
SKÄR NED PÅ 
KOSTNADERNA MED 
VAGNPARKSHANTERING



Ingen behöver tala om för dig att dina 

fordon kan trissa upp kostnaderna i 

företaget. Bränsle, underhåll, avskrivning 

och försäkringar är bara några sätt 

som dina bilar, minibussar och lastbilar 

påverkar resultatet. 

Den här guiden gör en djupdykning ned 

i fordonskostnader och hur du får dem 

under kontroll. Den undersöker faktorerna 

som driver upp kostnaderna, stegen du 

kan ta för att börja spara och hur lösningar 

för vagnparkshantering stödjer en mer 

kostnadseffektiv drift. Dessutom har den 

en praktisk besparingsberäknare, så att du 

snabbt kan räkna ut exakt hur värdefull en 

lösning för vagnparkshantering kan bli för 

ditt företag.  

Vill du sänka fordonskostnaderna?  

Läs då vidare. 

INTRODUKTION



Kostnaderna för din vagnpark kan delas in i två 

kategorier: rörliga och fasta. Dina fasta kostnader 

är resultatet av din investering i fordon, exempelvis 

avskrivning och ränta. Dessa är väsentliga och 

ofrånkomliga och kan inte sänkas. 

Rörliga kostnader är en annan sak. Du kan till exempel 

påverka bränsle, underhåll, skador och försäkringar. 

Och när man talar med beslutsfattare som driver 

alla slags vagnparker inser man snabbt vilken stor 

börda de kostnaderna är. I PriceWaterhouseCoopers 

undersökningar säger 75 % av vd:ar inom 

transport att oljepriserna är ett av deras största 

verksamhetsbekymmer1, och i en färsk Webfleet 

Solutions Telematics-undersökning ansåg majoriteten 

av små och medelstora företag som använder 

fordon att deras fordonskostnader är högre än 

nödvändigt och att de borde göra mer för att minska 

bränsleförbrukningen. 

Så det verkar finnas en samstämmighet om att  

de rörliga kostnaderna är för höga. Men vad bidrar  

till dem?

KÖRSTRÄCKA

Det är enkelt: Ju mer fordonen körs, desto mer 

betalar du för bränsle. Självklart vill du skära ned på 

onödig körning, men utan en ordentlig översikt över 

var fordonen befinner sig och hur mycket trafik det är 

omkring dem kan det bli knepigt att minska förarnas 

tid ute på vägarna. Har du fel kan det leda till att du 

skadar produktiviteten. 

FAKTORERNA  
SOM TRISSAR UPP  
KOSTNADERNA

1  Wild, J. (2015, 6 april). Fuel costs remain big concern for transport 
company chiefs. The Financial Times



KÖRSTIL

Om förarna hela tiden accelererar och bromsar in, kör 

för fort eller tar kurvor för snabbt, slösar de bränsle. 

Kanske tänker du att den här sortens körbeteende 

är att föredra, att det leder till att de kommer fram 

till destinationen snabbare? Då är det dags att tänka 

om: Förare som kör aggressivt sparar i allmänhet inte 

särskilt mycket tid jämfört med dem som kör lugnt 

och kontrollerat. 

Dålig körstil ökar alltså inte bara bränslekostnaderna, 

utan gör det också i onödan. Men hur förbättrar du 

förarnas körstil om du inte kan se hur de presterar i 

vardagen? I Webfleet Solutions Telematics studier sa 

bara 20 % av de vagnparksansvariga att de var säkra 

på att deras förare kör säkert ute på vägarna. För att 

skapa en förändring behöver du utan tvekan en  

bättre översikt. 

SLITAGE

Dina fordons allmänna hälsa är ett annat område 

som kan få kostnaderna att skena iväg. Återigen 

spelar körstilen en stor roll: Acceleration, hårda 

inbromsningar och långsam växling kräver alla sitt 

av fordonet. Ju större slitage, desto högre blir dina 

underhållskostnader.  

Kostnaden för underhållet ökar också när 

schemaläggning görs på måfå och ju förr du får reda 

på diagnostiska problem, desto bättre. Regelbundna, 

konsekventa underhållskontroller och automatiska 

meddelanden om möjliga problem hjälper dig att 

identifiera och fixa problem innan de blir till fel som 

kan kräva större reparationer och stilleståndstid. 

FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

Alla ovan nämnda faktorer påverkar också en annan 

rörlig kostnad: din försäkringspremie. Om ditt 

försäkringsbolag ser tecken på fordonsskada eller 

vårdslös körning, återspeglas det i summan du måste 

betala för att företaget ska kunna fortsätta rulla. 



Lösningar för vagnparkshantering är utformade för 

att ge dig ökad inblick i hur dina fordon används 

och hanteras. Informationen medför att du kan vidta 

åtgärder för att minska din totala ägandekostnad med 

större effektivitet och trygghet. 

Så hur fungerar vagnparkshantering i praktiken när 

det gäller att sänka kostnaderna? 

BÄTTRE KÖRNING

En lösning för vagnparkshantering låter dig övervaka 

många aspekter av förarnas körstil på vägarna med 

hjälp av fordonstelematik. Den samlar in och visar 

uppgifter om saker som acceleration, bromsning, 

hastighet och bränsleförbrukning. Med den här 

informationen kan du se vilka team som använder mer 

bränsle än genomsnittet och varför, vilket ger dig en 

god grund till att börja förbättra prestationerna och 

sänka kostnaderna. 

OMEDELBAR ÅTERKOPPLING

Din lösning för vagnparkshantering levereras 

med en Driver Terminal-enhet som placeras på 

fordonens instrumentbräda. Enheten ger regelbundet 

information om hur föraren beter sig och uppmuntrar 

till en mer ekonomisk körstil. 

SPARA MED 
VAGNPARKSHANTERING 



UNDVIK TRAFIKSTOCKNINGAR OCH 
OMVÄGAR

Navigeringsfunktionen i Driver Terminal leder alltid 

fordonen till den effektivaste rutten till destinationen. 

Den övervakar trafiken i realtid och hjälper dig att 

undvika trafikstockningar och stängda vägar. 

SMARTARE, ENKLARE PLANERING

En lösning för vagnparkshantering ger dig en 

komplett översikt över var dina förare befinner sig 

vid varje ögonblick och du får de data du behöver 

för att planera rutter mer effektivt och minimera 

körsträckorna.  

EN BÄTTRE METOD FÖR UNDERHÅLL

Bildelar slits långsammare om bilarna körs jämnare. 

Om du använder din lösning för vagnparkshantering 

till att förbättra förarnas körstil bidrar det till 

sänkta underhållskostnader och minskar risken för 

stillastående fordon. Lösningarna kan också ge 

automatiska varningar när det är dags för fordonets 

service, baserat på ett angivet kriterium (till exempel 

körda kilometer). Det ger dig en bättre chans att 

identifiera möjliga problem tidigt. 

SÄNKA PREMIER

Om du investerar i fordonstelematik visar du ditt 

försäkringsbolag att du investerar i att förbättra 

förarnas körstil. Med hjälp av de uppgifter 

som systemet samlar in och analyserar kan du 

visa i vilken utsträckning körstilen förbättras. 

Vissa försäkringsbolag är beredda att ta med 

dessa uppgifter i beräkningen när de utformar 

försäkringspremierna.



Även om allt låter bra så här långt vill du förmodligen 

ha mer praktisk information innan du går vidare. I 

det här avsnittet använder vi Webfleet Solutions 

Telematics besparingsberäknare för att visa hur en 

lösning för vagnparkshantering påverkar kostnaderna 

för tre mycket olika typer av företag. 

I varje enskilt fall pekar siffrorna på en avsevärd 

besparing, men det är viktigt att notera att enbart 

kostnadsbesparing inte avgör om en investering 

är bra. Man måste även ta med i beräkningen 

kostnaderna för att köpa in hårdvaran och installera 

programvaran. 

Så innan vi tittar på exemplen ska vi diskutera den 

initiala investeringen och hur den spelar in i den totala 

beräkningen.

EXEMPEL PÅ 
KOSTNADSBESPARINGAR 



HÅRDVARUKOSTNADER

Varje fordon måste utrustas med en inbyggd 

färddator. Tillbehör kan anslutas till den, exempelvis 

en Driver Terminal. Besparingsberäknaren antar att 

hårdvaran betalas av på tre år. Det går även att leasa 

hårdvaran i stället för att köpa den.

PROGRAMVARUKOSTNADER

Programvaran för vagnparkshantering erbjuder en 

uppsättning kraftfulla funktioner. Med hjälp av den 

kan du se var dina fordon befinner sig i realtid, få 

inblick i vagnparkens effektivitet och förarnas körstil, 

övervaka bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp och 

mycket, mycket mer. Kostnaden för din programvara 

beror på de funktioner du behöver och hur långt 

abonnemang du vill köpa. 

ÅTERBETALNINGSTID 

Det är lätt att beräkna hur lång tid det tar för din 

lösning för vagnparkshantering att återbetala den 

initiala investeringen: Du jämför årliga besparingar 

med årliga kostnader. I var och en av våra beräkningar 

ser företagen med vagnparker en mycket kort tid 

mellan inköpet av en lösning och återbetalningen av 

den initiala investeringen. 

 

Exempel 1:

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSFÖRETAG 
MED 10 MINIBUSSAR
Antal minibussar: 10

Antal miles per fordon och år: 30 000

Bränsle: diesel

Bränsleförbrukning: 23 miles per gallon

Underhållskostnader per fordon: £ 428

Försäkringskostnad per fordon: £ 2 230

Årlig besparing:

Bränslekostnader (upp till 15 %): £ 11 662

Underhållskostnader (upp till 18 %): £ 774

Försäkringspremie (upp till 5 %) £ 1 115

Total årlig besparing: £ 13 551

Årlig besparing per fordon: £ 1 355

Återbetalningstid: 

Total årlig besparing: £ 13 551

Total årlig kostnad1: £ 3 772

Total nettobesparing: £ 9 779

Återbetalningstid: 6 månader
 



 

Exempel 2:

TRANSPORTFÖRETAG  
MED 15 LASTBILAR
Antal minibussar: 15

Antal miles per fordon och år: 80 000

Bränsle: diesel

Bränsleförbrukning: 9 miles per gallon

Underhållskostnader per fordon: £ 1 780

Försäkringskostnad per fordon: £ 3 400

Årlig besparing:

Bränslekostnader (upp till 15 %): £ 119 210

Underhållskostnader (upp till 18 %): £ 4 806

Försäkringspremie (upp till 5 %) £ 2 550

Total årlig besparing: £ 126 566

Årlig besparing per fordon: £ 8 438

Återbetalningstid: 

Total årlig besparing: £ 126 566

Total årlig kostnad1: £ 5 613

Total nettobesparing: £ 120 953

Återbetalningstid: 1 månad
 

 

Exempel 3:

BUDTJÄNST MED 20 MINIBUSSAR OCH 
10 PERSONBILAR
Antal minibussar: 20

Antal miles per fordon och år: 25 000

Bränsle: diesel

Bränsleförbrukning: 23 miles per gallon

Underhållskostnader per minibuss: £ 428

Försäkringskostnad per minibuss: £ 2 230

Antal personbilar: 10

Antal miles per fordon och år: 25 000

Bränsle:  bensin

Bränsleförbrukning: 40 miles per gallon

Underhållskostnader per fordon: £ 430

Försäkringskostnad per fordon: £ 1 340

Årlig besparing:

Bränslekostnader (upp till 15 %): £ 24 638

Underhållskostnader (upp till 18 %): £ 2 322

Försäkringspremie (upp till 5 %) £ 2 900

Total årlig besparing: £ 29 860

Årlig besparing per fordon: £ 995

Återbetalningstid: 

Total årlig besparing: £ 29 860

Total årlig kostnad1: £ 11 316

Total nettobesparing: £ 18 544

Återbetalningstid: 8 månader
 



 
BESPARINGS-
BERÄKNAREN

Vill du räkna närmare på hur mycket du skulle kunna 

spara med lösningar för vagnparkshantering? Då 

rekommenderar vi starkt att du tar en titt på vår 

besparingsberäknare. 

Med det här lättanvända verktyget fyller du helt 

enkelt i antalet fordon i din vagnpark, genomsnittlig 

körsträcka och vilken typ av bränsle du använder. På 

några sekunder ger det en fullständig översikt över 

dina potentiella besparingar och återbetalningstid. 

Det ger dig inte bara en realistisk bild av hur en 

lösning för vagnparkshantering kan hjälpa ditt företag, 

utan även en detaljerad sammanställning som kan visa 

andra beslutsfattare i ditt företag varför det är värt 

priset att investera i den. 

Lycka till med sparandet! 

OM BESPARINGSBERÄKNAREN

Besparingsberäknaren utvecklades av Webfleet Solutions Telematics 

i samarbete med det framstående tyska kunskapsinstitutet DEKRA 

Akademie GmbH som specialiserar sig på transport och trafik. 

Onlineverktyget ger en uppskattning av de kostnader du kan spara 

in med fordonstelematik. Kostnaderna och besparingarna beräknas 

på grundval av tillförlitlig information som införskaffats i praktiken 

och det stora antalet befintliga kunder som har Webfleet Solutions 

Telematics. Beräkningsformlerna i besparingsberäknaren har 

kontrollerats och verifierats av DEKRA Akademie GmbH.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Samtliga resultat som erhålls från besparingsberäknaren är avsedda 

för jämförelser. Webfleet Solutions Telematics och DEKRA Akademie 

GmbH kan inte garantera eller gå i god för noggrannheten i den 

information som tillhandahålls av beräknaren och avstår uttryckligen 

från att ge några direkta, indirekta eller lagstadgade garantier, 

inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna om 

säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Webfleet Solutions 

och DEKRA Akademie GmbH är inte ansvariga gentemot någon 

person eller juridisk enhet med avseende på förlust, fel, resultat eller 

olägenheter, inte heller för direkta, indirekta eller särskilda förluster 

eller följdförluster, oavsett hur förlusten uppkommit, när personen 

eller den juridiska enheten förlitar sig på information som erhållits 

från det här onlineverktyget.

https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/savings-calculator/

