
Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland

Effektivare
livsmedels transporter
för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen



Genom INTERREG-projektet Food Port har vi i Västra Götalands
regionen fått möjlighet att bygga ny kunskap och fördjupa sam
verkan mellan akademi, offentliga aktörer och näringslivet inom 
området livsmedelslogistik. Goda logistiklösningar förenar krav på 
effektiv användning av infrastruktur med allt skarpare miljökrav och 
 tillgodoser samtidigt näringslivets behov av effektiva transporter.

Tillsammans med 18 projektpartner runt Nordsjön, inte minst våra 
svenska partner Chalmers och Göteborgs hamn, har vi genomfört 
ett flertal aktiviteter. Bland annat kartläggningar och undersök
ningar som gett oss nya insikter och erfarenheter, vilka blir viktiga 
verktyg på vägen mot Food Ports mål ”att genom miljölogistisk 
effektivisering av livsmedelsflöden utveckla Nordsjöregionen som 
en bättre livsmedelsregion.”

Sören Kviberg 
Ordförande miljönämnden
Västra Götalandsregionen

Birgitta Losman
Ordförande regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionen
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På väg mot en livsmedelsregion
med fler jobb, starkare näringsliv

   och minskad klimatpåverkan
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Västra Götalandsregionen har ansvar för utveckling av 
 infrastruktur, näringsliv och miljö. Att förena kraven på 
minskad klimatpåverkan med utveckling av näringsliv och 
sysselsättning är en stor utmaning. Det kommer att krävas 
stora förändringar av dagens system. En fortsatt utveckling 
av plattformen för logistisksamverkan mellan näringsliv, 
samhälle och akademi är nödvändig och att arbeta med en 
specifik varugrupp, som livsmedel, har visat sig vara ett bra 
angreppssätt.

Här vill vi ge några konkreta exempel på vad Food Port 
projektet bidragit med.
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Logistikutveckling – ett viktigt verktyg
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Kartläggning av livsmedelsflöden
Sidan 8-11

Logistikcenter med inriktning på livsmedel

– nod som bidrar till företagsutveckling
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Spårbarhet – grunden till medvetna val
Sidan 16-19

Food Logistic Network

– Kunskapsnätverk för livsmedelslogistik
Sidan 20-23

Food Port i Västra Götaland
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För att bidra till förändring måste vi veta var vi står idag, hur vår regions 
livsmedelsflöden ser ut. Innan projektet Food Port började fanns ingen 
statistik över hur stora livsmedelstransporterna var eller vart de gick.

Cirka 1,3 miljoner av de totalt 7 miljoner ton livsmedel som konsumeras i 
Sverige konsumeras i Västra Götaland. Livsmedelstransporterna fortsätter 
att öka i landet. Det är nu den största varugruppen som transporteras och 
utgör cirka 15% av alla transporter.

I Västra Götaland står transit för den största andelen av livsmedels
transporter med mer än 460 bilar med släp varje dag. Cirka 90% av allt 
transitgods går till Norge från Göteborgs hamn och från Skåne.

Dagens mattransporter sker med lastbil. 
Med andra typer av lastbilar kan både 
kostnader och miljö sparas. En övergång till 
fordonsgas eller till längre fordon vid 
livs medels transporter Till, från och inom 
Västra Götaland har potential att reducera 
utsläppen med 40% respektive 13% jämfört 
med dagens läge. 

Kartläggning 

av livsmedelsflöden
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Över 460 Bil och Släp körs bara igenom vår region, merparten till Norge.



I ett längre perspektiv kan fler mattransporter till och från Sverige ske 
via Göteborgs hamn och andra västsvenska hamnar. Då kan exempelvis de 
kostnads – och miljöeffektiva tågskyttlarna till och från Göteborgs Hamn 
användas. Att avlasta vägarna och avlänka vägtransporter till sjö och 
miljöeffektiva fartygsskyttlar kommer att bli en framtida utmaning för 
regionen.
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Kartläggning av livsmedelsflöden

11Foto: Göteborgs Hamn

”Vi såg tidigt Food Portprojektet som en viktig 
pusselbit i vårt ständiga arbete för ökad hållbarhet. 
En del av vår innovativa affärsutveckling har fått en 
skjuts framåt och lagt grunden till ett bra arbete på 
en regional EUnivå. Även globalt ser vi att livs
medels transporterna har en viktig roll i vår verk
samhet och i ett hållbart samhälle. 

Med ett kunskapslyft har vi skapat en förståelse för klimatutmaning
arna inom supply chain både inom transportbranschen och för en 
bredare allmänhet.

Åsa Wilske, Senior Manager Environment, Göteborgs Hamn

– Skjuts framåt för vår affärsutveckling 
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Götene Kyltransporter och Götene Kyllager. Foto: Peter Magnusson

Genom att i större utsträckning utnyttja gemensamma lager och 
omlastningsplatser, det vill säga logistikcenter med inriktning på livsmedel, 
och samordna transporterna, kan företagen både minska klimatbelast
ningen och långsiktigt stärka konkurrenskraften. På så sätt stödjer vi också 
lokala producenter och transportföretag.

I Food Port har vi stöttat utvecklingen av logistikcenter för livsmedel i 
Munkedal, Brålanda och Skaraborg, vilka underlättar företagens möjlig
heter att utnyttja de större transportkorridorerna, de planerade Gröna 
Korridorer längs E6 och E20.

Vi har också tagit del av erfarenheter från bland andra Götene 
 Kyltransporter. En framgångsrik verksamhet med 170 anställda. Man har 
80 frysbilar och varje dygn körs cirka 2 500 ton livsmedel ut.

Läget är mycket strategiskt. Skaraborg är det stora jordbruksområdet i 
Västra Götaland. Här ligger också stora förädlingsföretag. Med dagsleve
ranser från Götene når vi 90% av de svenska livsmedelskonsumenterna. 

I Munkedals kommun planeras ett nytt logistikcenter med inriktning på 
livsmedel. I anslutning till E6 har man genom samverkan mellan kommun 
och näringsliv skapat förutsättningar för en verksamhet som beräknas vara 
igång i början av 2015.

Logistikcenter med inriktning på livsmedel

– nod som bidrar till företags utveckling
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Logistikcenter med inriktning på livsmedel

15Foto: Shutterstock

”En medveten satsning på miljö och klimat löper som röd tråd genom 
hela vår verksamhet. Bränsle snålare bilar, maxfart på 80 km/tim 
och ett med vetet körsätt har gett resultat.

På de senaste tio åren har vi minskat snittförbrukningen av diesel 
från 5 till 3,8 liter per mil. Det ger vinster både för klimatet och 
ekonomin. Dessutom har vi inte haft en enda olycka som berott på 
hastigheten.

Närmaste åren kommer vi att kunna sänka förbrukningen ytterligare 
genom att byta till biogasbilar. Den första är redan i drift.”

Ulf Johansson, vd, Götene Kyltransporter och Götene Kyllager

”Kommunen har köpt in 120 000 m² markyta som främst 
Kungshamns Fisk och Bohusfrakt kommer att bebygga med 
lager och omlastningsplatser. Med vårt nya logistikcenter 
med inriktning på livsmedel kan dagens många små
transporter samordnas till större och färre. Detta gäller 
både det stora flödet från fiskeindustrin vid kusten och 
livsmedelstransporterna ut till butikerna i kustbandet. 

Skillnaden blir mycket stor. Vi räknar också med flera nya arbetstillfällen.”

Mats Tillander, samhällsbyggnadschef, Munkedals kommun

– Klimatarbetet avgörande för vår framgång

– Färre transporter och nya jobb
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16 17Foto: Dick Gillberg

Inom EU införs nu successivt striktare regler om spårbarhet för allt 
fler livsmedelsprodukter. Fisk omfattas från 2014 som första produkt
område beroende på de svåra produktions och transportmiljöerna. 
Robusta informationssystem som bär information från producenter, 
transportörer och handel till konsumenter måste nu utvecklas liksom de 
roller som de olika aktörerna har. 

De Gröna Korridorerna inom EU,  
där två löper genom Västra Götaland, 
kommer också att kräva säkrade 
spårbarhetssystem från deltagande 
företag. Det innebär en ny marknad för 
spårbarhetslösningar som kan erbjudas av företag i regionen så att 
sysselsättning skapas. De mindre och medelstora livsmedelsföretagen 
måste kunna uppfylla kommande spårbarhetskrav för att ha en fortsatt 
roll på marknaden.
 
Inom Food Port har Västra Götalandsregionen tillsammans med 
Chalmers, Lunds Tekniska Högskola och Göteborgs Fiskauktion därför 
genomfört ett identifierings och märkningsprojekt för effektivare 

Spårbarhet – grunden till medvetna val



spårbarhet av fisklådor hos Svensk Fiskeriservice AB. Företaget förser 
cirka 80% av den svenska fiskindustrin med lådor. Fisk valdes som test då 
den tuffa miljön ställer extra stora krav på tekniken. Om den fungerar för 
fisk så fungerar tekniken även för grönsaker, frukt, kött etc.
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Spårbarhet

19

”Tanken med märkning av fisklådor är god, men ska de nya 
teknikerna kunna fungera praktiskt måste det till betydlig 
mer utveckling. I de tester som vi deltagit i har problemen 
med läsbarheten varit stora. Lådorna och chipen utsätts för 
betydande påfrestningar. De är ju med ute på båtarna i ur och 
skur året runt och utsätts för saltvatten, regn, snö och is.”

Lars-Erik Persson, vd, Fiskeriservice AB

ställer tuffa krav på tekniken 

– Saltvatten, regn, snö och is
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Food Logistic Network är ett akademiskt, resursstarkt nätverk 
som initierats genom Food Portprojektet. Syftet är att genom 
livsmedels logistisk forskning minska utsläppen och öka företagens 
konkurrenskraft. På så sätt kan man stärka den svenska livsmedels
branschen och minska klimatbelastningen. 

Nätverket består av SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik, 
Lunds Tekniska Högskola och Chalmers. SIK har en omfattande 
erfarenhet av livsmedelsteknisk, näringslivsnära forskning och 
utveckling. Lunds Tekniska Högskola står för framträdande kunskap 
om förpackningar och logistik. På Chalmers finns spetskompetens 
inom logistik, transporter och produktion. Genom att samverka i 
gemensamma forskningsprojekt utifrån sina olika kompetenser och 
erfarenheter får man en fokuserad styrka.

Food Logistic Network

– Kunskapsnätverk för livsmedelslogistik



22

Food Logistic Network

23Foto: Göteborgs Hamn

”I Food Logistic Network” kan vi samverka och 
utbyta insikter och kompletterande kunskap 
på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi har ett 
mycket gott samarbetsklimat. Vi lär hela tiden 
av varandra och kan utveckla samt sprida 
kunskap som samhälle och näringsliv kan 
tillämpa praktiskt. Det handlar helt enkelt om 
en långsiktig kompetensuppbyggnad.”

Dan Andersson,  
docent inom logistik och transport, Chalmers

kompetensuppbyggnad

– Långsiktig
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Mer information

www.vgregion.se/foodport 

www.foodport.eu
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