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Dagens agenda

• Transportsektorns utmaningar och möjligheter
• Samverkansplattform – en Östgötamodell
• Dynamisk samverkan i upphandling
• Gemensamma mål som grund för kontinuerlig utveckling
• Samverkan för omställning
• Reflektioner och avslutning



Transportsektorns utmaningar och möjligheter



1/3
av CO2-utsläppen

90%
från vägtransporter

30%
från lätta och 
tunga lastbilar

Transportsektorn har ett eget mål 
att minska utsläppen med 70% till 2030

Transporter

Utgångspunkten

Källa: Naturskyddsföreningen “Fossilfritt,
förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem”, 2019

148 TWh 126 TWh

2/3 delar
Från personbilar



”För att uppnå målet behövs betydande åtgärder samtidigt inom tre områden: ett mer transport-
effektivt samhälle, accelererad elektrifiering och en ökad andel bioenergi i effektivare fordon.” 





Produktion Förbrukning

Godsvolymer



• Transportköpare
• Horisontellt samarbete
• Samordnad varudistribution
• Kundens verksamhetsstyrning vs klimatet? 

• Korta ledtider
• Specifika tider
• Returer (on-line)

• Multi-modala lösningar

• Vad kan transportföretagen göra?
• Ecodriving & Ruttoptimering
• Högre lastkapacitet
• Sänkta hastigheter

Effektivisering: -20% CO2-utsläpp



FAME/
RME

Bränslealternativ i Sverige

3 leverantörer

Fordonstillgänglighet TCO CO2-reduktionBränsletillgänglighet

Över 200 tankställen 
(söder om Uppsala)

+0-10% 85%
CBG

3 leverantörer
15 tankstationer för flytande 
fordonsgas (ytterligare drygt 
20 planeras)

+0-10% 85%
LBG

Många dieselfordon 
godkända

God tillgänglighet, framför 
allt i södra Sverige

+0-5% 50%

Många dieselfordon 
godkända

God tillgänglighet, framför 
allt i södra Sverige

Beror på 
bränslepris

83%
HVO

1 leverantör 5 publika tankstationer, 
ett 10-tal kundspecifika

+0-10% 85% 
ED95



Köpare
47%

Säljare
35%

Övriga
18%

Intervjuer

Intervjuundersökning genomförd mars-maj 2020. Kvalitativa intervjuer, utifrån samma 
intervjufrågor.

Intervjuundersökning



Stor (en av våra viktigaste)

Viss (det finns med men inte överordnat)

Mindre (det nämns)

Ingen

Vilken roll spelar klimatmålen i affären?

Köpare Säl jare



Krav på viss ”tekniknivå” på fordon

Uppföljning/delning av data

Effektiva flöden (samlastning, överflyt tning,  HCV)

Krav på visst drivmedel

Effektivitetskrav (fyllnadsgrader, ruttoptimering

Gemensamma mål för ex CO2, körsträckor, beteende, fordonsteknik

Utvecklingsprojekt (data, digitalisering)

Riskanalyser?

Förkalkyler/beräkningar för miljö/klimat?

Andra parametrar klimat & miljö

Vad finns med i avtalen?

Köpare Säl jare



Intervjustudiens resultat
- vad ska till för att öka takten i omställning till fossilfria transporter?

Dela kunskap och erfarenhet

Gemensam målsättning - fokus

Öppenhet - transparens

Samverkan – mål, strategier, aktiviteter och uppföljning

Dynamiska incitament / delad nytta

Nya affärs/samverkansmodeller

Fokus på utveckling/förbättring

Uppföljning / kontroll



Dags att sluta ställa krav…

… och istället öka affärssamverkan



Samverkansplattform – en Östgötamodell



Innehåll

• En sammanfattande struktur

• Förslag på avtalstexter

• Mål, uppföljning och incitament

• Referensmaterial



BYTA

SPARA



§



TVÅ VÄGVAL

AMBITIONSNIVÅ

RELATION



AMBITIONSNIVÅ - Hur hårt spänner vi bågen?

BAS
Fokus på att minska merparten av den 
miljö/hållbarhetspåverkan. Tanken är att det ska gå 
att genomföra en hållbar upphandling utan alltför 
stora resurser och kompetens. Baskraven är mer 
ambitiösa än gällande lagstiftning. Det finns ofta 
god tillgång av varor och tjänster som uppfyller 
dessa krav. Kraven är enkla att använda och 
verifiera.

FÖLJA LAGAR OCH REGLER
- Minimum med prisfokus

AVANCERAT
Avancerad nivå omfattar krav som går längre än 
basnivån och kan kräva en större insats i att följa 
upp och granska verifikationer.TA I LITE

- Förhöjda krav och en tydlig ambition

SPJUTSPETS
Det bästa tillgängliga alternativet på marknaden! 
Tillgången på varor och tjänster kan vara mindre 
än för bas- och avancerade krav. Spjutspetskraven 
innebär att du som upphandlare kan behöva mer 
specialkompetens och kan behöva ägna mer tid åt 
verifieringsarbetet.

DRIVA UTVECKLINGEN
- Höga ambitioner, maxa möjligheterna



RELATION - Hur vill vi jobba i affärsrelationen?

AVTALSDRIVET
Traditionell relation med 
uppföljning mot avtalsvillkor

RELATIONSDRIVET
Öppen och frekvent relation där gemensamma mål 
driver utvecklingen. Tydligt systemperspektiv där 
kundens och leverantörens båda verksamheter beaktas.



FYRA OMRÅDEN ATT ARBETA MED

HÅLLBARA AFFÄRER
- Ansvarsfulla och säkra 
transporter för förare, 
3e man, miljö och klimat

ENERGI
- Ren och förnyelsebar 
energi i fordon, maskiner 
och byggnader

TEKNIK
- Teknik för effektivt 
energiutnyttjande i fordon, 
maskiner och byggnader

EFFEKTIVITET
- Minskat transportarbete 
och minskad mängd 
energi/transporterad enhet



BAS AVANCERAD SPJUTSPETS

HÅLLBARA 
AFFÄRER

Miljöledning

Säkerhet

Social hållbarhet

ENERGI

Drivmedel

Byggnader

Maskiner

TEKNIK

Fordon

Motorer

Lager och terminaler

EFFEKTIVITET

Transportplanering

Förare

Godsöverflyttning

HCT

Sammanställning



Dokumentet







Praktiska erfarenheter



Dynamisk samverkan

Anna Wetterlind Lind
Uppdragsledare för samordnad varudistribution
Logistik och hållbarhetsperspektiv på Näringslivskontoret

Erik Alfredsson
Vd Alfredsson Transport



Gemensamma mål för kontinuerlig utveckling



Långsiktig samverkan för omställning

Marie Skoog
Logistikchef Returpack
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Transportavtal som skapar klimatnytta 
– så funkar det!
Dagens agenda

13.30 – 13.35 Arrangörerna hälsar välkommen
13.35 – 13.50 Transportsektorns utmaningar och möjligheter
13.50 – 14.05 Samverkansplattform – en Östgötamodell
14.05 – 14.15 Dynamisk samverkan i upphandling
14.15 – 14.25 Gemensamma mål som grund för kontinuerlig utveckling
14.25 – 14.35 Samverkan för omställning
14.35 – 14.45 Reflektioner och avslutning



Transportavtal som skapar klimatnytta 
– så funkar det!
Kontaktuppgifter

Johan Rydberg Per Lindahl Peter Henriksson

0708-19 97 80 0708-69 70 12 0703-23 28 28

Johan.rydberg@cleantechostergotland.se per.lindahl@nhs.se peter.henriksson@ostgotautmaningen.se


