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Förord 

Efter tre års studier på Högskolan i Skövde och programmet Industriell Ekonomi med inriktning 
mot logistik är vi stolta att presentera vårt examensarbete. Examensarbete har varit den mest 
utmanande uppgiften att genomföra under utbildningen och har under processen haft sina mot-
gångar samt medgångar. 

Under arbetets gång har vi lärt oss väldigt mycket, bland annat om citylogistik och hur det är 
att arbeta som en duo, vilket vi kan ta med oss som erfarenhet i framtiden. 

Vi vill tacka vår handledare Bernt Saxin för stödet och den uppmuntran vi fått under processens 
gång. Vår programansvarige Sandor Ujvari vill vi tacka för den undervisningen vi fått under 
dessa tre åren. Vi vill även tacka deltagarna i intervjustudien, vilka är Roland Elander på Sust, 
Louise Larsson på Älvstranden, Joakim Carlsson på Kungsbacka kommun. Slutligen vill vi 
tacka Mats Janné doktorand på Linköpings universitet för ett inspirerande och givande samtal 
kring citylogistik. 
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Sammanfattning 

I takt med en ökande urbanisering ställs det högre krav på de logistiska flödena in och ut från 
urbana områden. Detta medför exempelvis ökad trängsel och negativ miljöpåverkan som bland 
annat beror på den ökade mängden av transporter. Hanteringen av logistiska aktiviteter i urbana 
områden har samlats under begreppet citylogistik. Idén med citylogistik är att se de inblandade 
intressenterna som enheter i ett större logistiksystem. Logistiksystemet har som uppgift att ef-
fektivisera och reducera antalet transporter vilket kan uppnås genom urbana konsolideringster-
minaler (UCC). 

 
Syftet med studien är att identifiera olika aspekter ur de involverade intressenternas perspektiv, 
som argumenterar för eller emot införandet av ett UCC. Studien är tänkt att vara riktad mot 
myndigheter vars intresse är att införa ett UCC. 

 
Studiens frågeställning fokuserar på för- och nackdelar som uppkommer för de berörda intres-
senterna i citylogistiken vid ett införande av en UCC-terminal. Studien baseras på intervjuer 
med personer som har anknytning till UCC-projekt. Intervjuerna kompletteras sedan med in-
formation från dokument kopplade till projekten. 

 
Resultatet visar på att UCC är en citylogistisk lösning som ofta kräver kompromisser från de 
olika intressenterna för att nå ett gemensamt mål. Detta medför att intressenter ofta får ta del av 
både för- och nackdelar vid implementeringen av ett UCC. Intressenternas för- och nackdelar 
bör även noga vägas mot varandra då en fördel för en intressent kan upplevas som en nackdel 
för en annan. 
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Abstract 
 
In line with a constant and increasing urbanization, higher requirements are placed on the lo-
gistical flows in and out of urban areas. This entails, among other things, increased congestion 
and negative environmental impact due to the increased amount of transport. The management 
of logistical activities in urban areas has been gathered under the concept of city logistics. The 
idea of city logistics is to see the involved stakeholders as units in a larger logistic system. The 
logistics system has the task of streamlining and reducing the number of transports, which can 
be achieved through urban consolidation centers (UCC). 

The purpose of the study is to identify different aspects from the stakeholders' perspective, 
which argues for or against the introduction of a UCC. The study is intended to be directed at 
authorities whose interest is to introduce a UCC. 

 
The study’s issue focuses on developing advantages and disadvantages that arise for the rele-
vant stakeholders in the city logistics when introducing a UCC terminal. To answer this issue 
and fulfill the purpose, interviews have been conducted with people related to UCC projects. 
The interviews are then supplemented with information from documents linked to these pro-
jects.  

The result shows that UCC is a city logistics solution that often requires compromises from the 
different stakeholders to achieve a common goal. This means that stakeholders often experience 
both advantages and disadvantages in connection with the implementation of a UCC. The stake-
holder’s advantages and disadvantages should also be carefully weighed against each other, as 
an advantage for a stakeholder can be interpreted as a disadvantage for another. 
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1 Inledning 

 

 

 

 

1.1 Motiv till studien 

Den här studien handlar om urbana konsolideringscenter och hur de kan påverka citylogistiken. 
Studien görs för att skapa en djupare förståelse om hur konsolideringscenter kan påverka city-
logistiken, både positivt och negativt. För att få en förankring till verkligheten kommer tre pro-
jekt att studeras, ett från Stockholm, ett från Göteborg och ett från Kungsbacka. Författarnas 
motiv till studien grundar sig i deras intresse för logistik och speciellt citylogistik. Då urbani-
seringen ständigt ökar behövs det nya logistiklösningar i städer, vilket är själva gnistan till stu-
dien.  

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Urbanisering 

År 2015 bodde 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Två hundra år tidigare var det 90 
procent som bodde i glesbygd och endast tio procent i städer. Denna process kallas urbanisering 
och då en allt större del av Sveriges befolkning numera bor i städer, växer även städerna (Svan-
ström, 2015). Sverige är det landet i Europa där urbaniseringen sker snabbast, detta leder till att 
den svenska glesbygden blir allt glesare (Svanström, 2018). I takt med att allt större andel av 
befolkningen flyttar till städer ökar även godstransporterna i, från, till och mellan städer som i 
sin tur bidrar med emissioner, buller, trängsel och säkerhetsrisker. I samband med att Sveriges 
städer växer ökar även antalet fordon i städerna, då det enligt Bil Sweden (2018) såldes mer 
bilar år 2017 än något annat år i Sverige. Eftersom allt fler invånare samlas på en mindre yta 
ökar befolkningstätheten i staden. 

Kapitlet kommer inledas med en bakgrundsbeskrivning om citylogistik och en presentation 
av urbana konsolideringscenter. Bakgrundsbeskrivningen följs av en problemdiskussion 
som problematiserar projekt kopplade till citylogistik och användning av urbana konsolide-
ringscenter. Denna problematisering förstärks sedan av ett inslag från ett samtal om citylo-
gistik med doktoranden Mats Janné. 
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En del av den ökade transporttrafiken kan kopplas till den växande e-handeln. Året 2008 hand-
lade 20 procent av Sveriges befolkning i e-butiker, siffran har under en tioårsperiod utvecklats 
till 68 procent av befolkningen (Postnord, 2019). Med en kontinuerlig urbanisering och en väx-
ande e-handel, ställs logistiken och citylogistiken inför allt fler utmaningar (Direkt Affärsvärl-
den, 2018). 

1.2.2 Logistik 

En populär och övergripande definition av logistiken brukar enligt Storhagen (2011) omfatta 
de sju R:en som lyder enligt följande: “De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara 
eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 
kostnad”.  Storhagen (2011) skriver även att denna definition bör kompletteras med “rätt mil-
jömässiga belastning”. Johansson och Mattsson (2017) beskriver logistiken som planeringen 
och utförandet av råmaterialets resa genom försörjningskedjan till konsumenten och även trans-
porter av tjänster. För att konkretisera råmaterialets flöde, används förädlingen av virke från en 
björk till färdig möbel, alla operationer som ingår i förädlingsprocessen är en del i ett logistik-
system. 

1.2.3 Citylogistik 

Taniguchi definierar citylogistik som: 
“The process for totally optimizing the logistics and transport activities by private companies 
in urban areas while considering the traffic environment, the traffic congestion and energy 
consumption within the framework of a market economy” (Taniguchi, 2001, s 2) 
 
Målet med citylogistik är att totalt optimera logistiska system inom urbana miljöer genom att 
ta hänsyn till kostnader och fördelar som ett logistiksystem medför, både för den offentliga 
sektorn och den privata (Taniguchi, 2001). Citylogistik ska bidra till att reducera ljud, utsläpp 
och köer som transporter i städer medför och samtidigt stödja den ekonomiska samt sociala 
utvecklingen. Den fundamentala idén med citylogistik är att se de inblandade intressenterna 
som enheter i ett större logistiksystem. Logistiksystemet har som uppgift att effektivisera och 
reducera antalet transporter vilket kan ske genom konsolidering i terminaler (Crainic, Ricciardi, 
& Storchi, 2009). 
 
För att samlasta gods inom urbana miljöer kan urbana konsolideringscenter eller UCC (Urban 
consolidation centres) användas. UCC beskrivs av Allen, Browne, Woodburn och Leonard 
(2010) som en logistikfacilitet som placeras i närhet av ett urbant område som den förser med 
gods. Syftet med konsolideringsterminalen är att minska antalet transporter i det urbana områ-
det genom att varorna först skickas till terminalen för att sedan sorteras, sampackas och sam-
köras. Leveransen till slutdestinationen utförs sedan av operatören för konsolideringstermina-
len, vid dessa leveranser används ofta miljövänliga fordon, som exempelvis elektriska eller 
gasdrivna och i vissa fall även el-cyklar. Denna sista bit av leveransen har samlingsnamnet: The 
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Last mile-logistics, och har uppkommit som den mest problematiska biten i kedjan att sköta, 
kontrollera, driva och optimera. Processerna ställs inför stora begränsningar, högre sociala, mil-
jömässiga och ekonomiska kostnader samt hög komplexitet för att behålla skalfördelar, redu-
cerad fyllnadsgrad och förväntad servicenivå (Baldi, Manerba, Perboli, & Tadei, 2019). Det är 
då bland annat viktigt att öka fyllnadsgraden på fordonen som levererar till kunder i de urbana 
miljöerna, detta kan genomföras genom välorganiserad ruttplanering vilket minskar transport-
distansen per levererad enhet. Användandet av konsolideringsterminaler, miljövänliga fordon 
och välplanerade rutter bidrar även till reducerade växthusgaser och bättre luftkvalitet än vad 
som vanligtvis kopplas till dessa leveranser (Allen, Browne, Woodburn, & Leonardi, 2015). 

 

Figur 1 Modifierad efter Allen, Browne, Woodburn och Leonardi (2015) 
Figuren visar hur fjärrtransporter inkommer till en UCC-terminal för att distruberas vidare in i de urbana miljöerna.. 
 

Idén kring en samordnad distribution av varor har diskuterats sedan 80-talet på grund av den 
ökade trängselproblematiken. Trots att problemet har varit uppmärksammat i flera år har väldigt 
lite teori omsatts i praktiken. Om vi ser till Sverige finns det flera ansatser med att effektivisera 
citylogistiken. Det har genomförts flera projekt inom citylogistik där konsolideringsterminaler 
använts, bland annat i Borlänge, Stockholm och Växjö. Projektet i Stockholm var det mest 
omfattande projektet under 00-talet, men projektet lades ner på grund av politiska skäl efter 1,5 
år i aktiv drift. Projektet var utformat för att uppnå maximal samlastning genom fasta turer och 
cross-docking (där sändningar delas upp och samlastas). Det som hindrade Stockholmsprojektet 
var alltså politiska skäl vilket är ett av många hinder för att utveckla citylogistiken (Moen, 
2013).  
 
De politiska skälen kan kopplas till att det finns olika intressenter med olika mål i en stad. Att 
arbeta med citylogistik i praktiken är därför ingen lätt utmaning då det oftast finns målkonflikter 
mellan intressenterna (Gammelgaard, 2015). 
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Intressenterna i en stad som på något sätt påverkar distributionen av varor kan enligt Bergdahl, 
Bentsson, Hållén, Myhr, och Brandt (2017) delas in i sex kategorier:  

1. Boende och besökare, det vill säga konsumenter 
2. Näringsidkare som till exempel butiksägare, fastighetsägare och offentliga verksam-

heter 
3. Varuägare (tillverkare, grossister och detaljister) 
4. Transportörer (åkerier, speditörer och lagerägare) 
5. Myndigheter (kommunala, regionala och nationella) 
6. Fordons- och teknikleverantörer 

Själva behovet av transporterna bestäms främst av konsumenter, näringsidkare och varuägare. 
Myndigheter, fordonstillverkare och teknikleverantörer är de systembegränsade intressenterna 
och transportörerna är de som utför själva transporten. (Bergdahl, Bentsson, Hållén, Myhr, & 
Brandt, 2017)   

Konflikterna kan exempelvis handla om att olika distributörer inte vill samarbeta genom sam-
lastning på grund av minskad kontroll av sitt gods samt minskad synlighet i staden i form av 
reducerad exponering av varumärket (Gammelgaard, 2015).   

Invånarna vill i sin tur konsumera, vilket skapar en efterfråga på varor. Varorna måste levereras 
med ett transportfordon till exempelvis butiker och restauranger för att det ska vara möjligt för 
invånarna att konsumera. Viljan hos invånarna att konsumera hamnar i konflikt med deras vilja 
att ha urbana miljöer utan tung trafik, men för att konsumtionen ska kunna ske krävs det leve-
ranser av varor. För myndigheterna är det viktigt att skapa en attraktiv stad för att locka nya 
invånare, konsumenter och verksamheter, vilket ofta innebär restriktioner för transportföreta-
gen (Bergdahl, Bentsson, Hållén, Myhr, & Brandt, 2017)   

 

1.3 Problemdiskussion 
 
Med åtanke på den kontinuerliga urbaniseringen och den växande e-handeln ställs städer inför 
allt fler logistiska utmaningar. Problematiken ligger i att bibehålla och effektivisera de logist-
iska flödena i, till och från de växande städerna utan att äventyra livskvalitén för invånarna. 
För att återkoppla till urbaniseringen är det flera transporter inom de urbana miljöerna, vilket 
leder till att problemen som uppkommer i samband med transporterna ökar. För att kartlägga 
problematiken med citylogistiken har flera forskningsprojekts genomförts med fokus på att ef-
fektivisera citylogistiken.  
Att genomföra ett lyckat projekt inom citylogistiken kan vara problematiskt, en anledning kan 
vara att de olika intressenterna inväntar varandra med att agera, vilket skapar en atmosfär där 
ingenting händer. Intressenterna i citylogistiken har oftast även motstridiga mål, speciellt mel-
lan de privata och de offentliga. Det kan exempelvis vara att de privata och kommersiella före-
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tagen i staden kan få begränsad mobilitet då myndigheter kan upprätta restriktioner för allmän-
hetens välbefinnande (Gammelgaard, 2015). Det finns flera faktorer som påverkar sannolik-
heten för att lyckas med implementeringen av ett UCC.  Antalet butiker som ansluter sig till 
UCC är viktigt för att ett UCC ska vara ekonomiskt hållbart. Vanligtvis har redan flera butiker 
ett kontrakt med en transportör vilket bidrar till att aktörer inom transportbranschen är mindre 
villiga till att samarbeta med ett UCC. I fem studerade UCC projekt i Europa visade det sig att 
de lyckade projekten fick någon form av extern finansiering, detta bidrog till slutsatsen att UCC 
projekt endast blir ekonomiskt hållbara genom finansiering från myndigheter eller andra större 
intressenter (Van Duin, Quak, & Muñuzuri, 2010). 

För att ytterligare påvisa komplexiteten med citylogistik och urbana konsolideringscenter näm-
ner Vahrenkamp (2013) att 150st urbana konsolideringscenterprojekt genomförts de senaste 25 
åren i Europa men bara fem har varit lyckade, vilket innebär att bara fyra procent av projekten 
som genomförts har varit lyckade. Med tanke på den låga andelen lyckade UCC i Europa är det 
uppenbart att alla tillämpningar av UCC måste ha specifika och tydliga mål. Det kräver en 
förståelse för trafikvolymen som ska hanteras och att förutbestämda och mätbara kriterier an-
vänds för att definiera dess framgång. UCC projekt baseras alldeles för ofta på intuition istället 
för fakta vilket gör att chansen för projektets genomförbarhet minskar (Browne, Woodburn och 
Allen ,2007). 
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1.3.1 Ett samtal med Janné (2019) doktorand Linköpings universitet  
 
Mats Janné jobbar som doktorand vid Linköpings universitet, han arbetar med bygglogistik och 
tredjepartslogistik kopplat till stora byggprojekt i städer. Janné har tidigare jobbat som adjunkt 
bland annat i Skövde, Malmö och Lund inom transportlogistik och haft mycket fokus på city-
logistik i tidigare forskning. Han har bland annat varit med i projektet Øresund Ecomobility och 
tagit fram det som till slut blev beslutsunderlaget för den citylogistiska lösning som används i 
Köpenhamn (Citylogistik KBH) sedan ett antal år tillbaka.   
  
“Citylogistik KBH” var Jannés första tid i akademin och han berättar att citylogistiken på den 
tiden var ganska nytt och inte “helt utvecklat”. Fokuset låg då på att studera tidigare projekt 
som redan utförts och försöka utvärdera vad som blev bra och vad som blev dåligt. Han berät-
tar att det mesta som studerades hade “gått åt skogen” så fokuset låg på varför det hade gått 
dåligt, vad som kunde göras bättre och hur delar från tidigare och bättre lösningar kunde kom-
bineras.  
  
Projektet “Citylogistik KBH” hade ett nära samarbete med Köpenhamns kommun som redan 
tidigare haft två försök med att skapa en lösning med hjälp av ett UCC. Janné beskrev att pro-
blemet med de tidigare försöken var att de utgått ifrån tankesättet: "vi ser att vi har ett problem 
med utsläpp inne i staden och här råkar vi ha en tom lokal, en gammal brandstation, det kanske 
blir bra som en samlastningscentral?”. Vidare berättar Janné att ingen analys hade genomförts 
på vad det var för leveransområde som det behövde samlastas varor till eller om det fanns bu-
tiker eller näringsidkare som var intresserade att delta i lösningen.  
   
Att UCC inte fungerade i det specifika projektet berättar Janné kan bero på att terminalen låg 
långt ifrån det tänkta distributionsområdet och långt ifrån större vägar och annan infrastruktur 
samt att det inte fanns godsmottagare som ville ha sitt gods samlastat.   
  
 Enligt Janné så är det svåraste med UCC lösningar att se vad för upptagningsområde eller 
distributionsområde som skall bearbetas och om det faktiskt finns kunder som vill ta emot tjäns-
ten. Janné berättar även om hur stor roll kommunen kan ha då de kan tvinga in lösningar, vilket 
kan funka om det från deras sida tas fram en vettig finansieringsmodell “trots allt så, om det är 
en tjänst som erbjuds som man måste betala för, då vill man gärna få ut något av det”. Vidare 
berättar Janné att om fördelarna inte kan ses med att leverera till ett konsolideringscenter för att 
sedan köra med mindre fordon sista sträckan brukar det bli att UCC läggs ner efter ett tag.  
 
Janné betonar att när det gäller UCC är målsättningen att samlasta gods, gärna till många mot-
tagare. Om det inte finns många mottagare så är det ingen idé med den här typen av lösning.  
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1.4 Syfte och motivering 

Syftet med studien är att identifiera olika aspekter, ur de involverade intressenternas perspektiv, 
som talar för eller mot ett införande av urbana konsolideringscenter och riktar sig mot myndig-
heter som söker en samlastningslösning för citylogistik. Med denna information är förhopp-
ningen att underlätta beslutsfattandet vid ett införande av en sådan lösning, då en klarare bild 
kan visualiseras av vad som faktiskt påverkas. 
 
1.5 Problemformulering 

Vilka fördelar samt nackdelar uppkommer för de berörda intressenterna i citylogistiken vid ett 
införande av urbana konsolideringscenter? 

1.5.1 Förtydligande av intressenter 

Bergdahl, et al. (2017) lyfter fram sex olika intressenter i en stad, för studien kommer 
Tanaguchis (2001) definition som presenteras senare att användas där dessa intressenter istället 
kategoriseras upp i fyra: butiker/leverantörer, invånare, myndigheter och transportörer. Defi-
nition av intressenter som Tanaguchi (2001) lyfter fram innefattar Bergdahl, et al. (2017) defi-
nition men ger studien detaljnivån som beskrivs i syftet och problemformuleringen.  

 

  

 
1.6 Disposition 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning som ska hjälpa läsaren att ledas in i problemets 
riktning. För att konkretisera problemet ännu tydligare, diskuteras problemet vidare i problem-
diskussionen för att leda in läsaren i uppsatsens frågeställning. I metodavsnittet presenteras va-
let av forskningsmetod, datainsamlingsmetod, uppsatsens process samt validiteten och reliabi-
liteten av uppsatsen. Den teoretiska referensramen kommer att användas för att tolka och ut-
veckla empirin i analysen. Därefter kommer en slutsats med författarnas egna kommentarer om 
arbetet och förslag till framtida forskning. 
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2 Metod 

 

 

2.1 Forskningsmetod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är två specifika forskningsstrategier, begreppet avser en 
generell inriktning vid utförande av företagsekonomisk forskning. (Bryman & Bell, 2017)  

Kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid insamling och analys av data och innehåller ett 
deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning, där tyngden ligger på 
teoriprövning. Kortfattat representerar deduktiv teori, uppfattningen om hur förhållandet mellan 
teori och praktik ser ut inom samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2017). Det deduktiva ar-
betssättet beskrivs av Patel och Davidson (2003) att man utifrån allmänna principer och befint-
liga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.  Kvantitativ forskning använder den natur-
vetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt vilket även kan kopplas till positivismen   
(Bryman & Bell, 2017). Positivismen namngavs av den franske sociologen Auguste Comte vid 
mitten av 1800-talet, han ville skapa en vetenskaplig metodologi där kunskapen som söktes 
skulle vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och förnuft. Kunskapen skulle även vara 
positiv genom att vara nyttig och kunna förbättra samhället (Patel & Davidson, 2003). 

Kvalitativ forskning kan i jämförelse med kvantitativ forskning uppfattas som en forsknings-
strategi som lägger vikt vid ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. Hu-
vudsakligen betonar den kvalitativa forskningen ett induktivt synsätt på relationen mellan teori 
och forskning, med vikt på generering av teorier. Det induktiva angreppsättet menar på att teorin 
är resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2017). Forskaren kan då studera ett forsk-
ningsobjekt och formulera en teori utifrån den insamlade empirin (Patel & Davidson, 2003). 
Till skillnad från den kvantitativa så, tar den kvalitativa forskningen avstånd från naturveten-
skapliga normer och tillvägagångssätt, framförallt när det gäller inom positivismens ramar. Vik-
ten läggs istället på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, bilden av den so-
ciala verkligheten ses som en ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande 
och konstruerande förmåga (Bryman & Bell, 2017). 

I detta kapitel motiveras författarnas val den kvalitativa forskningsmetoden och datain-
samlingsmetoden i form av tre intervjuer. För att säkerställa studiens kvalitet har författarna 
valt att använda begreppen trovärdighet och äkthet. Slutligen presenteras studiens process 
där arbetsgången visualiseras. 
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Distinktionen mellan dessa forskningsstrategier behöver dock inte vara orubblig, undersök-
ningar kan visa grundläggande och generella drag som hör till de båda inriktningarna. En re-
aktion på detta kan vara att använda sig utav en kombination av de båda, vilket kan innebära att 
fördelarna stärks och nackdelarna försvagas för respektive tillvägagångssätt. Forskning som på 
detta sätt integrerar kvantitativa och kvalitativa metoder i ett enda projekt kallas flermetods-
forskning (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.1.1 Val av forskningsmetod 

Då författarna söker en djupare förståelse för vilka för- och nackdelar ett konsolideringscenter 
kan ha för citylogistiken kommer vikten vid insamling av data ligga på kvalitet istället för kvan-
titet. En kvantitativ forskning hade kunnat utföras genom att exempelvis samla in data i form 
utav enkäter som skickats ut till olika intressenter. Författarna har istället valt den kvalitativa 
forskningsmetoden där vikten läggs på ord, för att skapa en förståelse för strukturer och sam-
band, istället för kvantitet.  

2.2 Datainsamling 

Bryman & Bell (2017) nämner tre olika typer av intervjuer: strukturerad, ostrukturerad och 
semistrukturerad intervju. Graden av strukturering handlar om hur stort svarsutrymme intervju-
personen får. En strukturerad intervju lämnar litet utrymme för intervjupersonen att svara inom, 
medan den mer ostrukturerade lämnar större utrymme (Patel & Davidson, 2003). Den struktu-
rerade intervjun är väldigt objektiv då den har ett bestämt antal frågor som alltid ställs i en viss 
ordning och denna typ av intervju är lämplig vid en kvantitativ forskning. Den ostrukturerade 
intervjun kan ses som motsatsen till den strukturerade, här används inga bestämda frågor utan 
snarare ett tema för att styra intervjun. Forskaren styr intervjun så lite som möjligt och försöker 
objektivt fånga upp värderingar och tankar. Den semistrukturerade intervjun är en blandning 
av den strukturerade och den ostrukturerade, det finns bestämda frågor, men ordningen på frå-
gorna kan variera beroende på respondenten (Bryman & Bell, 2017).  

Data som används av forskare kan antingen vara av primärdata eller sekundärdata. Primärdata 
är data som forskaren själv har samlat in i samband med en undersökning och har på så sätt inte 
existerat tidigare. Denna typ av data kan samlas in genom enkäter, intervjuer eller andra data-
insamlingsmetoder (Frisk, 2018). 

Sekundärdata är data som forskaren själv inte har samlat in, data har istället hämtats från tidi-
gare forskning som inte nödvändigtvis behöver kopplas till det nuvarande forskningsområdet, 
men som ändå kan tillämpas på något sätt. Denna typ av datainsamling är lämplig då det kan 
finnas brist på tid och pengar (Bryman & Bell, 2017). 
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2.2.1 Val av datainsamling 

Då författarna har en termin till sitt förfogande och pengar inte är en avgörande faktor kommer 
insamlingen av data till stor del innefatta primärdata. Den sekundärdata som används kommer 
hämtas från slutrapporter och utvärderingar av de studerade projekten. Insamlingen av primär-
data kommer att ske genom två telefonintervjuer och en mailintervju, där inga statistiska tester 
kommer att genomföras, vilket enligt Bryman & Bell (2017) talar för den kvalitativa forsk-
ningsmetoden. För att få fram kvalitativa data, har författarna bestämt att genomföra färre men 
mer ingående intervjuer i form utav den semistrukturerade intervjutypen. Övergripande frågor 
om UCC projekten kommer att vägleda intervjun samtidigt som det lämnas utrymme för re-
spondenten att själv nämna och belysa intressanta frågor. För att säkerställa att frågorna upp-
fyllde sitt syfte diskuterades dem med handledaren innan intervjuerna genomfördes. Intervju-
objekten valdes av författarna baserat på att de uppfyllde kriterierna för att klassas som ett UCC-
projekt. För att få fram olika perspektiv var det även viktigt att projekten på något sätt skilde 
sig åt, exempelvis vilka fordon som användes eller omfattningen av projektet. 

 

2.3 Kvalitet 

Enligt Bryman & Bell (2017) är det möjligt att precisera och analysera företagsekonomisk 
forskning och syftet med analysen är att forskningen ska bli tillförlitlig. Denna typ av analys 
skiljer sig mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden, då vald forskningsmetod 
är bestämd kommer fokus ligga på den kvalitativa forskningsmetodens kvalitet. 

Trovärdighet och äkthet kan användas som kriterier vid bedömning av kvalitet inom den kvali-
tativa forskningsmetoden. Trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbar-
het, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse. Tillförlitlighet handlar om att forskaren sä-
kerställer att forskningen genomförts inom ramarna för de eventuella regler som kan finnas. 
Tillförlitlighet tar även upp att en återkoppling bör genomföras med de individer som varit 
delaktiga i studien för att på så sätt få en bekräftelse att det redovisade materialet tagits fram på 
ett korrekt sätt. Överförbarhet innebär kortfattat att resultatet ska kunna vara överförbart till 
andra miljöer och områden, för att möjliggöra detta uppmanas kvalitativa forskare att producera 
fylliga eller täta redogörelser för de detaljer som tas upp. Pålitlighet innebär som forskare att 
säkerställa att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen 
har skapats. Kvaliteten och trovärdigheten kan då granskas av en utomstående, exempelvis kol-
lega. Konfirmering och bekräftelse syftar till att forskare säkerställer att hen agerat i “god tro” 
och inte medvetet låtit personliga värderingar eller intressen påverka forskningsprocessen 
(Bryman & Bell, 2017). 

Äkthet handlar om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 
som den studerade gruppen människor delat med sig av. Äkthet kan även mätas efter om under-
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sökningen på något sätt har hjälpt de medverkande att få: bättre förståelse av sin sociala situat-
ion, bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting, möjlighet att förändra 
sin situation eller bättre möjlighet till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.3.1 Säkerställning kvalitet 

För att säkerställa forskningens tillförlitlighet har återkoppling genomförts med de individer 
som deltagit i studien. Återkopplingen utfördes genom att skicka det framtagna materialet till 
intervjupersonerna innan en slutversion av studien presenterades. Syftet med denna form av 
återkoppling är att säkerställa att materialet tagits fram på rätt sätt. Det stärker även forskning-
ens äkthet då det samtidigt säkerställde att en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter och 
uppfattningar presenterats. Vi anser att resultatet av det framtagna materialet är överförbart i 
viss omfattning, det vill säga att resultatet kan användas i andra miljöer. Överförbarheten går 
ihop med arbetets syfte, att det framtagna materialet ska kunna användas för att utvärdera om 
ett UCC är fördelaktigt i ett urbant område eller inte. För att lyckas med detta har flera olika 
UCC-fall studerats både i teorin och i empirin. Pålitligheten säkerställdes genom att forsknings-
processens olika faser var fullständiga och tillgängliga för att ge vår handledare möjlighet att 
granska trovärdigheten och kvaliteten av forskningen. Konfirmering och bekräftelse av att per-
sonliga värderingar inte har påverkat forskningsprocessen har säkerställts naturligt då vi under 
datainsamlingsfasen både ville ta fram positiva och negativa aspekter för att svara på rapportens 
frågeställning. Detta gjorde att vi var tvungna att vara objektiva för att få fram negativa aspekter 
även om det lockade att fokusera på de positiva. Vi hoppas på att studien har bidragit till att ge 
de medverkande personerna en bättre bild över sin egen situation men även inspirerat och gett 
möjlighet till att vidta eventuella åtgärder. 
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2.4 Process 

 

 

Figur 2 Faserna motsvarar de månader som fortskridit under arbetet 

Stycket process kommer att delas upp i fem faser då författarna anser att dela upp i mindre 
enheter än fem ökar komplexiteten och bidrar inte med något nämnvärt.   De fem faserna är 
indelade efter månaderna som fortskridit under arbetets gång.  Ämnet för rapporten börjades att 
diskutera i inledningen av fas ett och blev tillslut Citylogistik med fokus på urbana konsolide-
ringscenter. Författarna valde ämnet eftersom de anser att citylogistik är högst relevant samt att 
relevansen förmodligen kommer att öka eftersom städerna växer.  

I början av fas ett valdes ämnet citylogistik och en inledning skrevs med ämnet i åtanke. Stora 
delar av första fasen gick åt till att skriva inledningen och anskaffa information och kunskap 
om ämnet.  Författarna hittade flera intressanta Citylogistiska projekt som kontaktades via mail 
för potentiella intervjuer. Internationella UCC-projekt kontaktades med de valde att inte delta 

Fas1

•Valet av ämne, Citylogistik
•Inledningen skrivs
•Sökandet efter interjuvobjekt inleds

Fas2

•Arbetet med metoden börjar
•Interjuvobjekten bokas
•Arbetet med den teoretiska referensramen börjar  

Fas3

•Empiri insamling
• Ändrig av namn på arbetet till Citylogistik med urbana konsolideringscenter
•Ändringen medföre att inledningen behövde arbetas om

Fas4

•Finslipning av den teoretiska referensramen 
•Kompleterande empiri insamling
• Arbetet med analysen börjar

Fas 5
•Analysen och slutsatsen skrivs klart
•Mindre korrigeringar genomförs
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eller att inte besvara intervjuförfrågningarna, detta medförde att den insamlade empirin endast 
bygger på svenska projekt.  

Rapporten väljer att endast fokusera empirin på svenska UCC-projekt, kontaktförsök med ut-
ländska UCC-projekt genomfördes utan framgång. När internationella UCC-projekt ignorerade 
kontaktförsöket gav det arbetet en naturlig avgränsning. 

I fas två skrevs stora delar av metoden som kompletterades med mindre stycken i fas tre, fyra 
och fem. I fas två började även arbetet på den teoretiska referensramen som stod som grund till 
intervjufrågorna som mailades cirka en vecka innan till intervjuobjekten.  Den teoretiska refe-
rensramen skrevs till stor del i fas två och fas tre och kompletterades efter intervjuerna för att 
bli mer applicerbar på empirin.   

Empiriinsamlingen genomfördes i början av fas tre och även till en liten del i fas fyra. Intervju-
objekten valdes för att de uppfyller författarnas kriterier för att kallas ett UCC projekt, sedan 
ville författarna även att projekten skulle differentiera sig från varandra för att få olika perspek-
tiv. Flera intressanta aspekter med citylogistiken kom fram i samband med intervjuerna och 
medförde att författarna blev mer intresserade av citylogistik med konsolideringscenter. I sam-
band med empiriinsamlingen ändrades ämnet på arbetet från citylogistik till citylogistik med 
urbana konsolideringscenter vilket medförde att inledning behövde bearbetas.  

Intervjuerna som var till underlag för empirin genomfördes med personer med stor delaktighet 
till UCC projekten. Skillnaden i UCC projekten kan kort summeras till att i Kungsbacka var 
kommunen en stor kund till UCC-terminalen, i Göteborg hade terminalen ett geografiskt mo-
nopol och i Stockholm konkurrerade UCC-terminalen mot traditionell distribution och omvänd 
distribution. För att öka kvalitén på intervjuerna genomfördes längre interjuver (mellan 30 och 
40 minuter) med personer som antingen var logistiker eller projektansvarig.  Intervjuerna sam-
manställdes sedan för att bilda empirin.  

Majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon och frågorna som intervjuobjekten inte 
kunde svara på omformulerades eller hänvisades till dokument kopplade till projekten (utvär-
deringar, slutrapporter och internetsidor). Frågor som uppkom efter att intervjuerna genomförts 
mailades till intervjuobjekten för att bli besvarade. För UCC projektet i Kungsbacka genomför-
des intervjun via mail med korta svar från responderandet vilket medförde att de behövdes tol-
kas och utvecklas. När svaren tolkats kontaktades responderandet för Kungsbacka för att säker-
ställa att tolkningen blev korrekt men även för att ställa följdfrågor. 

I början av fas fyra att finslipades den teoretiska referensramen, nya relevanta delar lades till 
och redan existerande delar utvecklades. Analysen tog upp stora delar av fas fyra och även 
halva fas fem. Innan arbetet med analysen började valde författarna att ta en dag till att diskutera 
de mest intressanta aspekterna med citylogistik och om det fanns nog med empiri om dessa 
delar.  
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Den sista delen av fas fem gick åt till att skriva slutsatsen och att genomföra korrigeringar i 
arbetet. Slutsatsen började författarbana diskutera internt redan i början av fas fyra på en ab-
straktsnivå för att sedan konkretiseras i fas fem och delas upp i för- och nackdelar. 
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3 Teori 

 

 

3.1 Urban logistik 

Cardenas, et al.., (2017) nämner olika utmaningar som logistiker, invånare och myndigheter 
ställs inför då urbaniseringen ständigt ökar. I första hand handlar det om de negativa externa 
effekterna som den urbana godsdistributionen medför. De negativa effekterna beskriver Allen, 
Browne, Woodburn och Leonardi (2015) som koldioxidutsläppens påverkan på miljön, luftkva-
litetens försämring på grund av andra föroreningsutsläpp, olyckor på grund utav säkerhetsrisker 
och försämrad livskvalitet i form utav buller och trängsel. Andra dagliga problem som myndig-
heter och logistiker ställs inför är utrymmet, distansen och tillgängligheten i det urbana området. 
Distributionslitteraturen fokuserar till stor del till att lösa dessa problem genom förbättrad log-
istisk nätverksdesign till, från och i urbana områden. Detta är väldigt beroende på tillgänglig-
heten och utvecklingen av transportsystem, infrastruktur, effektiv transportflotta, bättre trans-
portmetoder och företags hållbarhetspolicy. En annan stor utmaning är att kunna hämta och 
leverera i tid, transportörer tenderar att ha svårigheter med detta, speciellt då målet är att leve-
rera på ett lönsamt och hållbart sätt. Dessa utmaningar kommer inte bli lättare att hantera i 
framtiden utan snarare tvärt om, då fler människor bor i städer ökar efterfrågan av gods och på 
så sätt även transporten av godset (Cardenas, et al., 2017).  

Antalet transporter kan dessutom öka då synsätt som JIT (Just in time) fokuserar på att minska 
lagernivåer och uppnå en kundanpassad och flexibel försörjningskedja. Med JIT som synsätt 
kommer fler transporter ske med en mindre mängd gods, detta medför problemet att fler fordon 
är i omlopp utan att mängden gods har ökat. Detta är ytterligare en bidragande faktor till högre 
miljöbelastning, ökad trafik och trängsel (Berger & Forsberg , 2013).  

Den urbana logistiken kan delas in i tre huvudområden: citylogistik, urban godsdistribution och 
last mile. Syftet med åtskillnaden är att utveckla ett ramverk som klargör att det finns analytiska 
gränser för varje område (Cardenas, et al.., 2017). 

I detta avsnitt presenteras teorin som författarna anser vara mest relevant för ämnet citylo-
gistik med fokus på urbana konsolideringscenter. Kapitlet inleds med en beskrivning av ur-
ban logistik och hur den kan delas in i tre huvudområden: citylogistik, urban godsdistribut-
ion och last mile. Figur 2 illustrerar sedan teoriinslagen som kommer ingå i respektive hu-
vudgrupp.  
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Citylogistik är ett viktigt område inom den urbana logistiken. Det som analyseras i citylogisti-
ken är beroendeförhållandet mellan invånarnas välfärd, logistiksystemet och den allmänna ad-
ministrationen av riktlinjer kring urban logistik. Inom det citylogistiska området tenderar forsk-
ning att följa två huvudpunkter: Modelleringsmetoder för stadstransportshantering och myn-
digheternas process kring beslutsfattande (Cardenas, et al., 2017).  

Urban godsdistribution syftar till hur gods, på ett bättre sätt, kan distribueras i, till och från 
urbana områden. Den urbana godsdistributionen brukar beröra godstransporter som inkommer 
till staden, lokalerna som används för omlastning och sortering, kostnaden av dessa aktiviteter, 
externa effekter samt riktlinjer som den offentliga sektorn använder för att styra godstransporter 
i relation till dess påverkan av trafikflöde och livskvalitet (Cardenas, et al., 2017).  

Last mile är den sista transporten där godset når slutkonsumenten. Då det ofta är mer tätbefol-
kat vid dessa transporter, löper det större risk för ineffektivitet och att flaskhalsar uppstår. Indi-
kationer visar på att så mycket som 28 procent av transportkostnaderna kan kopplas till Last 
mile leveranser. Huvudmålet inom detta område är att fördela kostnader och fördelar mellan 
företagen och samhället (Cardenas, et al., 2017).  

Det är viktigt att förstå och klargöra den funktionella omfattningen för varje område, detta för 
att skapa bredare diskussioner kring terminologin, typologin och det övergripande ramverket 
för urbana logistikstudier. Citylogistiken fokuserar på intressenternas samarbete och samband 
på en macro-nivå. Citylogistiken avviker från de andra eftersom målet är att förbättra invånar-
nas livskvalitet. Metodiken kring citylogistiken handlar vanligtvis om analyser av flera aktörer, 
utvärdering av processen för beslutstagande, analyser av invånarnas uppfattning och socioeko-
nomisk påverkan på stadsnivå. Den urbana godsdistributionen fokuserar på godstransporter i 
det urbana området på en meso-nivå och Last mile fokuserar på verksamheten bakom distribut-
ionsprocessen på en micro-nivå (Cardenas, et al., 2017). 
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Figur 3 Visar hur Urban logistik delas upp i mindre delar, figuren är skapad av Ludvig Vall och Nils Cholat med inspiration 
från (Cardenas, et al.., 2017). 
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3.2 Citylogistik 

 
3.2.1 Citylogistik – intressenter 

Citylogistik ska hantera utmaningen med att tillgodose stadens transportbehov, reducera träng-
seln, buller och miljöpåverkan men samtidigt stödja den ekonomiska, sociala och kulturella 
utvecklingen. Förutsättningarna för godstransporter i staden är sämre än för godstransporter på 
landsbygden, då städerna har betydligt hårdare restriktioner för transporter. Restriktionerna 
kommer i form av trånga gator, flera bostäder, flera arbetsplatser på en begränsad yta ( 
Lindholm, 2014). 

 På den begränsade ytan ska citylogistik-konceptet användas för att tillfredsställa de olika in-
tressenternas behov. Intressenterna är: leverantörer (butiker), invånarna (konsumenter), trans-
portörer och myndigheter. Intressenterna har sina egna mål och tenderar att verka i staden på 
olika sätt. Trots att intressenterna har egna mål samspelar intressenterna för att gemensamt 
uppnå en önskad citylogistik. Samspelet visas i figur 3. 

 

Figur 4 modifierad från Taniguchi, 2001 av Ludvig Vall och Nils Cholat 

När invånarna beställer en produkt från en leverantör behöver produkten fraktas till kunden, 
detta gör transportören med ett fordon som stämmer överens med de lagar och regler som myn-
digheterna stiftat (Taniguchi, 2001).  

Invånarna som bor, arbetar och konsumerar i de urbana miljöerna motsätter sig att flera tunga 
lastbilar kör och parkerar på deras lokala gata, även om lastbilarna används för att leverera gods 
till invånarna eller butikerna i närheten. Invånarna tenderar att vara mer intresserade av att re-
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ducera trängseln, buller, trafikolyckor och miljöfarliga utsläpp. Butikerna där invånarna konsu-
merar, vill få leveranser av gods när det passar butiken vilket sätter butiken och invånarna i en 
intressekonflikt, trots att invånarna vill konsumera butikens produkter (Taniguchi, 2001).  

Leverantören (butik och varuägare) tenderar generellt sett att maximera sin servicenivå, vilket 
inkluderar kostnaden för att ta emot gods, skicka gods och möjligheten till att spåra leveranser. 
I städer med tidsrestriktioner för transporter, har antalet mindre transporter ökat och där med 
har frekvenserna på transporterna ökat. Ökningen av transporter till butikerna går hand i hand 
med “Just in time” (JIT) transporter, mer mindre frekventa leveranser. Vid JIT transporter är 
tillförlitligheten viktig för transporterna, tillförlitligheten kan delas upp i två delar: (a) leveran-
ser utan godsskada, (b) leveranser som sker inom den utsatta tiden (Taniguchi, 2001).  

Transportören vill reducera kostnaden som sker i samband med hämtning och leverans av gods 
för att maximera vinsten. I städer med trängsel får transportörerna det svårt att leverera flera 
mindre transporter som på grund av den ökade trängseln riskerar att få stå i kö en längre period, 
vilket gör att transportören får lämna lagret tidigare för att hinna fram i rätt tid. Om transportö-
ren åker tidigare från lagret och når kunden före utsatt tid medför det att transportören behöver 
parkera och vänta, vilket bidrar till en ökad trängsel (Taniguchi, 2001). 

Myndigheterna har som uppgift att öka den ekonomiska utvecklingen, främja jobbskapande, 
minska trängseln, öka säkerheten på vägarna och förbättra stadsmiljön. Myndigheterna bör en-
ligt Taniguchi vara en neutral aktör vars uppgift är att hantera konflikterna mellan de övriga 
parterna och uppmana till samarbeten genom logistiska initiativ (Taniguchi, 2001).  

3.2.2 Citylogistik och Miljöaspekter 

Aktörer inom Transportbranschen har tidigare år kunnat profilera sig som miljövänliga (gröna) 
och där med kunnat använda miljöprofilen som ett konkurrensverktyg. Konkurrensfördelar som 
skapats genom miljöprofilen har idag försvunnit på grund av att samhället tar det förgivet att 
transportföretagen har och följer sin miljöpolicy. Företagen som inte följer sin miljöpolicy ris-
kerar att förlora kunder, då miljön har ställts i ett allt större fokus under de senaste tio åren 
(Storhagen, 2011, ss. 271-272)￼.   

Godstransporter står för 6–18 procent av de totala transporterna i urbana miljöer och 21 procent 
av det totala CO2 utsläppen. För att reducera godstransporternas miljöpåverkan argumenteras 
det ofta för eldrivna fordon eller fordon med mindre buller och lägre avgasutsläpp (Mir-
hedayatian & Yan, 2018). Dessa avgasutsläpp är: CO2, CO, SO2, HC och PM, och berörs mer 
i 3.4.3 och Tabell 2. 
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För att reducera utsläpp och trängsel kan miljözoner skapas, enligt Transportstyrelsen (2019) 
infördes den första miljözonen i Sverige året 2013. Miljözoner ligger i, eller i anslutning till 
urbana områden, till exempel finns miljözoner i Göteborg, Stockholm och Uppsala. miljözo-
nerna medför specifika restriktioner på transportfordon, till exempel på ljudnivå och utsläpp. 
Miljözonerna finns i tre olika nivåer, där nivå tre har högst krav och endast elfordon, gas samt 
bränslecellsfordon får köras￼. 

Transporter är en bidragande faktor till att de flesta ekonomiska och sociala aktiviteter kan 
genomföras i urbana miljöer. Transporterna förser bland annat stadens invånare med olika typer 
av gods till butiker, arbetsplatser, hushåll och hämtning av avfall. Transporter bidrar med 
mycket positivt till staden men även flera negativa aspekter som buller, trängsel och utsläpp 
som påverkar stadens invånare negativt. I större franska städer har det visats att godstransporter 
ockuperade 30 procent av stadens vägnät och ockuperade 2/3 av stadens lastzoner. Problemen 
som godstransporter för med sig ser inte ut att försvinna i den närmaste framtiden då det blir 
allt fler transporter in till städerna (Moya Gomez & Garcia Palomares, 2017). 

Enligt Moya Gomez och Garcia Palomares (2017) spenderade den bilresande amerikanen i snitt 
72 liter bränsle och 38 timmar i kö per år, i Rom och Paris spenderade samma grupp upp till 97 
timmar per år i kö på grund av trängsel. I ekonomiska termer motsvarar köandet inom EU 1 
procent av EU:s totala BNP (bruttonational produkt). 

Godstransporter i städerna med transportfordon som producerar ett högt decibelvärde riskerar 
exponera stadens invånare för ljudnivåer som medför permanenta hörselskador. Ett starkare 
buller reducerar tiden som öronen behöver utsättas för innan en permanent hörselskada uppstår.  
Momentana hörselskador kan uppnås vid mycket hög bullernivå och även permanenta skador i 
form av tinnitus. Vid mätning av buller använder Arbetsmiljöverket ekvivalent ljudtrycksnivå 
som beskrivs som det genomsnittliga ljustrycket under en bestämd tidsperiod. Arbetsmiljöver-
ket skriver att i arbeten där personalen utsätts för ett ekvivalent ljudtryck på 85 decibel bör 
personalen använda hörselskydd, de skriver även att vid ett ljudtryck runt 75–80 decibel bör 
hörselskydd används (Johansson, et al., 2002).    

20dB viskning   
50dB Kraftigt regn 
60dB Normalt samtal 
75dB Tvättmaskin 
85dB Stadstrafik 
90dB Gräsklippare 
120dB Knall från åska 
130dB Jetmotor   

Tabell 1 decibelvärdarna är hämtade från (swedsafe, 2019) och sammanställd av Ludvig Vall och Nils Cholat 

Tabell 1 visar exempel på vilken dB nivå vardagsljud kan nå upp till. Gröna värden kan inte 
leda till någon form av hörselskada, gula värden kan leda till hörselskador för personer med 



   
 
 

30 
 
 

känsligare öron och om vanliga öron utsätts för ljudnivån under en längre tid. Röda värden är 
direkt farliga och kommer med storsannolikhet att skapa någon form av permanent hörselskada. 

I tabell 1 har stadstrafik en bullernivå på 85dB vilket kan vara skadligt för vissa individer 
(swedsafe, 2019)  

  

3.2.3 Olika kategorier av lösningar på Citylogistik 

Muñuzuri, Larranñeta, Onieva och Cortés (2005) nämner att det är viktigt att skilja på nivån 
hos lösningarna, då nivån bestäms av om lösningen löser en eller flera intressenters problem. 
Författarna avgränsar sig till lösningar som riktas mot en specifik intressent, men argumenterar 
för att om flera lösningar kombineras löser det flera intressenters problem. När flera av lösning-
arna implementeras riskerar flödet att bli suboptimerat och därmed skapa nya problem för andra 
intressenter. Lösningarna som presenteras delas upp i fem kategorier. 

 
Lösningar som kan relateras till infrastruktur. Denna kategori av lösningar fokuserar på hur 
infrastrukturen kan används för att påverka citylogistiken, här hamnar även multimodala lös-
ningar.  
Urbana konsolidering terminaler är en metod som Muñuzuri, Larranñeta, Onieva och Cortés, 
(2005) anger som en lösning, UCC har uppgiften att öka fyllnadsgraden hos transporter på 
vägarna in till stadskärnorna. I städer med underjodstunnlar till exempel tunnelbana, kan tun-
nelbanan användas för att transportera gods mellan UCC och större terminaler som ligger utan-
för staden för att minska trängseln på vägarna.  

Lösningar som kan relateras till markanvändning. Här kategoriseras lösningar som har med 
markutnyttjande att göra, till exempel parkeringar, lastzoner och ytan som används för att han-
tera citylogistiska aktiviteter. Optimering av parkeringar genom att avsätta en del till endast 
lastzoner för transporter i det närmaste området är en lösning som artikeln tar upp (Muñuzuri, 
Larranñeta, Onieva, & Cortés, 2005). 

Lösningar som kan relateras till tillgångsrestriktioner. Kategorin delas upp i ytterligare två 
mindre kategorier: rumsliga begränsningar och tidsbegränsningar. Rumsliga begränsningar 
begränsar inträdet och storleken på transporterfordonen. Tidsbegränsningarna dikterar vika ti-
der en leverans kan genomföras. Nedstängning av centrum för privat trafik, vägtullar och natt-
leveranser är förslag på lösningar som artikeln ger (Muñuzuri, Larranñeta, Onieva, & Cortés, 
2005). 

Lösningar som kan relateras till trafikhantering. Lösningarna är riktade mot att hantera flödet 
av godstransporter i miljöer där trängsel kan förekomma. IT-system med avsikt att optimera 
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citylogistiken och logistiksamarbeten ingår i denna kategori. Samlastning, certifiering av for-
don efter olika klasser och en leverans om dagen till varje kund anses som lösningar (Muñuzuri, 
Larranñeta, Onieva, & Cortés, 2005).    

Lösningar relaterade till framtvingade och uppmuntran. Detta är lösningar som använder upp-
muntran för att lösa problemen, istället för att begränsa transportören till specifika tider upp-
manas transportören att leverera under ett tidsintervall. Några metoder för att hantera dessa 
problem är bland annat direkta ekonomiska fördelar för transportören eller ekonomisk upp-
muntran till alternativa fordon så som cykel eller en eldriven lastbil (Muñuzuri, Larranñeta, 
Onieva, & Cortés, 2005). 

                                                                                                                            

3.3 Urbana godstransporter 

 
3.3.1 Samlastning 

Gods som transporteras från leverantör direkt till kund, från dörr till dörr, kan ses som den mest 
ideala transporten. Det är dock sällan detta ideala tillstånd överensstämmer med verkligheten. 
Transporter som sker i form av en standardiserad enhetslast eller styckegods medför problem i 
och med att sändningskvantiteten sällan är avpassad till transportmedlets lastkapacitet, vare sig 
beträffande volym eller vikt. En ensidig satsning på direkttransporter skulle därför medföra ett 
lågt genomsnittligt utnyttjande av transportmedlen och därmed ökande undervägskostnader 
(Lumsden, 2006).  

Enligt Lumsden, (2006) låg fyllnadsgraden på lastbilar år 2006 runt 40–60 procent, beroende 
på transportuppdrag. Miljöpåverkan av dessa vägtransporter skulle på så sätt nästan kunna hal-
veras om en 100 procent fyllnadsgrad uppnås. Artikeln av Rogerson & Sallnäs, (2017) påvisar 
att problemet kring fyllnadsgraden fortfarande är relevant och definierar det som ett viktigt 
mätetal för att minska kostnader och den negativa miljöpåverkan.  

 

Enligt Lumsden, (2006) visade en studie på att samarbete och samlastning medförde att vartan-
nat eller vart tredje fordon som användes kunde tas bort. En annan studie visade på att 20–25 
procent reduktion av fordonskilometrar är möjlig om samlastning införs i ett distributionssy-
stem. För att undvika de problem som kopplas till direkta transporter, kan en eller flera termi-
naler placeras i det externa materialflödet.  
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3.3.2 Terminal  

En terminal beskrivs av Storhagen (2011) som “en geografiskt utlokaliserad funktion för lag-
ring och/eller omlastning av komponenter, färdiga produkter eller reservdelar”. Syftet med ter-
minalen är att lokalisera sig nära marknaden för att säkra kundservicen, men kan även användas 
som buffert vid svängningar i efterfrågan, distribution och produktion. Den totala transport-
kostnaden kan på så sätt sänkas vid kombinationer av olika flöden och transportmedel. Termi-
nalen kan användas som ett samordnade mellanled men kan även användas för exempelvis slut-
montering av produkter. Frågeställningar som dyker upp i samband med terminaler kan ofta 
kopplas till dess geografiska lokalisering, antalet terminaler man ska använda sig av, vilken 
funktion den ska ha och vem det är som ska driva den (Storhagen, 2011). 

Den kortaste vägen mellan två punkter är en rak linje, men det behöver inte alltid vara det 
billigaste sättet att transportera en produkt, vilket är det största motivet till att använda sig av 
terminaler. Storhagen (2011) tar upp ett exempel med ett brev som skall skickas, den kortaste 
möjliga vägen för att leverera brevet är förmodligen att köra till destinationen själv, men det 
behöver inte vara den billigaste metoden. Om brevet istället läggs i en brevlåda och skickas 
med posten kommer den först transporteras till en terminal för samordning innan den skickas 
till mottagarens stad. I mottagarens stad anländer den ytterligare en gång till en terminal där 
sändningen sorteras för att sedan delas ut till mottagaren, på detta sätt blir transporten längre 
men betydligt billigare. En terminal reducerar på detta sätt antalet transaktionskanaler som kan 
ses i figur 4.  

 

Figur 5 Omarbetad figur av Nils. G. Storhagen 
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Varje transaktionskanal kan kopplas till olika kostnader, vilket gör det uppenbart att alternativ 
två med färre transaktionskanaler är effektivare. Då det finns direkta kostnader förknippade 
med terminaler, behöver alternativ två inte nödvändigtvis vara det mest kostnadseffektiva valet. 
Lokalkostnader, hanteringskostnader och kostnader i bundet kapital är kostnader som väger 
mot att inte utnyttja en terminal men detta betyder i sin tur högre transport och transaktions-
kostnader. Vid en avvägning är det även viktigt att ta hänsyn till kostnader och intäkter för 
leveransservice. Terminalen kan även ge positiva effekter i form av lagertillgänglighet och le-
veranstider eftersom den färdiga varan lagras närmare kunden (Storhagen, 2011). 

 

 

3.3.3 UCC-terminal 

Ett urbant konsolideringscenter är en anläggning som omfattar de aktiviteter där inkommande 
flöden utanför ett urbant område konsolideras, med målet att samordna transportaktiviteter i 
innerstaden. Tanken bakom urban konsolidering är att separera distributionsaktiviteterna i sta-
den och utanför staden. Omlastning vid stadsgränsen möjliggör för utnyttjandet av långa trans-
porter av stora fordon utanför staden, utan att behöva påverka det urbana området med dess 
negativa aspekter, som exempelvis föroreningar och säkerhetsrisker i trafiken. Efter omlast-
ningen vid konsolideringscentret kan mindre fordon användas för transporter till innerstaden. 
Detta blir en stor fördel då mindre fordon har lättare att uppnå en högre fyllnadsgrad, vilket 
resulterar i att färre fordon behöver köra in i staden (van Rooijen & Quak, 2010).  

För att öka fyllnadsgraden och optimera omlastningen som sker på UCC behöver produkternas 
lastbärare designas på ett sådant sätt att hanteringen av varorna sker på ett effektivt sätt. Genom 
att öka mängden gods som kan hanteras genom bättre design på lastbäraren minskar hanterings-
kostnaden, fyllnadsgraden ökar och där med reduceras den totala transportkostnaden (Lumsden, 
2006, ss. 511-515). Ett exempel på en vanlig lastbärare är EU-pall, pallen är lätt att hantera för 
gaffeltruckar och kan med hjälp av kragar staplas på varandra (Johansson & Mattsson, 2017, 
ss. 91-93). 
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Figur 6 modifierad av Nils Cholat och Ludvig Vall från Allen, Browne, Woodburn, och Leonardi, 2015 

 

I början av 1970-talet initierades forskning om UCC för att minska de negativa effekterna som 
den urbana godstransporten medför och under det senaste decenniet har intresset kring UCC 
ökat ytterligare (Allen, Browne, Woodburn, & Leonardi, 2015).  

Urbana konsolideringscenter är ett av de mest genomförda och studerade initiativen inom city-
logistiken. UCC har potentialen att reducera sociala och miljömässiga utmaningar som gods-
transporter medför men kan även potentiellt förbättra effektiviteten i distributionssystem och 
bidra till att använda mer miljövänliga fordon ( Björklund & Johansson, 2018) 

UCC kan enligt Allen, Browne, Woodburn och Leonardi (2015) delas in i tre huvudkategorier 
som definieras på olika sätt:  

– UCC som försörjer antingen hela eller en del av ett urbant område. 
– UCC som försörjer stora områden som exempelvis sjukhus och flygplatser. 
–    UCC som försörjer stora byggarbetsplatser. 

De två första kategorierna kopplas vanligtvis till produkter i detaljhandeln men även kontors-
material och ibland matvaror till restauranger och caféer, medan den tredje kategorin av UCC 
hanterar byggmaterial. Den första kategorin försörjer oftast urbana område med trånga gator, 
historisk layout och begränsade lossningsanläggningar. Denna typ av UCC föreslås därför oft-
ast först av stadsmyndigheter, som primärt grundar sig på trafiken och miljön, och kan få någon 
form av offentligt stöd vid uppstarten. Intresset för den andra UCC kategorin kommer vanligtvis 
från ägare som vill maximera platsutnyttjandet i detaljhandeln genom att minimera det lokala 
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lagret. Den tredje kategorin av UCC initieras vanligtvis av byggmästaren för att minska pro-
jektkostnader men kan även bli obligatorisk om projektet kan skapa trafikproblem (Allen, 
Browne, Woodburn, & Leonardi, 2015).  

 

3.3.4 Omlastningsterminalens placering 

Lokaliseringen av terminaler har stor påverkan på distributionssystemets effektivitet. Det finns 
dock variabler som inte går att kontrollera när företag ska bestämma var en terminal skall bygg-
gas, exempelvis tillgång på mark och personal samt kundkrav. Det finns många faktorer som 
påverkar beslutet om var en terminal skall placeras. Faktorerna som i störst utsträckning styr 
avgörandet är den geografiska belägenheten, infrastrukturen och de ekonomiska förhållandena 
(Lumsden, 2006). 

 Enligt Browne, Sweet, Woodburn, och Allen (2005) har placeringen av en omlastningsterminal 
stor betydelse, avståndet till området den förser med gods avgör för vilka trafik, miljömässiga 
samt kommersiella fördelar som kan uppnås. Om omlastningsterminalen är placerad långt ifrån 
dess leveransområde uppnås fördelen med att större och tyngre fordon slipper att köra in i det 
urbana området över huvud taget. Om specialdesignade miljövänliga fordon används kan dess-
utom användningsdistansen av dessa maximeras, detta kan dock öka antalet fordonskilometrar 
och rutter om de specialdesignade fordonen är små. Om omlastningsterminalen istället är pla-
cerad väldigt nära området den förser med gods, reduceras distansen som de miljövänliga for-
donen behöver köra. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa problem vid beslutstagandet 
av omlastningsterminalens placering. Det är även viktigt att veta att området där omlastnings-
terminalen är placerad kan uppleva en ökad fordonstrafik medan området som den förser med 
gods upplever en minskning. Enligt Browne, Sweet, Woodburn, och Allen (2005) bör distansen 
mellan omlastningsterminalen och dess leveransområde, det vill säga placeringen av termina-
len, bestämmas utefter vilka mål som omlastningsterminalen tänkt uppnå och vilka problem 
som den tänkt lösa. 

Gällande UCC nämner Browne, Sweet, Woodburn och Allen (2005) att det är störst chans att 
lyckas i miljöer som uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Tydligt definierade geografiska områden som till exempel historiska stadskärnor där 
majoriteten av butikerna inte är en del av ett större nationellt flöde. 

• Historiska städer med stadsdelar där framkomsten är svår med leveransfordon, (till ex-
empel ”gamla stan” i Stockholm (författarnas egen anmärkning)) där gatorna har en 
begränsad storlek och dåligt med utrymme för lastzoner. 

• Nya större shoppingkomplex både i och utanför staden där möjligheten för konsolide-
ring av gods är stor. Till exempel när en större hyresvärd äger hela shoppingkomplexet 
och driver en terminal i ett mindre trafikerat område, dit butikernas inkommande gods 
kan levereras till, för att samlastas och levereras med hjälp av en större lastbil med högre 
fyllnadsgrad än tidigare. 
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• Stadskärnor som genomgår ett uppsving i centrumhandeln och har en underutvecklad 
infrastruktur för at hantera ett ökat godsflöde. 

• Större byggarbetsplatser där hur materialflödet är organiserat har en stor betydelse för 
att reducera kostnader och störningar i byggprocessen. 

• Platser där en grupp av potentiella användare gemensamt har ett intresse av UCC och 
tar initiativ till att använda ett UCC. 

 

3.3.5 Faktorer som påverkar om ett UCC projekt lyckas eller misslyckas 

Tidigare forskning visar på att livslängden för många UCC är kort, kostnaden att använda yt-
terligare en omlastning förhindrar terminalen att vara kostnadseffektiv. De är därför beroende 
av att myndigheter är villiga att bidra med ekonomiskt stöd som grundar sig på dess goda effekt 
på exempelvis trängsel och utsläpp. Aktörerna i det urbana området ser dock inte alltid värdet 
med att använda ett UCC och väljer därför att inte längre delta när de förväntas betala för tjäns-
ten (Verlinde, Marcharis, & Witlox, 2012).  

Aktörernas intresse av ett samarbete genom ett UCC är vanligtvis hög i början, detta trots att 
deras leveranser redan organiseras på ett effektivt sätt. I praktiken visar det sig dock att antalet 
deltagande är mycket lägre än det förväntade, detta påverkar de skalfördelar och samlastnings-
möjligheter som kan uppnås vilket i sin tur resulterar i en högre kostnad per leverans (van 
Rooijen & Quak, 2010). 

Van Duin, Quak, och Muñuzuri (2010) använder sex olika europeiska UCC fall för att avgöra 
vilka faktorer som påverkar om ett UCC lyckas eller misslyckas i praktiken. Syftet med deras 
artikel är att ge råd till kommunstyrelsen i Haag (Nederländerna) under vilka förutsättningar en 
implementering av ett UCC är möjlig och önskvärd.  

Utfallet visar på att aktören som startar initiativet för ett UCC inte behöver ha en direkt koppling 
till framgång eller misslyckade. Fallen påvisar dock att antalet användare är den viktigaste fak-
torn i alla lyckade och misslyckade utfall. Upplägget av organisationen för ett UCC kan också 
ses som en kritisk faktor, faktumet att ett UCC organiseras privat kan eventuellt klargöra dess 
framgång. Subventioner är också en viktig framgångsfaktor, två av de tre lyckade fallen får 
olika typer av understöd (Van Duin, Quak, & Muñuzuri, 2010).  

Valet av distributionsfordon bör vara unikt anpassat till en viss situation, det är därför viktigt 
att valet av fordonstyp bestäms separat för varje UCC. Alla misslyckade fall använde tradition-
ella fordon vid distributionen, i ett lyckat fall som använde elektriska fordon förminskades for-
donskilometrarna av de traditionella fordonen med 60 procent (Van Duin, Quak, & Muñuzuri, 
2010). 

Den geografiska positionen av ett UCC kan avgöra dess framgång, det visade sig dock i många 
av fallen att vid beslutsfattandet om den geografiska positionen, valdes den plats som direkt 
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fanns tillgänglig. Detta kan speciellt ses i fallet om Leiden, som var ett av de studerade områ-
dena. Leidens UCC placerades långt ifrån motorvägen och elfordonen som användes var bara 
anpassade för transporter i stadskärnan. På grund av lågt deltagande av aktörer utvidgades ser-
viceområdet till hela staden istället för ett visst område, vilket fordonen inte var anpassade för 
(Van Duin, Quak, & Muñuzuri, 2010). 

 

3.4 The Last mile 

 
3.4.1 Ruttplanering 

Enligt Mattson och Jonsson (2017) är syftet med ruttplanering att bestämma rutter utefter max-
imalt kapacitetsutnyttjande av fordon med så många kundbesök och så stor utlevererad gods-
mängd som möjligt, samtidigt som den totala körsträckan, körtiden och leveranstiden till kun-
derna minimeras. Utefter given efterfrågan och kända kunder bestäms antalet rutter, fordon, 
vilka kunder som skall involveras och sekvensföljden för varje stopp. 

 

Det stora antalet möjliga lösningar vid ruttplanering gör det svårt att hitta den absolut bästa 
lösningen. På grund av detta används ofta heuristiska metoder, dessa metoder baseras på en 
intuitivt eller erfarenhetsmässig uppsättning av regler för att bilda en rutt. Dessa metoder ger 
användbara resultat men den optimala lösningen förblir okänd (Lumsden, 2006). 

Rutter kan enligt Lumsden (2006) utformas för att antingen minimera eller maximera en uppsatt 
målfunktion. Det är viktigt att målfunktionen preciseras då den kommer utgöra grunden för 
ruttens utformning. Exempel på målfunktioner:  

 
Minimerande 

• Total körsträcka 
• Antalet rutter 
• Nödvändigt antal fordon 
• Tidsbeläggning på fordonen 
• Utleveranstid till kunder 

Maximerande 

• Mängden utlevererade varor 
• Antalet besökta kunder 
• Fyllnadsgraden i fordonen 
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Utöver maximeringen eller minimeringen av de olika målfunktionerna bör det även enligt 
Lumsden (2006) tas hänsyn till situationsberoende potentiella förutsättningar eller önskemål 
vid ruttplaneringen, exempelvis:  

• Samlastning – att vissa delar av sortimentet transporteras åtskilt, men på samma fordon 
• Tidskrav – varje enskild kund har olika krav kring leveranstider 
• Fordonsvillkor – vissa fordon kan inte lossa hos alla kunder. 

Gällande tidsaspekten skriver Cattaruzza , Absi, Feillet och González-Feliu (2017) att det van-
ligtvis används förutbestämda restider vid ruttplanering. I praktiken och speciellt i urbana om-
råden, skiftar restiden kontinuerligt under dagen. Cattaruzza , Absi, Feillet, och González-Feliu 
(2017) menar på att det är viktigt att klargöra om ett ignorerande av detta tidsberoende har 
negativa effekter på lösningens kvalitet.  

 

3.4.2 Omvänd logistik Reverse logistics  

Reverse logistics eller omvänd logistik har genom åren fått en djupare och bättre definition, 
1981 definierade Lambert och Stock omvänd logistik som “going the wrong way on a one way 
street because the great majority of product shipments flow in one direction". 
Omvänd logistiks avser returer av material och information, vars syfte är att förflytta varor från 
konsumenten tillbaka till tillverkaren (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). 

  Fleischmann, M., Bloemhof-Ruwaard, J. M.,Dekkar, R., Van der Laan,E., Van Nunen, J.A., 
och Van Wassenhove, L. N (1997) använder begreppet “ Reverse distribution “(omvänd distri-
bution) som ett sätt att samla in gods för återvinning och nämner att möjligheten till att kombi-
nera hämtningen av god med leveransen av gods. En Kombination av returflödet och distribut-
ionsflödet anser tidigare artikel är svår att genomföra då det tenderar att skilja på aktörerna i 
returflödet och distributionsflödet. Storhagen (2011, s. 270) benämner att omvänd logistik har 
flera namn, bland annat grön logistik och kretsloppslogistik. 

Vanligtvis när logistik illustreras är det genom horisontella pilar som visar hur de olika flödena 
rör sig. Storhagen (2011) argumenterar för att det inte räcker idag (2011) då horisontella pilar 
inte visar returflöden som varje instans i flödet genererar, därför bör logistiken illustreras som 
cirklar för att fånga upp returflöden och återvinning.  Ur ett miljöperspektiv är den cirkulära 
illustrationen ideal för logistiken då inget är förbrukat vid slutet av pilen utan kan återvinnas 
och användas igen. Returflöden skapar vanligtvis problem eftersom flödet vanligtvis är designat 
åt ett håll, returflödet riskerar då att skapa problem i kedjan (Storhagen, 2011).  
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3.4.3 Fordon 

Enligt Cagliano, Carlin, Mangano och Rafele (2017) är transportsektorn en av de större källorna 
till föroreningar, i urbana områden ökar även problematiken med buller som transporter medför. 
För att effektivisera de logistiska aktiviteterna och göra dem mer miljövänliga, omarbetar före-
tag sin logistikpraxis. En godsdistribution som inte är väl optimerad för urbana områden medför 
en större negativ effekt av trängsel, CO2 utsläpp, buller och luftföroreningar. Det finns därför 
ett tydligt behov av att reducera dessa oönskade effekter samtidigt som transporternas rörlighet 
i det urbana området upprätthålls (Cagliano, Carlin, Mangano, & Rafele, 2017). 

För att reducera de negativa effekterna som logistikaktiviteterna medför kan en övergång till 
mer miljövänliga fordon och transportsätt genomföras. För att kunna implementera denna över-
gång måste företag kunna se fördelen med att integrera miljöproblemen till deras affärsstrate-
gier. Dessa fördelar kan exempelvis vara skattemässiga incitament eller att hybrida och elekt-
riska fordon slipper att betala vägavgifter. Det mest effektiva sättet för att öka användarbasen 
av miljövänliga fordon är dock statliga subventioner vid investeringen av dessa (Cagliano, 
Carlin, Mangano, & Rafele, 2017). 

Användandet av miljövänligare fordon är väldigt viktigt för att kunna reducera utsläppen i ur-
bana områden, speciellt med tanke på att last mile är ett av de mest förorenande segmenten i en 
försörjningskedja. Olika typer av miljövänliga fordon har funnits tillgängliga i över ett århund-
rade, men på grund av en del historiska faktorer har marknaden av dessa förblivit låg. På senare 
tid har dock populariteten för hållbarhetsfrågorna ökat vilket har lett till ekonomiska och ope-
rativa incitament för att göra miljöfordon billigare (Cagliano, Carlin, Mangano, & Rafele, 
2017).  

Året 1997 efter Kyotoavtalet undertecknats, började de europeiska regeringarna att framhäva 
diesel som det önskade drivmedlet istället för bensin. Anledningen till varför regeringarna för-
sökte få konsumenter att köpa dieseldrivna fordon var för de reducerade CO2 utsläppen i jäm-
förelse mot bensindrivna fordon (Petzinger, 2018).  

Diesel och bensin som utvinns ur råolja, behöver ersättas med mer hållbara alternativ för att 
hantera framtidens energibehov. Ett av de alternativa drivmedlen som framhålls av Sendilvelan 
och Bhaskar (2017) är Biodiesel som utvinns från växtriket.  Flera experiment har genomförts 
för att möjliggöra användandet av biodiesel i vanliga dieselmotorer utan några större modifi-
kationer av motorn. Användandet av biodiesel medför en reduktion av kolmonoxid (CO), 
kolväten (HC,), svaveldioxid (SO2), CO2 och PM jämför med vanlig diesel (Sendilvelan & 
Bhaskar, 2017). Biogas kan även används som drivmedel och reducerar utsläppen ytterligare 
men riskerar vid läckage att läcka ut metangas som påverkar växthuseffekten mer än CO2 
(Papacz, 2011). 

 

 



   
 
 

40 
 
 

Namn effekt Källa 

Kolmonoxid 
(CO) 

Giftigheten i gasen beror på att det är ca 
250 gånger lättare för hemoglobinet att 
binda och transportera än syre, detta kan 
leda till att kroppen kan drabbas av sy-
rebrist om för mycket av gasen andas in.  

(Persson & Elding, 2019) 

Svaveldioxid 
(SO2) 

 Svaveldioxiden som släppts ut i luften 
oxiderar och bildar svavelsyra vilket bi-
drar till försurning. 

(Naturvårdsvärket, 2018) 

Kolväten (HC) 

Det finns olika former av kolväte till ex-
empel metangas, vilket bidrar till växt-
huseffekten.  

 (Nationalencyklopedin, 2019) 

Mikropartiklar 
(PM) Kan kopplas till astma och cancer. 

 (Yanity, 2019) 

Koldioxid  
(CO2) 

Gas som bidrar till växthuseffekten som 
medför klimatförändringar.  

(Globalis, 2019)  

Tabell 2 över några av utsläppens effekter, skapad av Ludvig Vall och Nils Cholat 

 
Den mest miljövänliga formen av drivmedel enligt flera nationella myndigheter är el, el-fordon 
har inga direkta utsläpp och har potentialen till att ta bort transportsektorns CO2 utsläpp. Ben-
nett och Vijaygopel (2018) och Cagliano, Carlin, Mangano, och Rafele (2017) argumenterar att 
det finns flera fördelar med elfordon utöver reduktionen av skadliga emissioner. Dessa fördelar 
kan exempelvis vara högt vridmoment vid lågt varvtal, lägre underhållskostnad då en elmotor 
består av ett mindre antal rörliga delar och lägre bullernivå. 

Elfordon har inte bara fördelar jämfört mot traditionella drivmedel utan även flera nackdelar, 
några exempel på nackdelar är det högre inköpspriset, den reducerade räckvidden och ett be-
gränsat antal laddstationer (Bennett & Vijaygopel, 2018).  

Trots nackdelarna uppmanar brittiska myndigheter konsumenterna till att köpa elbilar (Bennett, 
R., & Vijaygopel, R.,2018). Enligt Vinkhuyzen (2019) beror det höga inköpspriset hos elbilar 
mycket på kostanden för drivlinan och batteriet. Vinkhuyzen (2019) redovisar data som visar 
att kostanden är på nedgång i takt med att energidensiteten ökar på en årlig basis. Denna ut-
veckling kan exempelvis ses i att den första tunga lastbilen med 100 procentig eldrift lanserades 
av Volvo 2019 med en räckvidd upp till 300km (Vologruop, 2018). 
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3.5 Analys av teori 

 

Figur 7 Analysmodell (egenarbetad figur) 

 

 

 

 



   
 
 

42 
 
 

Författarna har byggt upp den teoretiska referensramen med målet att få tillräcklig med teori 
för att tillsammans med den insamlade empirin kunna analysera fram ett svar på studiens frå-
geställning. För att förstå och förtydliga syftet med de olika teoriinslagen kan frågeställningen 
användas om utgångspunkt.  

Vilka fördelar samt nackdelar uppkommer för de berörda intressenterna i citylogistiken vid ett 
införande av urbana konsolideringscenter? 

 
För- och nackdelarna som ska lyftas fram är för de berörda intressenterna i citylogistiken, det 
är därför viktigt att lyfta fram vilka dessa är, men ännu viktigare, vilka de berörda är vid ett 
införande av urbana konsolideringscenter. För att identifiera vilka dessa är, behövs det en för-
ståelse för vad det innebär med att använda ett urbant konsolideringscenter. Samlastningen som 
är själva huvudsyftet med ett UCC, hjälper inte bara till att identifiera intressenterna utan lyfter 
även fram vilka för- och nackdelar som uppkommer vid en samlastningslösning. För- och nack-
delarna beror sedan delvis på vilka miljöfördelar som kan uppnås, vilket i sin tur kan bero på 
valet och användningen av fordon. Dessa teoriinslag får på så sätt en huvudroll i analysen, därav 
grönmarkeringen i figur 7.  

De blåmarkerade teoriinslagen i figur 7 används mer indirekt i analysen, det som menas med 
detta är att de analyseras i efterhand utifrån de grönmarkerade inslagen. Teorin om UCC-ter-
minalen är i största grad väsentlig men själva analysen är på en mer detaljerad nivå där det är 
UCC-terminalens olika aspekter som hamnar i centrum. Den omvända logistiken lyfts fram för 
att undersöka om samlastningen via ett UCC kan effektiviseras med ett integrerat returflöde, 
det analyseras indirekt men utfallet kan ha stor påverkan på studiens resultat. Faktorerna som 
påverkar om ett UCC-projekt lyckas eller misslyckas tas med i teorin för att skapa intressanta 
och väsentliga infallsvinklar i analysen.  

De gråmarkerade teoriinslagen i figur 7 lämnas det väldigt lite utrymme för i analysen. Avsnittet 
om terminaler används mer som en viktig bakgrundsteori och analyseras inte direkt i analysen. 
Det samma gäller för kategorier för lösningar på citylogistik, denna teori används för att ge en 
förståelse för de olika lösningsalternativen för citylogistiken. Både omlastningsterminalens pla-
cering och ruttplanering är väldigt väsentliga teorier för UCC och citylogistik, de har dock fått 
väldigt lite utrymme i analysen då det saknas empiriska data på dessa delar. 
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4 Empiri 

 

 

Figur 8en visualisering av empiriuppdelningen 

 
Empirin har samlats in genom intervjuer och kompletteras med utvärderingar, slutrapporter och 
hemsidor från de berörda projekten.  Empirin är uppdelad i tre mindre delar efter varje projekt, 
där varje del har delats upp ytterligare efter om informationen är hämtad från intervjun eller 
från dokument kopplade till projekten. Intervjuerna presenteras i berättande form och blir kom-
pletterade av sekundärdata för att sedan summeras i tabell 4. Ordningen som empirin följer är 
InterCitylog, Lindholmsleveransen och Samlastad varudistribution. 

 

 

 

 

I detta avsnitt presenteras den empiriska data som insamlats från utförda intervjuer samt 
dokument kopplade till UCC-projekten. Vikten ligger på hur UCC-projekten fungerar, vad 
det är som fungerar bra och vad det är som fungerar mindre bra.  
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Personen som intervjuades från projektet InterCitylog och bidrog med primärdata var projekt-
ledaren Roland Elander. Sekundärdata som kompletterar intervjun är hämtad från projektets 
slutrapport.  

För DenCity/Lindholmsleveransen intervjuades projektledaren Louise Larsson, som låg till 
grund för den primärdata som samlades in för projektet. Sekundärdata samlades in från en ut-
värdering av Lindholmsleveransen från året 2014.  

För projektet Samlastad varudistribution intervjuades den kommunanställda logistikern Joakim 
Carlsson i Kungsbacka. En mailintervju genomfördes med Carlsson som grund till primärdata 
och sekundärdata är hämtad från kommunens hemsida.  

 

4.1 InterCitylog – Roland Elander Projektledare 

 
“InterCityLog” har valts att studeras närmare för sitt användande av mindre eldrivna transport-
fordon i Stockholms innerstad, projektet var aktivt från år 2017 till 2018. InterCityLog projektet 
samlasta gods och använde sig av omvänd samlastning för att samla in avfall för återvinning. 
Projektet använde mindre specialanpassade fordon för leverans till och från ett UCC. Samlast-
ningen har enligt projektets hemsida medfört en ökad fyllningsgrad eftersom fordonen distri-
buerar gods och hämtar återvinning under samma rutt. InterCitylogs konceptet har sedan ut-
vecklats till det kommersiella samarbetet “Älskade stad” och med stor sannolikhet kommer ett 
Intercitylog2 projekt lanseras framöver. 

Personen som intervjuades för InterCitylog var Roland Elander och jobbar på Sust (Sustainabile 
innovations) som är ett privat non-profit företag och grundades ur ett projekt av Energimyndig-
heten (som delfinanseierade InterCitylog) tillsammans med ett tio-tal stora företag. Elander har 
tidigare studerat en energitekniks linje på KTH. Efter utbildningen på KTH startade Elander en 
reklambyrå och han har till stor del varit en entreprenör i hela sitt liv och sen år 2012 har Elander 
arbetat på Sust.  Sust startades för att driva projekt inom hållbar samhällsomställning och an-
vänder sig av teknik, möjligheter och systemförändringar som de försöker implementera för att 
demonstrera skalbarhet.  Elander berättar att InterCitylog är ett bra exempel på detta, då Sust 
tog huvudmannaskapet för projektet InterCitylog som drevs tillsammans med Stockholmstad, 
Bring, Rang-sells och KTH.  

InterCitylog hade i början problem med att hitta en distributör som var intresserad av att delta 
i projektet, sökandet efter en distributör pågick i över ett års tid. Det fanns flera anledningar till 
varför flera distributörer inte valde att delta i projektet, både av logistiska (omlastning av gods 
medför ett extra hanteringssteg vilket ökar kostnaden för transporten av gods) och varumärkes-
mässiga skäl (bland annat att deras logga inte var lika synlig i staden). Elander berättar att det 
viktigaste för projekten är konsortium bildningen, hur de olika aktörerna kopplas ihop och Sust 
föredrar om det finns en entreprenör med i konsortium bildningen. I InterCitylogs fall fanns en 
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“intraprenör” i form av Erik Wastesson på Rang-Sells som enligt Elander är “... helt galen i 
elfordon...”. Om det inte fanns en eldsjäl händer inte projekt som InterCitylog, det behövs en 
vilja för att starta sådana projekt berättar Elander.  

Projektet InterCitylog använde Linde el truckar (används även på Arlanda) med specialdesig-
nade lastbärare för leverans av gods och hämtning av avfall.  Projektet innefattade inga tekniska 
innovationer utan innovationen i projektet kan istället ses i hur samlastningen genomfördes och 
hur utvecklingen av en gångbar affärsmodell byggdes upp för de inblandade aktörerna. Sam-
lastningen skedde i fastigheten Klara Zenit i Stockholms innerstad som ägs av Vasakronan, 
terminalen drevs helt av Rang-sells och Bring levererade sitt gods (post och paket) till termina-
len. Brings paket levererades tidigt på morgonen innan rusningstrafiken från Brings större ter-
minaler utanför staden med en Mercedes sprinter.  Det var Brings gods som styrde hur rutten 
planerades då Brings gods skulle vara levererat innan kl. 10, vilket medförde att hämtningen av 
återvinning kom i andra hand.  På terminalen omlastades Brings gods och godsinformationen 
fördes in i Rang-Sells system. Elander nämner även att samlastningen gav positiv feedback från 
kunderna då det var samma person som lämnar paket och hämtar återvinning. Detta resulterade 
i mindre spring vilket gjorde att de mottagande kunderna kunde lägga mer tid på sig egen verk-
samhet. 

Användandet av eldrivna fordon beräknar deltagarna i InterCitylog ha reducerat energiåtgången 
och utsläppen med cirka 80 procent på hämtningen av återvinningsmaterial jämfört med innan 
projektet startades.  Idag finns det ingen data på hur mycket energi eller utsläpp som reducerats 
för paketleveranserna, då Bring inte deltog från starten av projektet fanns inte deras data till-
gänglig. Elander berättar att han hoppas att ett InterCitylog 2 kommer att genomföras där data 
från Bring kommer att vara tillgänglig i projektet och där ännu mindre fordon kommer att an-
vändas, till exempel cyklar och mopeder. InterCitylog2 projektet kommer att försöka använda 
fordon under 210cm för att kunna köra ner i parkeringsgarage och leverera till kunder samt 
hämta avfall som sorterats upp i mindre avfallskärl.  Elander berättar att de förmodar att inter-
citylog 2 projektet kommer reducera energi och utsläppen med ytterligare 10 procent. Elander 
berättar att de mindre fordonen kommer att minska personalbehovet och minska trängseln. 
 

Bring och Rang-Sells beskriver enligt Elander sitt deltagande i projektet som hållbart ur ett 
ekonomiskt perspektiv, Elander förtydligar detta med att " dom har nog kommit fram till att det 
är avgjort inte dyrare, så att det är samma pris eller billigare". Elander fortsätter berätta att om 
projektet redan går jämnt ut när det körs kommersiellt på tre postnummer, så finns det stora 
möjligheter till att projektet kan bli mer lönsamt när det skalas upp. 

Några av problemen med InterCitylog var ruttplaneringen, kostnaden för att driva ett UCC och 
bristen av ett IT-system. Det fanns inget utvecklat IT-system som hanterade ruttplaneringen 
utan ruttplaneringen baserades på excel-listor och chaufförernas lokalkännedom. Elander näm-
ner att behovet av en bra IT-plattform är viktigt för att ett UCC projekt ska lyckas. 



   
 
 

46 
 
 

Elander berättar sedan om en ny hållbar stadsdel som är under uppbyggnad i Stockholm med 
namnet Djurgårdstaden.  Elander anser att upphandlingen för transporter till den nya stadsdelen 
baseras på fel nyckeltal, nyckeltalen som ansågs viktiga i samband med upphandlingen av trans-
porter var krona per körd kilometer. Elander utvecklar genom att exemplifiera en metod som 
kan användas för att vinna upphandlingen,  

“det vill säga tar du den gammal rostig mercedes sprinter utan rening och kör omkring med ett 
par paket eller lite återvinning så vinner du den upphandlingen. Vilket är en jäkligt ohållbar 
lösning.” 
 
Ett mer hållbart nyckeltal att använda vid upphandlingen är fyllnadsgraden per km och ge ett 
pris på det. Det handlar om att se lastbäraren som en resurs som ska utnyttjas maximalt, tyvärr 
är vi inte där än, det behövs nya nyckeltal berättar Elander. 

 

Figur 9 bild på trucken och lastbäraren från InterCitylog, bilden är hämtad från InterCitylog slutrapport. 

 

4.1.1 InterCitylog Slutrapport 

I slutrapporten från InterCitylog framkommer det användandet av mindre elfordon medfört 
flera sekundera effekter, enligt slutrapporten har stadsmiljön blivit bättre ur ett “levandestads 
perspektiv”. Antalet kunder för projektet var 40 stycken fördelat på 11 fastigheter och antalet 
stopp till dessa fastigheter reducerades från 37st till 26st i veckan för avfallshämtningen. An-
vändandet av mindre elfordon med en lägre maxhastighet har bidragit till en ökad framkomlig-
het och en ökad trafiksäkerhet eftersom fordonen behöver mindre yta och har en lägre maxhas-
tighet. 

Emissionerna som traditionella fordon medför har till stor del försvunnit från projektområdet 
eftersom de ersatts med elfordon.  Emissionerna delar slutrapporten upp i avgasemissioner och 
bulleremissioner, avgasemissionen består av CO2, NOx och mikropartiklar som är skadliga för 
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naturen och människan. Enligt slutrapporten förbrukade baklastaren 338kwh/dag vilket ger 98 
kilogram CO2e. I slutrapporten omvandlas det totala CO2 utsläppen till utsläpp per kilogram-
återvinning, vilket resulterar i 50g CO2 per kilo återvinning för traditionella fordon. För de nya 
elfordonen hamnade siffran på 13,4g CO2 per kilo återvinning, vilket visar på en minskning 
med 36,6g CO2 per kilogramåtervinning. 

I slutrapporten framkommer det att ett flertal forskningsprojekt med UCC har genomförts både 
internationellt och i Sverige, många av dessa har dock lagts ner då kostanden för omlastnings-
terminalen blev för hög. Kostnaderna som slutrapporten beskriver är bemanning och hyra, vil-
ket är kostnader som ingen av parterna i projektet ansvarat för. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.2 Lindholmsleveransen – Louise Larsson Projektledare 

“Lindholmsleveransen” är en del av “DenCity” och är ett UCC för distribution av gods och 
avfallshantering- inom campus Lindholmen. Terminalen är intressant för rapporten då termina-
len är ett UCC och enligt utvärderingen som genomfördes år 2014 är terminalen nästintill själv-
försörjande. Projektdelen Lindholmsleveransen startades år 2006 som EU-projekt och fokuse-
rade på att reducera antalet transporter inom området för Lindholmsleveransen för att öka tra-
fiksäkerheten då det finns flera skolor i området. Projektet har till året 2014 reducerat antalet 
tunga transporter från 85 stycken till 10 i veckan vilket har medfört att körsträckan med tunga 
fordon reducerats med 248mil per år. Lindholmsleveransen betalar ingen markhyra utan får den 
gratis av Älvstranden, Larsson beskriver detta som att det är: “Älvstranden som äger marken 
och i dagsläget tar vi inte ut någon hyra, så den får de gratis. Men det är ju inte så att vi skjuter 
in pengar, utan snarare inte tar ut någon hyra.” 

 

Louise Larsson arbetar på Älvstranden utveckling som projektledare och har arbetat där sen år 
2017, innan Larsson började på Älvstranden studerade hon till civilingenjör i arkitektur. Året 
2015 gick Älvstranden med i projektet DenCity i samband med att arbetet med förstudien inle-
des, 2016–2018 pågick steg två av projektet och under 2019–2020 pågår den sista fasen av 
projektet.  

Lindholmsleveransen är ett UCC som befinner sig på campus Lindholmen och var från början 
ett projekt som drevs av Chalmers fastigheter med projektnamnet Start. När projektet var ge-
nomfört öppnades terminalens drift upp för nya externa aktörer, för att driva terminalen i kom-
mersiellt syfte. Idag är det ett fastightsskötarbolag som driver terminalen berättar Larsson och 
det är Älvstranden, trafikkontoret och Kretslopp och vatten i Göteborg som i egenskap av att 
vara kommunala enheter har ansvarat för upphandlingen av terminalen.  Kretslopp och vatten 
ansvarar för hushållsavfall i Göteborg och hanterar stadens avfall vilket gör det väldigt svårt 
för dem att outsourca avfallshanteringen på en mindre extern aktör. För att outsourcingen av 
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avfallshanteringen ska fungerar krävs det någon form av samverkan mellan den mindre aktören 
och Kretslopp och vatten. Larsson berättar att Älvstranden idag har ett väldigt bra samarbete 
med trafikkontoret i Göteborg samt med kretslopp och vatten i Göteborg. 

      
Larsson berättar att majoriteten av kunderna till terminalen driver utbildningsverksamheter, till 
exempel grundskolor och gymnasieskolor. Skolorna använder inte alla tjänster som Lind-
holmsleveransen erbjuder, utan endast avfallstjänsterna. I Mars 2019 var Lindholmsleveransen 
väldigt uppdelad då olika kunder använde olika tjänster som Lindholmsleveransen erbjöd. To-
talt består kundbasen av nio kunder men det arbetas med att expandera terminalen och öka 
antalet kunder. Ett ökat kundantal underlättar för den sköra affärsmodellen att gå ihop och re-
ducerar “värdet av varje kund”.  

För godsleverser använder godsköparen terminalen som en CO/adress dit godset levereras för 
att sedan köras ut med ett mindre och smidigare elfordon. Det mindre elfordonet bidrar med 
reducerad bullernivå och en stor reduktion av avgasemissioner. Larsson berättar att terminalens 
kunder generellt sett är väldigt nöjda med tjänsterna som terminalen erbjuder trots att vissa 
kunder upplevt att informationen vart bristfällig vid några driftstörningar.  Larsson berättar att 
kommunikationen som sker mellan kund och driftpersonal sker direkt via telefon då det i nulä-
get rör sig om en så pass liten verksamhet. I framtiden tror Larsson att i samband med att ter-
minalens användarbas växer, kommer informationen öka som kunderna och personalen behö-
ver hantera vilket kan bli svårt om informationen inte finns i något system. Därför ser Larsson 
användandet av en mobil app som ett steg i terminalens utveckling, där kunderna får aviseringar 
och kan beställa tilläggstjänster. 

  Kunderna berättar enligt Larsson att de det har svårt att gå tillbaka till hur det var innan termi-
nalen infördes, mycket på grund av hur området har utvecklats.  Områdets ytor har utvecklats 
för att användas av människor i stället för tunga transporter, vilket leder till att framkomligheten 
för tunga transporter minskat. Larsson berättar att områdets utveckling visar att lösningen med 
terminalen har fungerat bra men även att det fortfarande finns rum för förbättringar. Larsson 
fortsätter berätta att även transportörerna är “tacksamma” för att de kan lossa sitt gods på ter-
minalen istället för att behöva köra in i det tätbebyggda området.  

Ett problem som Larsson nämner med terminalen är den ökade hanteringskostnaden av gods i 
form av omlastning, distribution och kostnader för den ökade servicenivån.  Då den ökade kost-
naden är ett problem för flera mindre verksamheter och privatpersoner blir det svårt att expan-
dera Lindholmsleveransen till dessa marknader. Larsson fortsätter berätta att det är ett dilemma 
med att jämföra kostnader mot nyttorna som skapas.    
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4.2.1 Terminalen enligt utvärderingen år 2014 

På terminalen samlastas det inkommande godset (upp till två EU-pall per sändning) till området 
Campus Lindholmen för att sedan distribueras med ett mindre elektriskt fordon, för utkörning 
samma dag fördelat på två tillfällen. Avfallshanteringen på Lindholmsleveransen tar hand om 
vanligt förekommande avfall men hanterar inte gorvavfall och kemikalier, avfallet mellanlagras 
på terminalen för att sedan upphämtas av Kretslopp och vatten. Terminalen hanterar standardi-
serade avfallskärl på 140-660liter, en grov uppskattning av Kretslopp och Vatten visar att 
kostanden för hushållsavfall reducerats med 180 000 kronor per år tack vare terminalen. 

 Enligt ett par kunder har sorteringen av avfall underlättats på grund av terminalen, enligt ut-
värderingen som kom år 2014 beräknas terminalen ha ökat sorteringsgraden med tio procent. 
Ökningen tros bero på mer lättillgänglig sortering och bättre rutiner, rapporten beräknar att 
utsläppen för glas, papper och plast har minskats med 6,8 ton beräknat på den insamlade mäng-
den år 2013.  År 2014 hade terminalen 2,5 personer terminalen som arbetsplats enligt utvärde-
ringen, den lilla personalstyrkan bidrar till att personalen lättare blir igenkänd av kunderna och 
detta skapar en trygghet för kunden som slipper att flera okända springer på arbetsplatsen.   

I samband med utvärderingen genomfördes en sammanställning av terminalens framgångsfak-
torer. Enligt utvärderingen har framgångsfaktorerna varit stöd från lokala myndigheter, en 
snabbt genomförd etableringsfas och en god ökning av kundbasen. Faktorerna har i sin tur lett 
till att terminalen snabbt kunde uppnå en ekonomisk lönsamhet enligt utvärderingen. 

Som Larsson nämner har terminalen flera tilläggstjänster men terminalen delar inte kostnaderna 
för sina tjänster, vilket försvårar det för kunderna att se om kundens kostnader har ökat sedan 
införandet av terminalen. Två av kunder har angett att deras kostnader för paket och avfall har 
ökat    

Tjänst Koldioxid Partiklar Fordonsrörelser med tunga lastbilar 
Post och gods 810kg/år 25 g/år  Från 73 till 5 per vecka 
Avfall 300 kg/år 19 g/år från 12 till 5 per vecka 
Totalt 1110 kg/år 44 g/år från 85 till 10 per vecka 

Tabell 3, värden är hämtad från utvärderingen 2014 och visar hur mycket terminalen bidragit till reduktionen av CO2, PM 
och fordonsrörelser  
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4.3 Samlastad varudistribution – Joakim Carlsson Logistiker  

Året 2012 kom ett uppdrag från kommunstyrelsen i Kungsbacka; att genomföra en förstudie 
med syftet att ta fram ett beslutsunderlag för att eventuellt införa samordnad varudistribution 
inom kommunen. Motivet till förstudien grundades på att det var många transporter till varje 
arbetsplats i kommunen vilket var en stor belastning på miljön, bland annat i form av koldiox-
idutsläpp. Åren 2014 beslutades införandet av samordnad varudistribution i Kungsbacka kom-
mun där den förväntande nyttan i första hand var att minska utsläppen för de kommunala trans-
porterna till verksamheter. Samordningen förväntades även skapa en positiv miljötrend i sam-
hället, där kommunen varit med och stärkt sin miljöprofil. Införandet av projektet startade år 
2016 av aktörerna Kungsbacka kommun och Postnord (Siljedahl & Lundström, 2017).  

Kontaktpersonen till projektet heter Joakim Carlsson och arbetar som logistiker inom livsme-
delsgrossistsidan för Kungsbacka kommun. Carlsson beskriver att det var skarpa direktiv med 
förstudie 2012 som sedan ledde till ett beslut 2014, upphandlingen och själva driften av termi-
nalen startades 2016. Carlsson berättar att projektet är ramfinansierat och inte självförsörjande 
till 100 procent vilket han förklarar är väldigt svårt att uppnå. Med ramfinansiering menar Carls-
son att det är ett förutbestämt antal kronor som Samlastad varudistribution beräknas kosta per 
år och denna peng avsätts i budgeten för att driva verksamheten. Driften av terminalen citerar 
Carlsson som “bra” och den sköts och ägs av Postnord. Terminalen är positionerad på Maga-
singatan i Kungsbacka, Carlsson beskriver att valet av terminalen grundades på viljan att “ha 
en central position för kortast körsträckor mm”. Antalet mottagande verksamheter som är an-
slutna till samlastningen beskriver Carlsson vara cirka 500, där fordonen som används för dis-
tributionen är 3 stycken 100 procent fossilfria 18 tons biolastbilar. Fyllnadsgraden på bilarna 
som lämnar distributionscentret citerar Carlsson vara “typ 100 procent” och han beskriver att 
bilarna delar på bördan för att köra så optimalt som möjligt. Metoden för att skapa körrutter 
utgår enligt Carlsson från fasta slingor för att uppnå den kortaste och mest effektiva körsträckan, 
slingorna är “behovsprövade och justerade manuellt för att fungera optimalt”. Han berättar att 
det är ca 3100–3200 ton varor per år som körs ut över hela kommunen, där majoriteten av 
verksamheterna befinner sig inom Kungsbacka tätort.  

Vid en fråga om vilka fördelar som projektet tänkt uppnå och vad som faktiskt har uppnåtts, 
beskriver Carlsson tre påverkade områden. De tre områdena som han beskriver är: bättre miljö, 
ökad trafiksäkerhet och lättare för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud, Carlsson 
staterar att samtliga är uppnådda. Med bättre miljö menar han på att det är färre transporter 
vilket leder till mindre utsläpp och färre lastbilar på gatorna. Vidare förklarar Carlsson att pro-
jektet har resulterat i en kraftig minskning av antalet transporter till deltagande verksamheter, 
“i snitt en fjärdedel av vad vi hade innan samlastningen sett över hela kommunen. Vissa verk-
samheter ännu större”. Detta i samband med en ökning av godsmängd på ca 2–3 % per år. 
Avslutningsvis nämner Carlsson att feedbacken från kunderna som använder servicen är över-
vägande positiv.  
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Carlsson nämner även på Kungsbacka kommuns hemsida att “Vi har kunnat se att många i 
köken uppskattar det nya sättet att arbeta. Varorna kommer samlade, på förutbestämda tider 
och det blir färre avbrott i arbetet. Personal i småskaliga kök säger att det är lättare att planera 
och beställa färskvaror nu när de inte behöver tänka på kravet från leverantörer om orderns 
minsta värde för utkörning” (Kungsbacka kommun, 2017). 

 

4.4 Sammanställning av datainsamling  

 
 Intercity 

(Stockholm) 
Dencity/Lindholmsleve-
ransen 
(Göteborg) 

Samordnad varudistribut-
ion (Kungsbacka) 

Projektstart 2017  2006 2012 

Aktörer Rang-Sells, Bring, 
Wasakronan, Sust, 
KTH och Stock-
holm Stad 

Älvstranden, externt före-
tag som ansvara för driften 
av terminalen, Trafikkon-
toret Göteborg och Krets-
lopp och Vatten Göteborg 

Kungsbacka kommun och 
Postnord 

Omlast-
ningscen-
tralens po-
sition 

Klara Zenit 
(Stockholm) 

På campus Lindholmen 
(Göteborg) 

Magasingatan (Kungs-
backa) 

Ägarskap 
av omlast-
ningscen-
tralen 

Lokalen ägs av 
Wasakronan 

Älvstranden äger fastig-
heten 
 

Postnord 

Initial pro-
jektfinan-
siering    

Energimyndig-
heten 

Vinnova för DenCity och 
EU-stöd för projekt 
START 

Kommunen 

Subvent-
ioner  

Energimyndig-
heten delfinansi-
erade inledningen 
av projektet 

Betalar ingen hyra för lo-
kalen 

Ramfinansiering  

Självförsör-
jande? 

Ja Ja Nej 
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Vem beta-
lar för 
tjänsten 
som er-
bjuds?  

Fram kommer inte Kunderna betalar en 
klumpsumma för tjäns-
terna 

Kommunen betalar för de 
kommunala verksamhet-
erna 

Antal kun-
der 

40 st 9 st (med utbildningsverk-
samhet 2014) 

Ca 500 mottagande verk-
samheter 

Godshante-
ring i cen-
tralen 

Paketen från bring 
ankommer tidigt 
på morgonen och 
körs ut innan kl 10  

Paketen samlastas för leve-
rans samma dag 

Ingen information/Post-
nord driftar terminalen 

Hämtning 
av återvin-
ning för 
lagring 

Hämtas från 
mindre stationer 
för samlastning på 
Zenit 

Hämtas hos kunder för 
samlastning på terminal 

Ingen 

 
Fordon för 
utkörning 
av gods 

 
Elfordon 

 
Elfordon 

Biogas 

Reducerat 
antal for-
don i pro-
jektområdet 

Ja Ja Ja 

Transport 
reduktion 

37 stopp blev 26  Med 13 procent för stads-
leveransen 

Ca 25 procent minskning 
av transporter i hela kom-
munen 

Projekt-
mål?  

• Reducerad 
trängsel.  

• Undersöka 
hållbara 
lösningar 
för eko-

• Minska buller  
• Mindre trängsel  
• Reducering av 

skadliga ut-
släpp  

• Öka trafiksäker-
heten 

• Bättre miljö 
• Ökad trafiksäkerhet 
• Lättare för mindre 

lokala leverantörer 
att lämna anbud 
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nomi, ut-
släpps och 
energi.  

• Möjlig 
energief-
fektivise-
ring och en 
minskning 
av fossilt 
bränsle 
samt dess 
utsläpp. 

 

 

Metod för 
att skapa 
rutter 

Excel-listor med 
lokalkännedom 

 Saknas information - två 
utkörnings tillfällen 

Fasta behovsprövade 
slingor 

Vilka in-
formations-
stöd an-
vänds? 

Inget, behöver ut-
veckla ett IT-sy-
stem 

Inget men arbetas på i 
DenCity projektet 

Information saknas 

Hämtning 
av återvin-
ning från 
terminal 

Zenit används för att 
samlasta avfall för 
att sedan hämtas 
med ett större fordon 
av Rang-Sells 

Mellanlagring på termina-
len för att sedan hämtas av 
Kretslopp och Vatten Gö-
teborg 

Ingen 

Tabell 4. Summering av empirin 
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5 Analys 

        

                 

 

Figur 10 Visar hur empirin och den teoretiska referensramen kopplas ihop i analysen (egen)   

 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin tillsammans med den teoretiska referens-
ramen. Analysen är uppbyggt för att följa en röd tråd och har delats in under relevanta 
rubriker för att föra resonemang. I slutet av avsnittet presenteras en diskussion av analysen. 
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5.1 Förtydligande av för- och nackdelar 

Det som definieras som fördelar i analysen är de aspekter som på något sätt minskar de nega-
tiva externa effekterna som logistikaktiviteterna medför. Fördelarna kan även vara aspekter 
som på något sätt gynnar intressenter.  

Nackdelarna kan definieras som oönskade sekundära effekter som kan uppkomma vid införan-
det av en aktivitet som syftar till att skapa en fördel. Nackdelarna kan även vara aspekter som 
har en direkt negativ påverkan på intressenterna.  

 

5.2 Samlastning 

Samlastning är själva huvudsyftet med att använda ett UCC. Fyllnadsgraden har en direkt på-
verkan på miljön då ett högre kapacitetsutnyttjande och en högre fyllnadsgrad medför färre 
fordonskilometrar. I 3.3.1 hänvisas det till en studie som visar på att ett samarbete med sam-
lastning kan resultera i en 20–25 procent reduktion av fordonskilometrar. I projektet Lind-
holmsleveransen konstaterar Larsson att samlastningen mellan projektets start (2006) och 2014 
reducerade antalet tunga transporter från 85 till 10 stycken i veckan och fordonskilometrarna 
minskade med 248 mil per år. I projektet Intercitylog rapporterar även Elander att antalet fordon 
som krävs reducerats och fyllnadsgraden höjts då två olika aktörer samlastar gods och återvin-
ning. Carlsson berättar att i projektet Samlastad varudistribution har samlastningen bidragit 
med en reduktion av transporter inom Kungsbacka kommun med cirka 25 procent. Reduktionen 
av körsträckorna och antalet fordon som Elander, Larsson och Carlsson nämner frigör utrymme 
för persontransporter. 

För projektet InterCitylog lyfter Elander fram den nyutvecklade lastbäraren som en nyckel till 
att effektivisera samlastningen. Lastbäraren möjliggjorde för Bring och Rang-sells att kombi-
nera sina rutter istället för att köra två separata, en för paketdistribution och en för återvinning. 
I avsnitt 3.4.2 benämns det att ett samarbete med omvänd distribution mellan flera aktörer är 
svårt att skapa, dock lyckades InterCitylog skapa ett sådant samarbete. Detta medförde att bara 
ett fordon behövdes användas i en rutt och fyllnadsgraden ökade markant och det totala antalet 
stopp minskade från 37 till 26 stycken. Gällande projektet Samlastad varudistribution i Kungs-
backa uppger Carlsson att fyllnadsgraden på lastbilarna som lämnar omlastningscentralen är 
“typ 100 procent”. Den höga fyllnadsgraden resulterade i en minskning av antalet transporter, 
i snitt en fjärdedel mindre än vad som tidigare använts. Den nästan 100-procentiga fyllnadsgra-
den är dock baserad på transporter från distributionscentret och inte tillbaka. Om projektet sam-
lastad varudistribution inför omvänd distribution kan antalet transporter reduceras ytterligare 
då flera rutter kan slås samman. I utvärderingen av Lindholmsleveransen 2014 beräknar Krets-
lopp och Vatten Göteborg ha reducerat sin kostnad av hämtning av avfall med 180 000 kronor 
per år på grund av Lindholmsleveransens omvända distribution. Detta i samband med vad som 
nämns i 3.4.2 illustrerar dels den möjliga logistiska och även den ekonomiska förbättringspo-
tentialen för projektet samlastad varudistribution. 
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Genom att använda ett UCC för att konsolidera varor till ett urbant område möjliggörs utnytt-
jandet av stora fordon utanför det urbana området. Efter konsolideringen på ett UCC kan mindre 
och mer miljövänliga fordon användas för distribution till och i innerstaden. Som beskrivs i 
3.3.3 kan detta leda till att de negativa aspekterna som större transporterna medför i städer kan 
undvikas. Som Larsson påtalade har trafiken på campus Lindholmen minskat markant på detta 
sätt, vilket är en stor fördel då det är många fotgängare som rör sig på området. Som Larsson 
också rapporterar har området utvecklats för att sätta invånarna i fokus istället för att optimera 
framkomligheten för tunga transporter. De tunga transporterna levererar istället sitt gods till 
UCC-terminalen som sedan distribuerar vidare godset med mindre elfordon. UCC-terminalen 
har på så sätt bidragit till att området har kunnat utvecklas utan att behöva ta hänsyn till tunga 
transporter. 

 

5.3 Samlastningens utmaningar 

Som det beskrivs i avsnitt 3.3.2 finns det alltid direkta kostnader med att använda en terminal. 
Elander, Larsson och Carlsson nämner att det är svårt att få ett UCC att bli självförsörjande och 
därmed väga upp de ekonomiska kostnaderna som ett extra hanteringssteg medför.  Elander 
nämnde även att den extra kostnaden som uppkommer vid omlastning på ett UCC var en an-
ledning till att distributörer valde att inte delta i projektet. Detta påvisar hur viktigt det är att 
visualisera fördelarna med att använda ett UCC för samlastning. Om distributörerna inte kan se 
några fördelar så finns det ingen anledning för dem att delta. Utöver logistiska anledningar 
nämner Elander att synligheten av det egna varumärket kan vara en anledning till varför företag 
inte vill delta i ett samarbete med ett UCC. Transportföretag som idag levererar med egna bilar 
direkt till kunder förlorar både kundkontakten och reklammöjligheter då deras logga tappar 
närvaro i staden.    

 
Som det nämns i 3.3.5 har valet av den geografiska positionen stor betydelse för vilka distri-
butionsfordon som kan användas. Det är därför viktigt att ta med alla aspekter vid beslutsfat-
tandet av var terminalen ska vara placerad då avståndet kan avgöra vilka fördelar som kan upp-
nås. Samlastningsprojektet i Kungsbacka har ett geografiskt stort distributionsområde vilket 
medför att räckvidden för de valda fordonen får en avgörande roll. Carlsson berättar även att de 
använder tre tunga lastbilar för distributionen vilka enligt avsnitt 3.4.3 först fanns i 100 procent 
eldrift 2019. I projekten InterCitylog och Lindholmsleveransen låg terminalerna tillräckligt nära 
distributionsområdet för att elfordon kunde användas optimalt. Men som det nämns i 3.3.4 skri-
ver så är det även viktigt att veta att området som UCC-terminalen är placerad i kan uppleva en 
ökad trafik. 
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5.4 Fordon och miljö 

 
Godstransporter i urbana miljöer står för 6–18 procent av de totala transporterna och 21 procent 
av det totala CO2-utsläppen samt upptar 30 procent av vägnätet enligt avsnitt 3.2.2. Detta visar 
förbättringspotential som finns. För att reducera utsläppen som uppkommer i samband med 
transporter i urbana miljöer använder InterCitylog (Elander) och Lindholmsleveransen (Lars-
son) elfordon. Elfordonen medför inga direkta utsläpp i de urbana miljöer som de används, men 
det är viktigt att veta att om elen inte producerats på ett hållbart sätt, har utsläppen bara förflyt-
tats geografiskt.  Elfordonens “noll utsläpp” medför att de får köras i de miljözoner som plane-
ras att införas. 

Ett av de större hindren för elfordon är den begränsade räckvidden och transportvolymen, som 
nämns i 3.4.3 kan den begränsade räckvidden medföra problem för transportörerna med tanke 
på hur mycket en lastbil är i drift under en arbetsdag.  Ett exempel på när räckvidden spelar en 
avgörande roll är för projektet samlastad varudistribution, då det geografiska området är stort 
krävs det att distributionsfordonet har en längre räckvidd. 

Projekten InterCitylog och Lindholmsleverensen använde mindre elfordon för att samla in av-
fall, men för att transportera bort avfallet från terminalerna användes tunga icke-eldrivna fordon 
vilket visar det finns utrymme för att reducera emissionerna ännu mer. Emissionerna från tunga 
dieseldrivna fordon som tas upp i avsnitt 3.4.3 kan medföra direkt skada på invånarna i städerna. 
Reducering av de farliga utsläppen berättar Larsson, Elander och Carlsson var ett av målen med 
projekten. För att reducera utsläppen valde InterCity och Lindholmsleveransen att använda el-
fordon. Elander nämner att projektet InterCitylog har reducerat energiåtgången och utsläppen 
med 80 procent vilket med säljstarten av tunga ellastbilar kan öka den framtida reduktionsmöj-
ligheten ytterligare. 

Från InterCitylogs slutrapport hämtas data på hur mycket CO2-utsläppen reducerats för hämt-
ningen av avfall, från 50 gram CO2 per kilogramåtervinning till 13,4 gram. I utvärderingen av 
Lindholmsleveransen från 2014 finns det data som visar på hur mycket CO2- och PM-utsläpp 
som terminalen bidragit med att reducera i området, CO2-utsläppen har minskat med 1110 ki-
logram per år och PM-utsläppen har minskat med 44 gram per år. Utvärderingen av Lind-
holmsleveransen och slutrapporten för InterCitylog utelämnar data på flera av de farliga äm-
nena som fossildrivna transporter medför, exempelvis CO, SO2 och HC. Som det nämns i 3.4.3 
försvinner utsläppen av PM, CO2, CO, SO2 och HC med 100 procent eldrivna fordon, vilket 
som nämnts är det drivmedlet som används för projekten InterCitylog och Lindholmsleveran-
sen. Larsson nämner att det i distributionsområdet för Lindholmsleveransen finns flera skolor 
och för att minska elevernas och andra personers exponering för dessa skadliga ämnen är an-
vändandet av elfordon det mest optimala.  

Då elfordon har visat sig vara ett grönt alternativ till de traditionella fordonen är det viktigt att 
veta att det inte alltid behöver vara det bästa alternativet vid valet av fordon för ett UCC. Som 
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det nämns i 3.5.5 bör valet vara unikt anpassat för varje UCC och situation vilket stödjer vad 
Carlsson säger om Kungsbackas samlastning när det gäller användandet av tunga biogaslastbi-
lar. Då distributionen sker över ett större geografiskt område ökar problematiken med elfordo-
nens begränsade räckvidd. 

Bullernivåerna som finns i tabell 1 visar att stadstrafik kan uppnå en Db-nivå som kan vara 
direkt skadligt för mänsklig hörsel. Genom att använda tystare elfordon kan bullernivån i stä-
derna minskas, vilket i sin tur kan minska risken för hörselskador men även öka livskvalitén för 
invånarna. Den minskade bullernivån som elfordon bidrar till kan speciellt ses som en fördel i 
projektet DenCity där Lindholmsleveransen befinner sig på campus Lindholmen som är ett 
skolområde. 
Den minskade bullernivån hos elfordon öppnar även för tysta nattleveranser till butiker som 
finns i närheten av bostadsområden och kan vara en av många lösningar till citylogistiska pro-
blem. Som Elander nämner använder Bring Mercedes sprintrar för att leverera sitt gods tidigt 
på morgonen till terminalen vilket kan skapa en bullernivå som irriterar (och i värsta fall skadar) 
invånarna.  

 

5.5 Subventioner 

Som det beskrivs i avsnitt 3.3.5 är subventioner en viktig framgångsfaktor för ett UCC och 
livslängden blir ofta kort när subventionen försvinner då det anses vara för kostsamt för aktö-
rerna när det inte längre får ekonomiska bidrag från myndigheter.  

Projektet InterCitylog fick till en början subventioner i form av bidrag från energimyndigheten, 
men efter projekttiden används UCC-terminalen för kommersiell drift då det enlig Elander vi-
sade sig att UCC-terminalen inte var nämnvärt dyrare för Bring och Rang-Sells att använda. 
Detta visar att livslängden inte behöver påverkas av att subventionerna upphör men kan vara 
viktig för att initiera projektet. 

Lindholmsleveransen fick inledningsvis ekonomiskt stöd av EU och har sedan utvecklats till 
att bli självförsörjande enligt utvärderingen från 2014. Enligt Larsson tas det inte ut någon hyra 
för terminalen då det är Älvstranden (en delaktig aktör i projektet) som äger marken. Den hyra 
som Älvstranden väljer att inte ta ut kan ses som en subvention och om det tolkas på det viset 
kan det kopplas till vad som nämns i 3.3.5 om subventioners positiva inverkan på ett UCC. 
Larsson är noga med att påpeka att det inte är en subvention då Älvstranden inte “skjuter in 
pengar utan snarare inte tar ut någon hyra”.    

Samlastad varudistribution är och har varit ramfinansierad sedan dess start 2016. Carlsson be-
rättar att det är ett förutbestämt antal kronor som Samlastad varudistribution beräknas kosta per 
år och denna peng avsätts i budgeten för att driva verksamheten. Detta förklarar varför Carlsson 
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även nämner att det är svårt att följa upp en 100-procentig självförsörjning. Denna ramfinan-
siering kan tolkas som en subvention och kan vara en stor anledning till att det i dagsläget 
fungerar, men livslängden bli kort om denna form av subvention försvinner. 

 

5.6 Intressenterna  

Citylogistik bör fokusera på intressenternas samarbete samband och konflikter, det finns olika 
tillvägagångsätt för att hantera dessa citylogistiska problem. Metoderna för ofta med sig en 
förbättring för en intressent men riskerar medföra försämringar för de andra intressenterna.  
Larsson berättar att det är ett dilemma med att jämföra kostnader mot nyttorna som skapas för 
intressenterna. Problemet som Larsson nämner är att när intressenterna tillgodoses riskerar ci-
tylogitiken att bli suboptimerad. Den suboptimerade citylogistiken riskerar att skapa flera följd-
problem för flera av intressenterna. Suboptimeringen kan ske i from av exempelvis upphand-
lingen som Elander (2019) nämner för transporter till den nya hållbara stadsdelen i Stockholm. 
Kontraktsvinnaren kunde enligt Elander (2019) fokusera på att skapa billigast möjliga transport 
genom att använda äldre fordon med hög bullernivå och mindre miljövänliga motorer. För 
transportören och myndigheten blir det en ekonomisk vinst men samtidigt påverkas invånarna 
negativt på grund av de ökade emissionerna som de mindre miljövänliga fordonen medförde.  

Den nyutvecklade lastbäraren i InterCitylog-projektet medförde att två rutter kunde kombineras 
till en för gods och en för avfallshämtning, vilket kombinerat med mindre fordon reducerar 
personalbehovet och trängseln. Det reducerade personalbehovet ses ur företagets perspektiv 
som en positiv effekt medan det ur invånarnas perspektiv är ett minskat arbetstillfälle, men 
samtidigt reduceras trängsel, vilket är positivt ur båda intressenternas perspektiv. Intressekon-
flikten belyser komplexiteten med citylogistiken som teorin, Elander och Larsson tar upp. Ge-
mensamt argumenterar de för att om citylogistiska lösningar ska fungera optimalt krävs ett hol-
istiskt perspektiv.  

  

5.6.1 Butiker/leverantörer 

Enligt Elander styrde Brings gods körrutten då deras gods behövde vara levererat innan klockan 
10 på förmiddagen. Samlastning av Brings gods genomfördes på UCC-terminalen vilket ökade 
risken för godsskador. Som det nämns i avsnitt 3.2.1 är godsskador något som riskerar att skapa 
problem mellan kunden och transportören. Enligt Larsson använder godsmottagarna på campus 
Lindholmen använde terminalen som c/o-adress för att sedan få godset levererat till den egna 
verksamheten. Larsson berättar att Lindholmsleveransens kunder har varit nöjda överlag med 
hur terminalen fungerat.  Lindholmsleveransen leverera två gånger om dagen vid specifika tider 
vilket medför att den mottagande verksamheten känner till vilka tider leveransen av godset sker 
och kan anpassa sin verksamhet efter detta. Eftersom Lindholmsleveransen agerar på ett mindre 
område med ett mindre antal kunder sker kontakten mellan UCC och mottagaren på telefon, 
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mottagaren kan då ringa direkt till driftpersonalen och därmed få information om godset finns 
på terminalen. Direktkontakten ger då kunden möjligheten till att snabbt få information direkt 
från personalen om godset ankommit eller inte. 

I projektet Samlastad varudistribution har mottagarna enligt Carlsson (2019) blivit nöjdare med 
hur leveranserna sker. Samlastning medförde att mottagarna kunde få mer frekventa leveranser 
vilket i sin tur medförde nöjdare kunder. Carlsson berättade att det för de mottagande verksam-
heterna har blivit “lättare att planera och beställa färskvaror nu när de inte behöver tänka på 
kravet från leverantörer”. Den ökade flexibilitet som UCC-terminalen medför ger kunden möj-
ligheten till att genomföra mer behovsanpassade beställningar.  

 

5.6.2 Transportörer 

Projektet InterCitylog hade svårt att hitta en distributör för ett samarbete och Elander nämner 
specifikt att det extra hanteringssteget var en stor orsak till varför distributörerna inte ville delta 
i projektet. Det extra hanteringssteget medför en extra kostnad för godset vilket kan motsätta 
transportörernas intresse för att maximera vinsten.  Som det nämns i 3.2.1 kan transportörerna 
få problem med att navigera i städer med hög trängsel, vilket kan kopplas till det som Larsson 
säger om att transportörerna är “tacksamma” över att de kan lossa sitt gods på terminalen istället 
för hos kunden. Den sista transporten av godset ställs oftast inför fler utmaningar. Då det är mer 
tätbefolkat på dessa områden ökar risken för ineffektivitet och flaskhalsar. Transportörerna som 
kör sista biten från UCC-terminalen till kunden kan använda mindre miljövänligare fordon, öka 
fyllnadsgraden, köra färre rutter och även baka in omvänd logistik för att minska risken för 
ineffektivitet. Detta kan på olika sätt ses i de tre studerade projekten. InterCitylog och Lind-
holmsleveransen använder både mindre miljövänligare fordon och omvänd logistik vilket har 
ökat fyllnadsgraden och minskat antal rutter markant. Samlastad varudistribution använder inte 
mindre elfordon men har kunnat reducera antalet rutter enormt genom den ökade fyllnadsgra-
den som samlastningen har bidragit till.  

 

5.6.3 Invånare  

Som det beskrivs i avsnitt 3.2.1 är invånare i en stad intresserade av att reducera trängsel, buller, 
trafikolyckor och miljöfarliga utsläpp. För att uppnå en reduktion av dessa krävs det dock lo-
gistikåtgärder vilket kan sätta invånarna i en intressekonflikt. Invånarna ser gärna mindre trafik 
i sitt lokala område men vill samtidigt kunna få varor transporterade för konsumtion. Som det 
beskrivs i 3.1 så är det beroendeförhållandet mellan invånarnas välfärd, logistiksystemet och 
administrationen som analyseras i citylogistiken. Invånarnas välfärd beror på så sätt av hur lo-
gistiksystemet ser ut, vilket i sin tur påverkas av de administrativa riktlinjerna som finns för den 
urbana logistiken. I projektet Samlastad varudistribution berättar Carlsson att det var skarpa 
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direktiv som initierade en förstudie som i slutändan resulterade i en projektstart. Projektet med-
förde en förändring i logistiksystemet för att minska belastningen på miljön, detta resulterade i 
en minskning av trafik på området vilket i sin tur även reducerar trängseln, bullret och risken 
för trafikolyckor. Projekten Lindholmsleveransen och InterCitylog såg även en minskning av 
trafik på området och använde dessutom elfordon som reducerar utsläppen och bullret ytterli-
gare. Invånarnas välfärd i ett urbant område är på så sätt beroende av vilka krav som ställs och 
hur logistiksystemet anpassas efter dessa. 

 

5.6.4 Myndigheter 

Om myndigheterna i en stad bestämmer att de vill reducera antalet transporter i urbana miljöer 
genom att använda ett UCC, kan de använda olika metoder för att motivera ett deltagande. 
Myndigheterna kan använda “piskan och moroten” för att motivera de olika aktörerna att knyta 
sig till UCC-samarbetet. Myndigheterna kan antingen straffa företag i form av avgifter eller 
restriktioner som påverkar leveransmöjligheterna eller ge någon form av ekonomiska fördelar 
till deltagarna. 

I de studerade projekten har olika myndigheter varit inblandade i någon form, i Lindholmsle-
veransen äger ett kommunalt bolag marken som UCC-terminalen ligger på, InterCity finansi-
erades till en början av energimyndigheten och Samlastad varudistribution startades efter poli-
tiska beslut.  Myndigheterna ska vara en neutral aktör men samtidigt uppmuntra till logistiska 
samarbeten genom olika initiativ som det nämns i 3.2.1, vilket stämmer överens med hur myn-
digheterna agerade för projekten. Det politiska beslutet för att starta samlastning i Kungsbacka 
medförde att kommunen sökte en logistiklösning vilket sedan resulterade i ett samarbete med 
Postnord som äger och driver terminalen.  

Projekten Lindholmsleveransen och InterCitylog som använder elfordon har möjlighet att leve-
rera gods till, i och från miljözoner då elfordon uppfyller kraven för att används i dessa zoner. 
Myndigheterna kan använda miljözoner för att få bort de mest miljöfarliga transporterna från 
urbana områden. Transporterna som inte får köra in i miljözonen kan då leverera till ett UCC 
som sedan kör ut godset till kunden.  
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5.7 Diskussion 

För att hantera de nuvarande och framtida problemen med urbaniseringen krävs det flera olika 
citylogistiska insatser. Citylogistiken är en viktig komponent för att få olika typer av flöden att 
flöda optimalt i en stad. En lösning för att hantera det fysiska flödet av material till och från 
urbana miljöer är att använda en UCC-terminal. En UCC-terminal används i första hand för att 
samlasta gods till urbana området och detta medför att man även kan undvika större fordon i de 
urbana miljöerna då det efter samlastningen på terminalen kan användas mindre miljövänligare 
fordon för den sista biten av transporten. På detta sätt kan flera negativa effekter undvikas i det 
urbana området, samlastningen medför en ökad fyllnadsgrad vilket resulterar i att mindre for-
don krävs för distribution av varor. Ett mindre antal fordon på vägarna har i sin tur flera positiva 
effekter i from av reducerad trängsel, buller, utsläpp och minskad risk för trafikolyckor. 

I de studerade projekten kan vi se att många positiva effekter uppnåtts med hjälp av samlast-
ningen, men vi kan även se vilka utmaningar som uppkommit för att nå dessa. En av utmaning-
arna med att samlasta gods från flera transportörer är skapa tillit mellan huvudtransportören och 
distributören av den sista biten, för när transportören lossat sitt gods på terminalen tappar de 
kontrollen över godset. Flera juridiska problem uppkommer vid en godsskada eller om en ofull-
ständig leverans levereras. Problemet är vem som står som ansvarig för det skadade godset, om 
det är transportör1, UCC-operatören eller kunden. Det är därför viktigt att på förhand bestämma 
när ägandebytet sker. Eftersom samlastningen på UCC-terminalen innebär ett extra hanterings-
steg som kostar pengar är det inte alltid lätt att hitta transportörer som är villiga att delta. Pro-
jektet InterCitylog letade i över ett års tid efter en villig transportör, vilket sedan blev Bring 
som i dagsläget är väldigt nöjda med sitt beslut att delta. Det är därför viktigt att arbeta fram en 
projektplan som tydligt visar vilka fördelar transportörer kan uppnå vid ett samarbete med en 
UCC-terminal. 

I de tre studerade projekten har fordonens fyllnadsgrad ökat markant. InterCitylog och Lind-
holmsleveransen lyckades även öka fyllnadsgraden på fordonen tillbaka till UCC-terminalen 
med ett integrerat returflöde och vi anser att detta är en fundamental del för den framtida lo-
gistiken. Vanligtvis återvänder fordonen tomma eller med låg fyllnadsgrad vilket innebär att 
dessa transporter har lågt kapacitetsutnyttjande och är ineffektiva.  

Integrationen av omvänd distribution i ett envägs flöde medför flera fördelar. Förutom att trans-
porterna har möjligheten till att både hämta och lämna gods kan de även hämta avfall.  Kombi-
nationen av distribution och omvänd distribution anser vi kan vara en möjlig framgångsfaktor 
för att ett UCC ska vara ekonomiskt hållbart. Som det nämns i teorin är subventioner viktiga 
för en UCC-terminals överlevnad och det är därför viktig att hitta och analysera flera möjliga 
inkomstkällor för att täcka upp kostnaderna när subventionerna upphör.  

Av de tre studerade projekten är det endast InterCitylog som är ekonomiskt hållbart då det inte 
får någon form av subvention och i dagsläget drivs kommersiellt under namnet Älskade stad. 
Lindholmsleveransen anser vi inte vara ekonomiskt hållbar då ingen hyra tas ut för terminalen. 
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Samlastad varudistribution är i dagsläget inte heller ekonomiskt hållbart då det är ramfinansi-
erat. De tre studerade projekten kan dock anses som lyckade eftersom de uppnått sina projekt-
mål, men det krävs att UCC-terminalen går i kommersiell drift för att livslängden inte ska bli 
kort. Detta kan ses i teorin där det tas det upp att många UCC-projekt har kort livslängd eftersom 
de inte kan gå i kommersiell drift när de initiala subventionerna försvinner. 

 

5.8 Summering av analys 

Tabell 5. Visar en summering av analysen i tabell format, skapad av Ludvig Vall och Nils Cholat 

 

Transportören Invånare         
Fördelar Fördelar         

Fjärrtransporter levererar till en plats 
Reducerad miljöpåverkan, buller 
och utsläpp     

Leverans till terminal i anslutning till bra infrastruktur Ökad trafiksäkerhet       
Intermodala transporter Reducerad trängsel       
Ökad fyllnadsgrad           
            
Nackdelar Nackdelar       
Extra hanteringssteg Ökad trafik till terminalens område   
Ökad risk för godsskador           
Förlorad kontroll över godset           
Minskad synlighet av varumärket            
Förlorad kundkontakt           
Krav på förändrat logistiksystem           
Samarbete med konkurrenter           
Butiker/mottagare Myndigheter       
Fördelar Fördelar         
Möjlighet till mer frekventa leveranser Kan medföra nöjdare intressenter   
Behöver inte anpassa beställningar efter transportbatcher Ökad livskvalité för invånarna     
Endast leveranser från en distributör  Hållbart samhälle        
Möjlighet till information om godsvolymen och när transpor-
ten kommer Mer levande städer        
UCC kan erbjuda flera olika tjänster som tilltalar butiken/mot-
tagaren Möjligheter till nytt tänk vid stadsplanering    
Nackdelar Nackdelar       
Möjlig ökad kostnad Möjlig ökad kostnad         
Dyrare/svårare med akutleveranser Subventioner        
  Hantering av intressentkonflikter     
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Samlastningen av gods och avfall medför ett reducerat antal av transportfordon i de urbana 
miljöerna vilket reducerar effekten som dessa fordon medför i urbana miljöer. Det mindre an-
talet fordon medför en naturlig reduktion av avgaser, en lägre bullernivå och reducerad trängsel. 
Dessa fördelar uppkommer i samband med att flera transporter går via ett UCC och förekommer 
även utan användningen av elfordon. Om transporterna från UCC sker med elfordon reduceras 
miljöpåverkan ytterligare vilket bidrar till mer omfattande fördelar för invånarna.   

Transportören är den intressent som riskerar att få mest nackdelar i förhållande till fördelarna. 
Flera av nackdelarna som en transportör riskerar att få bör hanteras genom att implantera tydliga 
systemgränser. Systemgränserna ska underlätta för hur godsskador och felaktiga leveranser 
hanteras, samt vart ägarbytet sker. Detta görs för att skapa en tillit mellan transportören och de 
övriga intressenterna till UCC-terminalen.  Genom att ha tydliga riktlinjer för hur tvister han-
teras kan transportörens nackdelar reduceras och därmed öka deras vilja till ett UCC-samarbete.  
De stora fördelarna för transportörer som levererar till en UCC-terminal kan vara den reduce-
rade transportkostnaden, då en transport med hög fyllnadsgrad kan lossa på en plats utanför det 
urbana området.  

Butiker/mottagare har mindre nackdelar än transportören och fler fördelar, fördelarna som vi-
sas i tabell 5 uppkommer till stor del av att godstransporterna samlastas. I ett UCC samlastas 
flera butiker/mottagares gods till en gemensam transport vilket bidrar till att flera butiker kan 
dela på kostnaden för transporten och få möjligheten till mer frekventa leveranser. Nackde-
larna är till stor del relaterade till akuta leveranser som är svårare att genomföra vid ett UCC-
samarbete, detta skulle exempelvis kunna vara leveranser som sker på grund av att buti-
kerna/mottagaren missbedömt efterfrågan och behöver fylla på sitt lager snabbt.  
 
Intressenten myndighet har inga direkta primärfördelar utan deras fördelar beror på hur 
mycket de övriga intressenternas fördelar uppnås, dock kan myndigheterna få bära en stor del 
av kostnaden för driften av UCC-terminalen. Utav de tre UCC-projekten som studerats är det 
bara ett som är ekonomiskt hållbart, de övriga är beroende av någon form av subvention från 
en myndighet. Myndigheterna behöver väga och jämföra om kostnaden för subventionen 
väger mer än fördelarna för de övriga intressenterna. För att reducera subventionsbehovet bör 
omvänd distribution kombineras med distributionen av gods för att skapa en extra inkomst-
källa för UCC-terminalen.  
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6 Slutsats 

 

 

 

 

Vilka fördelar samt nackdelar uppkommer för de berörda intressenterna i citylogistiken vid ett 
införande av urbana konsolideringscenter? 

För att kunna ta fram för- och nackdelar med urbana konsolideringscenter behövs det först en 
förståelse för varför de används. Den ökade trafiken som urbaniseringen och e-handeln medför 
skapar utmaningar för citylogistiken som kräver nya logistiklösningar. Eftersom infrastrukturen 
inte alltid går att utveckla eller förändra, i exempelvis äldre städer, så är det ofta logistiken som 
får ta ansvaret och den ledande rollen.  Då det finns en hel del olika intressenter för citylogisti-
ken med olika mål är det en utmaning att finna en lösning som passar för alla. Det är därför 
oftast myndigheter som initierar logistiklösningar som medför att olika parter får kompromissa 
för att nå ett gemensamt mål. Urbana konsolideringscenter är ett exempel på en sådan lösning, 
aktörerna måste kompromissa genom att förändra sitt logistiksystem och kanske även samar-
beta med konkurrenter. För- och nackdelarna tas fram för att förtydliga vad det innebär att in-
föra ett UCC, och hur myndigheter med dessa argument kan motivera aktörer för ett deltagande. 

 

Det är viktigt att förstå att för- och nackdelarna som sammanställts är generella för ett UCC. 
Ett UCC måste alltid anpassas till den unika situationen och problemen som den tänkt lösa. För- 
och nackdelarna kan på så vis se annorlunda ut för olika UCC och beroende på hur väl plane-
ringen och införandet av UCC är genomfört, uppkommer variationer på för- och nackdelarna. 
Livslängden för ett UCC går att direkt koppla till subventionerna, vilket medför att UCC-ter-
minalen har större utgifter än inkomster. Det ekonomiska stödet är dock viktig för att starta 
projektet och få det självförsörjande. Subventionen bör användas för att finansiera driften fram 

I detta avsnitt kommer uppsatsens frågeställning besvaras utefter författarnas egna slutsatser 
som baseras på den teori och empiri som studerats. Resultatet av intressenternas för- och 
nackdelarna illustreras sedan i tabell 5 med en beskrivning om förhållningssättet till dessa. 
Slutligen presenteras författarnas förslag till framtida forskning som baseras på studiens re-
sultat.  
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tills att UCC-terminalen har anskaffat den kritiska massan för kundbasen och tjänster som er-
bjuds.  Vid en utvärdering av ett UCC bör fler aspekter än de ekonomiska ha en avgörande roll, 
då flera av utgifterna medför direkta fördelar för intressenterna. 

I slutändan är det viktigaste att UCC-terminalen har en lång livslängd, det kan på så vis vara 
bättre att inte försöka uppnå alla fördelar direkt utan istället utveckla UCC-terminalen efter-
hand. Att anpassa terminalen och få den ekonomiskt hållbar för en längre period medför i sin 
tur mer långvariga fördelar. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Att involvera omvänd logistik vid användandet av en UCC-terminal har vi genom de studerade 
projekten sett bidra till en hel del fördelar. Den omvända logistiken har både maximerat miljö-
fördelarna men kan även ses som en nyckelfaktor till att UCC-projekt kan bli ekonomiskt håll-
bara. Detta är en aspekt som är helt frånvarande i den studerade teorin som används för arbetet. 
Framtida forskning kring att använda omvänd logistik på en UCC-terminal rekommenderar vi 
för att kunna skapa ny teori och kunskap som kan vara väldigt användbar vid ett införande av 
en UCC-terminal. 
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Bilagor 

 

Frågor som låg till grund för intervjuerna 

 

Intervjufrågor till InterCitylog  

1. Kan du berätta lite kort om din yrkesbakgrund? 
2. Kan du berätta lite kort om projektet intercity och älskade stad, vad var huvudmålet? 
3. Hur blev du delaktig i projektet intercity och varifrån kom drivkraften att starta pro-

jektet? 
4. Hur har driften av terminalen sköts och hur har den fungerat? 
5. Hur har miljön i form av trängsel, buller och utsläpp inom projektets område påverkats?  
6. Vilka nackdelar uppkom i samband med att lansera projektet och vilka nackdelar dök 

upp under projektet gång? 
7. Vilka fördelar hade projektet tänkt att uppnå, och vilka fördelar uppkom i praktiken? 
8. På hemsidan skriver ni att både Bing och Rang-Sells säger att “ekonomi kan beskrivas 

som rimlig”, kan du utveckla detta? 
9. Det nämns i en video om projektet att ni vill låta andra vara med på ert arbetssätt, hur 

tänker ni där? Att andra branscher borde använda samma lösning eller är tanken att 
älskade stad skall börja involvera fler branscher och företag?  

10. Ni skriver att Helhetsbedömningen av InterCityLog-konceptet var positiv bland de in-
terna aktörerna, fick ni någon feedback från externa aktörer? Vilken feedback har ni i 
så fall fått? 

11. Dök det upp några målkonflikter mellan de interna aktörerna? 
12. Vilka problem och hinder kan det finnas, enligt dig, att involvera fler aktörer i lösning 

som intercity? Vilka potentiella fördelar hade detta kunnat leda till? 
13. Har du några andra synpunkter, eller finns det något du vill tillägga? 

 

 

Intervjufrågor till Lindholmsleveransen 

1. Vill du berätta lite kort om din yrkesbakgrund? 
2. Kan du berätta lite kort om projektet DenCity, vad var huvudmålet? 
3. Hur blev du delaktig i projektet DenCity och varifrån kom drivkraften att starta pro-

jektet? 
4. Hur har driften av terminalen sköts och hur har den fungerat?  
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5. Hur har miljön i form av trängsel, buller och utsläpp inom projektets område påverkats?  
6. Vilka nackdelar uppkom i samband med att lansera projektet och vilka nackdelar dyker 

upp under projektet gång? 
7. Vilka fördelar hade projektet tänkt att uppnå, och vilka fördelar har uppkommit i prak-

tiken? 
8. I utvärderingen 2014 står det att projektet är ekonomiskt hållbart men samtidigt får pro-

jektet subventioner, stämmer detta fortfarande? Vilken typ av subventioner har projektet 
fått? 

9. Har ni fått någon feedback från allmänheten om projektet och terminalen, om ja, vad 
för slags feedback? 

10. Dök det upp några målkonflikter mellan de interna aktörerna? 
11. Har du några andra synpunkter, eller finns det något du vill tillägga? 

 

Intervjufrågor till Samlastning Kungsbacka 

 

1. Kan du berätta lite kort om din yrkesbakgrund? 
2. Kan du berätta lite kort om samlastningsprojektet, när startades det och vad var huvud-

målet? 
3. Varifrån kom drivkraften att starta samlastningsprojektet? 
4. Hur har driften av terminalen sköts och hur har den fungerat? 
5. Hur har miljön i form av trängsel,buller och utsläpp inom projektets område påverkats?  
6. Vilka nackdelar uppkom i samband med att lansera projektet och vilka nackdelar dök 

upp under projektet gång? 
7. Vilka fördelar hade projektet tänkt att uppnå, och vilka fördelar uppkom i praktiken? 
8. Har projektet fått någon form av subventioner? Hur sköts finansieringen? Är det själv-

försörjande? 
9. Vilka intressenter/aktörer är delaktiga i projektet? 
10. Har det uppkommit målkonflikter mellan intressenterna/aktörerna? Isåfall, vad för slags 

målkonflikter? 
11. Hur många kunder är anslutna till samlastningen? 
12. Vilka typer av fordon används för distribution och varför? 
13. Hur har fyllnadsgraden och antalet rutter påverkats av samlastningen? 
14. Var är samlastningscentralen positionerad? Hur valdes den geografiska positionen? 
15. Vilken metod används för att skapa rutter? 
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