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Sammanfattning 
De allra flesta e-handelsleveranser i Sverige sker via utlämningsställen. E-handeln växer dock 
snabbt och krav på hemleveranser ökar. Hemleveranser kräver att leveranser sker när mottagarna 
är hemma, vilket minskar möjligheter till samlastning och ruttoptimering, som i sin tur resulterar i 
högre transportkostnader och större samhällsekonomiska effekter. Glue Home AB är ett nystartat 
företag som tillverkar och säljer ett digitalt dörrlås som möjliggör hemleverans innanför dörren, 
även när mottagaren inte är hemma. Detta skapar bättre förutsättningar för ruttoptimering och 
eliminering av bomkörningar, dvs leveranser som inte lyckas p.g.a. att mottagaren inte är hemma. 
Syftet med projektet är att verifiera potentialen att öka transporteffektiviteten och att minska de 
samhällsekonomiska effekterna. Genom en litteraturstudie och intervjuer med relevanta aktörer 
har vi sammanställt de identifierade effekter som påverkar förbättringspotentialen. Dessa effekter 
har sedan testas i en teoretisk fallstudie. Resultaten visar att digitala lås har en betydande potential 
att minska hemleveransers utmaningar. Potentialen är dock begränsad, eftersom leveranser via 
ombud fortfarande har en mycket större hållbarhetspotential än hemleveranser med digitala lås. 
Analysen har dock några begränsningar (t.ex. teoretiska data och förenklade systemgränser) som 
möjligtvis gör att förbättringspotentialen underskattas. Det behövs därför fortsatt forskning för att 
studera dessa begränsningar.   
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Bakgrund och syfte 
Trenden med urbanisering förväntas öka och städerna planerar därför täta stadsdelar med mer 
plats för människor och mer attraktiva miljöer. Samtidigt ökar e-handeln snabbt. Det leder till en 
mer splittrad distribution av varor till bostadsområden. Urbaniseringen och ökad e-handel skapar 
därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, minskad trängsel och buller samt en levande 
stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. 

Det finns flera metoder för e-handelsleveranser, som skiljer sig åt vad gäller leveransplatsen och 
överlämning till konsumenten. I Figur 1 definieras fyra typer av leveransmetoder. I två av 
metoderna levereras produkterna till utlämningsställen där konsumenterna måste hämta ut sina 
varor själva. Dessa utlämningsställen kan vara bemannade ombud eller fysiska butiker (typ 1), eller 
automatiserade paketboxar (typ 2). Hemleveranser överlämnas antingen direkt till konsumenten, 
dvs. konsumenten måste vara hemma när leveransen kommer (med kvittens, typ 3), eller till 
konsumentens brevlåda eller fastighetsbox (utan kvittens, typ 4).  

 

Figur 1: Klassificering av leveranstyper (baserat på Gevaers et al, 2011, och Winkenbach and 
Janjevic, 2018) 

De allra flesta leveranser i Sverige sker via utlämningsställen (PostNord et al, 2019). År 2018 
skedde nästan sju av tio leveranser på detta sätt, varav de allra flesta leveranser sker via ombud 
(68% med typ 1, endast ca. 1% med typ 2). Hemleveranser står för totalt 27%, varav den största 
andelen sker utan kvittens (21% med typ 4, 6% med typ 3). 

Leveranser via ombud är den dominerande leveransmetod i Sverige för att de är relativt effektiva ur 
transportörens perspektiv. Samtliga leveranser till ett område kan lämnas på en central plats och 
transportören slipper köra från dörr till dörr. Ombuden förväntas dock inte att kunna hantera de 
volymer som förväntas inom bara ett par år. För år 2022 spås antalet paket att fördubblas mot 
dagens volym. Dessutom ställer konsumenterna allt högre krav när det kommer till service och 
valfrihet vad gäller leveranserna och efterfrågan på hemleveranser ökar. Ungefär 50% av 
konsumenterna vill helst få sin vara levererad på detta sätt (PostNord et al, 2019).  Hemleveranser 
kommer därför att bli allt vanligare, vilket medför flera utmaningar, speciellt när de måste ske med 
kvittens (dessa beskrivs i avsnitt ” Möjliga effekter av digitala lås på hemleveranser” på s. 9). 

Glue Home AB är ett nystartat företag som tillverkar och säljer Glue Smart Lock, ett digitalt 
dörrlås. Företaget erbjuder även tjänsten InHome Delivery, som möjliggör leverans innanför 
dörren av varor och tjänster när slutkunden inte är hemma (leveransmodell typ 4). InHome 
Delivery kan snarast betraktas som en digital infrastruktur som möjliggör uppkoppling av 
låsinfrastruktur i bostäder, kommersiella lokaler m.m. för varuägare och speditörer. Utöver att 
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möjliggöra nya typer av e-handelslösningar såsom leverans av matvaror ända in i kylen, så 
möjliggör InHome Delivery även tillgång för tjänsteleverantörer såsom t.ex. konsulter och 
hantverkare. 

InHome Delivery skapar också en potential för hållbara leveranser genom att reducera 
klimatpåverkan och andra miljö- och hälsorelaterade effekter från varu- och 
distributionstransporter. Möjligheten att utnyttja ett större tidsfönster för leveranser dagtid (när 
slutkunder ofta inte är hemma) skapar bättre förutsättningar för ruttoptimering, och garanterad 
tillgång till bostäder eliminerar bomkörningar, dvs. körningar där slutleveransen inte kan 
genomföras. Syftet med projektet är att verifiera denna hållbarhetspotential, genom att i första 
steget sammanställa effekterna som bidrar till reduktionspotentialen kopplat till InHome Delivery, 
och i andra steget verifiera potentialen för några av dessa effekter genom att göra en jämförelse av 
olika transportscenarier. 
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Metod 
Projektet omfattar 150 000 SEK vilket betalas från projektet Grön BoStad Stockholm som är 
finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden. Utförare av projektet har varit IVL Svenska 
Miljöinstitutet. I gemensamma möten i projektets början har IVL och Glue Home AB diskuterat 
och definierat projektets syfte. Arbetssättet består av två steg som beskrivs nedan.  

Steg 1: Effekter av digitala lås på e-handelsleveranser 
Målet med första steget är att sammanställa möjliga effekter av digitala lås på e-handelsleveranser. 
Detta görs genom en litteraturstudie av relevant tidigare forskning, samt genom intervjuer med 
relevanta aktörer. Följande intervjuer har genomförts: 

1. Carl Johan Grandinsson, Glue Home AB, VD (24 maj 2019) 
2. Jerker Dammbro, Bring, digital utvecklingschef (14 juni 2019) 
3. Jonas Nordberg, PostNord, affärs- och konceptutvecklare (14 juni 2019) 
4. Andreas Thieme, STEERLINK, projektledare SESAM-projekt (14 juni 2019) 

Steg 2: Verifieringen av hållbarhetspotentialen 
I det andra steget verifieras potentialen för några av effekterna som tagits fram i första steget. Detta 
görs genom en teoretisk fallstudie som jämför dagens leveranslösningar med olika 
transportscenarier, bl.a. där alla slutkunder i det valda transportsystemet har tillgång till en 
InHome access-lösning som möjliggör för speditören att bestämma när en varuleverans ska 
genomföras. För varje scenario beräknas hållbarhetspotentialen där följande faktorer med 
relaterade indikatorer ingår: 

• Transporteffektivitet: transportsträcka per leverans (km/leverans) och transporttid per 
leverans (min/leverans). Dessa indikatorer beskriver transportkostnaderna och är därför 
mest relevanta för transportörer  

• Yteffektivitet: Ytanspråk for lossning per leverans (parkeringsplatsminuter/leverans). 
Denna indikator beskriver parkeringstiden och anspråk av parkeringsyta per leverans och är 
därför mest relevant i samband med förtätningsstrategier i stadsplaneringen. 

• Samhällsekonomiska effekter: kostnader per leverans för effekter såsom trängsel, buller och 
olyckor (trafikrelaterade effekter), och kostnader för klimatpåverkan och luftföroreningar 
(bränslerelaterade effekter). Dessa kostnader mäts i SEK och beskriver de negativa 
effekterna på miljön och samhället.  
 

Beräkningarna görs med Microsoft Excel. För att beräkna indikatorerna görs följande antaganden 
och vi använder följande data: 

• Godsvolym: totalt 280 leveranser. Det antas att en van kan utföra 70 leveranser på en 
leveranstur (Gevaers et al, 2014).  

• Fordon och bränsle: 
o Scenario 1: Lastbil (7.5-12t), Diesel Euro VI, fossil Diesel 
o  Scenario 2 och 3: Van (3.5t), Diesel Euro VI, fossil Diesel 

• Leveransturernas vägar och trafiksituation: se Bilaga-Tabell 1 
• Emissionsdata: baserat på Handbook of Emission Factors for Road Transport (HBEFA) 

(Infras, 2014). Dessa emissioner ingår i beräkningarna: Klimatpåverkan - CO2; 
Luftföroreningar - PM, NOX, SO2, NMVOC. Analysen begränsas till ”wheel-to-tank”. Varken 
emissioner från tillverkning och distribution av bränsle (’well-to-tank’) eller från fordonet 
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och infrastruktur ingår i analysen. Emissionsfaktorerna för lastbilen visas i Bilaga-Tabell 2 
och för van i Bilaga-Tabell 3. 

• Externa kostnader: Värdering av externa kostnader hämtas från Ricardo-AEA (2014). 
Följande kategorier beräknas: bränslerelaterade kostnader (klimatpåverkan, effekt av 
luftföroreningar på hälsa och ekosystem, se Bilaga-Tabell 4) och trafikrelaterade kostnader 
(trängsel, olyckor, och buller, se Bilaga-Tabell 5 (lastbil) och Bilaga-Tabell 6 (van)). 

• Ytanspråk för lossning: Baserat på PCU-faktorer (passenger car units) i Ricardo-AEA (2014). 
En van (3.5t) har samma ytanspråk som en personbil (PCU=1.0) medan lastbilens (7.5-12t) 
ytanspråk är nästan dubbelt så stort (PCU=1.9). 
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Hållbarhetspotentialen av digitala lås 

Möjliga effekter av digitala lås på 
hemleveranser  
En vanlig leveranstur består huvudsakligen av tre aktiviteter: lastning av varorna på terminalen, 
körning från terminalen till målområdet, och lossning av varorna hos mottagarna samt 
överlämning. Den aktiviteten som tar mest tid är lossning och överlämning. En analys av en 
leveranstur i Stockholm visade att 70% av turens tid användes för lastning och lossning hos 
mottagarna, medan körningens andel var bara 30% (Behrends et al, 2017). Hemleveranser är 
därför betydlig mer tidskrävande än leveranser via ombud. 

Hemleveranser är särskilt problematiskt i fall en signatur för mottagning är nödvändig (leverans 
med kvittens, typ 3). Om inget specifikt leveranstidsfönster har överenskommits, kommer antalet 
bomkörningar (dvs. misslyckade leveranser om mottagen inte är hemma) oundvikligen att vara 
hög. Som resultat måste varorna transporteras tillbaka till terminalen. Vanligtvis sker ett annan 
leveransförsök dagen efter, vilket ökar både leveransens kostnader och utsläpp (van Duin et al, 
2016). Bomkörningar är ett betydande problem i de länder där hemleveranser är den dominerande 
leveransmetoden. Ett exempel från Storbritannien, visar att år 2010 kunde bara ungefär 86% av 
leveranserna levereras till mottagarna vid första försöket (Visser, 2014), och en studie i 
Nederländerna visade en andel på 75% (van Duin et al, 2016). 

For att undvika bomkörningar, avtalar säljaren eller transportörer tidsfönstren med mottagaren. 
Detta uppskattas också av mottagarna som kan minska väntetiden på en hemleverans om den spås 
levereras någon gång under dagen alternativt under kvällen. Antal och längd av tidsfönstren 
bestämmer tjänstenivån. Kraven på tidsfönster varierar för olika kunder och i olika situationer. Ju 
fler valmöjligheter, både när det gäller tid och längd, desto mer attraktivt är tjänsteutbudet för 
kunden, vilket innebär en högre attraktivitet på marknaden. Å andra sidan innebär fler 
valmöjligheter fler restriktioner för ruttplaneringen, vilket innebär högre transportkostnader 
(Agatz et al, 2013). Ju kortare tidsfönster per leverans, desto färre leveranser kan inkluderas i en 
leveranstur. Det genererar att fler kilometer behövs köras per leverans, vilket resulterar i minskad 
transporteffektivitet (Figur 2). 

 

Figur 2: Effekt av tidsfönster på transporteffektivitet (Boyer et al, 2009) 
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Vidare kan dessa begränsningar från tidsfönstren innebära att transporterna måste göras med ett 
större antal fordon än vad som skulle vara möjligt utan begräsningar. I ett exempel från ett 
paketleveransföretag behövdes åtta fordon för att leverera sina leveranser i ett stadsområde där 
tillgängligheten var begränsad till 4,5 timmars per dag. Detta kan jämföras med att endast tre 
fordon hade behövts om det fanns obegränsat tillträde (MDS Transmodal, 2012). 

Slutligen kan dessa begränsningar innebära att leveranserna måste utföras under rusningstiderna. 
Trängsel leder till mer tomgångskörning och start-och-stopp vilket ökar både buller och 
energiförbrukning. Dessutom är det svårt att hitta lediga lastzoner nära mottagaren och det leder 
till längre körsträcka samt ökad tidsåtgång för leveranser. Trängseln är dock i allmänhet begränsad 
till rusningstimmarna. Under andra timmar av dygnet, framförallt under natt eller tidig morgon, 
men också på stora delar av dagen finns ledig kapacitet både på vägen och vid lastzonerna. New 
York, London och Paris har redan genomfört framgångsrika försök med varutransporter till 
citykärnorna på andra tider än under rusningstrafik (Sánchez-Díaz et al, 2017). Dessa erfarenheter 
inspirerade Stockholm att genomföra ett pilotprojekt mellan juni 2014 och juni 2016 (Fu and 
Jelenius, 2018). Att köra godsleveranser utanför rusningstider innebär för transportörer en högre 
transporteffektivitet genom mer effektivt utnyttjande av bilarna och snabbare leveranser till 
mottagarna (Holguín-Veras et al, 2011). Samtidigt kan det bidra till att minska 
bränsleförbrukningen, och de samhällsekonomiska kostnaderna i form av minskade 
luftföroreningar och trängsel (Behrends et al, 2018). 

Sammanfattning 
Baserat på beskrivningen ovan formuleras följande hypoteser vad gäller möjliga effekter av digitala 
lås på hemleveransernas hållbarhetspotential: 

1. Direkt effekt: Eliminerade bomkörningar 
2. Indirekta effekter: Tidsfönster leder till stora begränsningar i ruttplanering. Genom 

digitala lås kan tidsfönster tas bort vilket möjliggör en effektivare ruttplanering: 
a) Fler leveranser per rutt i samma område: kortare transportsträckor per leverans 
b) Högre fyllnadsgrad och större fordon: mindre kostnader per leverans 
c) Undvika rusningstid: Minskat bränsleförbrukning (mindre trängselkörning) 
d) Undvika rusningstid: Minskat transporttid (Bättre tillgång till parkering/lastzoner) 

De effekterna som vi valt att analysera i fallstudien (se nästa avsnitt) är direkta effekter, i form av 
minskade bomkörningar (effekt 1), och indirekta effekter i form av kortare körsträckor (effekt 2a). 
De möjliga effekterna av en högre fyllnadsgrad och större fordon (effekt 2b), mindre 
trängselkörning (effekt 2c) och bättre tillgång till parkering/lastzoner (effekt 2d) tas på grund av 
tidsbrist inte med i analysen. 

Fallstudie: Verifieringen av 
reduktionspotentialen 
För att testa hypotesen om hur digitala lås kan bidra till mer hållbara e-handelsleveranser 
genomförs en teoretisk fallstudie på e-handelsleveranser till bostadsområden. I fallstudien 
beräknar vi effekterna på följande tre faktorer: transporteffektivitet, yteffektivitet och hållbarhet. 
Dessa faktorer jämförs i tre scenarier: hemleveranser med digitala lås, hemleveranser med kvittens 
samt med leveranser via ombud.  
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Scenarier 
I fallstudien ingår tre scenarier. Det första scenariot i analysen är leveranser via ombud (typ 1 enligt 
klassificeringen i Figur 1).  Eftersom de allra flesta leveranser i Sverige sker via ombud idag är detta 
scenario analysens basscenario (”business as usual”), vilket de andra scenarier jämförs med. Det 
andra scenariot är hemleveranser med kvittens (typ 2). Detta scenariot tar hänsyn till trenden mot 
ökat krav på hemleveranser och flera nya aktörer som erbjuder högre leveransservice i form av 
hemleveranser. Detta innebär dock också fler restriktioner för transportören i form av kortare 
tidsfönster samt ett stort antal bomkörningar. Det tredje scenariot beskriver hemleveranser utan 
kvittens (typ 4), dvs. leveranser till lägenheter med digitala lås. Detta minskar antalet 
bomkörningar (effekt 1 från listan ovan) samt möjliggör en effektivare ruttplanering (effekt 2a).  

Scenario 1: Leverans via ombud 
Leveranser via ombud sker med en mellanstor lastbil som transporterar paket i rullburar från 
speditörens terminal till flera utlämningsställen i bostadsområden. Där förvaras paket tills de blir 
upphämtat av mottagarna (Figur 3). Vi antar i detta scenario att en lastbil transporterar totalt 280 
paket till 4 ombud (70 paket per ombud). Leveransturen antas vara totalt 30 km: 20 km på 
infartsleder mellan terminalen och staden (tur och retur), och 10 km på lokala vägar i 
bostadsområden mellan ombud. På en del av vägarna finns trängsel. En omlastning tar ungefär 10 
minuter.  

 

Figur 3: Leverans via ombud 

Scenario 2: Hemleverans med kvittens 
Hemleveranser med kvittens sker med en van som transporterar paket från speditörens terminal 
direkt till mottagarens lägenheter. Eftersom det krävs en leveranskvittens måste leveransen lämnas 
över direkt till mottagaren, dvs. mottagaren måste vara hemma vid leveransen. Transportörerna 
avtalar därför tidsfönster för leverans med mottagarna. Eftersom de olika mottagarna har olika 
krav vad gäller tidsfönster behövs flera leveransturer per dag för att möta dessa krav (Figur 4). Vi 
antar i detta scenario att det behövs 4 leveransturer. Per leveranstur som utförs av en van, 
transporteras leveranser till 70 mottagare i olika områden. En leverans tar 4 minuter och 90% av 
leveranser lyckas (10% bomkörningar). Leveransturen antas vara totalt 45 km: 20 km på 
infartsleder mellan terminalen och staden (tur och retur), och 25 km på lokala vägar i 
bostadsområden mellan leveranserna.  
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Figur 4: Hemleverans med kvittens 

 

Scenario 3: Hemleveranser med digitala lås 
I detta scenario antas att samtliga mottagare har ett digitalt lås vilket möjliggör bättre 
ruttoptimering. Vi antar i detta scenariot att det också behövs 4 leveransturer, men eftersom 
transportören inte måste ta hänsyn till olika tidsfönster, kan dessa turer koncentreras geografiskt, 
vilket minskar körsträckan (Figur 5). Leveransturen antas därför vara totalt 30 km: 20 km på 
infartsleder mellan terminalen och staden (tur och retur), och 10 km på lokala vägar i 
bostadsområden mellan leveranserna. Dessutom möjliggör digitala lås att samtliga leveranser kan 
utföras (0% bomkörningar). 

 

Figur 5: Hemleverans med digitala lås 
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Resultat: Hållbarhetspotentialen av digitala lås 
I detta avsnitt beskrivs fallstudiens resultat. Scenarierna jämförs vad gäller transporteffektivitet, 
hållbarhet och yteffektivitet. 

Transporteffektivitet 
Figur 6 visar jämförelsen av indikatorerna för transporteffektiviteten. Analysen bekräftar att 
leveranser via ombud är mycket mer effektiva jämfört med hemleveranser med kvittens. Digitala 
lås är något effektivare än hemleveranser med kvittens, men har fortfarande en betydlig högre 
tidsåtgång och körsträcka per leverans än via ombud. Förbättringspotentialen av digitala lås 
jämfört med leveranser utan kvittens är tydligare för körsträckan (-40%) än för tidsåtgång (-17%), 
vilket tyder på att en effektivare ruttplanering har en större effekt än elimineringen av 
bomkörningarna.  

 

Figur 6: Scenariernas transporteffektivitet. Tid (vänster) och körsträcka (höger) 

Yteffektivitet 
Figur 7 visar jämförelsen av parkeringsytanspråk per leverans. Även för denna indikator är 
hemleveranser via ombud mycket effektivare än hemleveranser med kvittens. Hemleveranser med 
digitala lås är något effektivare (på grund av minskat antal bomkörningar) men denna effekt är 
relativt liten, och jämfört med hemleveranser via ombud är parkeringstiden betydligt högre.  

 

Figur 7: Scenariernas parkeringsytanspråk  

Samhällsekonomiska effekter 
Figur 8 visar jämförelsen av indikatorerna för scenariernas samhällsekonomiska effekter. 
Trängselkostnaderna dominerar de externa kostnaderna (mellan 1 och 5 SEK per leverans), följt av 
kostnader för buller (mellan 0,2 och 0,6 SEK) och klimateffekter (mellan 0,1 och 0,3 SEK). 
Kostnaderna för olyckor och luftföroreningar är försumbara (mindre än 0,02 SEK). Jämförelsen av 
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scenarierna visar samma resultat som för transporteffektivitet: Hemleveranser med kvittens har 
betydligt högre externa kostnader än leveranser via ombud, både vad gäller trängsel och 
klimateffekter. Hemleveranser med digitala lås minskar dessa kostnader signifikant (ungefär -50%) 
men kostnader är fortfarande betydligt högre än för leveranser via ombud. 

 

Figur 8: Sceneriernas trafikrelaterade (vänster) och bränslerelaterade (höger) externa 
kostnader  
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Diskussion 
Leveranser via ombud är den dominerande leveransmetoden i Sverige för att de är relativt effektiva 
ur transportörens perspektiv. Analysen visar också att denna leveransmetod har betydligt lägre 
mindre samhällsekonomiska kostnader än hemleveranser. E-handeln ökar dock snabbt, och 
konsumenterna ställer allt högre krav när det kommer till service och valfrihet vad gäller 
leveranserna. Hemleveranser kommer därför att bli allt vanligare, vilket minskar transportörens 
möjligheter för samlastning och ruttoptimering, som i sin tur medför högre kostnader för 
transportörer (minskad transporteffektivitet), högre samhällsekonomiska kostnader (ökad trängsel 
och klimatgasutsläpp) och mer konflikter i täta stadsdelar med begränsat antal parkeringsplatser 
(minskad yteffektivitet). 

Trenden med ökat e-handel innebär därför en utmaning för både transportörer och städer. 
Hemleveranser med digitala lås har en betydande potential att minska dessa utmaningar. 
Fallstudien visar att körsträckan per leverans samt trängsel- och klimatkostnaderna kan halveras 
genom elimineringen av bomkörningar och effektivare ruttplanering. Fallstudien visar dock också 
att potentialen är begränsad eftersom leveranser via ombud fortfarande är mycket effektivare än 
leveranser med digitala lås. 

Analysen har dock några begränsningar som möjligtvis underskattar förbättringspotentialen. Den 
första begränsningen är att beräkningarna i fallstudien baseras på teoretiska data från litteraturen 
och många antaganden. Fallstudiens resultat visar de generella effekterna och indikerar vilka som 
är mest relevanta för förbättringspotentialen, men siffrorna kan inte användas för att uppskatta 
den potentiella verkliga effekten. Den andra begränsningen är att fallstudien bara har analyserat 
två av fem effekter som kan bidra till förbättringspotentialen. Scenarierna i fallstudien inkluderar 
minskade bomkörningar och förbättrad ruttoptimering, men har inte tagit hänsyn till effekten av 
större fordon, minskad bränsleförbrukning och enklare tillgång till lastzoner. Den tredje 
begräsningen är förenklade systemgränser vid beräkningen i fallstudien, t.ex. inkluderas i scenariot 
för leveranser via ombud inte mottagarens resa för att hämta leveransen från ombudet. 
Leveransmetodens effektivitet bygger på att upphämtningen sker som en del av en annan befintlig 
resa (pendling, shoppingresa, osv) eller utförs gående eller med cykel. Om denna resa sker enbart 
för upphämtningen, och med personbil, blir de samhällsekonomiska effekterna för detta scenario 
dock betydligt större, vilket ökar den relativa förbättringspotentialen av hemleveranser med 
digitala lås. 

Det behövs därför fortsatt forskning som studerar dessa begränsningar. Det föreslås ett projekt som 
baseras på empiriska data (dvs. befintliga transportflöden), som tar hänsyn till fler effekter som 
påverkar förbättringspotentialen, och som gör beräkningarna med holistiska systemgränser.  
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Bilaga – Data för beräkningarna  
Tabell 1: Sammansättning av leveransturer efter vägtyp och trafiksituation 

 Sc 1 - Ombud Sc2 - Hem 
kvittens 

Sc3 - Hem 
digitala lås 

 km min Km min km min 

Motorväg - ingen trängsel 8 6.1 8 5.4 8 5.4 

Motorväg - mättat trafik 5 4.8 5 4.3 5 4.3 

Motorväg - trängsel 1 3.6 1 3.2 1 3.2 

Infartsled - ingen trängsel 3 3.9 3 3.7 3 3.7 

Infartsled - mättat trafik 2 4.1 2 3.4 2 3.4 

Infartsled - trängsel 1 5.1 1 4.7 1 4.7 

lokal väg - ingen trängsel 5 7.2 12.5 16.1 5 6.4 

lokal väg - mättat trafik 4 9.0 10 20.3 4 8.1 

lokal väg - trängsel 1 5.1 2.5 11.8 1 4.7 

Totalt 30 48.9 45 72.8 30 43.9 

 
Tabell 2: Emissionsfaktorer Lastbil (7.5-12t) Diesel Euro 6 (Källa: Infras, 2014) 

 Hastig-
het Energi CO2 NMVOC NOX PM SO2 

 km/h MJ/km g/km g/km g/km g/km g/km 

Motorväg - ingen trängsel 88 62 196 0.0001 0.2437 0.0007 0.0002 

Motorväg - mättat trafik 70 63 200 0.0001 0.2516 0.0009 0.0003 

Motorväg - trängsel 19 94 295 0.0003 0.2941 0.0019 0.0004 

Infartsled - ingen trängsel 49 61 194 0.0002 0.1957 0.0010 0.0002 

Infartsled - mättat trafik 36 70 219 0.0002 0.2183 0.0011 0.0003 

Infartsled - trängsel 13 111 351 0.0004 0.2991 0.0027 0.0004 

lokal väg - ingen trängsel 47 63 200 0.0002 0.2095 0.0010 0.0003 

lokal väg - mättat trafik 30 76 241 0.0002 0.2447 0.0013 0.0003 

lokal väg - trängsel 13 111 351 0.0004 0.2991 0.0027 0.0004 

 
Tabell 3: Emissionsfaktorer Van (3.5t) Diesel Euro 6 (Källa: Infras, 2014) 

 Hastig-
het Energi CO2 NMVOC NOX PM SO2 

 km/h MJ/km g/km g/km g/km g/km g/km 

Motorväg - ingen trängsel 88 62 196 0.0001 0.2437 0.0007 0.0002 

Motorväg - mättat trafik 70 63 200 0.0001 0.2516 0.0009 0.0003 

Motorväg - trängsel 19 94 295 0.0003 0.2941 0.0019 0.0004 

Infartsled - ingen trängsel 49 61 194 0.0002 0.1957 0.0010 0.0002 

Infartsled - mättat trafik 36 70 219 0.0002 0.2183 0.0011 0.0003 

Infartsled - trängsel 13 111 351 0.0004 0.2991 0.0027 0.0004 

lokal väg - ingen trängsel 47 63 200 0.0002 0.2095 0.0010 0.0003 

lokal väg - mättat trafik 30 76 241 0.0002 0.2447 0.0013 0.0003 

lokal väg - trängsel 13 111 351 0.0004 0.2991 0.0027 0.0004 



 

 

Tabell 4: Bränslerelaterade externa kostnader [€-cent per gram] (Källa: Ricardo AEA, 2014) 

Emission Kostnad 

CO2 0.017 
NMVOC 0.097 
Nox 0.525 
PM 19.745 
SO2 0.539 

 

Tabell 5: Trafikrelaterade externa kostnader per fordonskilometer för en lastbil (7.5-12t) [€-
cent/km] (Källa: Ricardo AEA, 2014) 

 Trängsel Olyckor Buller 

Motorväg - ingen trängsel 0 1.2 19.7 

Motorväg - mättat trafik 50.9 1.2 8.1 

Motorväg - trängsel 116.9 1.2 8.1 

Infartsled - ingen trängsel 1.8 1 19.7 

Infartsled - mättat trafik 268.5 1 8.1 

Infartsled - trängsel 344.4 1 8.1 

lokal väg - ingen trängsel 4.7 0.9 19.7 

lokal väg - mättat trafik 303 0.9 8.1 

lokal väg - trängsel 460.9 0.9 8.1 

 
Tabell 6: Trafikrelaterade externa kostnader per fordonskilometer för en van (3.5t) [€-
cent/km] (Källa: Ricardo AEA, 2014) 

 Trängsel Olyckor Buller 

Motorväg - ingen trängsel 0 0.3 10.7 

Motorväg - mättat trafik 26.8 0.3 4.4 

Motorväg - trängsel 61.5 0.3 4.4 

Infartsled - ingen trängsel 0.9 0.3 10.7 

Infartsled - mättat trafik 141.3 0.3 4.4 

Infartsled - trängsel 181.3 0.3 4.4 

lokal väg - ingen trängsel 2.5 0.3 10.7 

lokal väg - mättat trafik 159.5 0.3 4.4 

lokal väg - trängsel 242.6 0.3 4.4 
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