn tas till eventuella tidsförluster och 

tekniska specifikationer. 

När det gäller trucksystem med blybatteridrift och dess påverkan på pelarna kan även det ses som 

ett bra alternativ, jämfört mot fallföretagets nuvarande dieseltruckflotta. Den ekologiska påverkan 
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från blybatteridrift är enligt beräkningar marginellt högre jämfört mot litiumjonbatteridrift. 

Beräkningarna av ekonomisk påverkan gällande totalkostnad år 1, påvisar att blybatterisystemen har 

lägst totalkostnad inom kapaciteterna 3,5 och 5 ton. Analyserna visar även att den sociala påverkan 

är låg. Svagheter som bör uppmärksammas vid införandet av systemen är tekniska specifikationer 

samt tidsåtgång för batteribyte, laddning samt behovet av ytor i närhet till arbetsområdena.    

Med hänsyn till den ekologiska och ekonomiska pelaren skulle för fallföretaget ett HVO-Dieseldrivet 

trucksystem vara ett bra alternativ, då den befintliga dieseltruckflottan går att köra på HVO-Diesel 

och uppfyller fallföretagets tekniska behov. Fallföretagets klimatpåverkan från den interna 

materialhanteringen skulle vid ett byte till HVO-Diesel minska med cirka 68 %. Även påverkan inom 

den sociala pelaren skulle en positiv effekt kunna ses vid användning av HVO-Diesel, då exempelvis 

HVO-Diesel inte är lika skadlig för truckföraren som Diesel Mk1 är. Ur hållbarhetssynpunkt bör HVO-

Dieselns ursprung och etiska påverkan säkerställas. 

7.3.1 Rekommendation till fallföretaget 

Slutsatsen i arbetet är att det finns flera potentiella alternativ till fallföretagets befintliga 

dieseltruckflotta där påverkan inom de tre pelarna är lägre än i nuläget. Vår rekommendation till 

fallföretaget är att gå över till att använda HVO-Diesel, givet att ursprung och produktion av dieseln 

följs upp och säkerställs utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på ekologisk, social och etisk 

påverkan. Vid ett byte från Diesel Mk1 till HVO-Dieseldrift bör truckleverantören kontaktas för att 

säkerställa att de befintliga truckmodellerna inte tar skada av HVO-Dieseldrift. Om något av de andra 

alternativen är aktuella att införa bör mätningar och analyser utföras på befintliga flöden samt de 

tekniska behoven utvärderas. Även en mix av olika trucksystem skulle ge en minskad påverkan på de 

tre pelarna. Som ytterligare alternativ att utvärdera för fallföretaget, bör nämnas möjligheten att 

klimatkompensera för de koldioxidekvivalentutsläpp som befintlig dieseltruckflotta bidrar med. 

Vilket skulle kunna innebära att den nuvarande dieseltruckflottan skulle kunna behållas som den är 

idag. 

7.3.2 Rekommendation för genomförande av hållbarhetsutvärdering av trucksystem 

Vid genomförandet av en hållbarhetsutvärdering kan flertalet olika faktorer inom de tre pelarna 

väljas för utvärdering. I det här avsnittet ges rekommendationer till framtida 

hållbarhetsutvärderingar baserat på de metoder och avgränsningar som använts i det här arbetet.  

För att kunna genomföra en hållbarhetsutvärdering av ett trucksystem är lägsta kravet för att lyckas 

är att avgränsa utvärderingen på en rimlig nivå. De avgränsningar som sätts bör utgå ifrån 

organisationens egen verksamhet och behov. När avgränsningar är satta bör en nogsam utvärdering 

av nuläget utföras, vilket ska resultera i data till analyserna.   

Viktiga faktorer som bör kartläggas för att utvärdera den ekologiska påverkan utifrån 

koldioxidekvivalentutsläpp är nuvarande drivmedelsåtgång och utsläpp från drivmedlet inom vald 

processgräns. Gällande ekonomisk påverkan bör kartläggas samtliga kostnader som ett trucksystem 

medför, exempelvis investeringskostnader, ytkostnader samt driftkostnader. Ytterligare faktorer som 

kan påverka totalkostnaden är exempelvis tidsåtgång, reparationer och extrautrustning. Oavsett om 

analysen enbart ska användas för ett befintligt system eller jämföras med andra alternativ bör alla 

påverkande kostnader identifieras. För att utvärdera den sociala påverkan bör de valda interna 

indikatorerna kartläggas och utvärderas, med syfte att inte påverka medarbetarnas arbetsmiljö och 

hälsa negativt. Den sociala påverkan som kan ske utanför organisationens egen verksamhet bör 
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kartläggas ur ett helhetsperspektiv. All utvärdering av social påverkan bör ske under en längre 

tidsperiod. Att utföra en hållbarhetsutvärdering är en tids- och resurskrävande process.   

7.3.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har informationsgap uppmärksammats inom olika områden. När det gäller 

forskning kring hållbarhetsutvärderingar saknas beprövade metoder. Det här arbetet har gjort en 

ansats till att utvärdera trucksystem utifrån en LCSA analys. En fullständig LCSA analys har inte 

utförts, då omfånget av en sådan studie blir omfattande. I rapporten har avgränsningar som påverkar 

resultatet fått göras, för att minska studiens omfång. För framtida LCSA analyser är det önskvärt att 

analysera ur ett större perspektiv men med färre analysobjekt. Därför efterfrågas enklare 

analysmetoder inom hållbar utveckling.  

Gap i forskning angående truckteori är något som också uppmärksammats. Förutom gap i forskning 

angående truckar har brister även setts i de produktfaktablad som används i arbetet. Information 

kring truckars tekniska specifikationer är otydlig, då truckar och dess utrustning ofta är kundspecifika. 

Detta kan också påverka resultatet i en analys. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Beräkningar bly- och litiumjonbatterier 
Vagga E35L:  

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 3,2*vikt batteri = 3,2*1458 = 4 665,6 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp från batteriet/1540 = 4 665,6/1500 = 

3,1104 Kg Co2 ekv 

Volvo E35L: 

Antal kWh som behövs för full laddning = Batteriets kWh*1,25 = 48*1,25 = 60 kW 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning = Antal kWh som behövs för full laddning*0,07 = 

60*0,07 = 4,2 Kg Co2 ekv 

Grav E35L: 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 0,391*vikt batteri = 0,391*1458 = 570,078 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet/1540 = 

570,078/1500 = 0,38 Kg Co2 ekv 

Kg/Laddning E35L:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning+ 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning+ Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = 

3,1104+4,2+0,38 = 7,6904 Kg Co2 ekv per laddning 

Total kg livstid E35L:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) livstid = Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning*1500 = 

7,6904*1500 = 11 535,6 Kg Co2 ekv 

___________________________________________________________________________________________ 

Vagga E50HL:  

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 3,2*vikt batteri = 3,2*2180 = 6 976 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp från batteriet/1540 = 6 976/1500 = 

4,65 Kg Co2 ekv 

Volvo E50HL: 

Antal kWh som behövs för full laddning = Batteriets kWh*1,25 = 67*1,25 = 83,75 kWh 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning = Antal kWh som behövs för full laddning*0,07 = 

83,75*0,07 = 5,862 Kg Co2 ekv 

Grav E50HL: 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 0,391*vikt batteri = 0,391*2180 = 852,38 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet/1500 = 

852,38/1500 = 0,5682 Kg Co2 ekv 

Kg/Laddning E50HL:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning+ 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning+ Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = 

4,65+5,862+0,5682 = 11,080 Kg Co2 ekv per laddning 

Total kg livstid 50HL:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) livstid = Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning*1500 = 

11,080*1500 = 16 620,37 Kg Co2 ekv 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Vagga E80:  

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 3,2*vikt batteri = 3,2*2785 = 8 912 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp från batteriet/1500 = 8 912/1500 = 

5,941 Kg Co2 ekv 

Volvo E80: 
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Antal kWh som behövs för full laddning = Batteriets kWh*1,25 = 99*1,25 = 123,75 kWh 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning = Antal kWh som behövs för full laddning*0,07 = 

123,75*0,07 = 8,662 Kg Co2 ekv 

Grav E80: 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 0,391*vikt batteri = 0,391*2785 = 1 088,935 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet/1500 = 

1 088,935/1500 = 0,7259 Kg Co2 ekv 

Kg Co2 ekv/Laddning E80:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning+ 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning+ Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = 

5,941+8,662+0,7259 = 15,3289 Kg Co2 ekv per laddning 

Total kg Co2 ekv livstid E80:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) livstid = Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning*1500 = 

15,3289*1500 = 22 993,35 Kg Co2 ekv 

___________________________________________________________________________________________ 

U & P EFG 535K:  

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 166*Antal kWh batterikapacitet = 166*43 = 7 138 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp från batteriet/3000 = 7 138/3000 = 

2,379 Kg Co2 ekv 

Volvo EFG 535K: 

Antal kWh som behövs för full laddning = Batteriets kWh*1,111 = 43*1,111 = 47,777 kWh 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning = Antal kWh som behövs för full laddning*0,07 = 

47,777*0,07 = 3,34 Kg Co2 ekv 

Efterliv EFG 535K: 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 15*antal kWh batterikapacitet = 15*43 = 645 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet/3000 = 645/3000 = 

0,215 Kg Co2 ekv 

Kg Co2 ekv/Laddning EFG 535K:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning+ 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning+ Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = 

2,379+3,34+0,215= 5,934 Kg Co2 ekv per laddning 

Total kg Co2 ekv livstid EFG 535K:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) livstid = Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning*3000 = 

5,934*3000 = 17 802 Kg Co2 ekv 

___________________________________________________________________________________________ 

U & P EFG S50:  

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 166*Antal kWh batterikapacitet = 166*43 = 7 138 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp från batteriet/3000 = 7 138/3000 = 

2,379 Kg Co2 ekv 

Volvo EFG S50: 

Antal kWh som behövs för full laddning = Batteriets kWh*1,111 = 43*1,111 = 47,777 kWh 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning = Antal kWh som behövs för full laddning*0,07 = 

47,777*0,07 = 3,34 Kg Co2 ekv 

Efterliv EFG S50: 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet = 15*antal kWh batterikapacitet = 15*43 = 645 Kg Co2 ekv 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) från batteriet/3000 = 645/3000 = 

0,215 Kg Co2 ekv 

Kg Co2 ekv/Laddning EFG S50:  
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Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning+ 

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) för en full uppladdning+ Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning = 

2,379+3,34+0,215= 5,934 Kg Co2 ekv per laddning 

Total kg Co2 ekv livstid EFG S50:  

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) livstid = Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) per laddning*3000 = 

5,934*3000 = 17 802 Kg Co2 ekv 

9.2 Bilaga 2 – Beskrivning av tekniska specifikationer 
Drivmedel: Visar om trucken drivs av Diesel Mk1, HVO-Diesel, blybatteri eller litiumjonbatteri.  

Kapacitet tank/batteri: Redogör för hur stor tank mätt i liter dieseltruckar har samt hur många kWh 

batterikapacitet batterier har i eltruckar. 

Energiförbrukning: Visar förbrukningen av liter diesel per timme för dieseltruckar samt förbrukning 

av kWh per timme för eltruckar. Den energiförbrukning som redovisas för respektive truck är den 

förbrukning som används i arbetet vid analyser.  

Drifttid per tankning/laddning: Avser att belysa hur lång drifttid respektive truck har. Vilken drifttid 

som truckarna har påverkar hur ofta tankning/utbyte av batteri/uppladdning måste ske, vilket 

påverkar den tid trucken kan vara i drift.  

Tyngdpunktsavstånd: Tyngdpunktsavstånd redogör för vilken sträcka från gaffelhälen som trucken 

klarar av att lyfta sin lyftkapacitet. Vid lyft av olika typer av gods kan olika tyngdpunktsavstånd vara 

fördelaktiga, då trucken endast klarar av att lyfta sin maximala lyftkapacitet inom 

tyngdpunktsavståndet.  

Lyfthöjd: Specificerar vilken maximal lyfthöjd respektive truck har vid grundutförande. Lyfthöjden 

hos samtliga truckar bör vara likvärdiga, för att uppfylla det tekniska behovet.  

Lyfthastighet med/utan last: Lyfthastigheten respektive trucks gafflar har med/utan last kan påverka 

om truckarna klarar av att hålla takten vid lyftintensiva jobb.  

Sänkhastighet med/utan last: Sänkhastigheten för respektive trucks gafflar kan påverka även om 

truckarna klarar av att hålla takten vid lyftintensiva jobb.  

Åkhastighet med/utan last: Redovisar vilken åkhastighet truckarna har med och utan last. 

Åkhastighet hos de alternativa truckarna bör matcha den befintliga dieseltruckflottans åkhastighet. 

Om åkhastigheten överstiger 20 km/h tas ingen hänsyn till det då den tillåtna hastigheten inom 

fallföretagets fabriksområde är 20km/h. Vid en långsammare åkhastighet än den nuvarande 

truckflottan kan samtliga flödens takttid påverkas.   

Max dragkraft med last: Redovisas i Newton och säger vilken maximal dragkraft truckarna har. Inom 

flöden där truckar drar tung last bör en eventuell ersättande truck ha samma eller likvärdig dragkraft 

för att uppfylla det nuvarande tekniska behovet hos fallföretaget.  

Max stigning med last: Säger i vilken lutning trucken klarar av att köra med last på gafflarna.  

Ljudnivå: Redovisar den ljudnivå som truckförare blir utsatta för när de kör truckarna. Den ljudnivå 

som respektive truck har påverkar det sociala perspektivet.  

Däcktyp: Vilken typ av däck som respektive truck har, olika däcktyper är anpassade till vissa underlag.  

Totallängd: Redovisar truckens totallängd, vilket påverkar hur stor yta som krävs för en 

uppladdningsstation.  
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Totalbredd: Truckens totala bredd, vilket även påverkar hur stor yta som krävs för en 

uppladdningsstation.  

Total yta: Den totala ytan som redovisas är totallängd*totalbredd, vilket påvisar det minsta 

utrymmet endast trucken behöver vid en uppladdningsstation. En större truck påverkar även hur 

smidig den upplevs under drift samt kan påverka vilka arbetsuppgifter den kan utföra.  

9.3 Bilaga 3 – Intervju för social påverkan 
Intervjufrågor på fallföretaget 

Ställda frågor: 

1. Ålder? 

2. Hur ställer du dig till att företaget ur klimatsynpunkt byter dieseltruckar mot eltruckar? 

3. Hur är din allmänna inställning till klimatpåverkan? 

4. Övriga tankar kring arbetsmiljö? 

Följande svar har erhållits av de 20 tillfrågade respondenterna 

Person 1  

- 34 år 

- Mycket positiv till ett byte om den nya trucken fungerar i arbetet 

- Tänker på miljön i vardagen såsom återvinning och bra inköp. Alla kan bidra lite till att 

förbättra miljön. 

- Batteriladdare måste vara i anslutning till exempelvis fikarum eller mötesytor 

Person 2 

- 42 år 

- Negativ! El truckar ska köras inomhus och dieseltruckar utomhus. Dieseltruckar känns 

starkare att köra samt att de är roligare att köra. Tror inte att el är ”renare” med tanke på 

batteriers och elens framställning. 

- - 

- - 

- - 

Person 3 

- 44 år 

- Osäker, obevisad om truckarna klarar det dagliga arbetet. Gillar att köra dieseltruckar. 

Kanske kan eltruckar fungera i vissa flöden. 

- Tänker på miljön på fritiden. Väljer att inte köpa det som inte behövs, köper närproducerat 

och försöker återvinna. 

- Närhet till fordon och laddare, det får inte skapa ett omständliga batteribyten. 

Person 4 

- 51 år 

- Bra, mkt positiv så länge det nya systemet klarar arbetet på ett bra sätt. 

- Komposterar, men är dålig på att sortera hushållssopor. 

- - 
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Person 5 

- 49 år 

- Bra om det fungerar i våra flöden. Har kört el truck under skärmtaket i F-hallen och där var 

trucken för slö, så det måste provas ordentligt. 

- Sorterar och återvinner, alla länder borde ta mer ansvar. 

- Om man kör truckarna mer både inomhus och utomhus bidrar det till mer smuts inomhus, 

vilket är en försämring. 

Person 6 

- 36 år 

- Positiv, trucken blir mer användbar överallt. 

- Sorterar det man kan. 

- - 

Person 7 

- 26 år 

- Väl bra, den är ljudlös. 

- Pantar, går istället för att åka bil. 

- Skönt med en tystare truck. Trucken måste vara lika bra som befintliga eller bättre. Det kan 

bli ett störande om det tar längre tid exempelvis vid ett batteribyte. 

Person 8 

- 39 år 

- Bra ur miljösynpunkt. 

- Sorterar lite mm. 

- Närhet till fikarum vid laddning, ska klara att ha en bra AC. Får inte bli extrakrångel om man 

byter från diesel till el. 

Person 9 

- 46 år 

- Nej! Dom har redan provat och det fungerar inte i dagsläget. Tror inte att det finns någon 

miljövinst i det bytet. 

- Sorterar och har elbil. 

- Tycker om det som det är idag. El truckar har sämre komfort, blir omständligt med 

batteribyten på arbetspasset. 

Person 10 

- 44 år 

- Positiv om det fungerar som idag eller bättre praktiskt. 

- Inte överdrivet, pantar lite etc. 

- Komforten är viktig i alla truckar. 

Person 11 

- 48 år 

- Inget emot ett sånt byte, föredrar el före diesel. 
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- Sorterar och köper ekologiskt. Sugen på att köpa elbil. 

- Om man väljer el truckar bör AC fungera bra samt att ergonomin bör bli bättre än på de el 

truckar vi har idag. Ergonomi är viktigt. 

Person 12 

- 56 år 

- För mig spelar det ingen roll vilket, bara de klarar hård belastning. (Helst Linde) 

- Sisådär, det vanliga. 

- Rent och snyggt, sopning av ytor, Am kalender. Trivs med arbetet som det är. 

Person 13 

- 51 år 

- Helt OK, om prestandan är fungerande. 

- Lite grann, tycker det är intressant eftersom jag jobbat lite med miljöfrågor. 

- Nackdel kan vara ladd stationer, fördel att köra el truckar. 

Person 14 

- 55 år  

- Inget emot 

- Sorterar, faktiskt på grund av miljötänket på jobbet. Vill lämna över något bra till nästa 

generation. 

- Tycker det ska ges en ärlig chans, och testas långsiktigt. 

Person 15 

- 55 år 

- Osäker, tror att diesel vinner i långa loppet. Känner att det i dagsläget finns för lite fakta. 

-  Känner att det blir en klassfråga. 

- Om det ska bytas bör det vara väl anpassat och ha hög kapacitet. AC är viktigt. 

Person 16 

- 57 år  

- Positiv om det håller samma eller högre prestanda mot dagens dieseltruckar.  

- Sorterar sopor och återvinner. Har miljötänk. 

- Det nya systemet måste klara arbetstakten. 

Person 17 

- 57 år 

- Tveksam till miljövinsten, dock positivt för föraren som slipper exponeras för diesel som är 

giftigt. 

- Använder tygkasse istället för plast vid inköp samt försöker gå istället för att köra bil. 

- Batteribyten måste vara enkelt. 

Person 18 

- 60 år 

- Bra! Där det fungerar är det bra att byta. 

- Allmänt medveten i vardagen. 
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- Det måste vara smidigt att byta batterier 

Person 19 

- 42 år 

- Osäker på miljövinsten vid tillverkning el och batterier 

- Källsorterar samt miljötänk kring bilkörning 

- Vill ha mindre damm inomhus 

Person 20 

- 40 år 

- Bara positivt, vi måste tänka på miljön. Tycker dessutom att hälsovinsten är större även om 

miljövinsten blir lägre. 

- Tänker mycket på det i vardagen, då vi måste lämna över något hållbart till nästa generation. 

- Viktigt att det fungerar lika bra eller bättre i det dagliga arbetet 
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9.4 Bilaga 4 – Beräkningar av antal blybatterier och laddare 

 

 

 

Logistikomr

åde 

Flöde Drifttid 

(h) 

Drifttid/uppl

addning (h) 

Uppladdningar 

/ år 

Antal 

batterier 

Antal 

laddare 

Bearbetning Export 2 034 5 406,8 3 2 

Bearbetning Gjuteri tåg 2 833 5 566,6 3 2 

Bearbetning 26an:2 1 507 5 301,4 2 1 

Bearbetning Resurs 1 000 5 200 2 1 

Bearbetning Gjuteriflöde2 1 772 5 354,4 3 2 
Bearbetning 26an:1 751 5 150,2 2 1 

Bearbetning Spånflöde 1 000 5 200 2 1 

Gjuteri Efterbehandling 1 039 5 207,8 2 1 

Gjuteri Operativ process 968 5 193,6 2 1 

Gjuteri Renseri M2 776 5 155,2 2 1 

Montering Lossning HL 1 375 5 275 2 1 

Montering Lossning HL 1 654 5 330,8 3 2 

Montering Lossning HL 1 770 5 354 3 2 

Montering Lossning HL 1 650 5 330 3 2 

Montering Lossning HL 1 802 5 360,4 3 2 

    Totalt: 37 22 

Logistikomr

åde 

Flöde Drifttid 

(h) 

Drifttid/upplad

dning (h) 

Uppladdningar 

/ år 

Antal 

blybatterier 

Antal 

laddare 
Gjuteri Operativ process 534 4,5 118,8 2 1 

Gjuteri Operativ process 937 4,5 208,2 2 1 

    Totalt: 4 2 

Logistikområde Flöde Drifttid 

(h) 

Drifttid/uppl

addning (h) 

Uppladdningar 

/ år 

Antal 

batterier 

Antal 

laddare 

Bearbetning Tömning G2 317 5,6 56,6 2 1 

    Totalt: 2 1 


