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Sammanfattning 
Målet med projektet var att knyta samman erfarenheter som gjordes i projektet Åkerier i 
tiden som genomfördes 2009–2010 samt att komplettera med information om IT-stöd 
och körsträckor. 

Resultaten från delprojekten visar att arbetet med bränslebesparande åtgärder inte 
prioriteras av branschen. Andra frågor prioriteras högre. Bromsklossarna för arbetet med 
bränsleuppföljning, och sparsam körning, är bl.a. bristen på fungerande och tydliga krav 
och långsiktiga spelregler samt kontroll av att de krav som ändå finns.  

För själva bränsleuppföljningen finns numera kvalificerat IT-stöd som standard, vilket 
ökar möjligheterna att arbeta aktivt med drivmedelsfrågan. Flera leverantörer av IT-stöd 
har dessutom tagit fram tilläggstjänster som underlättar arbetet.  

Genomförda sparcoachprojekt visar att de viktigaste framgångsfaktorerna är förankring 
hos ledning, tillgång till bränslestatistik, motiverade förare och regelbunden 
kommunikation. 

Delprojekt 1 – Nuläget i åkeribranschen 
Delprojektet hade det övergripande målet att peka på nuläget i transportbranschen med 
fokus på miljö– och klimatfrågor. Sex regioner inom Sveriges Åkeriföretag har 
intervjuats.  De viktigaste frågorna inom åkeribranschen är lönsamhet, kundkrav, 
utländsk– och ojuste konkurrens. Att miljö– och klimatfrågan inte nämns i toppen beror 
bland annat på att frågan inte prioriteras av konsumenter och transportkunder. Även 
politiskt saknas spelregler som skulle underlätta för branschen att arbeta mer långsiktigt 
med miljöfrågorna. De miljöfrågor som ändå lyfts handlar om framtidens drivmedel och 
miljökrav vid upphandlingar. En förklaring till den relativt låga aktiviteten kring 
miljöfrågorna hos åkeribranschen är att det inte är ett branschproblem utan en spegling 
av samhället som inte kommit längre vad gäller transporterna. 

Delprojekt 2 – Installation och användning av IT-stöd från 
fordonstillverkare 
Delprojektet skulle svara på i vilken utsträckning IT-stöd från fordonstillverkare 
installeras, aktiveras och används samt vilken möjlighet det finns för myndigheten att få 
in uppgifter om körsträckor och förbrukning. Hos de intervjuade fordonstillverkarna 
sitter numera hårvaran som standard vilket underlättar aktiveringen och användningen 
av IT-stöden. Aktiveringen av IT-stöden från de tre största fordonstillverkarna är relativt 
hög och flera har tagit fram tilläggstjänster för att hjälpa kunderna att arbeta aktivt med 
IT-stöden. Att ge myndigheter tillgång till körsträckor och förbrukning är möjligt. 



Delprojekt 3 – Schablonberäkning av körsträckor, kartläggning av 
aktörer 
Delprojektet skulle kartlägga vilka aktörer i Sverige som tagit fram olika typer av 
beräkningsmodeller för körsträckor samt beskriva vad som karaktäriserar deras metoder. 
De aktörer som hittats är Trafikanalys, VTI och NTM. Samtliga aktörer hämtar grunddata 
från Transportstyrelsen men bygger därefter upp sina modeller med uppgifter från olika 
databaser. NTM har en egen metod för att få en sträcka mer jämförbar över tid. De flesta 
aktörer arbetar med körsträckor som ett verktyg för att beräkna förbrukning och 
emissioner.   

Delprojekt 4 – Sparcoacherfarenheter, redovisning av projekt och 
framgångsfaktorer i ett metodiskt bränsleuppföljningsarbete 
I delprojektet har vi sammanställt resultat från sparcoachuppdrag som är uppstartade 
och genomförda av sparcoachföreningens medlemmar. Även framgångsfaktorer är 
listade. Sammanslaget har 134 företag arbetat tillsammans med en sparcoach på ett eller 
annat sätt. Lägg där till 77 stycken interncoacher som gått sparcoachutbildningen. Totalt 
har 243 personer gått sparcoachutbildningen. Framgångsfaktorerna som lyfts fram är 
förankring hos ledning, tillgång till bränslestatistik, motiverade förare och regelbunden 
kommunikation.  
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Inledning 
De tunga transporterna i Sverige svarar för en betydande del av den totala drivmedels-
förbrukningen och därmed utsläppen av växthusgasen koldioxid. Möjligheterna att 
minska förbrukningen och utsläppen är stora, i potten ligger också en starkare ekonomisk 
situation för en bransch som idag visar en ganska dålig lönsamhet. 

Mot den bakgrunden genomfördes 2009–2010 projektet ”Åkerier i tiden” i samarbete 
mellan f.d. Vägverket, Sveriges Åkeriföretag och Sparcoachföreningen. Projektet, som 
praktiskt genomfördes av Sparcoachföreningen, vände sig till åkerier runt. En rad träffar 
genomfördes på regionala möten hos Sveriges Åkeriföretags regionalföreningar.  

De föredrag som hölls behandlade aspekter och arbetsmetoder för mer hålbara 
transporter i allmänhet och vikten av ledarskap, uppföljning, kommunikation och 
motivation i synnerhet. Även möjligheterna till betydande besparingar i form av 
minskade bränslekostnader betonades. Ett ledande tema var ”Miljoner i potten – ett gott 
rykte på köpet”.  

Bara när det gäller överhastigheter finns stora besparingar att göra. De tunga 
transporternas oförmåga, generellt sett, att hålla hastighetsgränserna kostar branschen 
omkring 1 miljard kronor Det visar en undersökning som Trafikverket genomförde 2012. 

Fortfarande finns alltså stor potential för åkerier och logistikföretag att än mer utnyttja 
möjligheterna med sparsam körning och ett metodiskt arbete med bränsleuppföljning. Ett 
av de resultat som Åkerier i tiden visade var också behovet av bättre underlag kring 
körsträckor, och att IT-stöd är ett viktigt verktyg för att utveckla det egna arbetet. 

Viktigast av allt: motiverade förare och en engagerad ledning. 

En hel del företag arbetar idag aktivt med bränslebesparande åtgärder, men totalt sett 
finns fortfarande mycket kvar att göra och kostnadsbesparingarna är mycket stora. Det 
borde alltså kunna göras mycket mer. Men vad? Och hur? Var finns hindren? Vilka är 
behoven? Och varför gör inte branschen mer av de möjligheter till besparingar som finns? 

Mot denna bakgrund genomfördes våren och försommaren 2013 projektet ”Uppföljning 
av Åkerier i tiden”. Syftet var att ta fram underlag som underlättar arbetet med att 
motivera åkerier att i praktiken arbeta än mer aktivt med bränslesparande åtgärder.    

Projektet delades upp i fyra delar: 

• Nuläget i åkeribranschen
• Installation och användning av IT-stöd från fordonstillverkare
• Schablonberäkning av körsträckor – kartläggning av aktörer
• Sparcoacherfarenheter, redovisning av projekt och framgångsfaktorer i ett

metodiskt bränsleuppföljningsarbete

För att få underlag till en bedömning av besparingspotential har två leverantörer av IT-
stöd bidragit med uppgifter om körsträckor och förbrukning för tunga fordon – Drivec 
och Greater Than. Deras respektive uppgifter visar att tunga fordon i genomsnitt körs 
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 7 500–8 500 mil per år, för fjärrtransporter ligger den siffran på 10 000–12 000 mil. 
Genomsnittsförbrukningen för blandad körning ligger mellan 39 och 42 liter per 100 km. 

De sparcoachprojekt som presenteras i denna rapport visar att ett metodiskt arbete med 
bränsleuppföljning, och ett sparsammare körsätt, kan ge besparingar på upp till 20 
procent! 
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Delprojekt 1: Nuläget i åkeribranschen  
Under 2009–2010 genomfördes projektet ”Åkerier i tiden” i samarbete mellan 
Trafikverket, Sveriges Åkeriföretag och Sparcoach Ek förening. Projektet vände sig till 
åkerier runt om i landet och genomfördes till stor del genom medverkan vid regionala 
träffar hos Sveriges Åkeriföretags regionala föreningar. Huvudsaklig aktör var Sparcoach 
Ek förening i samråd med främst Trafikverket.  

Föredragen behandlade aspekter och arbetsmetoder för mer hållbara transporter i 
allmänhet och vikten av ledarskap, uppföljning, kommunikation och motivation i synner-
het. Syftet var att stimulera åkeriföretagen till ett mer metodiskt arbete med frågor om 
bränsle, bränslekostnader och transporters miljö– och klimatpåverkan för att på så sätt 
stärka sin egen lönsamhet och konkurrenskraft. 

Projektet ”Uppföljning av Åkerier i tiden” knyter samman de erfarenheter som gjordes i 
det föregående projektet med uppdaterad information om IT-stöd och körsträckor.  

Målet är att öka möjligheterna för att påvisa effektsamband och mätbarhet samt att få 
erfarenheter kring hur arbetet med mätning, uppföljning, motivationsåtgärder och 
återkoppling till såväl företagsledningar som förare och relevanta myndigheter kan 
utvecklas. 

Projektet avgränsas, liksom Åkerier i tiden, till tunga vägtransporter i huvudsak inom 
Sverige av svenska aktörer. De aktörer som inkluderas är etablerade i Sverige och 
erbjuder produkter/tjänster på svenska för den svenska marknaden.  

Delprojekt 1 har genomförts av Elin Skogens, Sparcoachföreningen, som ansvarade för 
genomförandet av Åkerier i tiden år 2009–2010.  

Frågeställningar och metod  
Delprojektet har det övergripande målet att besvara hur nuläget är i åkeribranschen med 
fokus på miljö– och klimatfrågor såsom de behandlades i Åkerier i tiden. De fråge-
ställningar som här besvaras är:  

a) Sett till hela åkeribranschen – varför tror du att det inte görs mer av de möjligheter 
till besparingar som finns för åkerierna?  

b) Sett till alla aktörer som arbetar med transporter så borde vi med rådande 
kunskap, erfarenhet och det faktum att vi känt till t ex klimatförändringarna länge 
nu nått längre.  

i. Varför tror du att vi inte har gjort det?  
ii. Vad kan ge arbetet framöver en skjuts?  

c) Om vi utgår från sparcoachperspektivet med uppföljning och metodiskt arbete med 
miljöfrågor som grundpelare, så är detta fortfarande en akilleshäl för åkeri-
branschen.  

i. Vilka är nycklarna tror du för att branschen ska arbeta mer med 
dessa frågor?  
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Telefonintervjuer har genomförts med de åkeriföreningar, och i de fall möjligt samma 
kontaktpersoner, som deltog i Åkerier i tiden (tabell 1).  

Tabell 1: Aktiviteter i Åkerier i Tiden 2009–10. Sju av tolv åkeriföreningar vid sex 
träffar.  

Förening  Sammankomst  Kontaktperson  Antal deltagare 

ABC ÅKARNA När- och 
fjärrtrafiksektionen Torbjörn Heierson  32 varav 6 från SÅ 

eller föreläsare 

Gävleborgsåkarna Skogssektionens 
årsmöte 

Lars-Axel 
Gustavsson  

17 varav 3 från SÅ 
eller föreläsare 

Sveriges Åkeriföretag 
Norr 

Halvårsmöte/transport-
konferens  

Ny: Göran 
Danielsson 
(Elisabeth Viklund 
slutat)  

125 personer inkl 
respektive, 33 från 
SÅ, utställare och 
föreläsare   

Sveriges Åkeriföretag 
Halland och Västra 
Götaland 

Halvårsmöte – 
höstkonferens där vi 
mötte Framtidens åkare 

Annika Persson, 
Västra Götaland 

45 varav 13 från SÅ, 
utställare och 
föreläsare  

Sveriges Åkeriföretag 
Öst  Halvårsmöte 

Ny: Ingemar Resare 
(Malin Carlsson f-
ledig) 

63 varav 11 från SÅ, 
utställare och 
föreläsare 

Sveriges Åkeriföretag 
Smålandslänen  Administratörsmöte Birgitta Härle  -  

Totalt   282 varav 66 övriga 

 

Om Sveriges Åkeriföretag  
Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är åkerinäringens branschorganisation och tillsammans bildar 
tolv regioner i landet riksorganisationen Sveriges Åkeriföretag. SÅ har 8.000 medlemmar 
med 31.000 fordon.  

Sedan projektet Åkerier i tiden genomfördes har Sveriges Åkeriföretag genomgått en stor 
omorganisation där man gått från en riksorganisation med mer självständiga åkeri-
föreningar till en gemensam organisation med regioner. 
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Resultat  

De viktigaste frågorna – lönsamhet, kundkrav, utländsk konkurrens och 
ojuste konkurrens  
Miljö– och klimatfrågorna kan ses som ett fundament för att vi alla långsiktigt ska ha 
resurser att leva av. Men handen på hjärtat, vem av oss sätter ändå dessa frågor högst på 
agendan varje dag för det? Kanske finns det andra frågor som i vardagen är de stora i 
åkeribranschen också.  

En första fråga till de regionchefer som intervjuats har därför varit just vilka som är de 
största frågorna för deras medlemmar idag. Resultatet visar att miljö- och klimatfrågor 
inte platsar på listan, mer än indirekt som frånvaro av seriösa miljökrav och fungerande 
kontroller.  

De viktigaste frågorna just nu i åkeribranschen är lönsamheten, den utländska kon-
kurrensen, den ojusta konkurrensen och kundkrav. Samlande problematik för de tre 
senare är bristen på kontroller, vilket i sin tur utgör den kanske största påverkan på 
lönsamheten.  

Bromsklossarna är bristen på fungerande krav och kontroller och långsiktiga spelregler, 
nycklarna ligger i att dessa ska fungera. Mer om detta senare.  

Lönsamheten är en ständig toppfråga inom åkeribranschen. Generellt är lönsamheten 
låg men det skiljer sig mellan olika typer av transporter (skog, anläggning, fjärr, 
distribution, tank…). Åkeribranschen är också mycket konjunkturkänslig.  

De faktorer som idag lyfts fram som viktigast kring lönsamheten är att kundernas pris-
press där argumenten ständigt blir fler. Idag är det framför allt den utländska kon-
kurrensen (se nedan) som lyfts upp på förhandlingsbordet, men även att svenska kon-
kurrenter kan lägga lägre pris för t.ex. samma miljökrav eftersom risken att bli kon-
trollerad är låg (se nedan).  

Viktig är också den övergripande frågan som lyfts kanske mer av SÅ, där åkeribranschens 
aktörer fortfarande har stor potential att utvecklas som företagare.  

Kundkraven är a och o för vilka transporter vi har på våra vägar, och andra transport-
slag.  

En aspekt som ligger nära ojuste konkurrens är bristen på premiering av aktiva företag. 
Det är ofta svårt att få betalt för merkostnader relaterat till att ha riktigt bra fordon med 
den senaste tekniken, ett alternativt drivmedel eller fler anställda så att det finns en sund 
möjlighet till jour för t ex snöröjning utan att bryta mot kör– och vilotidsreglerna.  

Istället vittnar många av Sveriges Åkeriföretags medlemmar om kosmetiska miljökrav 
som inte har betydelse när det kommer till prislappen. Transportföretag uppmanas ta in 
billigare personal och kontrollerna av att ställda krav efterföljs är undermåliga. SÅ skulle 
här gärna se ett utökat beställaransvar där dagens kontroll av trafiktillstånd kompletteras 
med krav (och kontroll) av att kontrakt inte säljs vidare, och att lagar och regler verkligen 
efterföljs. Här pekar alla på en mycket stor potential!  
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Den utländska konkurrensen påverkar de svenska åkerierna och de svenska förarna 
på flera olika sätt. I grunden är viktigt att påpeka att det är en utveckling som med största 
sannolikhet är här för att stanna i och med den fria rörligheten inom EU (även om det 
finns reglering såklart). Det kan innebära billigare personalkostnader bl.a.  

Cabotage är kanske ändå ett av de vanligaste orden vid fikaborden i ett åkeri. Huvud-
problematiken är att cabotagereglerna inte följs på grund av bristande kontroller, vilket 
leder till att utländska åkare kan utföra billigare, om än olagliga, transporter i Sverige. Att 
cabotagetrafik i sig ibland ses som ett problem är kanske mer en fråga om anpassning i 
branschen, eftersom detta trots allt är lagligt och en del av rörligheten.  

Trängselskatterna betalas idag inte av utländska transportörer, det ser dock ut att komma 
regeländringar här.   

Regelverket kring t ex Yrkeskompetensbevis (YKB) gäller också hela EU, även om det 
tillämpas olika i medlemsstaterna. YKB kan bidra till att höja kompetensen och statusen 
hos förarna, men ryktet säger även att andra länders YKB-utbildningar är både billigare 
och lättare vilket bidrar till lägre personalkostnader.  

En framtida brist på yrkesförare lyfts ofta från mer centralt håll. Frågan verkar dock sval 
hos transportföretagen. Aktiva företag får förare, t ex genom att erbjuda praktikplatser för 
förarutbildningarna. Kanske kommer en brist på svenska förare att kompenseras genom 
att långväga fjärrtransporter utförs av utländska förare. Många vittnar också om svårig-
heten att få tag på svenska förare som vill ligga ute på vägarna flera dagar i sträck – yrket 
som livsstil är på väg bort. En ny trend är att anlita filippinska förare, en av anledning-
arna till det tycks vara att undkomma YKB. Huruvida detta stämmer är oklart.  

 Den utländska konkurrensen innefattar alltså både företag, fordon och personal och både 
legala och illegala konkurrenter påverkar idag de svenska åkarnas konkurrenskraft 
negativt.  

Den ojusta konkurrensen verkar främst bestå av olaglig cabotagetrafik som beskrivits 
ovan, att krav, lagar och regler inte efterföljs, att efterlevnaden av miljözoner inte 
respekteras samt att trängselskatten inte gäller utländska företag. Ett stort problem som 
de intervjuade också nämner är omfattningen av dieselstölder.  

De viktigaste miljö– och klimatfrågorna – SÅs interna, drivmedel och 
kundkrav  
Det finns en tudelad inställning till miljö– och klimatfrågor i branschen som bottnar i att 
branschen är en konsekvens av samhället. Utan transportbehov inga transporter – ”vi kör 
för din skull”, säger SÅs slogan.  

Att branschen är en konsekvens av samhället innebär att vi får de transporter vi vill och är 
beredd att betala för. Ska det vara ny motor enligt EU:s klassning så får kunden det, det är 
inga problem att följa miljökrav eller byta drivmedel, så länge kunden stannar och 
spelreglerna är långsiktiga.  

Det som allra mest påverkar miljöarbetet generellt, utvecklingen av nya tekniker och val 
av bränsle är alltså de politiska valen.  
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Som i alla företag och branscher är en mer hållbar, lönsam verksamhet en ledarskaps-
fråga – trafiksäkerhet, arbetsmiljö, miljö, administration, bra kundrelationer etc. De 
miljöfrågor som lyfts inom åkeribranschen idag är framtidens drivmedel och miljökrav 
vid upphandlingar och från övriga kunder. Inom anläggningsbranschen pratas även om 
miljözonsfrågor.   

Internt inom SÅ pågår ett arbete om att stärka den interna miljökompetensen med ett 
miljökörkort för de anställda och en uppdatering av verktyget SÅ MiljöCalc till med-
lemmarna. Så erbjuder även ett antal utbildningar, bland annat YKB. De har även en 
transportledarutbildning, och en av respondenterna har lyft att kanske borde man även 
ha en transportköparutbildning för deras medlemmars kunder? 

Framtidens drivmedel handlar om både klimatpåverkan och resurstillgång. Det 
behövs alternativ till dieseln. Många åkerier använder redan idag alternativa, i många fall 
förnybara, drivmedel. Än fler är beredda att ställa om när spelregler, tillgång och kund-
krav är på plats. Här efterfrågas långsiktiga spelregler där incitamenten är goda att så 
snart möjligt gå från fossil diesel till förnybara drivmedel.  

Kundkrav ur ett miljö– och klimatperspektiv relaterar mycket till vad som beskrivits 
tidigare med kundkrav där man är beredd att betala för bättre miljöprestanda och även 
vikten av kontroller för juste konkurrens. Men kundkraven handlar också om just vilken 
typ av miljökrav som ställs. Dels handlar det om vilken nivå kraven ligger på, om de syftar 
till att sätta en lägsta acceptabla nivå, en hög miljöprestanda eller om de vill rent av driva 
utvecklingen framåt. Dels handlar det om att ställa miljökrav som är möjliga att arbeta 
efter på ett konstruktivt sätt och som får avsedd effekt.  

Inom YKB är den s.k. miljödagen den som är mest efterfrågad idag. Många kunder kräver 
denna eller utbildning i sparsam körning, varför företagen börjar med miljödagen. Det är 
framför allt de stora företagen som kommit igång, medan många små skjuter på ut-
bildningen. Många tror också att undantag till reglerna kommer att komma.   
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Avslutande diskussion – nycklar och bromsklossar i arbetet för en mer 
hållbar transportbransch  
Bromsklossarna i arbetet för en mer hållbar bransch är egentligen det som drev fram 
detta uppdrag. Frågeställningarna fokuserar mycket på varför inte mer händer när vi alla 
redan vet och kan så mycket.  

Intervjuerna har gett möjlighet att hitta nycklarna till en mer hållbar bransch. Värt att 
betona är att alla intervjuade, från norr till söder, lyft fram precis samma frågor som de 
viktigaste.   

En viktig fråga för hela åkeribranschen: Varför görs det inte mer av de möjligheter till 
besparingar som finns för åkerierna? Man borde ha nått längre med rådande kunskap, 
erfarenhet och det faktum att kännedomen om klimatförändringarna funnits länge. Ett 
svar som flera återkommit till är att det ju trots allt, i vardagen, fungerar ändå och att 
man på få områden agerar utefter den kunskap som finns. Ett annat är att det faktiskt 
görs väldigt mycket, att bilden av branschen som passiv ibland är missvisande.  

Både hos konsumenter och hos transportkunder hamnar miljökraven relativt lågt. Detta 
blir särskilt tydligt i transportupphandlingar.  Alla intervjuade vittnar om en hård 
prispress som primärt fokus. Det finns också en låg prioritet att politiskt ge åkeri-
branschen spelregler och därmed möjligheter att agera på ett mer miljöeffektivt sätt, både 
i fråga om kontroller och om uppföljningar. Att åkeribranschen inte nått längre, är inget 
branschspecifikt problem utan en spegling av att samhället inte har kommit längre vad 
gäller transporterna.  

Med utgångspunkt från sparcoachperspektivet kan följande konstateras:  

Uppföljning och metodiskt arbete med miljöfrågor som grundpelare, kan ses som en 
akilleshäl för åkeribranschen, eller egentligen som en integrerad del i bromsklossarna 
ovan.  

Nycklar för att jobba mer aktivt med dessa frågor är också de samma som ovan med 
kundkrav och tydligare spelregler. Men även en insikt om att det här inte är frågor som är 
färdigbesvarade, utan att det är frågor som till sin karaktär kräver ständig dialog och på-
minnelse.  

Den ekonomiska aspekten väger tungt. Det finns ett samband mellan lönsamhet och ett 
aktivt arbete med effektivare transporter. Det aktiva arbetet ökar nära nog alltid lönsam-
heten i ett företag, samtidigt som det krävs en viss lönsamhet, d.v.s. utrymme att ta 
initiala kostnader samt tidsresurser, att börja jobba mer aktivt. Här är ledarskapet den 
stora nyckeln, så som i all hållbar verksamhet.   
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Delprojekt 2 - Installation och användning av IT-stöd 
från fordonstillverkare 
Målet för delprojektet var att öka möjligheterna för att påvisa effektsamband och mätbar-
het samt att få erfarenheter kring hur arbetet med mätning, uppföljning, motivations-
åtgärder och återkoppling till såväl företagsledningar som förare och relevanta myndig-
heter kan utvecklas. 

Delprojekt 2 har genomförts av Charlotta Nilsson, projektledare Sparcoachföreningen. 

Frågeställningar och metod  
Delprojektet har haft det övergripande målet att besvara frågor om i vilken utsträckning 
IT-stöden från fordonstillverkarna används och vilka möjligheter det finns för myndig-
heter att få tillgång till faktiska körsträckor. De frågeställningar som här besvaras är:  

d) I vilken utsträckning installeras IT-stöd vid tillverkning, aktiveras vid 
leverans och används de under drift i tunga lastbilar idag? 

e) Vilka hinder och möjligheter finns för att ge myndigheter information om 
körsträckor och förbrukning.  

Telefonintervjuer har enligt uppdraget från Trafikverket genomförts med IT-stöds-
ansvariga i Sverige på Scania, Volvo, Mercedes, MAN samt IT-företagen Drivec och 
Greater Than. 

Resultat  

Frågeställning 1 – I vilken utsträckning installeras, aktiveras och används 
IT-stöd i fordonen.  

Volvo Lastvagnar AB – Dynafleet 
Hårdvaran för Volvo Lastvagnars Dynafleet finns som standard sen 2009. Vid ungefär 70 
procent av nybilsinköpen aktiveras fordonsdatorn vid leverans. Köparen har då köpt en 
eller flera av de fyra abonnemangstjänsterna som erbjuds. 

• Fuel & Environment – verktyg för att spara bränsle och minska sin miljöpåverkan  
• Driver times – ger bättre kontroll på förartider och att lagra dem från 

färdskrivaren  
• Positioning – för positionsbestämning och rutthistorik  
• Messaging – tjänst för textmeddelanden mellan förare och kontor 

En viss eftermontering sker i äldre fordon eller i lastbilar av andra märken för att kunna 
följa hela företagets fordonsflotta. 

Aktiveringen och överlämning av systemet sker av någon av Volvos 23 tjänstesäljare. 
Överlämningen kan ske både ute hos kund eller hos den lokale återförsäljaren. 

14 
 



Tjänstesäljarna följer regelbundet upp kunderna för att stötta dem i systemet. 
Tjänstesäljarna kan se inloggningshistorik och nedladdade rapporter och på så sätt 
avgöra hur aktivt systemet används.  

Volvo erbjuder även bränslerådgivare som analyserar företagens bränsleresultat och ger 
åtgärdsförslag. 

Scania-Bilar Sverige AB – Scania Communicator 200 
Hårdvaran i Scanias, Scania Communicator 200 finns som standard sen februari 2011. 
Under lastbilsmässan 2010 lanserades 4 tjänstepaket: 

• Uppföljning – Rapport skickas till kund, veckovis, månadsvis och årsvis. 
Rapporten redovisar bland annat, körsträcka, bränsleförbrukning, tomgång, 
utrullning, antal hårda inbromsningar samt visar på förartrender. 

• Analys – Kunden får tillgång till Scanias Fleet Management portal och kan här 
analysera körningar på både förar- och fordonsnivå kopplat till företagets uppsatta 
mål. I analystjänsten fås även miljörapport, avvikelserapport och verktyg för 
tillsynsplanering. 

• Kontroll – Kunden kan följa fordonets position, spåra aktuellt fordon samt att 
tjänsten larmar om fordonet avviker från förutbestämd rutt eller område. 

• Trådlös kopiering av färdskrivare – Färdskrivardata och förarkort kopieras 
regelbundet och lagras. Ett analysverktyg finns sin kan tyda informationen.  

Från och med lanseringen har Scania bjudit på tjänstepaketet uppföljning i fordon som 
levererats efter februari 2011. Paketet är gratis för företagen i 48 månader. Från början 
aktiverades ungefär 48 % av alla fordon i systemet. Nu, mars 2013, är aktiveringsantalet 
uppe i 70 %. Aktiveringen sköts centralt efter att företagarens underskrift skickats in från 
säljaren. Vid underskrift godkänner företagen att fordonsdata får användas av Scania 
ibland annat utvecklingssyfte. Kunden kan välja att inte godkänna detta men detta sker i 
princip aldrig. 

Överlämningen sker via en instruktion som skickas till företaget.  

I de fall företagen loggas in på portalen kan Scania följa detta. Scania erbjuder även en 
coachtjänst där två anställda coacher följer upp förare med hjälp av analysrapporterna 
från fleet managementsystemet. Varje coach kan följa upp ungefär 100 förare/månad. 
Uppföljningen sker både via rapporter som skickas till varje enskild förare men även via 
personliga samtal. 

MAN lastbilar och bussar AB – MAN Telematics 
I MAN Lastbilar finns hårdvaran för att läsa motordata installerad. En enklare färddator 
finns som standard. MAN Telematics är tillval och aktiveras i ungefär 5 procent av for-
donen i Sverige. I Sverige är det två anställda på MAN Lastbilar och bussar som sköter 
överlämningen och aktiveringen av systemet.  

Syftet med systemet är att 

• Positionera och föra samman fordon, släp och last 
• Integrera fordon i komplexa logistiska system  
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• Analysera hela transportkedjan 
• Spara bränsle och minska utsläpp 

Ingen kontroll sker om eller hur systemet används. Men då statistiken samlas och 
bearbetas i Tyskland så borde detta ändå vara möjligt.  

Mercedes – Fleetboard 
Fleetboard är Mercedes system för fordons- och transportadministration. En hårvara 
finns monterad vid fordonstillverkning som läser motordata från fordonet. Fordonsdata 
skickas, sammanställs och presenteras i en webbportal.  

Systemet erbjuder tre moduler: 

• Logistikadministration 
• Fordonsadministration 
• Tidsadministration  

Varje modul erbjuder ett antal undertjänster och anpassas efter kundens önskemål.  

Systemet kan eftermonteras i andra fordon. Föraren loggar in via ett förarkort vilket 
möjliggör personlig uppföljning av varje enskild chaufför. 

I Sverige erbjuds systemet just nu (mars 2013) gratis och enligt Mercedes används det i 
majoriteten av fordonen.  

 Överlämningen i Sverige sker av två säljare som också erbjuder förarcoachning med 
månadsvis uppföljning och rapportering av förarna. I Tyskland finns 600 personer 
anställda för samma uppgift.  

Mercedes kan följa upp företagets och förarnas aktivitet på webbportalen.  

Drivec Sverige AB – Drivec Manager  
Drivec Manager är ett externt IT-stöd som säljs och monteras i efterhand i fordonen till 
skillnad från IT-stöden som fordonstillverkarna erbjuder. En fordonsdator monteras i 
fordonet som läser motordata som bearbetas och skickas både till förarens handenhet och 
för avläsning på systemets webbportal. Systemet ansluts vid installation. Drivecs system 
har använts av ungefär 3000 förare de sista 4 åren. 

Drivec Manager används för att höja bränsleeffektiviteten och minska utsläppen från 
fordonsflottan. Systemet utbildar föraren i sparsam körning och visar momentant 
förarbeteendet i förarens fordonsdator. I systemet finns även moduler som fordonshälsa, 
körjournal, ISA, Avvikelserapportering från färdskirvare och emissionsrapportering.  

Via Drivecs webbportal där fordonsdata sammanställs och presenteras kan både företaget 
och Drivec följa företagens resultat och antal inloggningstillfällen. 

Greater Than – LeanHaulage 
Greater Than och deras LeanHaulage® är ett webbaserat informationssystem som mäter 
förarbränsleeffektivitet, alltså den del av total bränsleförbrukningen som föraren har en 
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realistisk möjlighet att påverka. En dator eftermonteras i fordonen som skickar data som 
sammanställs och presenteras i informationssystemet. Föraren kan genom en personlig 
inloggning följa sitt eget resultat. Transportägaren kan följa varje förare och företagets 
totala resultat och coacha förarna efter uppsatta mål. Systemet ansluts vid installation. 
Systemet används i ca 5000 fordon runt om i Europa. 

Systemet mäter och erbjuder bland annat:  

• Förarbränsleeffektivitet – ett mått på hur bränslesnålt fordonen körs. 
• Good Practice Benchmark – gör alla chaufförer jämförbara oavsett fordon. 
• Förarstöd – ger individuellt anpassade tips direkt till föraren. 
• Enkel uppföljning – automatiserade rapporter som underlättar uppföljningen 
• Rapporter – för bl.a. bränsleförbrukning, miljö och körtider etc.  

Greater Than följer upp sina kunder genom att bland annat kolla på inloggningshistorik 
och måluppfyllelse. En slutsats som dragits är att företag och förare som loggar in 
veckovis ofta når uppsatta mål. 

Frågeställning 2 – Vilka hinder och möjligheter finns för myndigheter att ta 
del av körsträckor och förbrukning. 
De externa IT-stöden såg inget hinder med att lämna ut uppgifter om detta till myndig-
heterna så länge de är anonymiserade. Svaren från IT-stödsansvariga hos fordons-
tillverkarna skilde sig åt. De argument som framfördes var:  

Hinder: 

• företagen äger statistiken  
• statistiken är skyddat av personuppgiftslagen 
• ingen samlad sammanställning sker i dagsläget vilket skulle kräva en del 

handpåläggning 
• statistiken samlas inte in i Sverige  

Möjligheter: 

• efter godkännande från åkeriet skulle vidare spridning kunna ske 
• genom att anonymisera uppgifterna   

Mercedes såg inga hinder att delge insamlad statistik.  

MAN Sverige var osäker. Statistiken lagrades och bearbetades i Tyskland och det skulle 
kräva en viss handpåläggning för att ta fram rätt statistik 

Scania ansåg detta möjligt. De använder i dagsläget insamlad statistik för fortsatt ut-
veckling av sina fordon och har via det underskrivna avtalet med fordonsägaren getts den 
möjligheten. De ser inga hinder från att detta även skulle kunna användas även av 
myndigheten.  

Representanten från Volvo var osäker om detta var möjligt och tryckte på att företagen 
äger uppgifterna.  
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Slutsatser 
I takt med ökad konkurrens, bränsleprisets uppgång och ökade kundkrav på bland annat 
energieffektivisering har fler och fler åkerier börjat ta ett helhetsgrepp kring fordons-
administrationen på företaget. IT-stöd för fordonsuppföljning har i och med detta getts 
en större plats och efterfrågan på lösningar ökar från åkerisidan. Fordonstillverkarna har 
sett detta och utvecklar kontinuerligt sina system och erbjudanden om tjänster. Hos 
samtliga fordonstillverkare sitter numera hårdvaran som standard vid leverans av for-
donen. Detta gjorde det inte för så sent som för två år sedan.  

Andelen företag som aktiverar systemen är relativt hög hos tre av fyra fordonstillverkare. 
En anledning kan vara att två av dessa just nu erbjuder moduler kring fordons-
administration och bränslekontroll gratis till sina kunder. Detta är mest troligt en 
marknadsstrategi för att knyta upp kunderna till deras system. I och med fordons-
tillverkarnas fördel med en förinstallerad hårdvara och möjlighet att relativt enkelt 
aktivera systemen får de flertalet fordonsägare att prova och använda just deras system. 
Detta gör att steget att välja ett konkurrerande system minskar och chanserna att de 
fortsätter att använda systemet efter gratisperioden är slut ökar.  

Överlämningen av systemen vid aktivering är viktig för att öka kundernas förutsättningar 
att verkligen förstå och ta till sig de möjligheter som systemen erbjuder. Tre av fyra 
fordonstillverkare har anställda som sköter överlämning och aktivering av systemet ute 
hos kund eller på det lokala försäljningsstället. Scania sköter aktiveringen centralt och 
överlämningen sker via instruktioner som skickas till köparen. Just vikten av en ordentlig 
överlämning nämns som något som getts mer fokus på senare år. Att som kund få bra 
information om hur systemen fungerar ökar förutsättningarna för att systemet används 
på rätt sätt och att kunden får ut så mycket som möjligt ur systemen. 

Vid frågan om hur många fordonsägare som använder systemen är svaren lite flytande. 
Någon exakt siffra vågar man inte ge sig på men majoriteten säger att möjligheten finns 
att följa upp inloggningshistorik för att på så sätt se aktiviteten på företagen. I hur stor 
skala detta görs är dock osäkert.  

Om vi ser till de externa IT-stöden så görs här ett aktivt val vid inköp och montering. Som 
kund har man ett behov som systemen fyller, motiv finns för inköp och mest troligt en 
plan för användning. De två systemen som kontaktats är två som fokuserar på bränsle-
effektivitet även om systemen och användningen av dessa skiljer sig åt.  

Känslan efter intervjuerna är att uppföljningen av hur och om systemen används är högre 
hos de externa IT-stöden än hos fordonstillverkarna. Här känns svaret om uppföljning av 
användning mer självklar och stärks bland annat av att Greater Than lyfter sambandet att 
en veckovis inloggningsfrekvens ofta leder till måluppfyllelse. Drivec pekar också på att 
en inloggning lite nu och då inte betyder ett aktivt arbete hos kunden.  

Just moduler som stöder energieffektivisering och analyserar körteknik har utvecklats 
mer och mer under de senaste åren. Efterfrågan verkar öka inom detta område och 
fordonstillverkarna erbjuder fler tilläggstjänster som kopplar till detta. Som exempel 
erbjuder numera Scania, Volvo och Mercedes åkerierna bränslecoacher eller bränsle-
rådgivare för att ytterligare öka mervärdet. Dessa följer upp förarna och ger företaget råd 
kring åtgärder för att ytterligare minska bränsleförbrukningen.  
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IT-stöden, både fordonstillverkarnas och de externa som erbjuds på marknaden, är 
viktiga i den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att arbeta med energi-
effektivisering behövs verktyg som underlättar arbetet och ger företagen underlag för att 
kunna se nuläget men även effekten av de åtgärder som sätts in.  

Att fler företag erbjuder coachning känns mycket positivt. Bara för att det finns tillgång 
till statisk betyder det inte att den används. Många åkerier är mycket tidspressade har 
svårt att avsätta personella resurser till ett aktivt uppföljningsarbete. Genom att erbjuda 
kunden denna tjänst ges fler möjlighet att arbeta med frågan.  

Frågeställning 2 skulle visa på hinder och möjligheter för att ge myndigheter information 
om körsträckor och förbrukning.  

De externa IT-stöden var mest positiva till att lämna ut uppgifter om körsträckor och 
förbrukning till myndigheter så länge källan var anonym. Även majoriteten av fordons-
tillverkarna var övervägande positiva även om det påpekades att uppgifterna tillhörde 
åkerierna. Någon nämnde att Personuppgiftslagen PUL kunde hindra spridning till 
tredjepart. 

Genom att anonymisera uppgifterna så att de inte går att härleda till källan (företag eller 
förare) borde inte PUL vara ett problem. Att komma ner till personnivå torde inte heller 
vara myndigheternas avsikt utan snarare att få in verkliga siffror som komplement till de 
schablonberäknade som används i dagsläget.  

Genom IT-stödens GPS-utrustning skulle man även kunna se var i Sverige som körningen 
skett. Denna information skulle kunna användas av de företag som i dagsläget räknar ut 
schablonmässiga körsträckor (se del 3). De saknade just nu underlag för att kunna räkna 
ut körsträckor geografiskt i Sverige.  

Frågan är hur stor del av fordonen som statistiken kommer att representera? Från 2011 
sitter hårdvaran i majoriteten av de nyinköpta fordonen från Scania, Volvo, Mercedes och 
MAN. Systemet måste dock aktiveras för att fakta kan börja samlas in och för det behövs 
godkännande från fordonsägaren. Förutom fordonstillverkarnas IT-stöd finns ett 20-tal 
andra IT-stöd på den svenska marknaden. Antalet företag som tillhandahåller IT-stöd 
mot åkersidan har på senare år ökat.  

Trots det relativt stora antalet IT-stöd så kvarstår frågan om hur många fordon som 
statistiken representerar? Flertalet åkerier använder fortfarande inget IT-stöd utan 
registrerar körningar i manuella körjournaler eller använder sig av statistik från olika 
kortsystem. 

Vid inhämtning av uppgifter är det också viktigt att veta vad uppgifterna ska användas 
till. Både körsträckor och förbrukning skiljer sig exempelvis åt från lastbilar i fjärrtrafik 
och i lastbilar i distribution.   

Ytterligare ett hinder är den handpåläggning som kan behöva ske för att sammanställa 
och presentera de efterfrågade uppgifterna. Hur uppgifterna sparas på företagen framgår 
inte i denna undersökning men det kan antas att detta skiljer sig företagen emellan.    
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Svaret på frågeställningen är att det är teoretiskt möjligt att få ut statistik från fordons-
tillverkare och företag som tillhandahåller IT-stöd. Om den är representativ beror på vad 
den ska användas till och något som mottagaren måste avgöra.    
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Delprojekt 3 - Schablonberäkning av körsträckor, 
kartläggning av aktörer 
 

Trafikverket har ett övergripande ansvar för det svenska transportsystemet. Till upp-
draget hör att ta fram olika prognoser och scenarier för svenska vägar och transport-
flöden. Detta görs med hjälp av både verklig data och beräkningsmodeller. Delprojektet 
har haft som mål att kartlägga vilka aktörer i Sverige som tar fram olika typer av 
beräkningsmodeller för körsträckor. Kartläggningen följs upp med att maximalt fyra 
aktörers modeller beskrivs avseende vad som karakteriserar dessa med hjälp av följande 
frågeställningar:  

a) Vilka typer av fordon och transporter inkluderas i era beräkningar?  
b) Vad karaktäriserar er metod att beräkna körsträckor? 
c) Vilka styrkor och svagheter ser ni i er metod?  
d) Vilka andra aktörer känner ni till, och hur ser ni på deras metoder?  

Kartläggning 
Kartläggningen har genomförts via tre kanaler 

a) Information från Trafikverket om aktuell leverantör 
b) Sökning på internet 
c) Känner tillfrågad aktör till annan aktör 

Följande aktörer har intervjuats inom ramen för kartläggningen: 

• Trafikanalys (Trafa) 
• Väg– och Transportforskningsinstitutet (VTI) 
• Transportstyrelsen (TS) 
• Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 
• Sveriges Åkeriföretag (SÅ) 
• Sweco 

Tre av ovanstående aktörer arbetar med körsträckor på det sätt som projektet ville belysa. 
Därför begränsas den mer djuplodande beskrivningen till tre aktörer. 

Delprojekt 3 har genomförts av Pernilla Hansson, Miljöfordon Syd  
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Resultat 

Trafikanalys (Trafa) 
Vilka typer av fordon och transporter inkluderas i era beräkningar? 

Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och 
motorcyklar. Övriga fordonsslag räknas inte in (moped, traktor, motorredskap). Både 
gods- och persontransporter samt yrkes– och privattrafik ingår. 

Det finns två olika modeller för beräkning av körsträcka: 

1. Körsträckor baserade på mätarställningsuppgifter 

Modellen baseras på mätarställningsuppgifter som bilprovningen registrerar i samband 
med besiktningar.  

Uppgifterna matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas körsträckor för 
varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, 
lastbilar, bussar och motorcyklar. Körsträckorna summeras årsvis och redovisas som det 
totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för några olika fordonskategorier. 
Nackdelen med denna metod är att det inte framgår var fordonen kört, t.ex. om det skett i 
Sverige eller utomlands. 

2. Körsträckor baserade på flödesmätningar 

I modellen utgår skattningarna från mätningar av trafiken på vägarna. Trafikverket 
genomför ambulerande mätningar av trafiken på det statliga vägnätet och de har även ett 
80-tal fasta mätpunkter. Uppgifterna från dessa flödesmätningar kombineras sedan med 
uppgifter om fordonsparken, andra statistiska undersökningar mm. för att skatta trafik-
arbetet på det svenska vägnätet vilket är den relevanta avgränsningen för t.ex. 
emissionsberäkningar. 

Nackdelen med metoden är att den inte går att bryta ned särskilt långt. 

Trafikanalys har även en resvaneundersökning, utifrån denna intervjuundersökning kan 
man uppskatta det årliga trafikarbetet. 

Vad karaktäriserar era metoder att beräkna körsträckor? 

Trafikbarometern mäter trafikflödet. I och med att man använder en förändringsfaktor 
som i sig har ett konfidensintervall och årligen räknar upp trafikarbetet med denna faktor 
ökar konfidensintervallet för varje år. Man antar att utländska fordon kör lika mycket i 
Sverige som svenska fordon i utlandet vilket inte är helt korrekt. Antaganden gäller både 
för statligt och kommunalt vägnät.  

Vilka styrkor och svagheter ser ni i er metod? 

Båda modellernas största brist är att det inte kan brytas ned geografisk utan bara visar en 
totalsumma.  Båda modellerna bygger på olika antaganden. Modellen för mätarställning 
innehåller även en skattning för ca 30 % av personbilarna och lite mindre för lastbilar. En 
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styrka är underlaget med mätarställning. Dock blir det en viss tidsförskjutning. Det som 
benämns 2012 är egentligen ett medelvärde under perioden 2011–2012. 

Vilka andra aktörer känner ni till, och hur ser ni på deras metoder? 

TV, VTI, Trafikanalys. VTI och Trafikanalys utför delvis samma jobb. Trafikanalys äger 
den egna modellen med körsträcka. VTI och Trafikanalys använder modellen med 
flödesmätning parallellt. Beräkningsmodellen kan ha justerats av båda parter på varsitt 
håll. Kommuner gör egna trafikskattningar exempel vis Stockholm. 

Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) 
Vilka typer av fordon och transporter inkluderas i era beräkningar? 

Det finns modeller både för olika vägkategorier och för olika fordonstyper samt medel-
värdesmodeller för olika trafikflöden. Man kan alltså använda sig av en körsträcka i olika 
vägmiljöer per olika fordonsslag. 

Vad karaktäriserar er metod att beräkna körsträckor? 

VTI arbetar med körförlopp1 inom flera områden som trafiksimulering och fram-
komlighet men även för bränsleförbrukning och emissioner. Ur dessa metoder kan man 
hämta information om körsträcka. 

VTI använder sig av flera olika modeller men har även utvecklat egna program för effekt-
beräkning baserat på körförlopp. VTI gör årligen olika beräkningar till Trafikverket med 
HBEFA. Detta för att komplettera mätdata med modellskattningar. HBEFA är ett 
bränsleberäkningsprogram på nationell nivå som t.ex. används i samband med 
Trafikverkets årliga bränsle- och emissionsberäkningar. Mohammad-Reza Yahya har 
genomfört HBEFA-beräkningarna samt analyserar statistik och kan vara lämplig kontakt 
för mer djuplodande frågor kring HBEFA. 

Vilka styrkor och svagheter ser ni i er metod? 

HBEFA använder sig av en ”representativ” körsträcka för olika vägmiljöer, hastighets-
gränser, trafikbelastningar och fordonsslag. Modellen grundar sig inte enbart på ett 
svenskt underlag utan bygger på uppgifter från framförallt den tysktalande delen av 
Europa. Systemet används främst i Tyskland, Österrike och Schweiz men även till vis del i 
Norge och Frankrike. Artemis är ett äldre namn/version av HBEFA. 

VETO beräknar bränsleförbrukning baserat på enskilda körförlopp, modellen arbetar till 
skillnad från HBEFA på fordonsindividnivå. 

PHEM (från Österrike) liknar VETO och ligger till grund för beräkningen av de 
emissionsfaktorer som används i HBEFA. VTI arbetar just nu med en utvärdering av 
PHEM på uppdrag av Trafikverket (kontaktperson för detta projekt är Annelie Carlsson).  

1 Körförlopp kan antingen mätas i verklig trafik genom instrumenterade fordon eller kameramätning från höga byggnader 
eller helikopter. Ett alternativ är att generera körförlopp från bilkörning i en körsimulator (mänsklig förare) eller från en 
trafiksimulering (simulerade förare/fordon). Dessa körförlopp kan sedan användas som indata till modeller för beräkning av 
bränsleförbrukning och emissioner.  
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Vilka andra aktörer känner ni till, och hur ser ni på deras metoder? 

Här nämns Trafikanalys och att data hämtas från TS 

Nätverket för Transporter och Miljö (NTM) 
NTM är en ideellförening vars medlemmar tillsammans arbetar för en gemensam 
värdegrund för hur man ska beräkna olika transportmedels miljöprestanda. 
Kontaktperson är Magnus Swahn, verksamhetsansvarig. Föreningen arbetar med fyra 
olika områden resor, transportupphandling, drivmedel och gods och logistik. Körsträckor 
ingår främst i den sistnämnda gruppen. Mer information om föreningens arbete och 
medlemmar finns på http://www.ntmcalc.se/index.html 

Vilka typer av fordon och transporter inkluderas i era beräkningar? 

Både gods- och personfordon, alla trafikslag, dock inte arbetsmaskiner 

Vad karaktäriserar er metod att beräkna körsträckor? 

NTM använder sig framförallt av modelldata i sina verktyg. Dessa uppgifter baserar sig på 
det egna och i viss mån andras ruttningsverktyg. Driftdata kommer från användarens 
körsträckor som kommer från mätarställning och GPS information. NTM och användare 
gör ibland analyser av schablonvärdena för kvalitetskontroll exempelvis genom avvikelse 
mot max och min värde. 

NTM har beräkningsmodeller både för utsläpp och för förbrukning/körsträcka. 

Beräkningar sker på i huvudsak två sätt: 

• Baserade på modelldata (fordon/farkoster, bränslen samt sträckor) 
• Baserade på driftsdata (specifika fordon/farkoster med deras prestanda samt 

verkliga körsträckor) 

Användarens tillgång på data styr i vilken utsträckning de kan använda driftsdata eller är 
hänvisade till modelldata. Detta inkluderar även körsträckor. NTM har en modell för 
beräkning av körsträckor, en ruttningsmodul, som bygger på digital kartinformation där 
även topografisk information ingår, vilket påverkar miljöprestanda. Dessutom använder 
man sig av avståndsberäkningar med hjälp av storcirkelavstånd. Vilket är en modell för 
hur långt man färdas, har radien på jorden som utgångspunkt och med hjälp av vinkeln 
beräknar avstånd mellan punkt a och b, enkelt för flyg och inom sjötransport. För land-
transport kan ju ett fordon bara följa vägen då kan storcirkelavstånd tillsammans med en 
faktor framtagen från digitalt kartunderlag användas. 

Vilka styrkor och svagheter ser ni i er metod? 

NTM använder sig både av modell- och driftsdata vilket ofta är en konsekvens av osäkra 
driftsdata hos användaren. Modelldata som används mest antar bästa väg, men ofta sker 
inte transporten på det sättet i verkligheten. För exakthet måste man gå ner på fordons-
nivå, men då uppstår stora utmaningar kring datafångst. Genomförda känslighets-
analyser för respektive trafikslag visar att till och med järnvägstransporter har olika 
avstånd över ett år vid transport mellan två fasta punkter (omledning vid driftavbrott på 
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spår är orsaken). Modelldata utgår från en ideal väg, vilken ibland korrigeras med en 
faktor. Detta är något som exempelvis sker inom flyget. Alltså är samma faktorer både 
styrka och svaghet. Modelldata bättre för jämförelse över tid, driftsdata för att göra små 
förbättringar. 

Vilka andra aktörer känner ni till, och hur ser ni på deras metoder? 

Det finns ett flertal reseplanerare som tar fram distanser. Dessa liknar vår modell. Det 
finns även mer sofistikerade ruttoptimeringsverktyg som även söker bästa väg. Vidare 
finns även grunddata hos transportstyrelsen som NTM nyttjar för analyser. 

Transportstyrelsen (TS) 
TS är den myndighet till vilken alla olika bilprovningsaktörer rapporterar in fordons-
mätarställning vid besiktning. Transportstyrelsen känner bara till Trafa, VTI och SCB som 
större användare av data för mätarställningar. Tidigare kunde data hämtas direkt från 
myndigheten Svensk bilprovning men sedan marknaden öppnades upp för andra bil-
besiktningsaktörer hämtas data hos TS där den samlas. TS är alltså den huvudsakliga 
leverantören för körsträckor baserade på mätarställningar. 

Analys 
Inom delprojektet har vi försök gjorts för att jämföra de tre aktörer som aktivt arbetar 
med att ta fram egna modeller för beräkning av körsträckor. Det finns naturligtvis fler 
aktörer som använder sig av dylika modeller men vi har fokus på vilka som tar fram egna 
just i avseende att kunna analysera körsträcka. 

Jämförelse 

a) Vilka typer av fordon och transporter inkluderas i era beräkningar? 
Svaren är inte helt jämförbara mellan de olika aktörerna, men samtliga nämner att 
man hämtar information om verkliga körsträckor från TS register. I den informationen 
finns uppgifter om personbilar, lastbilar, bussar och MC vilka är de fordonstyper som 
besiktigas och på så sätt samlas information om mätarställning in. Samtliga arbetar 
med både persontransporter och godstransporter, privat– och yrkestrafik. VTI säger 
att de kan beskriva körsträcka per fordonsslag och även för olika vägkategorier. Trafa 
säger att man inte kan gå ner på geografisk nivå, vilket troligen även gäller VTI. 
 

b) Vad karaktäriserar er metod att beräkna körsträckor?  
Samtliga organisationer arbetar både med verkligt underlag (från TS) men även genom 
att ta fram modeller för beräkningar som baserar sig på mätningar, som trafikflöden, 
och uppskattningar. Mätningar som ligger till grund för schabloniserade körsträckor 
och trafikflöden. Trafa har nyligen uppdaterat sin metod med verkliga körsträckor och 
säger att VTI arbetar med samma modell men att de två aktörerna gör egna och olika 
förändringar parallellt. NTM har en egen metod för att få en sträcka mer jämförbar 
över tiden. Trafa uppger att man har trafiken på de svenska vägarna som bas medan 
VTI även använder europeiska källor. 
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c) Vilka styrkor och svagheter ser ni i er metod?  
Där VTI och Trafa ser en nackdel att uppskatta körsträcka ser NMT en fördel i 
möjligheten att kunna beräkna en ideal körsträcka för att kunna använda samma 
underlag i en beräkning Alla deltagare kan se olika fördelar med sina respektive 
metoder. 
 

d) Vilka andra aktörer känner ni till, och hur ser ni på deras metoder?  

Tabell 2. Sammanfattning av aktörer 
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Trafa Myndighet 

Alla fordon 
med reg nr 
samt både 
gods- och 
persontrafik 

Både en metod 
baserad på verklig 
körsträcka och en 
metod baserad på 
trafikflödesmätningar. 
Metod för körsträcka 
uppdaterades vintern 
2010-2011. 

Verklig kör-
sträcka är styrka 
men inkl även mil 
utanför Sverige. 
Flödesmätningar 
kan inte brytas 
ned så långt. 

Grunddata hämtas 
hos Transport-
styrelsen. 
Flödesmätningar 
utförs av TV. 

VTI Myndighet 

Alla fordon 
med reg nr 
samt både 
gods- och 
persontrafik 

Körsträcka är en 
komponent som 
används för trafik-
simulering och 
framkomlighet men 
även för förbrukning 
och emissioner. 

Kan simuleras för 
olika fordonslag 
och olika väg-
miljöer. 
Underlaget inte 
enbart från 
TS/Sverige utan 
även från övriga 
Europa. 

Grunddata hämtas 
hos Transport-
styrelsen. Använder 
sig av flera olika 
Europeiska 
databaser som 
HBEFA, VETO, 
PHEM (under 
utvärdering), 
Artemis (före 
HBEFA). 

NTM Ideell förening 

Alla fordon 
med reg nr 
samt både 
gods- och 
persontrafik 

Modelldata med fokus 
på upprepningsbarhet. 
Tagit fram egen 
modell. 

Ökad jämför-
barhet över tid. 
Ideal väg istället 
för reell väg. 

Det finns mer 
sofistikerade 
ruttplanerings 
verktyg på 
marknaden. 
Grunddata hämtas 
hos Transport-
styrelsen. 
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Slutsatser 
Intrycket från intervjuerna är att de flesta aktörer jobbar med körsträcka som ett verktyg 
för att kunna beräkna förbrukning och emissioner. Körsträckor ingår i beräknings-
modeller för detta syfte men är sällan den primära anledningen för hantering/beräkning. 

Av de tillfrågade aktörerna är det Trafikanalys som gör den mest avancerade upp-
skattningen över körsträckor i Sverige. De har även uppdaterat sin beräkningsmodell så 
sent som 2010/11. Det som saknas mest är att kunna göra en bättre geografisk modell. 
Alltså var milen körs. Trafa har annars en god uppfattning om fördelningen av mil per 
fordonsslag.  
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Delprojekt 4 – Sparcoacherfarenheter, redovisning av 
projekt och framgångsfaktorer i ett metodiskt 
bränsleuppföljningsarbete 
Delprojekt har sammanställt genomförda sparcoachuppdrag och lyft framgångsfaktorer i 
ett sparcoachprojekt. Arbetet har genomförts av Charlotta Nilsson, projektledare 
Sparcoachföreningen. 

Efter flera års arbete med och satsningar på utbildningar i sparsam körning blev behovet 
mycket tydligt av uppföljning och motivation för att resultaten från utbildningarna skulle 
bli bestående. På initiativ från Vägverket Region Norr och huvudkontoret i Borlänge 
begreppet sparcoach fram. Idéerna mognade och i januari 2005 bildades Sparcoach Ek 
förening. 

Sparcoachföreningens mål är att bli ett nätverk som samlar aktörer som arbetar med 
bränslebesparande åtgärder. Förening utvecklar och sprider Sparcoachkonceptet till 
företag och organisationer som arbetar med transporter. Sparcoachkoncpetet togs fram 
av f.d. Vägverket, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och TYA. Konceptet ger förut-
sättningar för långsiktiga resultat av sparsam körning och ett metodiskt arbete med 
bränslebesparande åtgärder. Nyklarna är ledarskap, motivation, kommunikation och 
uppföljning.   

Föreningens medlemmar består sedan starten av allt från mindre konsult- och 
utbildningsfirmor, till åkerier, taxibolag, kommuner och försäkringsbolag.  

Frågeställningar och metod  
Delprojektet ska lyfta fram Sparcoachföreningens erfarenheter och redovisa en samman-
ställning av genomförda sparcoachuppdrag och uppnådda resultat. 

• Sammanställning av sparcoachuppdrag och resultat 
• Sammanställning av ett antal kritiska framgångsfaktorer i ett sparcoachprojekt 
• Sammanställning av nya goda exempel 

Arbetet har genomförts dels genom en enkätundersökning mot samtliga medlemmar i 
föreningen för att ge alla möjlighet att lämna sina åsikter och erfarenheter kring 
Sparcoachkonceptet och Sparcoachföreningen. För att få in kompletterande information 
har ett urval av medlemmarna kontaktas via telefon.  
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Resultat  
Föreningens har genomfört en mängd aktiviteter och projekt sen dess bildande 2005. Här 
listas ett urval:    

• varit drivande, informerat och spridit kunskap om vikten av uppföljning av 
utbildningar i sparsam körning för att få långsiktiga bestående resultat. Numera 
vet de flesta att det behövs mer än en utbildning för att nå resultat. Ledarskap, 
uppföljning, motivation och kommunikation är nycklarna för ett framgångsrikt 
arbete.  

• påverkat transportköpare och beställare vid utformning av krav vid upphandling 
• bidragit till utformningen och utvecklingen av utbildningskoncept i sparsam 

körning 
drivit på utvecklingen av utbildningar i sparsam körning mot ett mer långsiktigt 
arbete 

• stöttat organisationer och myndigheter i deras arbete med sparsam körning och 
bränslebesparande åtgärder 

• kartlagt samtliga utbildningskoncept i sparsam körning 
• erbjudit och genomfört revisioner av utbildningskoncept i sparsam körning för att, 

mot kund, visa vad som ges. 
• samarbetet med bland annat Trygghansa, TYA, Trafikverket, Preem, Sveriges 

Åkeriföretag, STR, Transportindustriförbundet och KG Knutsson i projekt som 
stärker företag och organisationers arbete med bränslebesparande åtgärder 

• ordnat seminarier, möten och konferenser som syftat till att lyfta frågan om ett 
långsiktigt arbete med bränslebesparande åtgärder  
 

Kritiska framgångsfaktorer i ett Sparcoachprojekt 
Som en del i uppdraget har en enkät skickats ut till föreningens medlemmar och ett antal 
coacher har kontaktats för att samla in erfarenheter och formulera ett antal kritiska 
framgångsfaktorer. Enkäten och samtalen har använts som komplement till föreningens 
tidigare kunskap. 

Ett sparcoacharbete beskrivs ibland som ett hantverk där sparcoachen dels måste se till 
verksamhetens helhet och yttre faktorer samtidigt som människan och dess beteende står 
i centrum. Att hitta sambandet och delarna som knyter ihop detta och gör att allt drar mot 
samma håll är det som gör att företag lyckas.  

Enkätsvar, samtal och tidigare erfarenheter pekar på följande framgångsfaktorer: 

• Ledningens roll – Ledningens roll och inställning är många gånger det som avgör 
om satsningen lyckas eller inte. Ledningen är de som sätter ramarna för arbetet, 
dels genom de övergripande mål som sätts och den resurssättning som ges för 
arbetet och dels på vilket sätt som de visar sitt stöd och sin delaktighet på. 
Ledningens stöd och engagemang är det som lyfts som den viktigaste framgångs-
faktorn. 
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• Uppföljning – I ett sparcoachprojekt är det först och främst bränsleuppföljningen 
som företaget arbetar med och som ligger till grund för de mål som ska nås. Vilken 
typ av bränsleuppföljning som blir aktuell kopplar många gånger till vilken resurs-
sättning som getts. Finns möjlighet att installera ett IT-stöd kan uppföljningen 
skötas relativt smidigt och uppgifter kan fås kring mer än bara medelförbrukning. 
Manuella körjournaler och tvåkortssystem kräver handpåläggning och engage-
mang av förarna och ökar risken för mänskliga fel. I företag där förbrukning måste 
kopplas ihop med nytta ökar svårigheten och komplexiteten och det är inte alltid 
utbudet av IT-stöd räcker till. För att arbetet ska lyckas krävs det att uppföljningen 
kan skötas praktiskt, att de uppgifter som tas fram kopplar till uppsatta mål samt 
att uppföljningen är rättvis. Med rättvis menas att mätningen måste kopplas till det 
som förarna kan påverka. 
 

• Motivation – För att få till en beteendeförändring krävs det motiverade förare och 
anställda. Motiverade förare anses vara den näst viktigaste framgångsfaktorn och 
att hitta metoder och aktiviteter för att åstadkomma detta är en av sparcoach-
konceptets utmaningar. Vad som motiverar förarna är ofta väldigt personligt men 
viktigt att lyfta fram är: 
o Delaktighet – förarna måste känna delaktighet, att de är en viktig del av 

arbetet och att det som de gör påverkar i en positiv riktning 
o Tydlighet – förarna ska ha full förståelse varför arbetet pågår och vad som är 

deras uppgift. 
o Motivationsåtgärder – uppmuntran och stimulans motiverar förarna att 

förändra sitt körsätt.  
o Återkoppling – Återkoppling av resultat är motiverande, håller frågan vid liv, 

engagerar och skapar diskussion. 
 

• Kommunikation/Återkoppling – Den kommunikativa delen i ett sparcoachprojekt 
är otroligt viktig och fungerar motiverande på förarna och de anställda. 
Regelbunden återkoppling behövs för att kunna följa och utveckla både förarnas 
och företagets framsteg. Genom regelbunden kommunikation i samband med 
dialog ges förarna ett forum för att lyfta sina åsikter vilket leder till ytterligare 
delaktighet och ökad ”vi-känsla”. Återkopplingen bidrar även till att hålla arbetet 
levande vilket behövs när en beteendeförändring ska till.  
 

• Samarbete – Ett samarbete mellan interncoach och externcoach, interna 
nyckelpersoner och utbildare ökar förutsättningarna för ett lyckat arbete. 
 

• Ambassadörer – Försök hitta goda ambassadörer i företaget. Dessa håller ofta 
frågan vid liv och kan hjälpa till att övertyga och peppa andra. 
 

• Långsiktigt arbete – Börjar företaget se ett arbete med bränslebesparande 
åtgärder som en del i det ordinarie arbetet och inte som något tillfälligt finns stora 
möjligheter att lyckas. 
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Sammanställning av sparcoachuppdrag och uppnådda resultat 
Det är svårt att på ett rättvist sätt sammanställa genomförda uppdrag och uppnådda 
resultat. Anledningarna är dessa:  

• Sparcoachföreningen har inget avtal med transportföretag eller organisationer som 
genomfört ett sparcoacharbete och kan därför inte kräva in uppgifter. Avtal skrivs 
mellan företag och aktuell sparcoach. De uppgifter som skickas in till föreningen 
sker av välvilja och får ibland inte spridas vidare.  

 
• Listan nedan innehåller de redovisningar som gjorts till sparcoachföreningen. På 

listade företag med ett (H) efter sig har föreningen delgetts handlingsplaner men 
inga slutrapporter. Anledningen till detta kan vara flera: Företaget vill inte dela 
med sig av uppgifterna, sparcoachen hjälpte bara till att ta fram handlingsplanen, 
företaget fullföljde inte arbetet på grund av någon anledning eller att osäkerheten 
kring resultaten är för stora för att spridas.  

 
• Ett klassikt sparcoachuppdrag genomförs under en avtalad tidsperiod, vanligen 

minst 12 månader. I vissa fall hjälper sparcoachen företaget en längre tidsperiod, i 
andra fall hjälper de bara företaget att komma igång. Målsättningen är att det 
inarbetade uppföljningsarbetet ska fortsätta efter det att sparcoachen lämnat 
företaget. Redovisade siffror kan vara sammanställningar från allt från 6 månader– 
18 månader. Ett företag som arbetat med sparcoach under flera år redovisar olika 
resultat beroende på redovisningsår. 

 
• Sparcoacharbetet som sker hos interncoacherna kommer inte fram tydligt nog i 

denna typ av redovisning. Oftast arbetar de inte i traditionella sparcoachprojekt 
under ett år utan mer på sikt. Här får vi sällan in handlingsplaner eller slut-
dokumentationer då detta inte ses som avskilda projektarbeten utan en del av 
ordinarie verksamhet. Genom att utbilda en interncoach har man ofta tagit ett 
större grepp om sitt miljöarbete där utbildning i sparsam körning och uppföljning 
av denna är en del.  

 
• I många uppdrag är bränsleförbrukningen en stor felkälla och många påpekar även 

detta när de redovisar uppgifterna. Genom åren har den tekniska utvecklingen av 
IT-stöd ökat markant vilket gjort uppföljningen lite lättare.  

 
• Flertalet företag har fortsatt arbetet med bränslebesparande åtgärder efter avslutat 

sparcoachuppdrag.  
 
• Varje år kontaktas alla sparcoachmedlemmar av föreningen för att föreningen ska 

kunna ha en överblick på vad som händer i landet. Utifrån dokumentation från 
dessa rundringningar kan ytterligare ett 40-tal företagsnamn listas. Dock är 
osäkerheten kring omfattningen av denna sparcoachaktivitet för stor för att kunna 
redovisas i denna rapport. 
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• De företag som påverkats och startat upp ett arbete tack vare den marknadsföring 
som genomförts på bland annat, möten, mässor, seminarier och dylikt kommer 
inte fram i denna rapportering.  
 

Redovisade uppdrag 
52 projekt har slutredovisats och genomsnittliga bränslebesparingen är 8,5 %. Nedan 
redovisas ett urval. 

Aitik 
Minskad bränsleförbrukning 7–8 % 
Minskade koldioxidutsläpp: ca 2 000 ton 

Alviks trafik 
Minskad bränsleförbrukning 10 % 

Bodens kommun, tekniska förvaltningen 
Minskade koldioxidutsläpp: 20 ton 
Minskad bränsleförbrukning: 6,5 %  

Box Delivery Jönköping 
Minskade koldioxidutsläpp: 66 000 kg 
Minskad bränsleförbrukning: 9 % = 26 400 liter 

Ernst Express 
Minskad bränsleförbrukning: 10 % 
Besparing:  950 000 kr 

Interforest Terminal Umeå, SCA Transforest AB 
Minskade koldioxidutsläpp: 6 502 kg 
Minskad bränsleförbrukning: 8 % 

Linköpings kommun 
Minskad bränsleförbrukning: 4,27 % 

Luleå renhållning AB:  
Minskad bränsleförbrukning: 7,3 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 95,9 ton 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten:  
Minskad bränsleförbrukning: 2 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 340 kg 

Markteknik i Åre 
Minskad bränsleförbrukning: 26,4 % 

NCC Täbykonceptet 
Minskade koldioxidutsläpp: 17 000 kg 
Minskad bränsleförbrukning: 15 % 
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Norrbottens läns landsting 
Minskad bränsleförbrukning: 10 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 5,6 ton 

Närsjukvården i Finspång 
Minskade koldioxidutsläpp: 1 204 kg 
Minskad bränsleförbrukning: 3 % 

Oskarsson & Nilsson 
Minskade koldioxidutsläpp: ca 100 ton 

Polisen i Västerbotten:  
Minskad bränsleförbrukning: 3,39 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 762 kg 

SCA Obbola Packaing:  
Minskad bränsleförbrukning: 12,4 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 21,4 ton 

SCA Transforest 
Minskad bränsleförbrukning: 8 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 6,5 ton  

Sundsvalls Energi 
Minskad bränsleförbrukning: 10 % 

Tekniska Verken i Kiruna 
Minskade koldioxidutsläpp: 50 ton 
Minskad bränsleförbrukning: 5 % 

Umeå Energi 
Minskade koldioxidutsläpp: 2 959 kg. 
Minskad bränsleförbrukning: 2,5 %. 

Vilhelmina sågverk – SCA Timber 
Minskad bränsleförbrukning: 19 % 

Vägverket Region Norr, Luleå 
Minskade koldioxidutsläpp: 3,3 ton 

Västerbottens läns landsting, tolkcentralen:  
Minskad bränsleförbrukning: 4,3 % 
Minskade koldioxidutsläpp: 1,25 ton 

Östersunds kommun, tekniska förvaltningen 
Minskade koldioxidutsläpp: 38 ton 
Minskad bränsleförbrukning: 21,7 % 
 
Utöver de 52 slutredovisade projekten har ytterligare 86 företag arbetat tillsammans med 
en sparcoach.  
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Deltagare på Sparcoachutbildningar 
En redovisning av antalet deltagare på genomförda sparcoachutbildningar ger ytterligare 
en dimension på vilken aktivitet som kan pågå i landet. 

Fakta:  

• Totalt har 243 personer gått sparcoachutbildningen sen dess framtagande. 
• 43 % är utbildare och konsulter, 27 % är interncoacher, 21 % är 

kommun/landstingsanställda och 9 % är representanter från myndigheter och 
intresseorganisationer 

• Kunskapen är ofta bunden till den som deltagit på utbildningen. Byte av 
arbetsuppgifter, jobb och pensionsavgångar påverkar. Vid byte av arbete till 
liknande kan kunskapen komma till användning i det nya arbetet.  

• Flertalet företag har skickat anställda i olika omgångar till utbildningen  

Slutsatser 
Rundringningen till åkeriföreningarna som genomfördes i del 31 och de uppgifter som 
kommit in från medlemmar stärkte bilden av de tidigare erfarenheter kring varför 
aktiviteten ännu är rätt låg. Verksamheten fungerar ändå. Bränslet är fortfarande relativt 
billig, kraven och uppföljningen av dessa saknas i många fall och ett aktivt miljöarbete 
premieras inte i upphandlingar. Alla dess delar gör att företagen flyttar fram sina planer 
då det innebär ett merarbete som ännu inte efterfrågas. Dock ett merarbete som mest 
troligt skulle betala tillbaka sig rätt snabbt.  Det finns naturligtvis fler anledningar till 
varför frågan inte prioriteras men ovanstående delar är troligtvis de mest avgörande.  

Samtidigt har transportföretagen nu fått en ypperlig möjlighet att arbeta med frågan i och 
med den nu lagstadgade fortbildningen inom Yrkeskompetensbeviset. I fortbildningens 
lagstadgade 35 timmar är 7 timmar avsatta för sparsam körning. Denna utbildningsdag 
ger kunskap om körsätt och teknik men saknar tyvärr den viktiga grundläggande 
informationen om miljö och klimat. För att ta till sig ett sparsamt körsätt är det viktigt att 
motiven om varför finns i bakgrunden. Utbildningsdagen behöver inte heller innehålla en 
praktisk körning vilket många gånger är den del som övertygar förarna att det nya 
körsättet fungerar.  

Då det är lagkrav på att YKB-utbildningen måste genomföras av samtliga yrkesförare före 
10 september 2016 finns också en negativ stämning runt utbildningen. Här gör dock 
utbildarna många gånger ett riktigt bra arbete genom att verkligen försöka lyfta fram det 
positiva och få förarna att se möjligheter. Flertalet utbildningsföretag erbjuder även 
praktisk körning i YKB-utbildningen eller som ett tillägg till den.  

Men på samma sätt som deltagarna på en traditionell utbildning i sparsam körning 
behöver uppföljning och motivation för att förändra sitt körbeteende behöver YKB-
deltagarna desamma. Ett arbete som helst behöver starta innan genomförd utbildning för 
att förankring ska genomföras och bakgrundsstatisk kunna samlas in och sammanställas.  

Men möjligheterna finns.   
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
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