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n Den här studien är framtagen av 
Tobias Persson som är frilansjour
nalist och verksam i Södra Årefjällen 
ekonomisk förenings projektgrupp för 
Vision 2030.  
n Studien färdigställdes i början av 
januari 2020.
n Det projekt som beskrivs i studien 
drivs av Södra Årefjällen (Turism) 
ekonomisk förening, som verkar för 
hållbara fjäll upp levelser i världsklass 
för boende och besökare i Södra 
Åre fjällen. Företag inom besöks
näringen är motorn i föreningen  

som nyligen har breddat dess upp
drag till att även verka för boende  
i Södra Årefjällen. 
n Coompanion har medfinansierat 
arbetet med att ta fram rapporten 
inom projekt Servicelytet. Tryck och 
distribution har finansierats av Leader.
n Under början av 2020 kommer 
ytterligare en studie om klimatsmarta 
transporter i Södra Årefjällen. Denna 
kommer fokusera på samordning av 
persontransporter. För frågor eller 
kommentarer, vänligen kontakta  
tobias.persson@sodraarefjallen.se. 



Södra Årefjällen ekonomisk förening har satt ett 
mål om att verka för fossilfrihet i Södra Årefjällen 
med Undersåker till år 2030. Besöksnäringen är 
motorn i föreningen men nyligen utvidgade dess 
uppdrag till att även verka för lokalbefolkningen. 
Målet gäller således både för lokalbefolkning och 
besöksnäring, och det ligger i linje med Region 
Jämtland Härjedalens klimat- och energimål om 
att länet ska vara fossilbränslefritt år 20301. 

En betydande del av de fossila bränslena i såväl 
regionen som Södra Årefjällen kommer från 
transporter av personer och varor. För att nå  
målet om fossilbränslefrihet till 2030 behövs 
därför en effektivisering och samordning av 
person- och varutransporter i kombination med 
tekniska lösningar och bränslebyte för att minska 
de transportrelaterade utsläppen.  

Klimatförändringen är en stark drivkraft för 
att verka för en effektivisering av person- och 
varutransporter i glesbygd. Samtidigt dras Södra 
Årefjällen, precis som många andra glesbygds-
orter, med en brist på serviceutbud inom person-
transporter och paketleveranser. Privatpersoner 
fastnar i ett bilberoende med lång körsträcka till 
närmsta paketombud. Företagare möter utma-
ningar i tillgång på varuleveranser. Det gäller 
framför allt vid leveranser av lokalproducerade 
livsmedel som kräver en obruten kylkedja – vilket 
anses vara en utmaning av såväl restauranger och 
butiker som de små livsmedelsproducenterna. 

Vision för framtiden
Södra Årefjällen ekonomisk förening har arbetat 
fram en vision, Vision 2030, som beskriver hur 

bygden kan utvecklas inom ett antal områden  
under de kommande tio åren. Målet är att minska 
klimat- och miljöpåverkan samt bidra till ekono-
misk och social hållbarhet för besöksnäring och 
lokalbefolkning. 

Arbetet med Vision 2030 har resulterat i att 
flera projekt har satts igång inom Södra Årefjäl-
len. Inledningsvis ligger fokus på transporter av 
personer och varor. Studien beskriver det pågåen-
de arbetet samt idéer för att samordna paket- och 
varutransporter i Södra Årefjällen. Rapporten 
innehåller även beskrivningar av andra projekt 
för samordnade paket- och varutransporter, med 
syfte att hämta inspiration och kunskap. 

Projektet i en inledningsfas
Arbetet i Södra Årefjällen är i en inledningsfas 
och ännu finns inga färdiga svar för hur samord-
ningen av varutransporter kan lösas på bästa sätt. 
Under idé arbetet har projektgruppen inom Södra 
Årefjällen ekonomisk förening märkt att det  
är svårt att hitta information om andra projekt 
och arbete som bedrivs på det här området. Ett 
delsyfte med  den här studien är därför att inklu-
dera andra aktörer som funderar på hur man  
kan arbeta med samordning av varutransporter  
i glesbygd. Vi delar gärna med oss av erfarenheter 
och tar tacksamt emot ytterl igare inspiration. 

Södra Årefjällen ekonomisk förening riktar ett 
stort tack till Coompanion som har finansierat 
arbetet med den här studien. n

Inledning 
n Södra Årefjällen ekonomisk förening har satt upp som mål att verka för 
fossilfrihet i Södra Årefjällen med Undersåker till år 2030. 
n Som stöd för målet har föreningen slagit fast en vision för framtiden.
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1. Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands Län: Energi- och klimatstrategi 2020-
2030 (Region Jämtland Härjedalen och Länstyrelsen Jämtlands län, 2019)

Foto: Fjällfotografen

https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.fjallfotografen.se/
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Södra Årefjällen ligger i Åre kommun i Jämtland 
och området består av jordbruksbygder, skogs-
mark samt vidsträckta fjällområden. Inne i Södra 
Årefjällen finns flera välkända fjällorter och  
besöksnäringen har betydande roll för området.  
I Södra Årefjällen och Undersåker bor det drygt  
1 100 personer, varav 450 bor i Södra Årefjällen 
söder om Indalsälven.

Södra Årefjällen sträcker sig från Undersåker 
och Edsåsdalen i norr till Vålådalen i sydväst.  
Undersåker är den största byn där det finns  
offentlig service såsom skola, förskola och en  
livsmedelsbutik. I Undersåker finns också en 
tågstation och busstrafik med tätare turer till de 
större orterna Åre, Järpen och Östersund. Inne  
i Södra Årefjällen är det emellertid ett skralt 
utbud av offentlig service, men det finns en lant-

handel i Ottsjö och i princip alla byar har någon 
form av pensionat eller hotellverksamhet.    

Bättre lönsamhet och hållbarhet från turismen
En projektgrupp med representanter från sty-
relsen i Södra Årefjällen ekonomisk förening2 
har sedan knappt två år tillbaka arbetat fram en 
vision för utveckling av bygden de kommande 
tio åren: Vision 2030 – hållbara fjällupplevelser 
i världsklass. I grunden handlar Vision 2030 om 

5 km

Edsåsdalen

2. Projektgruppen består av projektledarna Per-Ivar Persson och Ola Berg-
qvist som är styrelseledamöter i Södra Årefjällen ekonomisk förening. 
Tobias Persson, som har skrivit den här rapporten, är en del av projekt-
gruppen och hjälper bland annat till med utredningsarbete. Arbetet 
med visionen har delvis skett i seminarieform med hela styrelsen. Karin 
Ericson, styrelseledamot, har tillsammans med Per-Ivar Persson svarat för 
formuleringen av visionen. För mer info om Södra Årefjällens arbete med 
Vision 2030, vänligen kontakta per-ivar.persson@sodraarefjallen.se.

Vision 2030 – för en hållbar  
utveckling i Södra Årefjällen 
n Besöksnäringen i Södra Årefjällen har utvecklat en strategisk plan för 
att öka hållbarheten på orten ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Planen riktar sig mot lokalbefolkningen och besöksnäringen.   
n Transporter av personer och varor är den stora akilleshälen ur klimat-
synpunkt, men även en viktig fråga för att öka servicen i Södra Årefjällen.
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att öka hållbarheten i Södra Årefjällen med  
Undersåker ur ett miljömässigt, socialt och  
ekonomiskt perspektiv. Målet med visionen är  
att skapa en livskraftig och hållbar byggd för såväl 
lokalbefolkningen som besöksnäringen.  

En grundläggande drivkraft till visionen från 
besöksnäringens perspektiv är att öka lönsam-
heten och möjligheten att ha verksamhet året 
runt. Södra Årefjällen ekonomisk förening ser 
att denna ökning behöver ske på ett sätt som ger 
tillbaka till bygden, exempelvis genom att skapa 
fler arbetstillfällen och bättre underlag för service 
såsom transporter och livsmedelsbutiker. 

Det är också viktigt att turismen inte ökar på 
bekostnad av klimatet och miljön. Det hand-
lar exempelvis om att styra bort från ohållbara 
resmönster, såsom flyg och långväga bilresor. Det 
handlar också om att minska trycket på det allt-
mer belastade naturreservatet genom att erbjuda 
alternativ för vandring och aktiviteter utanför 
naturreservatet. 

Transporter en akilleshäl ur klimatsynpunkt
Vision 2030 kan i sin helhet ses mot bakgrund  
av Jämtland läns energi- och klimatstrategi där 
det framgår att besöksnäringen behöver fortsätta 
sitt arbete för minskad klimatpåverkan och styra 
bort från ohållbara resmönster: ”Detta kan göras 
genom att paketera attraktiva produkter och 
erbjudanden och skapa innovativa affärsmodel-
ler, där besökaren kan turista med lägre klimat-
påverkan”, står det i planen som är framtagen av 
Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen 
Jämtlands län3. 

Transporter är en akilleshäl ur ett klimatper-
spektiv för att visionen ska kunna nås, både vad 
gäller boende och besöksnäring. I hela Jämtlands 
län står transporter för 47 procent av de totala 
växthusgasutsläppen där personbilar, utrikes-
flyg och tunga lastbilar är särskilt stora källor till 
växthusgasutsläpp4. Därför ligger fokus i projek-
tet inledningsvis framför allt på transporter av 
personer och varor. 

Transporter även viktigt ur servicesynpunkt
Även om klimatfrågan kan ses som en tillräcklig 
drivkraft för att samordna transporter bör det 
också tilläggas att frågan om varutransporter 

också är relevant ur ett serviceperspektiv för såväl 
företag som lokalbefolkning. Efter att Region 
Jämtland Härjedalen under 2017 beslutat att ge 
Länstrafiken i uppdrag att avveckla Bussgods  
i Jämtlands län brottas numera många företag 
med problem att ta emot och kunna skicka varor 
och gods på ett bra sätt. De stora transportföreta-
gen har svårt att hitta lönsamhet i att köra ut i de 
byar som ligger flera mil från stråket längs E14.5 
Frågan om samordnade transporter av varor och 
paket är därför också relevant för att underlätta 
för företag att vara verksamma i Södra Årefjällen, 
och möjligheten att utöka servicen för privat-
personer.

Vision 2030 är formulerad som en framtidsbild 
av Södra Årefjällen år 20306, och den är uppdelad 
i fem områden. Nedan beskrivs de tre utveck-
lingsområden som är av särskild relevans för 
frågan om samordnade varutransporter7. 

1 Fjällupplevelsen börjar vid tågstationen. En 
nygammal led som sträcker sig från Unders-

åkers tågstation in till de olika byarna i Södra 
Årefjällen ska återupprättas. Turister ska därmed 
kunna påbörja sin vandring, cykeltur eller längd-
skidtur vid tågstationen där det även ska finnas 
möjlighet att hyra utrustning. Bagage och annan 
utrustning ska kunna transporteras mellan olika 
destinationer i Södra Årefjällen för att underlätta 
resan till fots. 

2 Klimatsmarta transporter i Södra Årefjällen. 
En större del av turisterna ska kunna ta 

sig till Södra Årefjällen med tåg för att minska 
klimatbelastningen från turismen. Detta förutsät-
ter emellertid att det finns goda möjligheter till 
transfer och transporter under vistelsen i Södra 
Årefjällen. Samtidigt kan ett transportsystem un-
derlätta för klimatsmart mobilitet för lokalbefolk-
ningen, och möjligheten att transportera varor på 
ett klimatsmart sätt. Det här området handlar om 

3 & 4. Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands Län: Energi- och klimatstrategi 2020-
2030 (Region Jämtland Härjedalen och Länstyrelsen Jämtlands län, 2019)
5. Serviceplan för Åre kommun (Åre kommun, 2018)
6. Vision 2030 – Hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen (Södra Årefjäl-
len ekonomisk förening, 2019)
7. De två områdena som inte presenteras här är ”Ett hållbart ledsystem 
med gemensam ledförvaltning” samt ”Klimatsmart boende, lokaler och 
elproduktion”. 
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https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.dropbox.com/s/amp0a1v5sllpjd8/Serviceplan%20f%C3%B6r%20%C3%85re%20kommun%202019-05-15%20inkl.%20bilagor.pdf?dl=0
http://Vision 2030 - Hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen (Södra Årefjällen ekonomisk förening, 201
http://Vision 2030 - Hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen (Södra Årefjällen ekonomisk förening, 201


att minska bilberoendet och mängden tomma  
varutransporter genom att utveckla system för 
samordning av transporter. Samåkning, anrops-
styrda minibussar, hyrcykelsystem och sam-
ordnade varutransporter är några åtgärder som 
hittills har diskuterats.

3 Klimatsmart och lokal gastronomi. Minskat 
matsvinn och mål om mer lokalproducerade 

livsmedel är två bärande delar av detta område. 
Området rör framför allt restauranger och en 
vilja att bidra till etablering av nya livsmedels-
producenter i Södra Årefjällen med omnejd. 
Området handlar till stor del om att gemensamt 
höja kompetensen i restaurangerna för att skapa 
mer miljö- och klimatsmarta menyer med  
lokalproducerad mat, men även att ta tillvara  
på och förädla livsmedel som kommer från  
lokala producenter. 

Möjligt att transportbehoven ökar framöver
Inom de olika utvecklingsområdena framträder 
ett antal behov relaterade till transporter av varor, 
som är i fokus för den här rapporten. Några 
uppenbara behov som kan nämnas är paket som 
privatpersoner får skickade till sig, samt varu-
transporter för restauranger och livsmedelsbutiken 
i området. Därtill finns ett antal hantverkare, skid-
uthyrningsföretag och andra typer av småföre tag 
som regelbundet skickar och tar emot varor. 

Visionen innebär också att mer transporter 
kan komma att efterfrågas inom Södra Årefjällen, 
bland annat av turister som vill skicka bagage 
och utrustning mellan olika byar. En väg för att 
minska bilberoendet kan också vara att erbju-
da möjligheten till hemleveranser av mat från 
livsmedelsbutiker, vilket kan vara av intresse för 
såväl lokalbefolkning som turister – inte minst de 
som bor i egen stuga. n

6

Projektgruppen inom Södra Årefjällen ekono-
misk förening arbetar utifrån en hypotes om att 
det behövs någon form av omlastningscentral 
i Undersåker. De större transportföretagen kör 
dagligen, eller flera dagar i veckan, till Åre och 
därför kan man tänka sig att de skulle kunna 
ta en kortare omväg för att lämna av paket och 
varor i en omlastningscentral i Undersåker. Syftet 
är att skapa möjligheter för samordning av trans-
porter för de sista och första milen till och från 
byarna i Södra Årefjällen. Detta skulle kunna leda 
till bättre service med färre lastbilar som trans-
porterar varor i Södra Årefjällen. 

Syftet med att placera omlastningscentralen  
i Undersåker är också att det innebär en möjlig-
het att skapa en servicepunkt där omlastning av 
varor och människor sker på samma plats. Med 
närheten till tågstationen skulle en omlastnings-
central i Undersåker kunna bli en naturlig knut-
punkt för såväl lokalbefolkning som turister8. 
Det är dock möjligt att alla typer av varor inte är 
lämpliga att lasta om just i Undersåker, exempel-
vis större varuleveranser från livsmedelsgrossis-

ter. Det är också möjligt att det kan behövas flera 
omlastningscentraler som ligger på olika platser 
beroende på vilken typ och kvantitet av gods som 
ska lastas om. 

Under arbetets gång har ett antal olika poten-
tiella nyttor med en samordnad varudistribution  
i Södra Årefjällen identifierats:  

1 Bättre service för lokalbefolkning. I dag 
finns ingen tillgång till paketutlämning  

i Undersåker, och i princip ingen möjlighet till 
hemkörning, vilket innebär att lokalbefolkning-
en i Södra Årefjällen behöver åka till Järpen eller 
Åre för att hämta sina paket. Såvida transpor-
ten till paketombudet inte sker i samband med 
andra aktiviteter, såsom jobb och skola, innebär 
den långa sträckan ett onödigt klimatavtryck 

Hypotesen: Behov av omlastning i Undersåker 

8. Projektgruppen har konstaterat att denna servicepunkt med fördel 
utformas på ett sätt så att det blir en attraktiv social samlingsplats. Det 
finns också förhoppningar om att omlastningscentralen skulle kunna 
dela byggnad med livsmedelsbutiken i Undersåker som söker nya lokaler. 
Omlastningscentralen är alltså tänkt att ha flera olika funktioner för att 
skapa ett nav för sociala möten och samordning inom Södra Årefjällen 
med Undersåker. 
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och samtidigt en begränsad service. Man kan 
också tänka sig att möjligheten till hemkörning 
av mat från livsmedelsbutiker skulle kunna  
inordnas i systemet.

2 Minskat klimatavtryck från företagen. I dag 
är det inte ovanligt att halvfulla lastbilar åker 

in i Södra Årefjällen för att lämna någon enstaka 
varuförsändelse. Dåligt för klimatet samtidigt 
som det är ineffektivt för åkeriet. Med en sam-
ordnad varudistribution från Undersåker skulle 
transportkilometrarna potentiellt kunna minska. 
Samtidigt är det möjligt att tätheten på vissa turer 
skulle kunna förbättras, med bättre möjligheter 
att beställa varor från mindre leverantörer som 
inte har en egen distributionsapparat. 

3 
Bidra till lokal matproduktion. I dag är det 
svårt för många lokala livsmedelsproducenter 

att leverera varor direkt till restauranger och livs-
medelsbutiker i Södra Årefjällen då det är knepigt 
att finna lönsamhet i att köra de långa sträckorna. 
För restauranger och livsmedelsbutikerna tar det 

också mycket tid att behöva hämta varorna själva. 
Genom en samordnad varudistribution för de 
sista milen (i en obruten kylkedja) skulle möjlig-
heten att köpa lokala livsmedel kunna stimuleras. 

4 Affärsutveckling för besöksnäringen. I dag 
finns det ingen strukturerad möjlighet att 

skicka bagage eller annan utrustning mellan byar 
i Södra Årefjällen. En samordnad varudistri-
bution skulle potentiellt kunna erbjuda denna  
möjlighet för turister som vill transportera sig  
till fots från tågstationen eller mellan byar. Turis-
ter som anländer med tåg skulle också kunna få 
matkassen levererad till dörren i stugan de hyrt.  

Det är förstås möjligt att alla dessa nyttor inte kan 
uppnås genom ett och samma system. Det beror 
på hur samordningen organiseras och i vilken 
omfattning den sker. Samtidigt kan man tänka 
sig att det finns möjligheter att kombinera olika 
typer av lösningar för samordnade transporter 
och därigenom lyckas uppnå alla de nyttor som 
listas ovan. n

Utan omlastning

Edsåsdalen

Leverantör 1

Leverantör 2

Leverantör 3

Leverantör 4

Leverantör 5

Trillevallen Vallbo

Vålådalen

Undersåker

Ottsjö

Med omlastning

Edsåsdalen

Leverantör 1

Leverantör 2

Leverantör 3

Leverantör 4

Leverantör 5

Trillevallen
Vallbo

Vålådalen

Omlastningscentral  
i Undersåker

Ottsjö
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Södra Årefjällen ekonomisk förenings projekt-
grupp har under november 2019 genomfört flera 
olika aktiviteter med syfte att förankra Vision 
2030 och hämta in information om transport-
behoven i Södra Årefjällen med Undersåker. 
Aktiviteterna har bestått av:

1 Bymöten med lokalbefolkning. Bymöten har 
arrangerats i Vålådalen, Ottsjö, Trillevallen, 

Edsåsdalen och Undersåker. Nio möten har  
arrangerats i två omgångar med totalt 70 privat-
personer och företagare i Södra Årefjällen med  
Undersåker. Under mötena har visionen presen-
terats och diskuterats. Under den andra mötes-
omgången låg särskilt fokus på transportfrågor. 

2 Enkät om transportbehoven. En enkät 
har genomförts med 41 respondenter från 

Södra Årefjällen. Respondenterna har fått svara 
på frågor om deras behov av paketleveranser 

samt tankar om samåkning och kollektivtrafik. 
 Enkäten delades ut och besvarades under den 
andra mötesomgången av bymötena.

3 Möten med företagare. Projektgruppen har 
träffat representanter från Åre Fjällsätra, 

Vålådalen Fjällstation, Trillevallens Högfjällshot-
ell, Ica Ottsjö-Bua, Köjagården i Edsåsdalen samt 
Åredalens Folkhögskola. Företrädare från Vallbo 
Fjällgård representeras som en del av projekt-
gruppen. Fokus under dessa möten har legat på 
att få en bild av företagarnas transportbehov vad 
gäller varor och besökare.   

På följande sidor presenteras de tankar om behov 
och lösningar kring varu- och paket transporter 
som har framkommit vid mötena.9
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9. En längre redogörelse om mötena finns i dokumentet Transportsituatio-
nen i Södra Årefjällen (Södra Årefjällen ekonomisk förening, 2019)

Samlade transportbehov för  
företag och privatpersoner
n Under november har flera möten med lokalbefolkning och före tagare  
i Södra Årefjällen arrangerats för att utreda de samlade transportbehoven. 
n Privatpersoner tvingas åka mellan olika utlämningsställen för att hämta ut 
paket. Företagare har utmaningar med leveranser av lokalproducerad mat. 

Per-Ivar Persson från Södra Årefjällen 
ekonomisk förening presenterar arbetet med 
Vision 2030 under ett bymöte i Edsåsdalen.
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Lokalbefolkningens perspektiv 
Vad gäller paketleveranser är den stora utma-
ningen att försändelser kan hamna i både Järpen 
och Åre – men inte i Undersåker. Det har konsta-
terats att situationen är särskilt problematisk för 
äldre personer som får försändelser av mediciner. 

Enkäten visar att det i nuläget är få responden-
ter som skickar paket, även om det förekommer. 
En relativt stor del av respondenterna svarar 
däremot att de mottar paket förhållandevis ofta, 
det vill säga allt ifrån en gång i månaden till varje 
vecka. Småföretagare och personer som arbetar 
hemma mottar paket mer regelbundet. 

Flera olika utlämningsplatser
Flera personer som beställer hem paket upplever 
att det är problematiskt att behöva hämta ut dem 
i Järpen eller Åre – och i värsta fall med ett paket 
som ska hämtas i Järpen och samtidigt ett paket 
som ska hämtas i Åre vilket inte är särskilt ovanligt. 
En del löser detta genom att kombinera paketut-
hämtning med andra ärenden i Järpen och Åre, 
exempelvis jobb eller att handla mat. Men många 
personer säger att de skulle uppskatta om paketet 
åtminstone kom till Undersåker, där idén om en 
omlastningscentral har fått mycket positiva reak-
tioner. Andra alternativa utlämningsställen som 
efterfrågas är paketboxar, där man kan tänka sig 
att det exempelvis finns en paketbox per by. 

Finns en vilja att beställa mer paket
Många personer svarar att de skulle beställa mer 
paket om det vore enklare att hämta ut dem, och  
i bästa fall få paketen hemkörda eller levererade till 
byn. En del personer nämner också uttryckligen 
att de är intresserade av möjligheten att beställa 
hem mat. Flera personer säger att de skulle kunna 
tänkas vara intresserade av att betala för att få paket 
och varor levererade hem till dörren, men det beror 
lite på storlek på paketet och vad det är för typ av 
vara. Andra påpekar att de i många fall redan har 
betalat för att få varor levererade till dörren och att 
de därför inte är intresserade av att betala mer.  

Flera mötesdeltagare har uttryckt att de saknar 
det gamla lantbrevbärarsystemet som innehöll 
färre restriktioner för vilken typ av paket som 
godkändes för upphämtning och leverans hela 

vägen till brevlådan i byn. Det finns också fråge-
tecken om Postnord verkligen har rätt att säga 
nej till att köra paket hela vägen till dörren när 
leverantören har betalat för att köra hem paketet. 
Här har det också framkommit att det skiljer sig 
mellan privatpersoner som har svårt att få leve-
ranser hem till dörren och företag som ofta får 
paket skickade hela vägen. 

Företagarnas perspektiv 
Många företagare upplever att varudistributionen 
funkade rätt bra när Bussgods fanns, men att det 
har blivit sämre på senare tid. Utmaningarna 
och problemen skiljer sig mellan olika typer av 
företag, men en problembild delar de gemensamt; 
de ser att många stora lastbilar åker in i dalen 
utan samordning vilket leder till en onödigt stor 
klimatbelastning. Det är inte heller ovanligt att 
stora lastbilar kör in i byarna i Södra Årefjällen 
med något enstaka paket. Ibland kommer dess-
utom flera lastbilar från olika operatörer på en 
och samma dag.

Till skillnad från privatpersonerna har före-
tag generellt sett inte samma problem med att få 
paket levererade hem till dörren – däremot är det 
ofta problematiskt att få paketen hem till dörren 
när de behövs. Exempelvis levererar DHL endast 
paket på onsdagar, medan Schenker bara kom-
mer på måndagar. En företagare berättar att den 
inte beställer paket från DHL eftersom risken är 
att väntetiden blir allt för lång om beställningen 
landar dagen efter att DHL kört ut paket i byn. 
Flera av företagarna säger att Postnord är det 
transportalternativ som funkar bäst idag.

Inget stort problem med mat från grossister
För de större restaurangerna är det egentligen 
inget större problem att få livsmedel utkört från 
de stora grossisterna. Det har också visat sig att 
restaurangerna har olika grossister vilket bland 
annat beror på att de har olika möjlighet att 
förhandla priser. De stora restaurangerna får 
leveranser ungefär två gånger i veckan. På sam-
ma sätt kan vi se att livsmedelsbutiken i Ottsjö 
har tillgång till varor från Ica:s centrallager som 
kommer två gånger i veckan. 
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Utmaning med lokalproducerad mat
Den stora utmaningen för livsmedelsbutiken och 
restaurangerna i området är varudistributionen 
av lokalproducerad mat. Sedan Bussgods för-
svann upplever flera företagare att det är en stor 
utmaning att få leveranser av lokalproducerade 
livsmedel direkt från producenterna. Livsmedels-
butiken i Ottsjö kan behöva lägga flera timmar 
per vecka på att åka in till Undersåker för att 
hämta lokalproducerade varor hos Ica Strand-
bergs som för tillfället hjälper till med mellan-
lagring. Flera restauranger upplever samma 
problematik, och en del av dem behöver åka  
hela vägen till livsmedelsproducenterna. 

Någon form av samordning efterfrågas därför 
framför allt kring lokalproducerade livsmedel, 
men då är det viktigt med en obruten kylkedja. 
En av restaurangerna i området efterfrågar också 
någon form av ehandel där det går att beställa 
från olika livsmedelsproducenter, med syfte att 
underlätta såväl beställning som samordning av 
transporter. Grossisterna erbjuder den här typen 
av tjänst och risken är att det blir för knepigt att 
öka inköpen av lokalproducerad mat om restau-
rangerna måste lägga beställningar hos varje 
enskild livsmedelsproducent. Om den lokalpro-
ducerade maten istället beställs genom de stora 
grossisterna är det inte ovanligt att produkter 
som producerats lokalt i Jämtland har passerat 
ett eller flera andra län innan de till slut landar  
i butiken eller restaurangen i Södra Årefjällen. 

Efterfrågas möjlighet att köra ut mat
Livsmedelsbutiken i Ottsjö är intresserade av att 
kunna erbjuda utkörning av matvaror till andra 
byar i Södra Årefjällen. Utöver möjligheten att 
kunna leverera matvaror till fastboende i andra 
byar ser livsmedelsbutiken en möjlighet att erbju-
da matleveranser till turister som bor på pensio-
nat och i stugor. 

En av företagarna har särskilt också konstaterat 
att det ur klimatsynpunkt vore bra om fler av de 
långväga leveranserna kunde förläggas till spår-
bunden trafik, vilket passar bra i Södra Årefjällen 
givet närheten till tågstationen vid Undersåker. 

Alla företagare som Södra Årefjällen ekonomisk 
förening har träffat har varit positiva till idén om 
någon form av omlastningscentral i Undersåker.

Livsmedelsproducenternas perspektiv
Transporter är en utmaning för många små 
lokala livsmedelsproducenter. Det berättar Bodil 
Cornell från Eldrimner, det nationella resurscen-
trumet för mathantverkare med säte i Jämtland.10 
För producenterna är transportfrågan en stor 
problematik som diskuterats under många år. 
Flera projekt har drivits utan någon långsiktig 
lösning. Frågan har blivit extra aktuell i samband 
med att Bussgods lagt ned sina körningar. 

Många mindre livsmedelsproducenter väljer att 
inte distribuera sina varor genom större grossister 
och genom livsmedelshandelns centraldistribu-
tion, vilket kan bero på flera olika skäl. Det kan 
dels handla om att man vill kapa olika led och 
transporter. Det kan också bero på att det är ett 
väldigt stort steg för många eftersom det krävs 
certifieringar som är kostsamma att söka. Många 
livsmedelsproducenter väljer därför istället att 
fokusera sin försäljning på olika typer av direkt-
försäljning, marknader och direkt till turister.

Bättre med flera små leveranser
I många fall är försändelserna inte större än att de 
skulle kunna gå in i en vanlig bil. Dessutom är det 
ofta bättre att restauranger och butiker inte lagrar 
livsmedel som kommer i stora leveranser. Detta 
eftersom producenterna är bättre på att ta hand 
om sina egna varor för att behålla kvaliteten så 
länge som möjligt, exempelvis när det gäller ost 
och chark. En utmaning i detta fall är att trans-
porten blir dyr om den sker med små leveranser. 

Någon form av samordning av transporter vore 
enligt Bodil Cornell positivt för livsmedelsprodu-
center. Det skulle även kunna vara intressant med 
någon form av gemensam ehandel där restaurang-
er och livsmedelsbutiker kan beställa eller handla 
varor från olika livsmedelsproducenter. Här nämns 
de REKO-ringar som har uppstått på initiativ av 
konsumenter som en inspirationskälla.11 n

10

10. Till grund för denna del ligger en telefonintervju med Bodil Cornell, 
verksamhetschef på Eldrimner.
11. REKO-ringar är en form av folkrörelse som har startat över landet 
där lokala Facebook-grupper har startats för att skapa kontakt mellan 
säljare av lokalproducerade livsmedel och potentiella köpare. I gruppen 
får köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen, hur man 
kan beställa och var varorna kan hämtas. Läs mer om REKO-ringar på 
Hushållningssällskapets hemsida. 
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Under senare år har flera intressanta projekt för samordnad 
varu- och paketdistribution genomförts och planerats runt-
om i Sverige. I det här avsnittet tittar vi lite närmare på olika 
projekt för att hämta inspiration till arbetet i Södra Årefjällen.

Inspiration från olika 
samordningsprojekt



För Ljusdal kommun började projektet med 
ett rådgivningsärende som kom in för ett par 
år sedan då ett företag fått problem med att få 
mjölkleveransen från Arla samtidigt som Buss-
gods i Gävleborgs län gått i konkurs. Ljusdal 
kommun satte då igång med en kartläggning 
över alla transporter som gick till och från Los 
och Ramsjö. Kommunen kartlade vilka dagar 
transporterna körde till orterna, hur transporter-
na körde och vart de tog vägen efter körningen. 
Kartläggningen radades upp i ett kalkylark i Excel 
och den visade att väldigt många transporter 
gick tomma eller halvtomma till Los och Ramsjö. 
Kommunen betalade sedan en konsult för att 
med hjälp av kartläggningen göra en visuell bild 
som visade transportflödena i Los och Ramsjö. 

Därefter bjöd kommunen in alla företag och 
transportföretag som var verksamma på orten för 

att diskutera tänkbara lösningar på problemet. 
Ljusdal kommun sade i princip att de inte kan 
hjälpa till att lösa det här som kommun eftersom 
det riskerar att snedvrida konkurrensen. Istället 
bad de företagen komma med förslag på lösningar. 

Det lokala åkeriet SNX Transport klev då fram 
och erbjöd sig att ta över leveranser av varor och 
paket de sista och första milen till Los och Ramsjö. 
Lösningen innebär att andra paketoperatörer 
lämnar av sina paket på SNX Transports omlast-
ningscentral i Ljusdal, och därefter avgår bara en 
lastbil med samtliga varor till de mindre orterna.   

Åkeriet har inte fått något ekonomiskt stöd
Vid den punkten slutade också Ljusdals kom-
muns inblandning i arbetet med själva samord-
ningen av transporterna till Los och Ramsjö. 
Kommunen berättar att projektet inte har kostat 

Samordnade paketleveranser 
en lönsam affärsidé i Ljusdal
n De avlägsna orterna Los och Ramsjö i Ljusdals kommun drogs tidigare 
med liknande utmaningar som Södra Årefjällen. 
n Problemet löste sig genom att ett lokalt åkeri tog över sista milen- 
leveranserna av paket och varor till Los och Ramsjö. 

20 km
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Den ideella organisationen Sveriges Paketombud 
driver sedan drygt ett år tillbaka ett projekt med 
syfte att underlätta transporter av paket på lands-
bygden. Ljusdal kommun är en av åtta pilotkom-
muner som deltar i projektet. 

Målet är att på ett digitalt sätt visa de stora 
transportoperatörerna att det är lönsamt att sam - 
ordna transporter de första och sista milen på 
landsbygden. Detta planerar Sveriges Paketombud 
att göra genom att bygga en modell för en nationell 
ombudsplattform som kan leda till bättre service 
för medborgarna samtidigt som operatörerna ser 
att det finns möjlighet till en kostnadsbesparing 
av att samordna delar av transporterna. Genom 
plattformen tänker sig Sveriges Paketombud 
exempelvis att paketmottagare ska kunna byta 
uthämtningsställe för sina paket, samt överföra 
rättigheten till någon annan att hämta ut ett paket.

En del av projektet handlar alltså om att digi-
talisera den samordningslösning som Ljusdal 

har arbetat efter. En utmaning som har visat sig 
under projektet är att de stora transportopera-
törerna har varit motvilliga till att dela med sig 
av sin data. Därför har man beslutat att driva 
projektet mer nedifrån och upp utifrån ett gles-
bygdsperspektiv. Ljusdal kommun och sju andra 
pilotkommuner har bjudits in i projektet för 
att bidra med datainsamling och testa lösning-
ar för att underlätta pakethantering i glesbygd. 
De andra kommunerna i projektet är Arjeplog, 
Bengtsfors, Hudiksvall, Pajala, Sotenäs, Västervik 
och Älvdalen. 

Projektet pågår fram till september 2020 då en 
slutrapport kommer presenteras. Förhoppningen 
är att man under året även ska  ha möjlighet att 
bygga upp en modell för ombudsplattformen.13 n

Plattform ska digitalisera samordningslösningar

13. Till grund för denna del ligger intervjuer med Olle Janrik, biträdande 
direktör hos Sveriges Paketombud och Suzanne Bäckman, näringslivsut-
vecklare på Ljusdal kommun. Information har också hämtats från Sveriges 
Paketombuds hemsida där de rapporterar om utvecklingen i projektet. 

dem mer än tid och en mindre slant som gick 
till en konsult; insatsen bestod i att ta reda på all 
information, genomföra sammanställningen och 
timpenning till en konsult för att sätta ihop en 
översiktsbild och skapa en visuell bild av kart-
läggningen. Kommunen har inte gett SNX Trans-
port något finansiellt stöd. Under kommunens 
förarbete lyftes många tankar och åsikter om att 
kommunen borde lösa en omlastningscentral och 
ombesörja transporterna. Men kommunen valde 
att tro på affärsmässigheten hos företagarna.

SNX Transport har sagt att de inte vill vara 
med om en offentlig upphandling från kommunen, 
eftersom det vore dyrt för dem som litet företag 
att delta i upphandlingen. Andra transportföretag 
väljer att köpa tjänsten av SNX Transport, för att 
minska förluster från olönsamma transporter och 
istället lägga krut på mer lönsamma aktiviteter. 

Första tiden var det här en förlustaffär för SNX 
Transport men det dröjde inte lång tid innan de 
lyckades vända leveranserna till en lönsam affär. 
Idag kör SNX Transport åt 17 transportfirmor 

och företag, exempelvis Schenker och Postnord. 
Leveranserna har utökats till tre dagar i veckan, 
jämfört med två inledningsvis. SNX Transport 
har hittills löst omlastningen och samordningen 
analogt, vilket har varit möjligt eftersom de har en 
god kännedom om orten och vilka som bor där. 

Visar på utmaningar med befintlig lagstiftning
Ännu en anledning till att Ljusdals kommun har 
valt att inte ge något stöd till åkeriet är att det 
skulle hindra näringslivsutvecklingen. Kommu-
nen har även resonerat som så att det är bättre att 
det inledningsvis får vara krångligt så att kom-
munen kan belysa hur knepig befintlig lagstift-
ning är. Genom att belysa detta hoppas kommu-
nen att lagstiftning kan anpassas och förenklas 
för glesbygdskommuner framöver.12 n

12. Till grund för denna del ligger intervjuer med Suzanne Bäckman, 
näringslivsutvecklare på Ljusdal kommun och Thomas Nilsson, vd för 
SNX Transport. Information har också hämtats i artikeln Ljusdals effektiva 
pakettransporter – ledstjärna i Sverige (SVT, 2019) och presentationen 
Transportlösning Ljusdals kommun 2016-2019 (Ljusdals kommun, 2019). 
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Idag är det väldigt svårt för turister och lokal-
befolkning att transportera sig längs väg 363 om 
de inte har någon bil. Syftet med Mobevi har 
därför varit att öka möjligheten för turister och 
boende att transportera sig längs vägen utan bil. 
Dessutom ville projektgruppen göra det enklare 
att transportera lokalproducerade livsmedel i en 
obruten kylkedja till, från och inom Västerbotten 
längs väg 363. Det övergripande målet har fokus-
erat på ökad tillgänglighet och en ökad attrak-
tionskraft för turister som ska kunna resa på ett 
hållbart sätt till Västerbotten. 

I förlängningen ses projektet också som ett 
bidrag till Sveriges klimatmål, då en samordnad 
transportlösning kan minska transportbehoven.

Behov av en busslinje längs vägen
Utgångspunkten har varit att det finns ett behov 
av att etablera en busslinje längs vägen, som tar 
ungefär fem timmar att åka mellan Umeå och 
Ammarnäs. Projektgruppen förstod tidigt att en 
förutsättning för att få till stånd någon form av 
finansiering av en busslinje är att det behöver  
finnas ett stort underlag med personer som  
kommer använda bussen eftersom nyttan av  
den uppstår vid användning. En annan viktig  
aspekt har varit att ta reda på hur olika grupper 
av potentiella användare ser på vilka behov  
bussen behöver fylla och vilka funktioner som 
krävs för att de ska använda bussen. 

För att ta reda på dessa frågor arbetade Region 

50 km
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Nytänk för samordning längs 
Sveriges längsta länsväg
n Länsväg 363 sträcker sig mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbotten. 
Den är med sina 325 kilometer Sveriges längsta länsväg. 
n Sedan drygt ett år tillbaka har Region Västerbotten arbetat med 
besöks näringen och flera andra aktörer för att ta fram ett förslag på  
en hållbar mobilitetslösning längs vägen. Vid årsskiftet färdigställs  
förstudien till projektet som kallas för Mobevi.
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14. Uppgifter i detta avsnitt är inhämtade från Slutkonferensen för  
Mobevis förstudie som ägde rum i Vindeln den 4 december 2019. 

Västerbotten tillsammans med en konsult från 
Afry Inuse efter en så kallad tjänstedesignprocess, 
närmare bestämt en double diamond-process.  
I korthet handlade det om att in-
ledningsvis samla in så mycket 
information som möjligt om 
hur problemen ser ut hos 
olika grupper idag. Där-
efter arbetade de med 
att smalna av informa-
tionen för att hitta en 
tydlig problemformu-
lering och sätta upp 
mål för arbetet. 

Under den här 
fasen genomfördes 
bland annat intervjuer 
med företagare, turister, 
livsmedelsproducenter, 
lokalbefolkning och andra 
nyckelpersoner som har  
intresse av att röra sig 
längs vägen. Syftet var 
att ta reda på hur beho-
ven ser ut idag. En av 
insikterna kring varutransporter var att många 
livsmedelsproducenter alternativt mottagarna 
väljer att ta sin egen bil på grund av risken för att 
kylkedjan bryts vid annan transport.  

Livsmedelsleveranser ska bokas i en app
Nästa steg i tjänstedesignprocessen innebar att 
utifrån problemformuleringen och de uppsatta 
målen utveckla någon form av lösning som ger 
ett tillräckligt stort värde för användarna för att 
de ska vilja använda den. Region Västerbottens 
koncept som de arbetat fram innebär att en 
direktbuss ska gå mellan Umeå och Ammarnäs, 
där besökare ska ha möjlighet att hoppa av och 
genomföra aktiviteter längs stråket. Besökarna 
ska vid bokning även kunna beställa en matkorg 
med lokalproducerad mat att äta längs vägen. 
Dessutom ska bussen kunna ta med gods för att 
transportera till butiker och restauranger längs 
stråket. Alla olika behov är tänkta att samordnas  
i en gemensam, lättanvänd app. 

Konceptet för varutransporter innebär att 
livsmedelsproducenter som vill leverera gods till 

olika platser ska kunna gå in i appen och boka ut-
körning av sina varor. Därefter packar livsmedels-
producenten sina varor i kylboxar för att säkerstäl-

la den obrutna kylkedjan. Producenten 
åker sedan till en förutbestämd 

hubb, exempelvis en livsmed-
elsbutik, för att lämna sitt 

paket. Vid hubben kan 
kylboxen kopplas in  

i ett eluttag vid behov. 
När transportören,  
i det här fallet bussen, 
sedan hämtar upp 
kylboxen för leverans 
kan den scannas av 
med en QR-kod så att 

livsmedelsproducenten 
får en notis om att boxen 

har hämtats. När boxen 
sedan levererats till motta-

garen scannas QR-koden igen 
så att producenten får 
en notis om att varorna 
har kommit fram. 

Nästa steg: Pilotverksamhet med busslinjen
Under slutkonferensen för Mobevis förstudie 
deltog ett antal lokala företagare som fick kom-
mentera den busslösning som Region Väster-
botten föreslår. Livsmedelsbutiken i Ammarnäs 
konstaterade att den största fördelen för dem är 
att det blir enklare att erbjuda lokalproducerad 
mat i butiken. Men de påpekade att det är viktigt 
att tjänsten slås ihop med befintliga lösningar,  
i det här fallet Bussgods, för att det ska fungera. 
Risken är annars att det blir krångligt med flera 
olika typer av lösningar och appar. 

Mobevi:s förstudie blev klar i slutet av 2019, 
och den har finansierats av Trafikverket och Till-
växtverket. Förhoppningen är att härnäst få igång 
en pilotverksamhet med busslinjen. Nästa steg är 
därför att kartlägga möjligheter att få tillgång till 
någon form av projektfinansiering för att starta 
verksamheten, samt utreda hur busslinjen kan 
överleva på sikt med en hållbar affärsmodell.14 n

Väg 363 följer Vindelälven mellan Umeå och Ammarnäs, vilket är en
sträcka på omkring 300 kilometer. Totalt är vägen 325 kilometer lång.

 Foto: Mikael Lindmark/Wikimedia
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Den digitala tjänsten Freelway har utvecklat ett 
koncept som påminner om den mobilapplikation 
som Region Västerbotten och Afry Inuse tycks ha 
föreställt sig att arbeta vidare med efter sitt utred-
ningsarbete. Freelway är en app som löser infor-
mationsbehov för samordning av transporter av 
personer och varor, genom att skapa en plattform 
för att efterfråga och erbjuda transporter. Tjäns-
ten har hittills bland annat använts för samåkning 
i Skattungbyn och bokning av anrops-
styrda transporter i Tiveden. 

Anpassningsbart system
Freelways digitala system 
kan anpassas för att sam-
ordna flera olika typer 
av transportbehov, 
beroende på vad som 
efterfrågas på den 
specifika orten. Det 
befintliga systemet 
kan även användas 
för att lösa samdistri-
bution av lokala livs-
medel. Freelway har ett 
genomarbetat koncept som 
särskilt fokuserar på att 
hjälpa livsmedelsprodu-
centernas samordning av 
transporterna de första 
milen. Syftet med konceptet är att spara tid för 
producenter och tillgängliggöra lokala livsmedel  
i butiker och restauranger. Dessutom kan kon-
ceptet bidra till att minska de körda transport-
kilometrarna från transporter av lokala livsmedel.

Konceptet bygger på att man etablerar olika 
hubbar där varor från flera producenter kan sam-
ordnas på pallar innan de körs vidare till butiker 
och restauranger. Hubbarna kan exempelvis vara 
placerade hos matproducenter med lämpligt 
utrymme för kortare lagerhållning samt butiker 
med utrymme för kylhantering. Hubbarna blir då 

mellanlandningsstationer som syns i Freelways 
system. 

Samordning av leveranser de första milen
Transporten de första milen till hubben kan 
genom systemet samordnas mellan matprodu-
center och företag som hjälper varandra med att 
hämta upp varor och köra åt varandra. Livsmed-
elsproducenter och andra företag kan annonsera 

i appen när de behöver hjälp med att 
köra varor eller när de planerar att 

köra till hubben. På så vis kan 
åtmin stone en eller flera 

transporter till hubben 
kapas. 

Transporten från 
hubbarna till mottag-
ande restauranger  
och butiker kan sam-
ordnas på liknande 
sätt, eller skötas av 
kontrakterade åkerier. 

Upplägget kan också 
genomföras med kon-

trakterade åkerier som 
kör samtliga sträckor, eller 

helt genom samord-
ning mellan livsmed-
elsproducenterna och 
mottagarna själva. 

Vilken typ av aktörer som utför transporterna till 
och från hubbarna kan också anpassas efter loka-
la förhållanden; exempelvis skulle en buss kunna 
motsvara det kontrakterade åkeriet.  

I dag finns inget projekt igång som nyttjar  
Freelways system för lokala livsmedel enligt 
beskrivningen ovan. Däremot har en projekt plan 
tagits fram efter att Destinationsutveckling Sörm-
land visat intresse för tjänsten.15 n

Freelways digitala system kan användas för 
att samordna transporter av lokala livsmedel

16

15. Till grund för den här delen ligger möten och samtal med Tobias 
Forngren, vd på Freelway,

En konceptbild som visar Freelways upplägg för samordade leveranser 
av lokala livsmedel. De röda plupparna är hubbar för omlastning och vidare 

leverans. De gula och gröna plupparna är livsmedelsproducenter
 som vill ha hjälp med en leverans eller planerar att åka iväg.
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Vingåkers lösning bygger på en tjänst som Post-
nord erbjuder, där de har öppnat upp möjlighe-
ten för paketmottagare att ladda ned en digital 
kod med hjälp av BankID. Paketmottagaren kan 
sedan skicka vidare koden till en annan person 
som kan hämta ut paketet hos ombudet. I vanliga 
fall krävs att mottagaren legitimerar sig på plats 
för att hämta ut paketet, men Postnords tjänst 
erbjuder alltså en möjlighet att kringgå detta. I 
dagsläget är det bara Postnord som erbjuder den 
här möjligheten, men det är tänkbart att andra 
transportföretag såsom Schenker och DHL kan 
tänkas vara intresserade i framtiden. 

Därtill kommer kommunen placera ut skåp 

med en digital öppningsfunktion i de olika 
kransorterna som fungerar som en uthämt-
ningsplats där mottagaren kan hämta sitt paket. 
Slutligen bygger konceptet på Freelways digitala 
tjänst som gör det möjligt för paketmottagare att 
annonsera att de behöver hjälp med transporten 
av paket som ligger hos ett av ombuden i centrala 
Vingåker. 

Använder befintliga kommunala transporter
Privatpersoner kommer alltså kunna beställa 
upphämtning av paketet i Freelways app. Ving-
åker har sedan valt att använda sig av befintliga 
kommunala transporter för att köra ut paketen 

5 km

Paket levereras till digitala 
boxar i Vingåkers kransorter
n Vingåker kommun har fyra kransorter som helt saknar livsmedelsbutiker 
och andra platser som kan vara lämpliga ombud för paket. Kommunen 
har under det senaste året utrett möjligheter att etablera en smart, lokal 
paketutlämning till företag och boende i kransorterna. 
n Efter årsskiftet inleds ett pilotprojekt i kransorten Läppe. Kommunen 
ska erbjuda samordnade sista milen-transporter med hjälp av digitala 
boxar och Freelways app. 
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till paketboxarna, exempelvis hemtjänsten eller 
andra kommunala tjänstemän som redan kör till 
kransorterna. Tanken är då att de kommunala 
tjänstemännen hämtar upp de paket som har be-
ställts och sedan lämnar dem i de digitala boxar-
na, i samband med att de kör ut till kransorterna. 
Freelways system har integrerats med mjukvaran 
i de digitala boxarna, vilket bland annat innebär 
att notiser skickas ut automatiskt i samband med 
att paket lämnats i det digitala skåpet. 

Vingåker har valt att begränsa möjligheten att 
hämta upp paket till kommunala tjänstemän, och 
inte plocka in privatpersoner i transportörfunk-
tionen. Detta eftersom Vingåkers kommun ser 
en större chans att privatpersoner vågar lita på 
att kommunens tjänstemän när de lämnar över 
koden. Postnords tjänst med den digitala koden 
innebär att mottagaren har ansvar för sitt paket så 
fort det lämnar ombudet och därför är det viktigt 
att personen kan lita på den som hämtar upp  
paketet. Kommunen har möjlighet att följa vem 
som plockat ut paketen samt utbilda och hålla 
koll på sina tjänstemän, vilket minskar risken för 
att paketen försvinner. Dessutom ser kommunen 
större möjligheter att skala upp tjänsten till andra 
platser om de använder kommunala tjänstemän 
som mellanhand för den sista transporten. 

Kommunen betalar för Freelways system
Vingåkers kommun har också valt att stå som 
beställare och fakturamottagare för Freelways 
system samt de digitala boxarna som de hoppas 
kunna leasa. Egentligen är det här inte att  

betrakta som en offentlig service som kommun-
nen har ansvar för. Men Vingåkers kommun har 
valt att ta ett ansvar för de här frågorna eftersom 
det finns en politisk vilja att ha en bra service-
tillgänglighet för de som bor och verkar i kom-
munen. Samtidigt har det funnits ett tryck från 
de befintliga paketombuden i Vingåkers tätort 
som har svårt att hantera alla paket i kommunen. 

Vingåker kommun har emellertid sagt att de 
slutar betala för tjänsten om den inte används  
av invånarna. Kommunen betalar sedan somma-
ren 2019 för att en av kransorterna, Läppe,  
ska kunna använda Freelway för samåkning  
mellan privatpersoner. I det fallet har en förening 
i Läppe åtagit sig att arbeta med informations- 
och utbildningsinsatser för att säkerställa att 
tjänsten faktiskt används.

Pilotprojekt inleds i början av 2020
Tjänsten för leveranser av paket kommer starta 
igång som pilotprojekt i januari eller februari då 
skåpen ska vara på plats i Läppe. Inledningsvis 
kommer Vingåkers kommun inte öppna upp 
erbjudandet för hela orten. I stället börjar man 
med en testgrupp som ska kunna ge feedback för 
eventuell vidareutveckling av Freelways mjuk-
vara. Förhoppningen är att kunna släppa tjänsten 
fullt ut i juni.16 n
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16. Till grund för den här delen ligger möten och samtal med Regina  
Westas Stedt, samhällsstrateg på Vingåkers kommun samt Tobias Forn-
gren, vd på Freelway. Vingåkers kommun kommer i början av 2020 skriva 
ihop en sammanfattning av förstudiedelen av projektet, där de bland annat 
tittat närmare på juridiska och försäkringsrelaterade utmaningar med den 
här typen av tjänst.

Artikel om Vingåkers försök med samåkning i Läppe, 
i Södermanlands nyheter 11 oktober 2019.

Hjälmargården i Läppe. 
Foto: Svickelkolonn/Wikimedia
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Mer än 40 av landets 290 kommuner har infört 
någon form av samordning av varutransporter 
till kommunala verksamheter såsom skola och 
äldreomsorg. Samordning av kommunala varu-
transporter bygger på att varor distribueras till  
en omlastningscentral där de sedan lastas om  
för att köras ut i gemensamma fordon till de 
mottagande verksamheterna, såsom skolor och 
äldreomsorg. Flera av de kommuner som har  
infört någon form av samordning arbetar i klus-
ter, vilket innebär att det finns färre omlastnings-
centraler än de drygt 40 kommuner som samord-
nar varutransporter idag. 

Sedan 2018 arbetar Nationellt centrum för 
kommunal samordnad varudistribution (Kosava) 
med att erbjuda stöd och vägledning till kommu-
ner som vill införa samordnad varudistribution. 
Arbetet sker på uppdrag av Energi-
myndigheten och målsättningen 
är att så många kommuner som 
möjligt ska införa samordnad 
varudistribution. Kosava drivs av 
Energikontor Sydost och Läns-
styrelsen Skåne som har många  
års erfarenhet av att driva och  
utveckla samordnad varudistribu-
tion i svenska kommuner.

En fråga om upphandling
Kommunal samordning av  
varutransporter handlar i stora 
drag om att kommunerna 
arbetar efter en ny modell för 
offentlig upphandling, där ansvaret för distribu-
tionen upphandlas separat från själva varu  - 
in köpen. Det finns dock flera olika modeller  
för samordnad varudistribution. En del kom-
muner har valt att ta över allt ansvar för logistik 
och transport planering medan andra kommu-
ner låter ett externt åkeri sköta transporten 
och transportplaneringen. Samtidigt finns det 
kommuner som enbart låter kommunala varor 
omlastas i centralen, medan andra även samord-
nar privat gods i lastbilarna. 

Drivkrafterna till att kommuner infört samord-
nade varutransporter är enligt en undersökning 
som Kosava har genomfört framför allt minskade 
koldioxidutsläpp från transporter, ökad andel 
lokalproducerade livsmedel samt ökad service  
i den egna försörjningskedjan. Lokala livsmedels-
producenter gynnas genom att de får större 
möjlighet att delta i offentliga upphandlingar när 
krav på egen distributionsapparat försvinner. 

Ehandel en förutsättning för samordning
Växjö kommun var först ut med att integrera den 
samordnade varudistributionen med en ehandel. 
På så vis blev det möjligt för beställare att hantera 
en större mängd leverantörer, samtidigt som  
lokala livsmedelsleverantörer kan lämna anbud 
på en enskild vara. Införandet av ehandel ledde 

till att Växjö kommun ökade antalet 
anbud i 2010 års livsmedelsupphand-
ling till 17 anbud, varav 13 var från 
leverantörer i närområdet. Samtliga 
17 leverantörer som lämnat in anbud 
tilldelades kontrakt. I den tidigare 
livsmedels upphandlingen som ägde 
rum 2006 hade bara tre leverantörer 
lämnat anbud. Kombinationen med 
ehandel och samordnad varudistri-
bution innebar att inköpen från små 
livsmedelsproducenter ökade utan 
att mängden transporter ökade. 

Kosava påpekar i en förstu-
die från 2018 att ehandel är 
närmast en förutsättning för att 

samordnad varudistribution ska fungera effektivt. 
Detta eftersom beställningar och samlastning 
blir för komplext utan automatiserade rutiner, 
framför allt när antalet livsmedelsleverantörer 
ökar. En majoritet av de kommuner som arbetar 
med samordnad varudistribution arbetar efter en 
modell med e-handel. 17 n  

En av sju kommuner samordnar transporter  
av varor till de kommunala verksamheterna

17. Till grund för den här delen ligger samtal med Emil Levin, utbildnings-
ansvarig på Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribu-
tion samt Region Gävleborgs förstudie kring samordnad varudistribution 
(Nationellt Centrum för Kommunal Samordnad Varudistribution, 2018).
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Förstudie samordnad 

varudistribution 

Miljökonsekvensutredning för införande 

Nationellt centrum för kommunal samordnad
varudistribution har hjälp till med flera förstudier om 
kommunal varusamordning på olika platser i landet. 

Artikel om Vingåkers försök med samåkning i Läppe, 
i Södermanlands nyheter 11 oktober 2019.
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Under det senaste året har Södra Årefjällen eko-
nomisk förenings projektgrupp för Vision 2030 
presenterat visionen för flera olika intressenter 
utöver de som är direkt berörda i bygden18. Visio-
nen har bland annat presenterats för den politiska 
ledningen och tjänstemän i Åre kommun, Region 
Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtland 
inklusive Landshövdingen som har visat intresse 
för detta arbete. Kontakter har också knutits med 
energi- och klimatrådgivare på Region Jämtland 
Härjedalen för att få hjälp med att förmedla 
infor mation om åtgärder för energieffektivise-
ring, installation av förnybar energi samt bränsle-
byte för företag och lokalbefolkning. 

Arbetar tillsammans med Åre kommun 
I början av november gick projektet in i en mer 
aktiv fas i samband med de möten med lokal -
befolkning och lokala företag som tidigare har 
redo gjorts för i rapporten. Sedan november arbe-
tar också två personer  på halvtid i Åre kommun 
för att från kommunens sida utreda möjligheter 
att samordna varutransporter i Södra Årefjällen 
och Undersåker19. Kommunens projekt lägger 
särskild tyngd på varutransporter till livsmedels-
butiken i Ottsjö där det finns ett särskilt behov av 
obruten kylkedja. Utredningsarbetet pågår till och 
med september 2020 och arbetet sker i samverkan 
med Södra Årefjällen ekonomisk förening. 

Försöksverksamhet för samåkning på gång
Under november har kontakter med den digitala 
tjänsten Freelway etablerats efter rekommen-
dation från Maria Schnurr, expert inom hållbar 
mobilitet på forskningsinstitutet RISE. I slutet  
av november kom Freelways vd Tobias Forngren 
och Maria Schnurr upp till Södra Årefjällen för  
att träffa projektgrupperna i Södra Årefjällen  
ekonomisk förening och Åre kommun samt  

företagare i Södra Årefjällen och Undersåker. 
Södra Årefjällen ekonomisk förening kommer 

i början av 2020 inleda en försöksverksamhet 
för samordnade persontransporter med hjälp 
av Freelways system. Inledningsvis är tanken att 
testa samåkning för lokalbefolkning och för-
hoppningsvis få till stånd ett pilotprojekt med 
anropsstyrda minibussar för framför allt turister 
som kan bokas och samordnas i Freelways app. 
Parallellt med detta finns det funderingar på att 
även koppla in tjänster för pakethämtning som 
finns i Freelways system. Vidare tittar de två 
projektgrupperna inom Södra Årefjällen eko-
nomisk förening samt Åre kommun närmare på 
Freelways koncept för samordning av transporter 
av lokala livsmedel. 

Planer på informationsinsatser
Alla involverade i projektet är väl införstådda 
med att tekniken i sig inte kan lösa alla problem. 
En stor del av arbetet består i att arbeta med att 
stimulera beteendeförändringar hos privatper-
soner och företagare för att öka samordningen. 
För detta planeras bland annat etablering av ett 
nyhetsbrev samt arrangemang av fler bymöten  
för att förmedla information internt i bygden. 
Den här typen av insatser för informations-
spridning och ökat engagemang sker framför 
allt inom ramen för Södra Årefjällen ekonomisk 
förenings arbete. n

Utvecklingen i Södra Årefjällen
n I november 2019 gick arbetet med Vision 2030 in i en mer aktiv fas.  
Arbetet sker numera i samverkan med Åre kommun. 
n Under 2020 inleds försöksverksamheter för samåkning och bokning av 
kollektivtransporter i Södra Årefjällen med hjälp av Freelways digitala system.

18. Projektledare för Vision 2030 är Per-Ivar Persson och Ola Bergqvist 
som är styrelseledamöter i Södra Årefjällen ekonomisk förening. Tobias 
Persson som har skrivit den här rapporten är en del av projektgruppen  
och hjälper bland annat till med utredningsarbete. För mer info om Vision 
2030, kontakta per-ivar.persson@sodraarefjallen.se.
19. Ola Bergqvist från Södra Årefjällen ekonomisk förening anställdes av 
kommunen för att i samarbete med Mathias Magnusson från Åre kom-
mun driva projektet om samordnade servicelösningar för Södra Årefjällen. 
För mer information om Åre kommuns arbete, se projektplanen för 
projektet Innovativa och samordnade servicelösningar för Undersåker och 
Södra Årefjällen med hållbarhet i centrum (Åre kommun, 2019).
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I Södra Årefjällen tycks det på kort och medel-
lång sikt vara enklast att fokusera på transporter 
av mindre varuförsändelser och paket till privat-
personer och företag. Det kan exempelvis handla 
om skidor till skiduthyrningen, medicin till äldre 
eller varor som har handlats över internet. Dessa 
mindre varuförsändelser skulle också kunna 
innefatta distribution av lokala livsmedel direkt 
från producenterna. Men då förutsätts tillgång 
till en obruten kylkedja, vilket potentiellt skulle 
kunna lösas genom kylboxar eller kylsläp. 

Det vore klokt att utreda vidare vad nyttan är 
av att samordna större varuleveranser till restau-
ranger, pensionat och hotell. Större varuleveran-
ser medför behov av större lastbilar och en större 
kapacitet i omlastningscentralen. Ett alternativ 
till att försöka omlasta de här större leveranserna 
skulle också kunna vara att arbeta med gemen-
sam upphandling. Ett annat alternativ är att jobba 
efter Ljusdals modell och försöka hitta ett befint-
ligt åkeri som kan ha intresse av att ta över dessa 
transporter. Oavsett vad vore det bra att genom-
föra en större flödesanalys av alla varutransporter 
i Södra Årefjällen för att få en bättre bild av hur 
det ser ut med de stora varuleveranserna idag. 

Andra förutsättningar som privat aktör
Projektet i Södra Årefjällen skiljer sig från de 
andra initiativen som undersökts på så vis att 
drivkraften inte kommer från offentliga aktörer. 
Projektet drivs ursprungligen från en ekonomisk 
förening som värnar såväl besöksnäringen som 
lokalbefolkningen. Det kan tänkas skapa större 
flexibilitet i lösningar då föreningen inte är upp-

bunden av upphandlingskrav på samma sätt som 
offentliga aktörer. Samtidigt kan man tänka sig att 
det är möjligt att skapa en kommersiellt gångbar 
lösning för lokalbefolkningen genom att väga in 
besöksnäringens olika behov. 

En intressant tanke som tål att funderas på är 
om det vore möjligt för Södra Årefjällen ekono-
misk förening att skapa ett eget transportföre-
tag som kan lösa olika typer av transportbehov 
mellan en omlastningscentral i Undersåker och 
olika platser i Södra Årefjällen. Faktum är att det 
tidigare har funnits ett taxibolag i Södra Årefjäl-
len så tanken är kanske inte helt galen. 

Den här studien har fokuserat på transporter 
av varor och paket, samt möjligheten att skicka 
runt turisters bagage och ordna med beställning 
av matkassar. Samtidigt finns också transportbe-
hoven på personsidan med exempelvis arbets-
pendling och rekreationsresor för lokalbefolk-
ningen samt resor från tågstationen och mellan 
byar inom Södra Årefjällen för turister. Det är 
tänkbart att ett gemensamt transportföretag 
skulle kunna samordna transporter – i exempel-
vis minibussar – för lokalbefolkning turister och 
varor i Södra Årefjällen. Varor och paket skulle 
då till större del kunna köras under de delar  
av dagen då färre personer transporterar sig  
alternativt i släp som hänger bakom bussen. 

Viktigt att samla ihop olika transportbehov 
Precis som Region Västerbotten konstaterade 
behövs det ett ordentligt underlag för att få till 
någon form av kollektiva transporter. De stora 
synergierna uppenbaras när man börjar fundera 

Avslutande rekommendationer
n Det är tydligt att det finns en efterfrågan av samordnade transporter för 
varor och paket i Södra Årefjällen bland flera intressenter. Samtidigt finns 
det exempel runt om i landet som visar att det är möjligt att åstadkomma 
en samordning på ett lönsamt sätt. 
n En lärdom från dessa projekt tycks emellertid vara att det är viktigt  
att ha en tydlig bild av vad det är för problem man vill lösa, eller i vilken 
ordning olika problem ska prioriteras. 
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på ett transportsystem som kombinerar lösning-
ar för personer och varor. Genom att samordna 
olika transportbehov kan det tänkas vara möjligt 
att hitta en hållbar affärsmodell så att transport-
erna kan köras med tillräckliga intervaller för att 
erbjuda ett attraktivt alternativ som lokalbefolk-
ning och turister vill betala för. Drivkraften och 
den huvudsakliga finansieringskällan kan inled-
ningsvis vara skjuts av turister, men på sikt kan 
man tänka sig att flera intäktsben byggs upp för 
att kunna utveckla ett samhällsnyttigt företag.20 

Det som hittills har varit särskilt intressant  
i kontakterna med Freelway är att de har kunnat 
svara upp mot alla olika typer av transportbehov 
som har efterfrågats, med möjlighet att koppla på 
tjänster allt eftersom. Samtidigt visar Freelway en 
flexibilitet att anpassa sin plattform för att kunna 
lösa olika typer av informationsbehov som kan 
underlätta samordning av transporter.  

Intressant med digitala paketboxar
Med ett befintligt transportföretag i Södra Åre-
fjällen och en omlastningscentral i Undersåker 
vore det intressant att följa utvecklingen med 
de digitala boxar som Vingåker kommun nu 
ska testa. Fördelen med ett system med digitala 
paketboxar är att chauffören inte behöver åka ut 
med paketet till varje hushåll. Det räcker istället 
med en eller ett par stopp i varje by och om trans-
porten även kör personer kan man koordinera 
platserna för de digitala boxarna med motsvarig-
heten till en busshållplats. Möjligtvis kan man 
också tänka sig att det köps in digitala boxar med 
kyl och frysfunktion för att även kunna hålla  
kylkedjan obruten vid transport av livsmedel  
och mediciner.  

Om ett gemensamt transportföretag etableras 
av Södra Årefjällen ekonomisk förening kan man 
också tänka sig att det skulle kunna stå för större 
varutransporter av livsmedel och lakan till restau-
ranger, livsmedelsbutiker och boendeanläggning-
ar. Varorna skulle då exempelvis kunna omlastas  
i en omlastnings central för att därefter köras ut. 

Möjligtvis är det dock smartare att åtminsto-
ne inledningsvis köpa in tjänsten att köra ut de 
större varuleveranserna av ett lokalt åkeri med 
tillgång till lastbilar av olika storlek och egen 
omlastningscentral. Detta eftersom omlastning av 
större varuleveranser förutsätter att omlastnings-

centralen också uppfyller nödvändiga kapaci-
tetsbehov för större leveranser, vilket i så fall kan 
lösas med åkeriets befintliga omlastningscentral. 

Ehandel för inköp av lokala livsmedel
Kopplat till transporterna av lokala livsmedel 
vore det också intressant att fundera på om det 
vore möjligt att skapa någon form av ehandels- 
system där det går att beställa direkt från olika 
småproducenter. Inom kommunal samordning 
av transporter har det visat sig att ehandel är en 
förutsättning för att samordna transporter. 

Möjligtvis kan det vara intressant om en ehan-
del dessutom kopplas till Freelways system så att 
bokningen av transporten sker automatiskt vid 
köp. Fördelen med en ehandel vore också att det 
kan tänkas bli enklare för restauranger att jobba 
med beställningar direkt från småproducenterna. 
Det vore intressant att utreda vidare om det finns 
någon befintlig lösning för en öppen ehandel 
med fokus på lokala livsmedel. 

Tekniken löser inte alla problem
De förslag och idéer som presenteras i den här 
rapporten kräver förstås vidare utredning. Bland 
annat behöver förutsättningarna rent ekonomiskt 
utredas ordentligt, men även hur villiga de större 
transportföretagen är att köpa leveransen för de 
sista och första milen i Södra Årefjällen. 

Slutligen bör det också understrykas att  
tekniska lösningar automatiskt inte kommer 
resultera i en ökad samordning. Det viktiga är att 
människor och företag är villiga att samordna sig 
och använda lösningarna för samordning. Här 
krävs förstås mycket arbete för att sprida infor-
mation och öka engagemang kring de lösningar 
som testas. Men med en hög miljömedvetenhet 
bland lokalboende och turister i Södra Årefjällen 
med Undersåker finns goda förhoppningar att 
lyckas med en klimatomställning som samtidigt 
leder till en bättre service i området. n

20. En intressant tanke vore att öppet ta ett högre pris för turister som 
använder transportsystemet med motivationen att det bidrar till att 
finansiera ett system för samordnade transporter som lokalbefolkningen 
kan använda hela året. Givet den potential till lägre koldioxidutsläpp som 
följer av färre bilresor i Södra Årefjällen kan man tänka sig att turister 
motiveras att betala priset som en form av klimatkompensation där deras 
resa i förlängningen bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Södra Årefjällens 
besöksnäring skulle alltså i teorin kunna bli klimatpositiv, genom att  
ekonomiska aktiviteter från besökare bidrar till att minska koldioxid-
utsläppen hos lokalbefolkningen. 
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n Den här studien är framtagen av Tobias Persson  
som är frilansjournalist och verksam i Södra Årefjällen 
ekonomisk förenings projekt grupp för Vision 2030.  
n Studien färdigställdes i början av januari 2020. 
n Det projekt som beskrivs i studien drivs av Södra  
Årefjällen (Turism) ekonomisk förening, som verkar för 
hållbara fjäll upp levelser i världsklass för boende och  
besökare i Södra Åre fjällen. Företag inom besöks
näringen är motorn i föreningen som nyligen har  
breddat sitt uppdrag till att även verka för bygdens  
lokalbefolkning.  
n Coompanion har medfinansierat arbetet med att ta 
fram rapporten inom projekt Servicelytet. Tryck och dist
ribution har finansierats av Leader.
n Under början av 2020 kommer ytterligare en studie 
om klimatsmarta transporter i Södra Årefjällen. Denna  
rapport kommer fokusera på samordning av person
transporter. För frågor eller kommentarer, vänligen 
kontakta tobias.persson@sodraarefjallen.se. 
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