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Sammanfattning 
Hushåll som är i behov av extra utrymmen för förvaring av saker, har historiskt varit hänvisade till 
att magasinera sakerna i förråd eller mindre lager som hyrs av den som är fastighetsägare, alt hyr 
ut i andra hand. En vanligt förekommande form av magasinering är s.k. self storage, som innebär 
att hushållet hyr ett förråd i en fastighet med ett stort antal lagerutrymmen i olika storlekar.  När 
kunder utnyttjar self storage-tjänster använder varje kund ett eget, avskilt förråd. Vinden AB är ett 
nystartat företag som erbjuder en ny typ av förvaringstjänst. Tjänsten innebär att de saker som ett 
hushåll behöver lagra hämtas upp vid bostaden, för att sedan förvaras i stora lager tillsammans 
med saker från andra hushåll. 

Syftet med verifieringsprojektet har varit att genomföra en miljöbedömning av Vindens 
förvaringstjänst, för att ge ett underlag för hur hållbarhetsfrågor kan kommuniceras externt. 
Projektet har också haft som mål attge vägledning om hur ytterligare insatser kan göras för att 
stärka företagets hållbarhetsprofil.  

Miljöbedömningen har genomförts i två steg. I det första steget har teoretiska scenarier beskrivits 
som utgår från tre generella fall för hur hushåll kan förvara saker. De två företeelser som nämns 
ovan, dvs self storage och förvaringstjänst med upphämtning utgör två av dessa generella fall. Det 
tredje generella fallet utgörs av privat förvaring i källar- eller vindsförråd. Förråden utgör en del av 
hushållens bostäder och medför inga extra kostnader. Privat förvaring kan ses som ett 
nollalternativ i bedömningen, eftersom detta är det vanligaste sättet som hushåll förvarar saker. 
Scenarierna har använts för att ta fram sex bedömningsgrunder som använts för en fördjupad 
bedömning av förvaringstjänsten. Bedömningen har dels syftat till att tydliggöra skillnader mellan 
de tre generella fallen, och dels jämföra miljöprestandan för Vindens förvaringstjänst med de 
alternativ som företagets två viktigaste konkurrenter (Beambox och Ztorage) erbjuder. 

Resultatet från miljöbedömningen visar att privat förvaring av saker i källar- och vindsförråd 
genererar det lägsta behovet av transporter. Givet att behovet av förvaring inte går att tillgodose 
med de förråd som tillhör bostaden, är det troligtvis så att en förvaringstjänst som bygger på 
storskalig lagring är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än self storage. Detta beror dels på att 
förvaringstjänsten ger mera samlade transportflöden, men också att gemensam lagring av saker är 
mera yteffektivt än self storage. 

Jämfört med de viktigaste konkurrenterna har Vindens förvaringstjänst en bra hållbarhetsprofil. 
Man har tillräckligt långa ledtider vid upphämtning och hemkörning av saker för att möjliggöra en 
god planering av transporterna. Vinden tar också betalt för alla transporter, vilket skapar 
incitament för kunder att inte lagra eller beställa hem saker i onödan. Som enda företag på 
marknaden erbjuder Vinden även ett komplett utbud av stödjande tjänster för att möjliggöra för 
kunder att sälja, skänka eller återvinna saker som man inte behöver längre. 

För att stärka hållbarhetsprofilen är det viktigt att Vinden säkerställer att användningen av 
transportresurser ger så låg påverkan som möjligt. Det är troligt att det finns en outnyttjad 
potential att förbättra användningen av transportresurser vad avser ruttoptimering, samlastning, 
bränsleanvändning och uppgradering till bättre fordon.  

Sammantaget är det en komplex uppgift att på en övergripande nivå bedöma hur den typ av 
förvaringstjänst som Vinden erbjuder kan påverka miljön. Om utvecklingen går mot att tjänsten de 
facto fungerar som en ”extra garderob” som medför en hög frekvens av hemkörningar, så är detta 
negativt ur miljösynpunkt. Skulle utvecklingen å andra sidan gå mot att gemensam lagring bidrar 
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till att frigöra ytor i bostadshus, som i ett senare skede kan konverteras till bostäder m.m., så finns 
möjligheter att förvaringstjänsten ger en positiv nettoeffekt. Detta förutsätter troligen att någon typ 
av branschpraxis utvecklas, som innebär att inga företag erbjuder fria hemkörningar m.m. 
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Bakgrund och syfte 
Historiskt har boende som behöver hyra förråd varit hänvisade till att magasinera sakerna i förråd 
eller mindre lager som hyrs av den som är fastighetsägare, alternativt hyr ut i andra hand. En 
vanligt förekommande form av magasinering är s.k. self storage, som innebär att hushållet hyr ett 
förråd i en fastighet med ett stort antal lagerutrymmen i olika storlekar. Karaktäristiskt för self 
storage är också att hushållet har exklusiv tillgång till förrådet, och själv ombesörjer alla 
transporter av saker till och från lagret.  

En ny företeelse på marknaden för magasinering är möjligheten att lagra saker i stora lager, och 
där hämtning och lämning av saker ingår. Sett ur ett kundperspektiv finns flera fördelar med 
denna nya typ av förvaringstjänst. Det blir möjligt att bara hyra precis så mycket lagerutrymme 
som behövs för de specifika kollin som ska lagras, vilket minskar den totala kostnaden. 
Annorlunda uttryckt kan man säga att det blir möjligt att dela förrådsytor med andra 
konsumenter, vilket bidrar till en mera yteffektiv förvaring. Andra fördelar är att kunden slipper 
lägga tid på att själv genomföra transporter för att lämna alternativt hämta saker från förrådet, 
samt att lagrade saker dokumenteras på ett sätt som ger bättre överblick för kunden. En viktig 
skillnad jämfört med self storage är också att kunder/hushåll inte har något tillträde till lagret, utan 
måste beställa hemkörning av de saker som man förvarar.  

Vinden AB är ett nystartat företag som erbjuder den typ av förvaringstjänst som beskrivs ovan, dvs 
lagring av saker i stora lager med tillhörande upphämtning och hemkörning. Vinden ansvarar för 
hela flödet av de saker som lagras enligt följande flöde: 

• Kunden bokar upphämtning av saker via app, webb eller telefon. 
• Upphämtning av saker hos kund. Vid behov assistera med bärhjälp. 
• Transport av saker till lager. Här dokumenteras alla saker, och läggs upp på webb och i app. 

Kunden har hela tiden full överblick av vilka saker som skickats till förvaring. 
• Förvaring i lager. 
• Hemkörning till kund när tjänsten avslutas. 

Minsta lagervolymen är en flyttlåda. I princip erbjuds förvaring av hur stora saker som helst, men i 
praktiken utgör stora möbler det övre spannet vad gäller storlek. Prissättningen utgår från 
lagervolym. Till exempel kostar det 19 kr/mån att lagra en flyttkartong, medan en soffa kostar 
drygt 218 kr/mån. Priset per kubikmeter är 190 kr/mån. För varje uppdrag debiteras kunden minst 
för en lagervolym som motsvarar 0,125 kubikmeter. Upphämtning och bärhjälp prissätts separat.  

Syfte och mål för projektet 
Att producera Vindens tjänst förutsätter aktiviteter som påverkar miljön. Behovet av transporter 
för att skicka saker fram och tillbaka mellan kund och lager kräver energi, och bidrar till påverkan 
på klimat och luftkvalitet i städer. Samtidigt finns en potential att minska behovet av förvaringsyta 
genom en effektivare förvaring. Sammantaget är det en komplex utmaning att beskriva Vindens 
hållbarhetsprofil. I och med att företeelsen med delning av förrådsytor är ny, finns det få 
vetenskapliga studier som fokuserar på logistik och privat förvaring av saker. 

Vindens ambition är att utveckla lagringstjänsten så att klimat- och miljöpåverkan blir minimal, 
och samtidigt maximera de positiva, indirekta effekterna kopplat till effektivare användning av 
förrådsutrymmen och en mera hållbar konsumtion av saker. Syftet med verifieringsprojektet är att 
göra en första miljöbedömning av förvaringstjänsten, och därefter ge rekommendationer om 
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lämpliga prioriteringar för miljö- och hållbarhetsarbetet. Dessa rekommendationer kan sedan ligga 
till grund för extern kommunikation av olika hållbarhetsfrågor, samt att styra de aktiviteter som 
har störst miljöpåverkan. 

Syftet med projektet har varit att: 

- Genomföra en studie av hur alla de olika aktiviteter som sammantaget bygger upp 
lagringstjänsten påverkar miljön.  
 

- Tydliggöra vilka frågor som är väsentliga att inkludera i en beskrivning av Vindens 
hållbarhetsprofil. 
 

- Ge förslag till prioriteringar för Vindens fortsatta arbete med hållbarhetsfrågor. 
 

Om Grön BoStad 
Verifieringsprojektet som beskrivs i denna rapport har betalats från projektet Grön BoStad 
Stockholm, som är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden. Utförare av projektet 
har varit IVL Svenska Miljöinstitutet. Den totala budgeten för projektet har uppgått till 150 000 kr. 
Vindens medarbetare har också bidragit med tid och kompetens, vilket har varit avgörande för 
genomförandet. 
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Metod 
Miljöbedömningen av förvaringstjänsten har genomförts i två steg enligt nedan: 

Steg 1: Beskrivning av generella scenarier 

Det första steget innebar att etablera ett ramverk som möjliggör en strukturerad bedömning av hur 
Vindens logistiksystem påverkar miljön. Ramverket utgår från en beskrivning av allmänt 
vedertagna teorier om hur logistiksystem påverkar miljön. Med utgångspunkt från dessa teorier 
definieras sedan tre scenarier. De två första motsvarar de två etablerade/dominerande lösningarna 
för hushållens lagring av saker. Till dessa tillförs sedan den typ av förvaringslösning som Vinden 
erbjuder. Baserat på de tre scenarierna beskrivs hur logistiksystemen påverkar miljön på en 
principiell nivå. 

Steg 2: Bedömning av hur Vindens logistiksystem påverkar miljön 

I det andra steget görs den faktiska bedömningen av miljöpåverkan. Denna utgår från de faktorer i 
ett logistiksystem som avgör hur stor miljöpåverkan blir, i enlighet med etablerade teorier och de 
tre scenarierna ovan. Varje faktor delas upp i relevanta bedömningsgrunder. Bedömningen görs 
dels som en fördjupad jämförelse av de tre generella fallen privat förvaring, self storage och 
förvaringstjänst, och dels genom att Vindens tjänst jämförs med de alternativ som erbjuds av de 
viktigaste konkurrenterna Beambox och Ztorage. 

Bedömningen har också byggt på en enkel simulering av hur ett tänkt hushåll agerar i en situation 
där man har behov av att lagra saker externt, dvs det finns ingen möjlighet att utnyttja de källar- 
eller vindsförråd som hör till lägenheten. Jämförelsen har baserats på ett behov av att lagra fyra 
flyttlådor. 

Genomförande 
IVL och Vinden har haft återkommande gemensamma arbetsmöten där de mål som ursprungligen 
definierades för projektet har vidareutvecklats och förtydligats. Gradvis har tyngdpunkten för 
projektet förskjutits. Inledningsvis har fokus varit att översiktligt beskriva miljöpåverkan av 
Vindens tjänst, och att genomföra en utredning för hur ett miljöledningssystem med fokus på 
transporter kan införas. Detta fokus bedömdes dock vara för snävt, och därför valdes istället att 
göra en miljöbedömning som inkluderar hela logistiksystemet i enlighet med metoden som 
beskrivits ovan. 
 
Genomförandet av projektet har omfattat följande aktiviteter: 

1) Löpande intervjuer med personal hos Vinden i syfte att få en djupare förståelse av hur 
företagets förvaringstjänst är uppbyggd. Intervjuerna har också syftat till att öka IVL:s 
förståelse av hur marknaden för förvaringstjänster fungerar, inklusive hushållens beteende 
vad det gäller lagring av saker i källar- och vindsförråd. 

 
2) Baserat på kunskapsunderlaget om marknaden för lagringstjänster påbörjades arbetet att 

definiera scenarier som utgår från de marknadslösningar för lagring av saker som 
observerats. 
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3) Bestämma hur olika miljöpåverkande faktorer från de olika undersökta logistiksystemen bör 
bedömas. 

 
4) Genomföra fördjupad research för att möjliggöra den faktiska bedömningen av 

logistiksystemen. Bedömning har gjorts med hjälp av: 
 
• Enkla beräkningar med NTM Calc Basic 4.01 av transportsträckor och energibehov. 
• Information från webbsidor som tillhör Vindens konkurrenter, samt leverantörer av self 

storage-tjänster. 
• Information från webbsidor som tillhör leverantörer av transporttjänster 
• Intervjuer med nyckelpersoner hos två leverantörer av transporttjänster 

 

 

  

                                                           

1 Beräkningsverktyget finns tillgängligt på https://www.transportmeasures.org/ntmcalc/v4/basic/index.html#/ 
 

https://www.transportmeasures.org/ntmcalc/v4/basic/index.html#/
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Resultat 
Logistiksystemets miljöpåverkan 
Miljöpåverkan från ett logistiksystem är ett resultat av många logistikbeslut som kan grupperas i 
tre grupper (Björklund, 2012): 

• Logistiksystemets fysiska struktur: Beslut som berör antal, kapacitet och lokalisering av 
produktionsanläggningar, lager, omlastningscentraler, osv. 

• Tidsstyrning av godsflöden: Beslut som berör produktion, lagerverksamhet och 
distribution. Dessa beslut bestämmer nivån av leveransservice och logistikkostnaderna. 

• Transportresurser: Beslut som berör utformningen av transportaktivitet. 
 

 

Figur 1: Den logistiska beslutshierarkin (Björklund, 2013) 

Dessa grupper former en hierarki, se Figur 1. Beslut om logistiksystemets fysiska struktur är 
strategiska (långsiktiga) beslut som berör hela försörjningskedja, medan beslut om 
transportresurser är operativa (kortsiktiga) beslut som berör enskilda transportaktivitet.  

Den övergripande logistiksystemets fysiska struktur påverkar i stor utsträckning de möjligheter 
som finns att tidsstyra godsflöden som i sin tur påverkar utformningen av transportresurser. 
Beslut om lokalisering, t.ex. att flytta produktionen till länder med lägre kostnader, förlänger 
transportavstånden både av råvara till produktionen och av de färdiga produkterna till 
marknaden. Beslut om antal och kapacitet drivs av strävan av att få stordriftsfördelar. Genom att 
minska antalet enheter kan den befintliga utrustningen utnyttjas effektivt och 
overheadkostnaderna sänkas. För transporter innebär en centralisering ofta en ökning av 
transportintensitet (längre avstånd resulterar i en ökning av ton-km), men också mer samlade 
flöden, som ökar möjlighet för att samlasta och att använda större och mer effektivare transporter. 
Mer samlade flöden innebär också en starkare förhandlingskraft vid inköp av transporttjänster. 

Beslut som rör tidsstyrning av flödena sätter ramar och skapar möjligheter för beslut kring 
transportresurserna. Hur transportresurna utformas avgör i sin tur miljöpåverkans storlek. Om 
ledtiderna förlängs för transportören mer tid på sig att förflytta varor från en punkt till en annan. 
Till följd av detta kan långsammare transportsätt väljas. Exempelvis kan mer tid finnas för att 
möjliggöra samlastning, dels då samlastning i sig tar mer tid till följd av exempelvis fler stop, dels 
då gods som inkommer senare kan inkluderas i samlastningen. Fordonen kan fyllas bättre, och det 
finns en möjlighet att använda sig av mindre miljöbelastande transportmedel.  
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Beslut rörande transportresurser är av en mer operativ karaktär och har därför relativt korta 
tidshorisonter. Tekniken har en central roll för dessa åtgärder. Här ingår åtgärder som minskar 
fordonens miljöpåverkan (t.ex. drivmedel, motorteknik, fordonets design och körmönster), 
effektivare transportutnyttjande (t.ex. samlastning, ruttplanering) och byte till effektivare 
transportslag och fordon. 

Företagens miljöåtgärder tenderar på att fokusera på den nedersta nivån, där en reducerad 
miljöpåverkan också leder till minskade kostnader, t.ex. genom minskad bränsleförbrukning, 
effektivare ruttplanering eller samlastning. Mycket av deras miljövinster kompenseras dock av 
effekten av strategiska beslut på de högre nivåerna, bland annat för lagercentralisering eller 
outsourcing, vilket gör logistiksystemen mer transportintensiva (McKinnon et al, 2010).   

Beskrivning av miljöpåverkan med scenarier 
För att beskriva den möjliga effekten av Vindens lagringstjänst på logistiksystemets miljöpåverkan 
definieras tre scenarier (Figur 2). I utgångsscenariot Privat förvaring sker förvaring av saker i 
kundens egen lägenhet och/eller i förråd som är beläget i direkt anslutning till bostaden 
(vindsförråd/källarförråd). I det andra scenariot Förvaring i self storage-lager hyr hushållet ett eget, 
exklusivt förråd. Det tredje scenariot Förvaringstjänst beskriver den typ av förvaringstjänst som 
Vinden erbjuder. Privatpersoner anlitar en leverantör som hämtar upp de saker som man vill lagra. 
Leverantören ”samlagrar” sakerna i en gemensam lokal tillsammans med saker från andra hushåll 
som utnyttjar tjänsten. 

 

Figur 2: Tre scenarier för förvaring 

 

Eftersom man i det tredje scenariot kan lagra på höjden, så minskar behovet av yta, både jämfört 
med privata förråd och self storage-lösningar. I det första scenariot behövs inga transporter. I det 
andra scenariot ombesörjer privatpersonerna alla transporter av saker till och från lagret, medan i 
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det tredje scenariot ingår hämtning och lämning av saker, dvs. transporterna utför av 
logistikföretag. 

Scenariernas miljökonsekvenser kan beskrivas med beslutshierarkin-modellen som beskrevs i 
avsnittet Logistiksystemets miljöpåverkan ovan, och sammanfattas i Tabell 1 nedan. 

Den fysiska strukturen av Privat förvaring kan beskrivas som ett decentraliserat logistiksystem. 
Varje kund har ett eget lager som innebär att det inte finns några godsflöden mellan lager och 
kund vilket i sin tur innebär att det inte behövs några transportresurser. Detta system är väldigt 
transporteffektivt, men kräver mycket plats hos kunden. 

I scenariot Self storge har förvaringen outsourcats till ett lager för att frigöra plats hos kunden. 
Transporterna från och till lager utförs av kunderna själv, vilket innebär att det måste finnas flera 
regionala lager relativt nära kunden. Om transportsträckan är för lång blir tjänsten inte attraktiv 
för kunden. Godsflödena är fragmenterade eftersom varje kund ansvarar för sina egna transporter, 
och som utförs med egna fordon. Företaget som hyr ut lagerutrymmen (dvs self storage-
leverantören) har ingen möjlighet att styra några flöden, eller bestämma vilka transportresurser 
som ska användas. Som resultat är detta system relativt transportintensivt, då det blir många små 
fordon som transporterar små godsmängder. 

Scenariot Förvaringstjänst beskriver ett logistiksystem med centraliserad fysisk struktur, dvs. all 
förvaring sker på ett lager. Dessutom har kunderna även outsourcat transporterna till 
lagringstjänsten. Ett centrallager innebär längre transportsträckor, och därmed ökar 
transportintensiteten. Å andra sidan innebär ett centrallager också mer konsoliderade godsflöden 
som möjliggör användandet av större och mera energieffektiva fordon. Eftersom företaget också 
styr över samtliga godsflöden finns möjligheter för samlastning genom effektivare tidstyrning. 
Dessutom kan företaget styra över vilka transportresurser används genom att ställa krav vid inköp 
av transporttjänster. Jämfört med scenariot Self storage finns därför i detta scenario stora 
möjligheter för effektivare och renare transporter, och därmed minskad miljöpåverkan.  

Tabell 1: Scenariernas logistiksystem 

 Fysisk struktur Tidsstyrning av flöden Transportresurser 

Privat förvaring Många lokala lager 
 

Inga flöden Inga transporter 

Förvaring i self 
storage-lager 

Flera regionala lager Fragmenterade flöden, 
ingen styrning 

Fragmenterade resurser 
(många små fordon) 

Förvaringstjänst Ett centralt lager Samlade flöden, 
centraliserad styrning 

Centraliserade resurser 
(transportföretag) 

 

Miljöbedömning 
Som framgår av föregående avsnitt, så är det tre grundläggande faktorer som avgör hur mycket 
eller lite ett logistiksystem påverkar miljön (Se Figur 1ochTabell 1). I de följande tre avsnitten 
används dessa tre faktorer som utgångspunkt för en bedömning av Vindens förvaringstjänst. Varje 
påverkande faktor delas upp i bedömningsgrunder. För var och en av dessa görs jämförelser hur 
olika upplägg av logistiksystemet påverkar miljön. 

När det gäller Fysisk struktur så görs en fördjupad bedömning av de generella fallen, dvs privat 
förvaring, self storage och förvaringstjänst. Vid bedömningen av faktorerna Tidsstyrning och 
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Användning av transportresurser så jämförs Vinden med två konkurrenter som erbjuder snarlika 
tjänster. De konkurrenter som har valts är Ztorage och Beambox. 

Fysisk struktur 
Bedömningsgrund 1: Transportbehov.  

Den första bedömningen handlar om hur stora transportbehoven blir i de olika generella fallen. I 
scenariot Privat förvaring behövs som nämnts ovan inga transporter.2 När det gäller self storage vs 
en förvaringstjänst med planerade transporter är det inte lika tydligt vilket alternativ som 
genererar det största behovet av transporter, även om det i teorin gäller att samlade tranportflöden 
är mera effektiva än fragmenterade. Ett räkneexempel med NTM Calc 4.0 ger en indikation på hur 
stora skillnaderna kan vara: 

Antag att ett hushåll i Gamla stan, med adress Storgatan 2, vill lagra fyra flyttlådor som väger 10 
kg vardera (dvs total vikt är 40 kg). Volymen uppskattas till ca 0,5 m3. Om hushållet väljer self 
storage kommer man själva ansvara för transporten av lådorna till förrådet, och sedan köra tillbaka 
bilen till hemmaparkeringen. Vi antar vidare att hushållen väljer ett self storage-förråd som ligger 
så nära bostaden som möjligt. De tre största self storage-aktörerna i Stockholm är Shurgard, Pelican 
Self storage och 24Storage. Följande tre lager är de som ligger närmast adressen i Gamla stan; 
Wargenstingatan (24Storage), Fridhemsplan 27 (Pelican Self storage) och Ringvägen 77 (Shurgard). 
Tabell 2 visar hur mycket energi som åtgår för att transportera de fyra flyttlådorna. 

Tabell 2: Energiåtgång för privata transporter med bil3 till och från self storage-lager 

 Körsträcka Energiåtgång (Tank to Wheel) 

24Storage (Kungsholmen) 2*4,38 km = 8,76 km 12,11 MJ 
 

Pelican Self Storage) 
Kungsholmen 

2*5,72 km = 11,44 km 15,82 MJ 

Shurgard (Södermalm) 2*6,75 km = 13,50 km 18,78 MJ 
 

 

Om man istället tänker sig att hushållen väljer att utnyttja en förvaringstjänst där transporten 
ingår, kommer lådorna att hämtas upp med en distributionsbil. Denna plockar upp lådorna på en 
slinga, och kör sedan lådorna till lagret. Beambox, Vinden och Ztorage använder lager i Norsborg, 
Arlanda stad och Nacka. Tabell 3 visar hur mycket energi som åtgår för att flytta lådorna till 
respektive lager. 

 

 

                                                           

2 I de fall som ett hushåll har slut på förrådsutrymmen så är man dock hänvisad att utnyttja antingen en self storage-lösning eller en 
förvaringstjänst. Då går det inte att säga att fallet i Privat förvaring är det bästa alternativet. 
3 För detaljer rörande defaultvärden, se https://www.transportmeasures.org/en/wiki/evaluation-transport-suppliers/car-traffic-
baselines-2017/ 
 

https://www.transportmeasures.org/en/wiki/evaluation-transport-suppliers/car-traffic-baselines-2017/
https://www.transportmeasures.org/en/wiki/evaluation-transport-suppliers/car-traffic-baselines-2017/
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Tabell 3: Energiåtgång för transport med distributionsbil till lager 

 Körsträcka Energiåtgång (Tank to Wheel) 

Vinden (Nacka) 19,26 km 7,80 MJ 
 

Beambox (Norsborg) 
 

25,63 km 10,37 MJ 

Ztorage (Arlanda stad) 41,43 km 16,76 MJ 
 

 

I exemplen har default-värden i NTM Calc 4.0 Basic använts för fordon och fyllnadsgrad.4 Spannet 
för energianvändning för fallet Förvaringstjänst ligger aningen lägre än för Self storage. 
Energibehovet per km är också lägre, ca 0,40 MJ/km för Förvaringstjänst jämfört med 1,40 för Self 
storage. Räkneexemplet ger därmed ett visst stöd för teorin att transporter i samlade flöden är mera 
effektiva än transporter i fragmenterade flöden. 

Men exemplet är också intressant eftersom det också visar att det finns en brytpunkt där Self storage 
blir det bättre alternativet. Detta uppstår när det lager som används för förvaringstjänsten ligger 
långt bort, samtidigt som avståndet till self storage-lagret är kort. 

 
Bedömningsgrund 2: Yteffektivitet.  

Den andra bedömningen fokuserar på hur effektivt lagerytor används i de tre olika fallen. 
Hypotesen från de tre scenariobeskrivningarna är att fallet Förvaringstjänst ska vara mest effektivt, 
eftersom saker aggregeras i stora lager. Om detta stämmer ger det en miljöfördel i form av ett 
minskat behov av bebyggd yta och energiåtgång för uppvärmning, belysning m.m. Men hur ser 
det då ut i verkligheten? 

I fallet Privat förvaring så styrs tilldelningen av lageryta till lägenheter via Boverkets byggregler5. 
Dessa stipulerar att det till varje lägenhet ska finnas minst 1 kvm förrådsyta. Ju större lägenheten är 
desto större ska förrådet vara. Den maximala förrådsytan som en hyresgäst kan kräva är dock 6 
kvm. En gissning är därför att ett genomsnittligt lägenhetsförråd upptar 2 till 3 kvadratmeter För 
det enskilda hushållet finns inga incitament att effektivisera användningen av förrådsytan. 

När ett hushåll istället söker efter ett externt förråd vill man ha en så effektiv lösning som möjligt. I 
fallet Self storage så är hushållet hänvisat till att välja ett lager i fasta intervall, eftersom affärsidén 
bygger på att varje kund har tillgång till en egen, exklusiv yta. Om vi återigen tittar på exemplet 
där ett hushåll i Gamla stan vill lagra 4 flyttlådor blir utfallet följande när man gör en sökning på 
de tre största marknadsaktörernas webbsidor: 

 

 

                                                           

4 För detaljer rörande defaultvärden, se https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/vehicle-types-and-
characteristics/ 
5 Boverkets byggregler (2011:16) – Föreskrifter och allmäna råd. Tillgängligt på: https://www.boverket.se/sv/lag--
ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ 

https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/vehicle-types-and-characteristics/
https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/vehicle-types-and-characteristics/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
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Tabell 4: Exempel lagring av 4 flyttlådor med self storage-tjänst 

 Behov lageryta (m2) Tillgängligt lager (m2) 

24Storage (Kungsholmen) Ingen uppgift 1,0 
 

Pelican Self Storage) 
Kungsholmen 

0,3 0,75 

Shurgard (Södermalm) 0,2 0,5 
 

 

Alla uppgifter i Tabell 4 har tagits fram med hjälp av företagens egna webbtjänster för optimering 
av lagerstorlek. Av tabellen framgår det tydligt att kunden i det här fallet måste abonnera på en 
lageryta som överstiger det faktiska behovet. Skillnaden i yta mellan leverantörerna är också stor, 
vilket reflekterar hur många anläggningar som man driver. Shurgard har ett större utbud av förråd 
än konkurrenterna. Detta gör det lättare att matcha förråd mot kundernas behov. Generellt är 
tillgången på mindre förråd begränsat, vilket gör att kunder måste välja ännu större förråd är vad 
som anges i tabell. Bristen på förråd gör också att kunder tvingas välja lager som ligger längre bort, 
vilket också påverkar den första bedömningsgrunden Transportbehov negativt (Se sidan 13). 

I fallet Förvaringstjänst råder en helt annan logik än i de två första fallen. Här överlåter kunden till 
leverantören att organisera förrådet. Det är standard att inga kunder får besöka lagerlokalerna, så 
leverantören kan utnyttja höghöjdslager, truckar m.m. som sammantaget ger en hög 
kapacitet/effektivitet. Hur pass effektiv lagringen blir är en affärshemlighet för de företag som 
levererar förvaringstjänster. Vid genomförandet av bedömningen har det därför endast varit 
möjligt att studera effektiviteten för Vindens tjänst. Denna är väsentligt högre än fallen Privat 
förvaring och Self storage. Yteffektiviteten för de tre fallen sammanfattas i Tabell 5. 

Tabell 5: Behov av lageryta för förvaring av 4 st flyttkartonger 

Privat förvaring Self storage Förvaringstjänst 

2-3 m2 0,5-1 m2 < 0,5 m2 
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Tidsstyrning 
 

Ett hushåll lagrar saker för att de i nuläget inte behövs, men kan vara användbara i framtiden. 
Användningsfrekvensen för saker kan beskrivas som ett spann, som i ena änden omfattar saker 
som lagras på obestämd tid. Här kan man tänka sig saker som sparas exempelvis på grund av 
affektionsvärde (en ärvd möbel m.m.). Hushållet har egentligen inget behov alls av att använda 
den lagrade saken, och användningsfrekvensen blir därmed mycket låg. I den andra änden av 
intervallet kan man tänka sig saker som används relativt ofta, till exempel campingutrustning som 
används då och då.  I mitten av spannet kan man tänka sig saker som används mera sällan, 
exempelvis saker som bara är relevanta att använda en viss säsong, utrustning för vintersport. 

Bedömningsgrund 3: Incitament för kunder att minimera transporter 

De tre scenarierna som beskrivits tidigare skapar olika incitament för hushållen att minimera 
frekvensen för hämtning och lämning av saker, som sammanfattas i tabellen nedan: 

Tabell 6: Kostnader som påverkar användningsfrekvens 

Privat förvaring Self storage Förvaringstjänst 

Fasta kostnader 
 
Inga fasta kostnader 

Fasta kostnader 
 
Månadsavgift 

Fasta kostnader 
 
Månadsavgift 

Rörliga kostnader 
 
Tid att gå till vinds- eller 
källarförråd 

Rörliga kostnader 
 
Tid för att ta sig till och från 
lager 
 
Kostnader för transport 

Rörliga kostnader 
 
Tid för att möta upp transportör 
 
 
Eventuella kostnader för 
hemkörning av saker 

 

I fallet med Privat förvaring finns egentligen inga ekonomiska incitament att hålla igen på antalet 
gånger som en sak från förrådet används. Det enda som begränsar är tidsåtgången. Som nämnts 
tidigare blir miljöpåverkan från transporter obefintliga. Det finns heller inga incitament för hushåll 
att minimera antalet lagrade saker, vilket adresseras längre fram i avsnittet Återanvändning och 
kvittblivning av saker. 

Hushåll i fallet Self storage betalar en månadsavgift som ger fri tillgång till lagret dygnet runt, alla 
dagar i veckan. Jämfört med Privat förvaring blir tidsåtgången större, och det tillkommer även 
rörliga kostnader för transporter (drivmedel, service etc.). Detta skapar ett visst incitament för 
hushållet att hålla igen på antalet tillfällen som en sak hämtas/lämnas.  

När det gäller fallet Förvaringstjänst betalas också en månadsavgift. Prissättningen av 
hemkörning/upphämtning har stor betydelse för logistiksystemet miljöpåverkan. I Tabell 7 
redovisas skillnader mellan de tre konkurrenterna. 
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Tabell 7: Prissättning för upphämtning och hemkörning 

Beambox Vinden Ztorage 

Upphämtning första gången 
ingår alltid. I abonnemanget 
BAS ingår en fri hemkörning, 
medan FLEX ger 12 fria 
hemkörningar. Efter att de fria 
hemkörningarna är använda är 
priset 99 kr per hemkörning. 

Upphämtning och utkörning 
debiteras alltid. Pris per 
upphämtning och hemkörning 
är alltid 100 kr. 

Upphämtning första gången ingår 
alltid. Standardpriset för 
hemleverans är 249 kr. 
 

 

Beambox abonnemang skiljer ut sig ganska mycket i jämförelsen, i synnerhet med de fria 
hemkörningarna i abonnemanget FLEX. Med detta upplägg finns en risk att förvaringstjänsten 
bidrar till ökade och i en del fall onödiga transporter.  Avgiftsmodellen som Vinden och Ztorage 
använder, där man tar betalt för varje transport som utförs, ger ett tydligt incitament för kunden 
att inte flytta saker fram och tillbaka i onödan.  

Bedömningsgrund 4: Ledtider för upphämtning och hemkörning 

Ledtider definieras i detta sammanhang som den tid transportören har på sig att planera och 
hämta upp, alternativt leverera hem saker från/till en kund. Som nämns i den inledande teoridelen 
har ledtider stor betydelse för i vilken utsträckning transporter kan samordnas och optimeras. I 
projektet har intervjuer gjorts med två logistikföretag, Bring och Budbee. Av intervjuerna framgår 
det att det är fördelaktigt med ledtider på minst 24 timmar för att transporter ska kunna planeras 
någorlunda vettigt. IVL:s bedömning är att det är önskvärt med ännu längre ledtider, så att 
transportörerna får en marginal vid planering av köruppdrag.  

För att bedöma hur långa ledtiderna är, så har testbeställningar gjorts på respektive företags 
webbsidor. Resultatet visar att den kortaste tiden för att hämta upp saker ligger i intervallet 2 till 4 
dagar (Tabell 8).  

Tabell 8: Ledtider för upphämtning 

Beambox Vinden Ztorage 

Tre dagar anges som det 
snabbaste alternativet vid 
onlinebokning. 

Två dagars framförhållning 
anges som det snabbaste 
alternativet vid onlinebokning 

Upphämtning samma vecka anges 
som det snabbaste 
standardalternativet vid 
onlinebokning. 

 

Motsvarande bedömningen har även gjorts för hemkörning av lagrade saker. Utfallet blev snarlikt 
det som gäller för utkörning (Tabell 9).  

Tabell 9: Ledtider för hemkörning 

Beambox Vinden Ztorage 

Inom 24 timmar Inom 48 timmar Inom 48 timmar 

 

Sammantaget görs bedömningen att ledtiderna för upphämtning borde ligga i ett intervall som 
möjliggör för transportörer att göra en bra planering av köruppdrag. 
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Användning av transportresurser 
Bedömningsgrund 5: Användning av transportresurser. 

Den femte bedömningsgrunden tar fast på hur Vinden och konkurrenterna använder 
transportresurser. I teoridelen anges fyra parametrar som har stor betydelse för hur stor 
miljöpåverkan blir från transporterna: 

- Ruttoptimering 
- Samlastning/Fyllnadsgrad 
- Fordon och bränslen 
- Byte till nya fordon och transportslag. 

 
I de intervjuer som gjorts med logistikföretag, har frågor ställts om i vilken grad företagen 
bedömer att man kan påverka och optimera dessa parametrar. Alla frågor fokuserade på 
distributionstransporter i tätort. Företagens svar sammanfattas kort nedan: 

Ruttoptimering: Traditionellt har rutter planerats av chaufförerna, baserat på en lista med 
utkörningsadresser. Chaufförens erfarenhet och kompetens har därmed spelat en stor roll för valet 
av körslinga. Dock pågår en stor förändring i transportbranschen genom att man inför 
ruttoptimering som utgår från algoritmer och maskininlärning, som har större kapacitet att 
systematiskt analysera och tolka en mängd faktorer såsom digital kartinformation, trafikflöden 
m.m. 

Samlastning: Genom att konsolidera flöden av gods skapas förutsättningar för att ett fordon kan 
köra ut gods med en hög fyllnadsgrad. Annorlunda uttryckt kan man säga att transportören 
behöver hinna samla ihop så många sändningar som möjligt för att kunna fylla bilen. En 
grundförutsättning för att detta ska vara möjligt är att transportören har möjlighet att planera 
utkörning och upphämtning med framförhållning. Ledtiderna för beställningar har därmed stor 
betydelse, vilket adresserats tidigare i texten. Det är också bra om den transportör som anlitas är en 
etablerad transportör, som hanterar större godsflöden. Alternativt kan man tänka sig att 
transportören ingår i samarbete med andra för att på så sätt konsolidera flödena. Ytterligare en 
faktor som påverkar förutsättningarna för samlastning är tillgång till information om vikt och 
volym för det gods som ska transporteras, så att rätt typ av fordon kan väljas. Information kan 
antingen hämtas in direkt från kunden, eller genom att gods 3D-scannas. 

Fordon och bränslen: En transportör kan styra användningen av den befintliga fordonsflottan så att 
miljöpåverkan blir så låg som möjligt. Exempelvis kan chaufförer tränas i att köra sparsamt genom 
att växla optimalt, följa hastighetsbegränsningar m.m. Uppföljningen av körstil har också betydelse 
för optimering av ruttplanering. Ytterligare åtgärder som påverkar miljöprestandan är 
regelbunden service av fordon och motorer, kontroll av däcktryck m.m.  

Byte till nya fordon: Vid inköp av nya fordon finns en möjlighet för transportören att göra 
uppgradering till fordon som använder bättre bränslen. Just nu pågår en stor förändring i 
branschen där flera aktörer går över till att använda elfordon. Utöver att minska klimatpåverkan 
och utsläpp av farliga ämnen, verkar det ökade intresset till viss del också bero på elfordonens låga 
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driftkostnader. Fordonstillverkaren Scania gör gällande att det nu är ekonomiskt fördelaktigt att 
använda eldrivna distributionsbilar jämfört med motsvarande, dieseldrivna bilar.6  

Bedömningen av användningen av transportresurser har syftat till att undersöka hur de tre 
leverantörerna av förvaringstjänster styr de ovan beskrivna parametrarna. Styrningen påverkas till 
stor del genom att upphandlingskriterier när en leverantör handlas upp. Bedömningen har därför 
grundats på den information som har varit allmänt tillgänglig på transportörernas webbsidor. 
Eftersom Ztorage utför transporter i egen regi, har bedömningen grundats på information från 
företagets egen webbsida.  

Tillgången på information om hur Vindens leverantör arbetar med att styra användningen av 
transporter har varit begränsad. Samma sak gäller Ztorage. Beambox anlitar Bring, som är en 
större, etablerad leverantör, och som kommunicerar ganska mycket extern information om det 
egna miljöarbetet. Detta gör naturligtvis att bedömningen blir ofullständig. Samtidigt är det tydligt 
att Beambox användning av transportresurser adresserar alla de parametrar som pekats ut som 
väsentliga i den teoretiska beskrivningen av scenarierna, och att man därmed utgör ett benchmark 
för konkurrenterna. 

                                                           

6 Uppgiften kommer från en presentation av Scanias hållbarhetschef på konferensen Ekotransport 2019. 
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Återanvändning och kvittblivning av saker 
Bedömningsgrund 6: Återanvändning och kvittblivning av saker  

I fallet Förvaringstjänst ingår ytterligare delar som påverkar miljön. Jämfört med scenarierna Privat 
förvaring och Self storage finns det en förbättringspotential genom att kunderna får en bättre 
överblick av vilka saker det är som man har förvarade utanför hemmet.  

Om alla hushåll visste exakt vad man förvarar i sina förråd är det troligt att man i högre 
utsträckning än idag skulle välja att sälja eller skänka bort saker som man inte vill ha alls. Saker 
med lågt eller inget värde skulle troligen lämnas till materialåtervinning. Den här processen är 
analog med logiken för andra typer av effektivisering. Den mest effektiva lagringen av en sak är 
den som inte behöver utföras alls. 

I samtliga tre fall av förvaringstjänster som har bedömts, så ingår det att alla saker fotograferas för 
att sedan läggas upp på en webbsida/app så att kunden har full överblick av vilka saker som 
förvaras. Detta ökar kundens överblick av vilka saker som man äger. Eftersom man hela tiden 
betalar en månadsavgift för förvaringen finns det ett incitament att minska på volymen/ytan som 
man abonnerar på. Om kunden enkelt kan göra sig av med de saker som lagras, kan behovet av 
tjänsten minska. Bedömningen syftar till att undersöka i vilken utsträckning företagen erbjuder 
stödjande tjänster som möjliggör detta. Resultatet sammanfattas i Tabell 10 

Tabell 10: Jämförelse av tjänster för återanvändning och kvittblivning 

 Beambox Vinden Ztorage 

Möjlighet att sälja 
saker 

Erbjuds ej Erbjuder sig att sälja 
saker via Blocket. 

Erbjuds ej 

Möjlighet att skänka 
bort saker 

Kunder har möjlighet 
att vid enstaka tillfällen 
skänka saker till 
Myrorna. 

Kunder kan välja att 
skänka saker till Myrorna 
när som helst. 

Erbjuds ej 

Möjlighet att skicka 
saker till återvinning. 

Erbjuds ej Erbjuder sig att 
ombesörja transport till 
ÅVC och källsortering till 
självkostnadspris 

Erbjuds ej 
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Diskussion 
 
Miljöbedömningen av Vindens förvaringstjänst sammanfattas i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Sammanfattning av resultatet från miljöbedömningen 

Bedömningsgrund Förvaringstjänst vs Privat 
förvaring och Self storage 

Vindens förvaringstjänst vs 
konkurrenter 

Transportbehov Privat förvaring ger lägst 
miljöpåverkan. Förvaringstjänst 
med upphämtning/hemkörning 
är troligtvis mera 
transporteffektivt än Self storage 
på grund av mera samlade 
godsflöden. 

 

Yteffektivitet Förvaringstjänst effektivast. 
Privat förvaring och Self storage 
bedöms som jämbördiga 
lösningar. 

 

Incitament för kunder att 
minimera transporter 

 Vindens tjänst ger det bästa 
incitamentet att hushålla med 
transporter jämfört med 
konkurrenterna. 

Ledtid för upphämtning  Vinden har en ledtid på minst 48 
timmar vilket ger möjlighet för 
transportören för samlastning. 
Alla konkurrenter ligger på 
ungefär samma nivå. 

Ledtid för hemkörning  Vinden har en ledtid på minst 48 
timmar vilket ger möjlighet för 
transportören för samlastning. 
Beambox har kortare ledtid än 
övriga två. 

Användning av 
transportresurser 

 Information saknas om hur 
Vindens leverantör styr väsentliga 
parametrar. Beambox leverantör 
styr samtliga parametrar som 
ingår i bedömningen, och är 
därmed ett viktigt benchmark för 
Vinden. 

Återanvändning och 
kvittblivning av saker 

 Vinden är det enda av de 
undersökta företagen som 
erbjuder ett komplett utbud av 
tjänster. Konkurrenterna erbjuder 
inga tjänster. 

 

Ett viktigt syfte med miljöbedömningen har varit att ta fram ett underlag för att beskriva Vindens 
hållbarhetsprofil som kan användas vid extern kommunikation. Följande punkter kan användas 
för detta syfte: 
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• Privat förvaring av saker i lägenhetsförråd generar inga behov av transporter. Om ett 
hushåll är i behov av att lagra saker, och det egna förrådet i anslutning till bostaden inte 
räcker till, så är den typ av förvaringstjänst som Vinden erbjuder troligtvis den bästa 
lösningen generellt sett. 
 

• Förvaring av saker i stora lager med upphämtning och hemkörning är troligen ett 
miljömässigt bättre alternativ till self storage-tjänster. Detta påstående grundas på att 
gemensam lagring av saker ger samlade transporter, och att lagringsyta kan användas mera 
effektivt. För att säkert kunna säga att förvaringstjänster är bättre än self storage krävs dock 
mera forskning 
 

• Det är väsentligt att tiden från beställning till upphämtning av saker (och som i rapporten 
anges som ledtid) är så lång som möjligt.  Detsamma gäller för hemkörning. Vindens 
ambition är att följa denna rekommendation. 
 

• Det är viktigt att kunder använder förvaringstjänsten på ett sätt så att behovet av transporter 
minimeras genom att man betalar för alla transporter som utnyttjas. Vinden följer denna 
rekommendation. 
 

• Kunder bör alltid ges en möjlighet att undvika att saker lagras som man egentligen inte har 
något behov/intresse av att äga. Vinden följer denna rekommendation, och är det enda 
företaget på marknaden som erbjuder tjänster för försäljning, återanvändning och 
återvinning av saker. 
 

Sett till helheten av miljöbedömningen så har Vindens tjänst en bra hållbarhetsprofil jämfört med 
konkurrenterna. Baserat på de intervjuer som genomförts med två transportörer så är IVL:s 
bedömning att det troligtvis finns en förbättringspotential i användningen av transportresurser. 
Inom ramen för arbetet med miljöbedömningen har därför de första stegen tagits för att se hur 
Vinden kan införa ett enklare miljöledningssystem, och i samarbete med leverantörer förbättra 
miljöprestandan.  

I ett större perspektiv så är det en komplex uppgift att utvärdera hållbarheten för den typ av 
förvaringstjänst som Vinden erbjuder. Å ena sidan så erbjuder de nya tjänsterna en möjlighet att 
effektivisera användningen av externa förråd som inte ligger i direkt anslutning till bostäder. Detta 
kan på sikt frigöra värdefulla ytor i tätorter, och minska behovet av resurser för att bygga och 
drifta lagerbyggnader. Å andra sidan kan det finnas risker att förvaringstjänsterna blir så billiga att 
de i praktiken fungerar som extra garderober. Detta gäller särskilt för små lägenheter med 
begränsad tillgång till lägenhetsförråd. 

En tänkbar utväg från dilemmat ovan skulle kunna vara att förvaringstjänster också utformas i en 
mindre skala så att lägenhetsförråd aggregeras till centralt belägna byggnader i bostadsområden. 
Källar- och vindsförråd i bostadshus skulle då kunna byggas om till nya bostäder, eller lokaler som 
skapar mervärden för boende som cykelförråd, hobbyrum m.m. Detta skulle kunna ge 
miljöfördelar utan att transportbehoven för förvaring ökar. En idé som kommer att följas upp 
längre fram är att IVL genomför en teoretisk fallstudie där eventuella fördelar med samlokalisering 
av källar- och vindsförråd i bostadsområden utvärderas. 
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För Vinden skulle det kunna vara en möjlighet att vara en aktör på marknaden som driver 
hållbarhetsfrågan på en branschnivå genom att vara ett föredöme. Man kan exempelvis välja att 
aktivt lyfta de rekommendationer som redovisas ovan som rör behovet av flexibla ledtider och 
incitament för kunder att inte beställa hemkörningar i onödan. Det är också positivt att Vinden 
fortsätter med att lyfta fram tjänster som gör det möjligt för kunder att sälja och återanvända saker 
som man inte behöver. I förlängningen handlar denna fråga också om att konsumenter kan 
konsumera saker mera hållbart. För den yngre generationen, där delning av produkter är ett 
naturligt beteende, och som ofta bor i mindre bostäder kan det finns möjligheter att detta budskap 
kan få ett positivt gensvar, vilket i sin tur kan stärka Vindens varumärke. 
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Projektet Grön BoStad Stockholm har som syfte att bidra till 
hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att undanröja 
hinder för tillväxt i små och medelstora företag (SME). Projektet 
pågår mellan 2016 – 2019 och genomförs av fyra projektpartners: 
KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Sustainable innovation och Länsstyrelsen 
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