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Förord
Denna rapport är en sammanställning och analys av citydistributionsprojekt.
Tyngdpunkten i studien ligger på projekt eller åtgärder för godstransporter på
väg i Europa, som bedöms relevanta med avseende på svenska regler, förhållanden och den transportpolitiska målbilden. Rapporten är framtagen som ett
underlag för Trafikanalys fortsatta arbete inom detta område.
Rapporten innehåller resultatet av en litteraturstudie och genomgång av tidigare
genomförda sammanställningar o analyser. I rapporten presenteras projekt uppdelade på kategorier, sammanställningar av projekt och mer fylliga beskrivningar av vissa projekt. Därefter kommer en analys och diskussion.
Projektet är beställt av Trafikanalys. Projektet har genomförts av Carina R Nilsson, Mona Pettersson, Fredrik Orwén och Moa Berglund vid WSP Analys &
Strategi.

Göteborg i november 2011
Mona Pettersson
Gruppchef, Godstransporter och Logistik
WSP Analys & Strategi
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Bakgrund

Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen cirka 8,5 miljarder kronor.
Inkluderas miljökonsekvenser till följd av de färdmedelsval som görs stiger
kostnaderna till elva miljarder. Om inte omfattande satsningar för att bland annat förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken genomförs kommer kostnaderna för arbetspendling att öka väsentligt under kommande år och i förlängningen kan detta begränsa de regionala och nationella tillväxtmöjligheterna.
En dimension av trängselproblematiken är persontransporternas konkurrens om
utrymme med godstransporter i storstadsregionerna. Kunskapen om förhållandena på detta område är dock bristfälligt, och Trafikanalys förbereder därför en
satsning på förbättrade kunskapsunderlag angående godstransporter i storstadsområden, eller s.k. citylogistik. Med citylogistik avses distribution av gods i
stadsmiljö. Det kan gälla varuleveranser till butiker eller byggtransporter i
stadsmiljö. Och då oftast i storstadsmiljö.

1.1

Syfte

Syftet med denna studie är att genomföra en kartläggning av internationella erfarenheter kring citylogistik samt besvara frågorna hur man bemött problem
kopplat till citylogistik i andra länder, inom vilka områden åtgärder har genomförts samt om effekterna har utvärderats och hur. Kartläggningen ska bidra till
ett underlagsmaterial med internationella exempel som Sverige kan lära från.
Ett särskilt problem som belyses är den bristande datatillgången kring citylogistik i Sverige (och övriga världen). I samband med litteraturstudien inventeras
vilka metoder som använts för denna datainsamling och utvärderingar för att
peka på viktiga inslag i en framtida utvärderingsmodell.

1.2

Metod

Metoden som använts för kartläggningen är en litteraturstudie där tyngdpunkten
legat på godstransporter på väg i städer i Europa. Även exempel från övriga
världen har inkluderats där de bedömts relevanta.
Litteraturstudien fokuserar på projekt och andra åtgärder som genomförts och
finns dokumenterade för att effektivisera citylogistik med avseende på effekter
relevanta för de svenska transportpolitiska målen. Som grund för litteraturstudien har bland annat rapporterna ”Summarising urban freight ”solutions”
(Maria Lindholm, 2011),”Analys och sammanställning av projekt inom samordnad distribution” (WSP Analys & Strategi, 2009) och ”Effektstudie av
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godsprojekt i Sverige och Europa (WSP Analys & Strateg, 2007) med tillhörande litteraturstudier använts.
Särskild vikt har lagts på att inventera (i de fall uppgifter funnits tillgängliga)
vilka metoder som använts för datainsamling och uppföljning samt vilka mätetal respektive projekt/åtgärd valt för uppföljning.
Då samdistribution utgör en stor andel av åtgärderna görs en djupare redovisning av projekt och erfarenheter inom området. Dels vad avser effekter och
mätmetoder men också en diskussion om hur ett koncept för samdistribution
kan se ut. Denna fördjupning baseras till stor del på tidigare studier vi genomfört bland annat ”Analys av samdistributionsprojekt 1.

1.3

Avgränsningar

Med citylogistik avses i denna studie distribution av gods i stadsmiljö. Litteraturstudien fokuserar, i första hand, på projekt och åtgärder som genomförts och
som finns dokumenterade i Europa. Och som kan anses vara intressanta för
Svenska förhållanden.
Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande och går heller inte på djupet
vad gäller enstaka projekt, utan ska mer ses som en översiktlig sammanställning
över ett antal projekt inom citylogistik som kan tänkas ge lärdomar för framtida
svenska initiativ.
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Resultat

Vi har tittat på 75 projekt och dessa har kategoriserats efter typ av åtgärd:
Infrastruktur: nybyggnation eller förändring av befintlig infrastruktur,
så som körfiler, skyltning, underjordiska system, lastzoner etc.
Restriktioner: införande av nya eller förändring av befintliga regler
och lagar som berör godstransporter i staden, så som tillträdesbegränsningar för tunga fordon, tidsfönster för leveranser, tillstånd för nattdistribution, miljözoner, etc.
Information: system för information om lastzoner, rutter, fordonspositioner, etc.
Fordon/Trafikslag: åtgärder för att anpassa fordon till särskilda förhållanden, omställning till miljöfordon, överföring av gods till andra trafikslag (t.ex. lastbil till tåg), etc.
1

WSP Analys & Strategi: ”Analys och sammanställning av projekt inom samordnad distribut-

ion”, 2009
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Samordning/Samlastning/Centraler: införande av samdistributionscentraler, koordinerade beställningar, uthämtningsställen för hemleveranser, etc.
Många projekt utgörs inte av enskilda åtgärder utan är en kombination av flera,
till exempel samdistributionscentraler där man använder sig av miljöfordon för
leveranserna. Därför hamnar vissa projekt i flera kategorier. De fem kategorierna representeras bland projekten som i Figur 1. Kategorierna presenteras närmare i avsnitten nedan och för varje kategori finns exempel på projekt.
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Figur 1: Antal projekt i varje kategori. Vissa projekt räknas in i flera kategorier.

De projekt som studerats återfinns i huvudsak i Europa och av dem en stor del i
Sverige. Figur 2 visar fördelningen av projekten över olika länder. I kategorin
”Övriga länder” ingår länder i vilka endast ett projekt finns med.
De 30 projekten i Sverige är fördelade över landet men med tyngdpunkt på de
större städerna. I Stockholm har sju projekt studerats, i Göteborg respektive
Malmö fyra stycken och i Uppsala två. Övriga projekt återfinns i bland annat
Lund, Linköping, Karlstad, Borlänge och Umeå.
Projekt som tagits med i studien har förutom i Sverige främst utförts i europeiska länder, där alla representerade länder förutom Norge och Schweiz är medlemmar i EU. Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Tyskland
är representerade av flest projekt.
Huvudsakligt fokus för studien har varit Europa, men även tre japanska citylogistikprojekt har tagits med.
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Figur 2: Geografisk spridning av studerade projekt. I andra länder ingår Irland,
Finland, Norge, Portugal, Österrike, Belgien, Schweiz, Ungern och
Luxemburg.

De flesta av projekten har ett uttalat syfte. Dessa kan grovt delas in i följande,
övergripande syften:
Effektivisera transporter: av ekonomiska skäl, som självändamål eller
för att göra transporterna smidigare.
Livskvalitet: Trafiksäkerhet, stadsbild, buller eller andra aspekter som
utgår från invånare eller personal.
Utsläpp: Minskad miljöpåverkan, användning av miljöfordon, etc.
Även minskad energianvändning har räknats hit.
Trängsel: Minskad trängsel, minskat antal fordon i staden, ”förbättra
trafiksituationen i staden” och liknande formuleringar.
Kunskap: Att undersöka om en viss lösning fungerar eller få praktisk
erfarenhet.
Annat: Aspekter som inte går att räkna till något av ovanstående, som
till exempel att stärka konkurrenskraften för mindre, lokala leverantörer.
Fördelningen av projekt efter dess syften ser ut som i Figur 3. Många projekt
har flera uttalade syften och återfinns därmed i flera staplar.
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Figur 3: Vilka syften som uttalats för de olika projekten.

De projekt som tagits med i studien har alla utförts de 20 senaste åren. Figur 4
visar fördelningen över årtal av de projekt där uppgift om tidpunkt funnits. För
projekt som löpt över flera år eller inte avslutats redovisas startåret.

Figur 4: År då projekt startats, för de projekt då uppgifter funnits.
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2.1

Infrastruktur

Nybyggnation eller förändring av befintlig infrastruktur, så som körfiler, skyltning, underjordiska system, lastzoner etc. Det finns ett antal projekt inom kategorin och ett flertal av dem är kombinationer av åtgärder där infrastruktur är ett
av åtgärdsområdena. Totalt har 12 projekt studerats varav fyra är projekt som
endast hanterar infrastruktur. Ytterligare fyra projekt berör infrastruktur och
restriktioner som är det, i övrigt, vanligaste åtgärdsområdet som kombinerats
med infrastrukturåtgärder. I de fyra övriga projekten inom denna kategori är
infrastrukturåtgärder kombinerade med åtgärder inom Fordon/Trafikslag, Information, Samordning/Samlastning/Centraler samt i ett fall med både Restriktioner och Samordning/Samlastning/Centraler.

Figur 5: Projekt inom infrastruktur - Fördelade
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Åtgärd

12

Goods traffic
platforms Berlin

Ha ntera kommers iell
tra ns port på ett mer
hå llba rt och
miljövä nli gt s ä tt

Ci vita s tel lus
projekt 20022006

90-ta let (pi lotprojektss tudie)

Period/ Startår

Forum för a tt dis kutera lä mpli ga pl ats er i
1994
butiks områ den och utformning för la s tzoner.
Ökar effekti viteten då a lla intres s enter (t.ex.
butikinneha va re, pol is en, loka la
ha ndels ka mma ren, a dminis tra tiva orga n) är
med och underl ätta r la stni ng och los s ning a v
gods . Levera ns pl ats erna är tydli gt des ignade
för a tt förhindra s törning från bi la r. Levera ns er
ka n kombi neras genom s a ma rbete mel la n
butikerna nära levera nspla ts en.

Ett projekt på gå r dä r ett tunnels ys tem byggs
under nå gra gator i de centra la dela rna a v
s ta den. Bekos ta s till hä lften var a v s ta den och
berörda fa s tighets ä gare. Servi cetunnel med
la s tka jer bel ägna under ma rknivå vi lka ä r
koppla de ti ll ovanli gga nde butiks lokal er vi a
va ruhis s ar. Tunnels ys temet ä r
s a mma nkoppla t med två s törre underjordi s ka
pa rkerings garage.
ULS Netherlands - Genom a tt bygga ett
Tekonologi för kons truktionen a v tunnla rna
underjordisk
nä tverk av tunnl ar
s å vä l s om utrus tning unders öktes . Ett
transport
under s ta den s kul le
fors knings projekt s tarta des för a tt s kis s a på
gods kunna
s ys temet, s om preli minä rt s kul le börja
tra ns portera s av
a nvända s 2005. Pi lotprojekt s ta rta des men va r
fordon och s eda n
omgä rdade a v initia l a problem pga
a ns luta s till
begräns a de res urs er. Ett pi lotprojekt s kull e gå
köpcentrum och
från Aa ls meer - Schiphol - Hoofddorp
tågs tationer via
(flygpla ts , bloms terma rkna d och tå gs ta tion
his s a r.
hopkoppl ade, höga nivåer av gods tra fik
dä remel la n). Ett anna t föres l aget pi lotprojekt
i Utrecht inuti ett s tort s hoppingkomplex i
inners ta n (Hoog-catheri jne). En a nna n
fea s ibili ty s tudy pl anera des i
Arnhem/Nijmegen och Tilburg.
MultiCore tube
Erbjuda företa g ett
The Multi Core Tube ä r ett underjordis kt
system
på litligt,
dis tributions s ys tem bes tående av 4 pipelines ,
kos tna ds effektivt och för a tt tra ns portera och dis tri buera kemika li er
tids bes pa ra nde
och ga s er mell an företa g i ha mnområ det.
a lterna ti v till la s tbila r Företa g ka n hyra en pipeline för en vis s
ell er fa rtygs fra kt och
s träcka och ans luta den ti ll s ina
bidra med en pos itiv ins ta ll ationer.
effekt på mi ljön och
till gä ngligheten i
ha mnområ det. Mins ka
tra fikvolymen i
ha mnområ det och
a nvä nda
underjordis ka ytor i
ha mnens indus trizon
mer effekti vt.

Syfte/mål

Distribution under En följd a v projektet ä r
marken i
a tt en a v ga torna i
Helsingfors
området kan
omva ndla s ti ll ren
gå ga ta uta n nå gon
s om hels t
dis tributions tra fik

Projekt

Spa ra d ti d, s träcka ,
s pa ra de
tonkil ometer

Kos tna d, möjliga
miljöeffekter,
teknis k lä mplighet

Sys temet s ka kla ra
14 000 fordon per
dygn total t va ra v 300
l evera ns fordon vid
de 22 la s tbryggorna.

Data/mått

Resultat

Arbetet med att övertyga
företag om fördela rna med
s ys temet fortsa tte efter
projektperioden.

Hels i ngfors

Stad

Nederl än Flera /
derna
Schiphol

Finl and

Land

Flera zoner ha r införts s eda n s ta rten.

Tys kla nd Berlin

Må nga företa g vi sa de intres s e och de förs ta Nederl än Rotterdam
kontra kten s krevs under projektperioden.
derna
Tidiga re a nvä nde Exxon å rl igen mer ä n 150
prå ma r för a tt tra ns portera 250 000 ton
produkter frå n
huvudprodukti ons a nlä ggningen ti ll en fili al
i Rotterda ms hamnområ de. Va rje prå m
fä rda des 26 km vilket tog ca 25 timma r
inklus ive oml as tni ng. Med MultiCore tube
s ys tem ka n s a mma årliga produkt pumpas
efter behov vi d va rje tidpunkt, mha 14 km
pipel ine, på ca 6 ti mma r. På s å s ä tt kunde
den vattenburna trans porten mi ns ka med 6
mil joner tonkilometer per å r.

Enli gt s tudie om va rför
Flera fördela r pres entera des i s tudi en:
pil otprojektet mi s s lycka des : mil jövins ter, trafikmins kning, mins kni ng a v
Kundkrav, kos tna der jä mfört olyckor.
med l as tbi ls tra ns porter,
tillkomma nde kostna der för
i nfra s truktur under jord,
projektet s a kna de pol iti sk
s upport och projektet
s a knade s upport från priva t
s ektor (logis ti kföreta g) vi lket
va r huvuda nl edningen til l
den utebl ivna politi s ka
s upporten.

Uppföljning

Rä kna anta let
ti llkomna la s tzoner.

Sta ti s tik frå n Exxon om
tra ns porter, jämförels e
med s ys temets
pres ta nda .

Förs tudie, ej genomfört

Mätmetod

Projekt inom kategorin som endast hanterar
infrastrukturåtgärder
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Gods levera ns er s vå ra
pga ökande
pri va tbi lis m, å tgä rda
detta

Förbä ttra kontroll a v
bil a nvä ndning,
begrä ns a
bil a nvä ndning a v ej
boende, förbä ttra
s erviceni vå n för
pri oritera d
a nvä ndning t.ex.
va rulevera ns er.
Förbä ttra
pa rkerings möjli gheter
i ha ndels områ den
Mins ka nega tiva
effekter på
medborga rna s
li vs kva l itet ors a ka de
a v tung tra fik.
Ti llgä ngl ighet

Multi use lane

Förbättrade
parkeringsmöjlighe
ter, "Green Area"
och lastzoner

Lastzoner
Nihonbashi

Lorry dedicated
routes

Syfte/mål

Projekt

Skil da tider för pa rkering av
dis tributions fordon och privatbila r. Sä rs kl ida
körvägar ha r utforma ts för leverans fordon
vi lka må s te trafikera områ det s amti digt s om
överva kning a v pa rkering s kä rps lä ngs des s a
vä ga r

Ska pa obl iga toris ka korri dorer för tunga
gods fordon och begrä ns a till gå ng till
bos ta ds områ den

Nya regler för ga tupa rkeri ng, la s tzoner
res ervera de för la s tni ng/los s ni ng enda s t
vi s s a tider och ma xti d. komplettera s med
öka d överva kning, s kyltar och regl ering a v
la s tzoner. Förbä ttra levera ns pla ts er och öka
a nta let. Nya pa rkerings l a ga r med öka de kra v
på l a s tmöjli gheter i s a mba nd med
ma rkna der/va ruhus os v

Olika a nvä nda re få r exklus i v til lgå ng til l yta n
på ol ika tider a v dygnet. Kommunicera s mha
va ri a bla , digi ta l a s kyl ta r. T.ex. kol lekti vtra fi k,
gods levera ns er el ler pa rkering.
La s tni ng/los s ni ng ma x 30 min

Åtgärd

2000?

2000

Period/ Startår

Ti ll gä nglighet för
l evera ns fordon,
oms ä ttni ng på
pa rkerings pl a ts er,
effekti vitet i
di s tri butionen

a ntal l a s tzoner,
a ntal bortfors la de
fordon

Res tid, ci rkula tion
a v gods fordon,
felpa rkeringa r,
l evera ns ti der (vi lket
på verka r brä ns leoch
pers ona l kos tna der),
kos tna d för
pol is ins a ts er

Data/mått

Uppföljning

Land

Luxemburg

Projektet l edde ti ll a tt
Ja pa n
dis tri butions fordonens ti ll gä nglighet öka de
s a mtidi gt s om oms ä ttningen a v
pa rkerings pla ts er öka de vi lket öka de
effekti viteten i dis tri butions tra fi ken.

Okla rt, begrä ns ni ngarna må s te oma rbeta s
nå got.

Över 2,500 fordon ha r bogs era ts bort på två Spa nien
å r. Anta l la s tzoner ha r öka t frår 7100 å r 2000
ti ll 10400 å r 2005.

Res ti ds mi ns kning lä ngs de berörda ga torna Spa nien
med 12-15%, mins kning a v cirkula ti on för
gods fordon. Mins kni ng a v fel pa rkeri nga r,
bå de bi la r och gods tra ns porter. Mins kning
a v levera ns tid -> mi ns kning a v brä ns l e- och
dri fts kos tna der. Mins ka d trä ngs el och
mins ka t a nta l olyckor. Kos tar 0,5 mil j
euro/fil + polis i ns a ts er för a tt bevaka
efterföl jni ng a v regl erna .

Resultat

Tokyo

Brys s el

Barcelona

Barcelona

Stad

Koll på anta l
la s tpla ts er och hur
må nga fordon s om
bogs era ts bort.

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar infrastrukturåtgärder
med restriktioner

13

Syfte/mål
De l a v Barcel ona
kommuns "Mobi lity
Pact" (1998) s om
inkl ude ra r ett mål att
uppnå en e ffektiv och
vä lordna d gods - och
va ruproduktion i
s taden.
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Syfte/mål
Minska ne ga tiv
påverka n på miljön.

Syfte/mål

Ett ge me ns amt
program för framtida
utveckling a v hållbara
citylogi sti klösninga r med hänsyn till
tra fiksä kerhet,
luftförore ninga r,
bulle r, framkomlighe t,
e ne rgiförbrukning,
trygghe t, vis uell mil jö.

Projekt

Forum for
citylogistik Aalborg

Fle ra åtgärder, t.ex. införande t a v las tzone r,
Rapport 2003
två pers oner i va rje bil , byte av körriktning i
fotgänga rzoner, koordineri ng av
gods leve ranse r bland dis tributörerna,
regleri ng och til lgå ngs begrä ns ningar
utveckla de för fotgä ngarzone r, i nförande av en
ge me ns am gods motta gnings central.

Åtgärd

Period/ Startår

Åtgärd
Period/ Startår
Exis terande spårva gns nät s kulle användas till
gods leve ranse r inom s ta de n.
Specia lspårva gnar för gods e t och e lfordon
som möte r upp i ce ntrum för de n sis ta de len
av tra ns porte n. Ett företa g starta de s och fick
ett exklus ivt kontra kt på att ha e ns amrä tt til l
att anvä nda spåre n i tio år.

Åtgärd
Sta rta ett logis tikcenter i Berlins utkanter för
att gynna jä rnvä gs tra ns porter ge nom att
erbjuda "s hift of mode"

Infrastruktur + Restriktioner + Samordning/Samlastning/Centraler

Projekt
City Cargo - City
train

Infrastruktur + Fordon/Trafikslag

Projekt
Syfte/mål
Inner city logistics Öka använda nde t a v
centre for Berlin
järnvä gstrans port för
miljömäs s iga , sociala
och e konomiska
förde lar

Period/ Startår
2003

Åtgärd
Period/ Startår
En web-ba s era d guide med information om
Mira cles 2002las tzoner - lä ge och belä ggningsgra d - i
2006
pilotförs öke t. Inkludera r e tt s ys tem för a tt ta
emot och lagra re gis tre ringa r frå n a nvä ndarna.
Pa ralle llt me d guide n, i s a mma områ de ,
införde s specie lla tillfä lliga las tzoner (PI CT) i
ans lutning till före tag, för användning en
begrä ns ad tidsperi od (2 timmar), s kyltade och
begrä ns ade för inneha vare a v tills tå nd.

Infrastruktur + Samordning/Samlastning/Centraler

Projekt
Loading/
Unloading Active
Guide + PICT

Infrastruktur + Information

Körtid, la stnings tid,
fyll nads gra d, typ av
fordon, data
gäl lande kara ktä ren
hos s ta ds området,
a nta l fotgänga re,
a nta l butike r.

Data/mått

Data/mått
Upps kattning av
kos tnad och
e rs ättning a v
la s tbila r, nya jobb,
å rliga be sparinga r
för s amhälle t. Me r
deta lje rad
berä kning av CO2minskning. Me r
kvali tativa e ffekter
uppska ttade,
minskning a v
trafikol yckor, öka d
vä gs äke rhe t, ökad
ti llgä nglighe t ti ll
s ta dens centrum

Data/mått

Uppföljning

Uppföljning
Pla ne rat att tas i drift i
början a v 2008. Men
före tagen gick ba nkrupt bl.a .
p.g.a . a tt i nves te rings kostnaderna va r för höga,
fina ns krise n, företa ge t och
l okala myndighete r hade
olika ås ikter. Före taget
s kull e ha behövt inve ste r i
fler spår. Lös ni ngen var
ka ns ke inte så e ffektiv s om
ma n trodde . Enli gt olika
i nte rne tsi dor lades projektet
ner efters om det inte s ågs
s om livs kra ftigt.

Uppföljning
Togs a ldri g i drift

Data/mått
Uppföljning
Le vera ns tide r,
polis insa ts er, antal
re gistreringa r, antal
inrapporte rade
problem,
förhå lla nde me llan
ti llgå ng och
e fterfrågan på
la s tzoner,
a nvä ndning a
befintliga las tzoner.

Stad
Berlin

Stad
Barce lona

Mätmetod

Mätmetod
Spara a nta l
regis tre ringar i guiden.
Obs e rvatione r i
områ de t. Rapporter från
polis en om i ns ats er.

Land
Fle ra fördela r med de fles ta åtgärde rna ,
Danmark
nackde lar med vis sa , t.ex. att vara två i
fordonet - los s ninge n gå r s na bbare men det
kompense rar inte för e n extra lön.

Resultat

Aalborg

Stad

Mätmetod

Resultat
Land
Stad
Mätmetod
Fyra veckors förs öks pe riod vis ade i nte på
Nederl änder Ams te rda m
några s tora problem e ller hinde r i
na
i nte raktionen med kol lektivtra fiks pårva gnarna. På vis s a platse r tog
kollektivtra fiken (s på rvagna rna ) något
l ängre tid. i nitia la kos tna der en nackde l
(150-200 milj euro). De å rliga bes pa ringa rna
upps ka ttades til l 125 milj e uro.
Uppskattnings vis 1200 nya jobb, lägre
kostnader för vägunde rhå ll, minskning a v
uts läpp, mins kning av bulle r, ökad
vä gs ä ke rhe t, minksning a v ol yckor,
förbättra d luftkval itet.

Resultat
Land
Proje kte t mis sl yckades i nna n res ul tat hade Tys kland
nåtts, efters om före taget Kombive rke hr
a vbröt järnvägsförbi ndels erna till
l ogis tikce ntre n i inne rstade n somma ren
2003. De ss utom en tys k motorvägs skatt s om
s kull e underlä tta öve rgå ng ti ll jä rnvä g
förs enades .

Resultat
Land
Näs tan 1800 re gi stre ringa r på 17 ve ckors
Spanien
förs ök s om anvä ndes för a tt hitta de mes t
frekvent a nvända la stplatse rna och tider på
dygnet. Riktade insa ts er från polis en mot
tre a v des sa . Vid 553 a v le ve rans tillfä llena
drabba de s trans portöre rna a v proble m. Efte r
i ns ats erna mins ka de a nta let
i nra pporte rade proble m me d 19%. Vis ade
på nytta n av online-kommunikation mella n
ope ratöre r och kommunen. PICT: pos itiva
rapporter från polis en och minskde
l everans tider. Endas t vid 36% av
l everans e rna kunde be fintl iga la stzone r
a nvä ndas . Förhå llande efterfrå gan - ti llgå ng
på las tzoner: 112%.

Projekt inom kategorin som kombinerar infrastrukturåtgärder
med övriga åtgärdsområden

Analys & Strategi

Exempel på projekt i kategorin infrastruktur
Multi-use-lanes i Barcelona (2000 - pågående)

Beskrivning

Ett innovativt koncept inom kategorin infrastruktur i kombination med restriktioner är ”multi-use -lanes” som innebär att ett körfält på en gata används till
flera olika saker under olika tider på dygnet, t.ex. parkering under sen kväll, natt
och tidig morgon då människor oftast befinner sig hemma i sin bostad och är i
behov av en parkeringsplats, i rusningstrafik används filen istället för att underlätta för kollektivtrafiken och då är andra fordon förbjudna och under förmiddag
då de flesta godsleveranser sker dedikeras filen till lastning och lossning av
gods. Multi-use-lanes har prövats i Barcelona, där man hade stora problem med
att den privata bilismen i staden ökade allt mer och skapade problem för godsdistributionen. Där infördes ”multi-use lanes” på tre gator i centrala Barcelona
tillsammans med variabla informationsskyltar som visade vilken typ av trafik
som var tillåten under den specifika tiden. Tekniskt sett innebar det att skylten
visade om filen kunde utnyttjas av den allmänna trafiken eller om den var avsedd för parkering eller lastning/lossning av gods, samt under vilken tid det
gällde. 2

Resultat

Resultaten visar att systemet fungerar väl i praktiken och att cirkulationen för
godsfordon minskade och att restiden minskade med i genomsnitt 12-15 procent
för berörda sektioner, mycket beroende på att felparkeringar av både privata
fordon och godsfordon begränsades genom projektet. Även busschaufförer
kunde notera en bättre framkomlighet och mindre förseningar.3 Kostnaden för
att införa systemet var dock relativt dyrt, omkring en halv miljon euro per fil.
En stor och kanske något oväntad kostnad var polisens arbete för att se till att de
regler som gällde för körfälten följdes.

2
3

(2007-05-22) www.niches-transport.org, www.osmose-os.org
Miracles Projects (2006): Deliverable D4.2 Report on Evaluation Results
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ELP i Bordeaux4 (2003 - pågående)

Beskrivning

Ett annat innovativt koncept inom området infrastruktur är ELP projektet i Bordeaux. ELP står för ”Espace de Livrasion de Proximité” som ungefär betyder
närliggande distributionsområde. ELP är en allmän plats som reserverats enbart
för lastning och lossning av gods som ska till mottagare belägna i stadskärnan i
Bordeaux. ELP-zonen är ca 30 meter vid och kan hantera 3-5 bilar åt gången.
Projektet går ut på att varor som ska levereras till mottagare i stadskärnan körs
till en ELP-zon där de lastas om och levereras ut med hjälp av elektriska fordon,
cyklar eller till fots. ELP: n bemannas av två av 2 s.k. ”Voltigeurs” som kontrollerar zonen och assisterar vid expediering av gods. Området är öppet 24 timmar
om dygnet, men support av ”Voltigeurs” fås endast mellan kl. 09 och17 på vardagar och mellan kl. 09 och 11 på lördagar. Ett korttidslager finns i anknytning
till området, som kan utnyttjas vid behov.

Resultat

Projektet utvärderades efter 10 månader och man kom fram till att utnyttjandet
av ELP-zonen hade ökat markant, främst bland distributionsbilar och nationella
transportföretag. I genomsnitt gjordes 45 stopp per dag och under perioden hade
totalt 12 000 lådor levererats. Möjligheten att nyttja olika fordon och verktyg
för att leverera i stadskärnan var särskilt uppskattad5. Kostnaderna för de två
anställda ”Voltigeurs” visade sig dock vara betydligt högre än förväntat.

4
5

(2007-05-22): www.niches-transport.org
(2007-05-22): www.epommweb.org
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2.2

Restriktioner

Införande av nya eller förändring av befintliga regler och lagar som berör godstransporter i staden, så som tillträdesbegränsningar för tunga fordon, tidsfönster
för leveranser, tillstånd för nattdistribution, miljözoner, etc.
Totalt har 20 projekt identifierats där den enda eller ett av åtgärdsområdena har
varit restriktioner. I merparten av projekten har restriktioner varit den enda åtgärden (12st) därefter är restriktioner i kombination med åtgärder inom infrastruktur (4st) och fordon/trafikslag (2st) vanliga.

Figur 6: Projekt inom Restriktioner - Fördelade
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Syfte/mål

Til lgängl ighet
fotgä nga re , ga tumil jö
Undersöka
möjl i ghe te rna för
varudi stributi on unde r
kväl l /natt och
däri genom mi ns ka
mi ljöpåverkan,
e ffekti vi se ra
varul eve ra nse rna, öka
kapi tale ffekti viteten
och avl asta
varul eve ra nse r under
dage n.

Mi ns ka utsl äpp från
tunga fordon i
s ta dsområ de för a tt
möta
l uftkva li tets norme rna
i område t.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Projekt

Zone Access
Control (ZAC)
Pilotprojekt
kvällsdistributio
n Stockholms
innerstad
(Östermalm).

Miljözon i
Göteborg

Miljözon i
Stockholm

Miljözon i
Malmö

Miljözon i Lund

Period/ Startår

18

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Al la fordon med totalvi kt >3,5 ton til l åts
ti l lträ de til l zone n i 6 å r fr.o.m. den första
re gi stre ri ngen av fordonet, fordon med eurokl as s 2 el le r 3 til l åts i 8 år och euro-kl as s 4
och 5 ti l lå ts t.o.m. 2016 res pe ktive 2020.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

1996, utökad
zon. Stränga re
re gl er 2007

Le veransfordon ti ll åtna endas t vis sa
ti ds spa nn i Gaml a Stan
Di stri buti on mel l an kl 18-20 is tä ll et för
2005-2006
ti di ga re på dagen på Östermal m. Chaufförerna
gjorde s che man och tidsmi nskni ngen mättes.
Vi ss a data insa mla des me d hjäl p av
si mul eringar av dis tribution med bi l ar.

Åtgärd

Utsl äpp och bull er

Res ti de r i nsa mla de
från körjournal er:
körtid, di stans,
le ve ranstid.
Mil jöpå ve rkan
beräknades frå n
datat. Kva li ta ti va
data frå n works hop
med i nbl andade
aktörer, förare,
buti ksi nneha va re
och
logi stikans va ri ga på
före ta g.
Hur många som
följer re gl erna,
luftkval itet/uts lä pp.
Samhäl ls ekonomi:
kos tnade r och
nyttor, externa
effe kter. Bull er.

Data/mått

Stad

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Lund

Mal mö

Stockholm

Göteborg

Stockholm

Spani en Barcelona

Land

98% föl jer regle ri ngen. Luftkval iteten i
Sverige
innerstaden ha r förbättrats . Pa rti kl arna ha r
minskat me d 33 % för a ll a tunga fordon.
Sa mhäl l sekonomi: pos iti v effe kt på
sa mhäl l ets kos tnade r. Mindre trängse l.
Mil jö: Mindre uts l äpp a v CO, HC, NOx och PM
pga nya re fordonsfl otta . Mi ndre bull er.
Mindre utsl äpp uta nför zonen pga den
ge nerel lt nyare fordons fl otta . Äl dre fordon
trafi kerar la nds bygde n, där e xterna
kostnader ä r l ägre. Högre i ni ti al a kostna der
för åkarna pga kortare avskri vningsti der och
därmed lägre andrahandsvärde på
fordone n. Förbättra d li vs kval itet i zonen.

Si gnifikant mi nskni ng i ti d jä mfört med
di stri buti on unde r da gen. Mi ljöe ffekte rna
för varje fordon beräknas mi ns ka me d ci rka
20-25%. Lä ttare att l oss a pga fä rre fordon,
men fle r pa rkerade bil ar bl ockerar
la stzonerna . Buti ks innehavarnas
uppfa ttni ng om i dé n är mycket vi ktii g för
projekte ts utgång.

Resultat

Ingen objekti v utvä rderi ng
Li ten effekt på VOC, CO och CO2. Mes t
gjordes a v kommune n innan effe ktiv mot parti ke luts läpp. Bus sar och
e ll er efte r i nföra nde t
la stbi la r bi drar fortfa ra nde ti ll
luftpa rti kel utsl äpp och a ndra åtgä rder
mås te vidta s för att få ren l uft.
Övervakni ngen av zonen ha r i nte vari t
ti l lfrdss tä ll ande och därmed fungerar den
inte s å bra som den s kul le kunna.
Sa mma si tuation som i Ma lmö, me n
sa marbete ha r inle tts med pol is en för a tt
öka öve rvakni nge n.

Uppföljning

Körjournal er,
be rä kni ngar på
mi ljöpåve rkan uti från
de ssa . Workshops med
i nbl andade .

Mätmetod

Projekt inom kategorin som endast hanterar restriktioner
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Syfte/mål

Time windows/
slots

Undersöka
möjl ighe ten a tt
förbättra mijön i
Köpe nha mns
i nners ta d genom
e ffe ktivis e ring av varuoch
s e rvice tra ns porte n.
Optimeri ng a v
framkomlighe te n för
me dborgare och
kunder til l buti ke rna
och minska d
l uftförore ni ng. Syfte
me d att införa
mi ljözon i
Mi ddela lderbye n, på
l ång s ikt: ska pa e tt
områ de me d mindre
trängse l, tre vliga re
vi suel l mil jö och
mi ns kat anta l fordon.
LEZ London (low Frä mja a nvä nda ndet
emission zone) a v renare fordon för
a tt mins ka utsl äppe n i
s ta dsområ de n.

City Gods restriktioner på
fyllnadsgrad
samt miljözon

Projekt
1998 (frivil ligt
förs ök), 20022003 (21
må na de rs
obli ga toris kt
förs ök)

Period/ Startår

System för da gliga le vera nse r dä r a lla fordon
ha de ett tids spa nn vid e n öve re ns komme n tid
+/- 15 min för avs tå nd <200 km och +/- 30 min
för lä ngre a vs tå nd. Tids avvi ke ls er s ka
ra pporteras .

Endas t fordon s om uppfyl ler vis s a
2008
utsl äpps kra v har tillträde til l e tt "LEZ" områ de .
Områ dets utforming och krave n be s tämdes
efter e n noggra nn förs tudie. Nä s ta n he la
Gre a ter London tä cks in. Bila r och motorcykla r
be rörs e j.

Kommune n genomförde förs ök me d
certifie ring a v tra nsporter. I en zon
(Midde la lde rbyen) i ce ntrala Köpe nhamn
krävs certifikat för a tt få köra . Olika ce rifika t
med kra v på motorns å lde r och fordonens
genoms nittli ga fyllna dsgra d, vikt och lä ngd.
Ett ce rti fikat gav exklusi v rä tt till spe ciell a
la stzoner s om införts i s a mba nd me d
på budet. Under 1998-2000: frivilligt försök.

Åtgärd

Olika uts läpp,
anta let s jukda ga r,
anta l förlora de
livs år, a ntal förtida
döds fa ll, gra d av
efterl ydnad

Inge n till gä ngli g
informa tion om
regis trera de
pa ra metrar.
Ans ökninga rna om
certifika t
tills a mmans me d
tra fikrä kninga r 19992003 ge r e n bil d av
storl eks - och
ålde rs förde lni nge n
av fordon som
tra fikerar
Midde lal de rbye n.

Data/mått
Köpenha mns kommun
s toppade Ci ty Godsre gl eri ngen 31 oktobe r 2003,
pga a tt de t del s var för
enkel t/bil ligt a tt undgå
krave n genom att köpa
endags certifika t och de ls va r
de t för krångligt
adminis tra tivt för
kommune n att kontrolle ra
fyllna ds grade n.

Uppföljning

Land

Stad

I s ta rte n var de t s vå rt att få föra rna a tt
Norge
acce pte ra re glerna och ringa i n bå de
förse ni nga r och tidiga ankoms ter. När
sys te met hade acce ptera ts mä rktes många
förbä ttringar. Förs e ningar kunde förberedas
så a tt de inte le dde til l nya förse ni nga r i
nä s ta steg. Föra rna kunde lä tta re komma å t
leve ra ns platse n och på s å sä tt undvi ka
stres s och förse ninga r.

De t har uppska tta ts a tt uts lä ppen i Gre a ter Storbrita London
London minska r me d 1.4% för NOX, 1.3% för nnie n
NO2, 1.1% för PM10 och 1.4% för PM2.5 s amt
att LEZ-proje ktet s tå r för hä lfte n av de n
totala mins kningen a v PM10-uts lä pp och
10% av NO2-uts lä pps mins kni ngar.
Införa nde t a v LEZ upps ka tta s minska a ntale t
sjukdaga r me d runt 266,000 days (-12%),
antal et förlorade livs å r me d nä stan 2,600 (20%) och a ntale t förtida döds fa ll me d 45 (20%) och ha s tor inverka n på Londonbrona s
hä ls a. Kos tna de rna överstiger de
ekonomis ka vins te rna . I a pril 2008 vis ade
ini tial a da ta frå n förs ta fas e n av proje kte t
på e n tre nd mot näs ta n fulls tä ndig
anpa s sning a v be rörda fordon till krave n
och lovande gra der av "för-anpas s ning" hos
opera töre rna mot krave n i fas 2.

Inga uppnå dda re s ultat gä lla nde uts läpp
Da nmark Köpenha mn
ell er miljöfa ktore r. Rea ktione rna från
invå na re och företa g va r pos itiva. 80
tra ns portfirmor deltog e tt ha lvå r i de t
frivill iga försöket 1998-2000. Var femte
tra ns portör ändra de körmöns te r för att
uppfyl la kapacitets kra vet och näs ta n 90% a v
tra ns portöre rna tyckta att förs öket me d
förde l kunde göra s obliga toris kt. I det
obligatori ska förs öke t uppgav åts kill iga
tra ns portöre r ti ll City Gods se ktre tariat a tt
de p.g.a . försöket ha de optime rat s in
logis tik, til l fördel bå de för de m s jä lva och
stadsmi ljön. För det "bä s t" ce rtifi ka te t
uppgick fyllnadsgra den til l ca 70% me n de n
ge noms ni ttliga å lde rn på fordone n
på verka de s inte nämnvärt. Tra fikflödet av
fordon med vikt 1,5-18 ton mi ns kade nå got
efter proje kts tarten.

Resultat

Mä tning av efterl ydnad
av regle rna,
be räkninga r

Gra ns kni ng a v
ansökni ngar om
certi fikat,
trafikräkninga r.

Mätmetod
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Utes l uta l a s tbi la r s om
ors a ka r sta rk
föroreni ng frå n
centrum och
uppmuntra i nköp a v
en rena re genera ti on
l as tbi l a r el l er
i ns ta l l a ti on a v
s otfi l ter.

Styra s pri dni ngen a v
fra kttra fik i ti d (få ut
tung tra fi k ur s taden
under dagen) och rum
(mi ns ka tung trafi k i
vis s a områ den i
s ta den), mi ns ka och
på kri ti s ka pl a tser
s toppa tra ns i tfra kttra fik.
Leveranstidsspa Regl era
nn och
varudi s tri buti on i
fordonsrestriktio s ta den för a tt
ner i
gara ntera l i vs kva l i tet,
Nederländerna s äkerhet och trygghet
för begolkni ngen och
tra fi ken.

Sytem med
zoner med
restriktioner för
total vikt av
lastbilar

Projekt
Low emission
zone (LEZ) miljözon

Res trikti oner gä l l a nde tung tra fi k i ol i ka zoner
för a tt jä mna ut tra fikfl ödet under da gen och
undi ka tung tra fi k i vi s s a områ den. Sä rki l t
ti l l s tånd behövs för a tt köra i vi s s a zoner.
Åtgä rder för överva kni ng a v regl eri ngen.
Res trikti onerna gä l ler nu vikt. Zonerna s ka
utveckl a s , a ndra kri teri er gäl l de ti di ga re. Tota l
vi kt, mi ns ta svä ngra di e, utsl ä pps - och
bul l erda ta , ekonomis k effeti vi tet ska också
bea kta s i fra mti den.
Kommunen ha r vi kt- och s torl eks res tri kti oner
för fordon. Gäl l er höjd, bredd, l ä ngd, a xel tryck,
och vikt. Även res tri kti oner för l evera ns ti derna
i form a v ti dss pa nn - ti der och da gar då
l a s tbil s tra fi k ti l l å ts , na ttdi stri buti on.

Åtgärd
Period/ Startår
Ett områ de med kra v på Euro-kl a s sni ng,
pa rti kel fi l ter s a mt speci a l fordon (möjl i gt a tt
s öka di s pens) för a tt få ti l l trä de. Företa g ka n
s ubventi onera s för att i ns tal l era ett certi fi era t
fi l ter el l er för a tt köpa en Euro 5-bil ,
a l terna ti vt möjl i gheter ti l l ska ttea vdra g.

Kos tna der för
ha ndel n och
l i vs medel s bra ns che
n i Nederl ä nderna .
På verka n på
trä ngsel och
l everans ti der, s a mt
på s amhä l l et.

Data/mått
Kos tna d för
s a mhä l l et och
företag,
uts l ä pps mi ns kni nga
r.

Uppföljning
Stöd erhå l l et genom s mi dig
och gra dvi s introduceri ng av
LEZ, vil ket bes kri vs som en
fra mgå ngs faktor.
Mä rkni ngen a v utl ä nds ka
fordons mi l jökl a s s ni ng ä r ett
problem, myndi gheterna
utreder möjl iga l ös ni nga r.
Under ti den få r a l l a
utl ä nds ka fordon fritt
ti l l träde. Vans berörs ej
men stå r för 10% a v de total a
tra fi kuts l ä ppen - ri sk a tt
l a s tbil a r ers ätts a v des s a .
Arbete på gå r med att
å tgä rda det.
Ungern

Land
Nederl ä
nderna

Kä l la n ä r en s tudi e a v kostna der för och
Nederl ä
effekter a v å tgä rderna . Förfa tta rna
nderna
i frå ga s ä tter i nte anvä ndba rheten och
behovet a v ti ds regl eri ngar för s taden.
Unders ökningen vis a de ett behov a v a tt
ha rmoni s era de oli ka l oka l a ti dss pa nnen
och fordonsres tri kti onerna för a tt förbä ttra
effekterna . I nå gra fa l l medförde
res tri kti onerna enda s t ökni ng a v
tra ns porter, trä ngsel , kos tna der och uts lä pp.
Å a ndra s i da n ka n den vi suel l a mi l jön
förbä ttra s , l i ks om trä ngs el under vi s s a ti der
på dygnet.

Bes kri vs ej, s ys temet bes kri vs s om "vä l
fungera nde i a l l mänhet".

Resultat
Mi nks ni ng a v a ntal l a s tbil a r s om ors a kar
s ta rk föroreni ng i centrum och omgi vni nga r.
Upps ka tta de uts l äpps mi ns kni nga r a v LEZ:
· Gräns a v centrumzonen: 0.2 - 0.6 g/m³
· Gräns a v sta ds zon: 0.1 - 1.1 g/m³.
Kos tna der för företa g:
· Anpa s s ni ng/ers ättni ng av 6500 fordon: €69
mi l joner (ca €10,000 per fordon).
Kos tna der för kommunen:
· Ka meror: €0.5 - €0.8 mi l joner på 5 å r
· Trafi ks kyl ta r: 55-60 pl a tser
· Kommuni ka ti on: ca €10,000
· Ansökni nga r om engå ngsdi s pens er
Fä rre tra fi kol yckor och högre l i vs kva l i tet för
medborga re och i sta den.

Infört i 53%
av
kommunern
a

Buda pes t

Stad
Utrecht

Mätmetod

Analys & Strategi

Gods le ve ra nse r s våra
pga ökande
pri vatbi lis m, å tgärda
de tta

Förbä ttra kontroll a v
bil anvä ndning,
be grä ns a
bil anvä ndning a v e j
boe nde , förbä ttra
se rvi cenivå n för
pri orite ra d
anvä ndning t.ex.
varule ve ra ns e r.
Förbä ttra
pa rke rings möjlighe ter
i ha nde ls område n
Minska ne gativa
effekte r på
medborga rna s
livs kva lite t orsa ka de
av tung tra fik.
Ti llgä ngli ghe t

Multi use lane

Förbättrade
parkeringsmöjlighe
ter, "Green Area"
och lastzoner

Lastzoner
Nihonbashi

Lorry dedicated
routes

Syfte/mål

Projekt

Skilda ti de r för pa rkering av
dis tri butions fordon och priva tbila r. Sä rs klida
körvä ga r ha r utforma ts för le ve rans fordon
vil ka mås te tra fike ra områ det s amtidigt som
övervakning a v pa rke ring s kärps lä ngs de s sa
vä gar

Skapa obliga toris ka korridorer för tunga
gods fordon och be grä ns a tillgå ng til l
bos tads område n

Nya re gl er för gatupa rkering, la s tzoner
re s e rverade för la s tning/l os s ning e nda s t
vis s a ti de r och maxtid. komple tte ra s me d
ökad öve rva kni ng, s kylta r och regle ri ng av
la s tzone r. Förbättra l eve ra nspla ts e r och öka
a ntal et. Nya parke ri ngs la ga r me d ökade kra v
på la s tmöjli ghe te r i s a mba nd me d
ma rknade r/va ruhus os v

Olika a nvä nda re får e xklusi v ti llgå ng till yta n
på olika tide r av dygne t. Kommunice ra s mha
va ria bla , digital a s kylta r. T.e x. koll ektivtra fik,
gods le ve ra ns e r el ler pa rkering.
La s tning/l os s ning ma x 30 min

Åtgärd

2000?

2000

Period/ Startår

Til lgänglighe t för
le ve ra ns fordon,
oms ä ttning på
pa rkerings pla ts e r,
e ffe ktivi te t i
dis tributi one n

a nta l la s tzoner,
a nta l bortfors la de
fordon

Re stid, cirkula tion
a v godsfordon,
fe lpa rke ringar,
le ve ra ns tider (vil ket
på verka r bräns le och
pe rs ona lkostna der),
kos tnad för
polis ins ats er

Data/mått

Uppföljning

Land

Luxe mburg

Projekte t le dde ti ll att
Ja pa n
dis tributi ons fordone ns til lgänglighe t öka de
s a mtidigt s om oms ättninge n a v
pa rkeringspla ts e r öka de vilke t ökade
e ffekti vite te n i dis tributions trafiken.

Okla rt, begrä ns ni nga rna må s te omarbe ta s
nå got.

Öve r 2,500 fordon ha r bogs e ra ts bort på två Spa ni en
å r. Antal la s tzoner har öka t frå r 7100 år 2000
till 10400 år 2005.

Re s tids mins kning l ängs de berörda ga torna Spa ni en
me d 12-15%, mins kning av cirkula tion för
godsfordon. Minskning a v fel pa rke ringar,
bå de bil ar och gods tra ns porter. Mi ns kning
a v leve ra ns tid -> mins kning a v bräns le - och
dri fts kos tna der. Mi ns ka d trä ngs el och
mi ns ka t a nta l olyckor. Kos tar 0,5 milj
e uro/fil + polis ins atse r för a tt beva ka
e fterföl jning a v re gle rna.

Resultat

Tokyo

Brys se l

Ba rce lona

Ba rce lona

Stad

Koll på anta l
l as tpla ts e r och hur
många fordon som
bogs era ts bort.

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar restriktioner med
infrastruktur
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Syfte/mål

Period/ Startår

Sa marbete mella n Ba rcelona kommun,
Pilotprojekt
tra fi kdepa rtementet SVP och Mercadona
under 2003
(va rudis tributör och s tormarkna d). Fokus på
en s tor s torma rkna d (Merca dona ) och en
medel s tor (Condis ). Förs ök dä r la s tbi la r upp
till 40 ton till ä ts leverera direkt till buti kerna
på na tten i s tä ll et för a tt pa s s era en
di s tri buerings centra l . La s tbil a r och utrs utning
a npa s s a des för a tt mins ka bull er.

Åtgärd

Dublin Night
I dentifi era en
Detl jera d ana l ys a v levera ns möns ter och Distribution/
"l ogis ti kregim" och
proces s er och fordons konfigura tioner i
Noise reduction utformni ng s om ta la r Dublins inners tad.
för a nvä ndning av
urba n del ivery centres
och mer mi ljövänl iga
fordon, för en mer
hå ll bar l ös ni ng a v
gods levera ns er i
ga mla s ta n.
Progra mmets
utformni ng s tå r nä ra
erfa renheterna frå n
PI EK-programmet i
Nederlä nderna , s om
i nnehå ll er 10 punkter
för a tt mins ka bul ler i
s a mba nd med
l a s tning/l os s ni ng vi d
buti ker.
Unders ökningen i
Dublin s ka
kompl ettera PIEK.

Tyst
Förbä ttra
nattdistribution föruts ä ttninga rna för
l evera ns a v livs medel,
undvika
morgonträ ngs eln och
till s e medborga rna s
l ivs kva l itet. Mins ka d
trä ngs el och uts l äpp
frå n s topp-s ta rtkörni ng.

Projekt

En bul lerka rta över
s taden pres entera s
i bros chyren.

Anta l bil ar s om
behövs . Kos tna der
för företa gen.
Bull er.

Data/mått

Uppföljning

Land

Stad

Upps ka ttning: 2 na ttl iga turer i vecka n
Spa nien Ba rcel ona
ers ä tter 7 turer med mi ndre bil a r (va ns )
under da gti d. Ingen uppmä tt s ki llna d inuti
byggna der för ma xnivå erna för buller.
Merca dona upps ka tta r att få til lba ka
inves teringa rna på 3 å r, Condi s på 18
må na der. Ca 20 levera ns a dres s er i
Ba rcelona och lös ni ngen har s preds ti ll 137
s torma kna der i hela Spa ni en på 18
må na der. Kos tna ds mi ns kning för företa gen
genom anvä ndningen a v s törre fordon,
mi ns ka de körti der (1/3 a v ti den da gtid) och
fä rre kl a gomå l frå n invå na re. Stora teknis ka
fra ms teg, t.ex. en 40 tons la s tbi l gjordes mer
"tys t" under l os s ni ng.
Irla nd
Dubl in

Resultat

"Deta ljera d a na lys ",
okla rt hur

Bul lermä tninga r i
byggna der. Företa gens
ekonomis ka
berä kninga r.
Företa gens uppgifter
om a ntal kl a gomå l och
fordons behov.

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar restriktioner med
Fordon/Trafikslag
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Syfte/mål
Unders öka , utveckla
och va l idera e n
innova ti v IST-pl a ttform
och s tödja
s ervicemodell er för a tt
effektivi s era och
förbä ttra ha nteri ngen
a v gods di s tributi on
och logis tikproces s er
integrera t med eha ndel i urba na
områ den.

Åtgärd
Period/ Startår
e -DRUL - e-Commerce Ena ble d Dema nd
2002-2004
Res pons i ve Urba n Logi s tics . Demons tra ti on,
tes t och utvä rderi ng a v oli ka e-DRUL-lös ninga r
i tre s tä der i I ta l ien, Portuga l och
Nederl ä nderna . I Siena : bl.a . tes t a v ett I Tba s era t i nfra s trukturs ys tem för a tt s tödja eha ndel i inners ta den och höja fyll na ds gra den
i fordonen. Kra v för a tt få köra i s ta dskä rna n
på tota l vi kt, fyl lna ds gra d och fördefini era de
tids föns ter, ell er "gods ta xili cens ". Ti ll s tå nd
s köts via e-DRUL-tjä ns ten. Om fyl lna ds gra d för
l å g: gods et s a mla s ta s i mindre mi ljöfordon.
Även tjä ns t för pri va tpers one r ("Pa rk&Buy")
med upphä mtni ngs pl a ts er för s hoppingva ror i
a ns lutning til l pa rke ring uta nför s ta ds kä rna n.

Projekt
Forum for
citylogistik Aalborg

Syfte/mål
Ett gemens a mt
progra m för fra mti da
utveckl ing a v hå l lba ra
ci tyl ogi s ti klös ninga r med hä ns yn ti ll
tra fi ks ä kerhet,
luftföroreninga r,
bull er, fra mkoml ighet,
energiförbrukning,
trygghet, visuel l mil jö.

Åtgärd
Period/ Startår
Flera å tgä rder, t.e x. i nföra ndet a v la s tzoner,
Ra pport 2003
två pers oner i va rje bi l, byte a v körri ktni ng i
fotgä nga rzoner, koordinering a v
gods le vera ns er bla nd di s tributörerna ,
regl eri ng och ti llgå ngs begrä ns ni nga r
utveckla de för fotgä nga rzoner, införa nde a v en
gemens a m gods motta gnings centra l.

Infrastruktur + Restriktioner + Samordning/Samlastning/Centraler

Projekt
e-DRUL

Information + Restriktioner + Samordning/Samlastning/Centraler
Uppföljning

Data/mått
Uppföljning
Körti d, l a stni ngs tid,
fyll na ds gra d, typ a v
fordon, da ta
gä l la nde ka ra ktä ren
hos s ta ds områ det,
a nta l fotgä nga re,
a nta l buti ker.

Data/mått

Land
Ita li en

Stad
Siena

Resultat
Land
Stad
Fle ra fördela r med de fles ta å tgä rderna ,
Da nma rk Aa l borg
na ckdela r med vis s a , t.ex. a tt va ra två i
fordonet - l os s ni ngen gå r s na bba re men det
kompens era r inte för en extra lön.

Resultat
Utvä rdering skul le s ta rta 2005, men inge n
informa tion funnen om de tta , förutom a tt
"Pa rk&Buy" upps ka tta t a v a l lmä nhet och
buti ks ä ga re.

Mätmetod

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar restriktioner med
övriga åtgärdsområden
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Exempel på projekt inom kategorin Restriktioner
Nattdistribution i Barcelona (Pilotprojekt under 2003)

Beskrivning

Ett pilotprojekt för nattdistribution realiserades under 2003 genom ett samarbete
mellan Barcelona kommun, trafikdepartementet SVP och Mercadona, en stor
varudistributör i Spanien6. Projektet genomfördes på en huvudgata i centrala
Barcelona där varor levererades med större lastbilar (kapacitet upp till 40 ton)
mellan kl. 22-24 till en stor livsmedelsbutik. För att minimera de negativa effekterna av buller hade fordon och lastning/lossningsutrustning försetts med bullerreducerade utrustning och personalen var tillsagd att tala lågt och inte lyssna på
radio eller använda andra ljudkällor.

Resultat

Utvärderingen visade goda resultat; ljudmätningar gjorda av polisen visade att
ljudet från lastning och lossning klarade de krav som gällde. Maxvärdena vid
mätningarna varierade inte mer än 0,1 dB(A), vilket inte skulle påverka boende
i området särskilt mycket. Två leveranser per vecka nattetid med den här typen
av fordon visade sig kunna ersätta sju leveranser dagtid med mindre distributionsfordon (vans). Beräkningar visade att kostnaden för den extra utrustning
som fordonen måste utrustas med för att få köra på natten skulle återbetala sig
inom tre år.7 18 månader efter projektets avslut hade konceptet vuxit markant
och tillämpades på 137 platser runt om i Spanien.
8

Köpenhamn- restriktioner för godsfordon i centrum (Februari 2002oktober 2003)

Beskrivning

I Köpenhamn infördes ett försök för att minska fordonstrafiken i den gamla delen av staden. Det omfattade ett område på en kvadratkilometer med mycket
små och trånga gator och inkluderade bl.a. den populära gågatan Ströget. För att
köra i området behövde fordon under projektperioden ett särskilt certifikat. Det
fanns tre certifikat att välja mellan;

6

(2007-06-20): www.eltis.org
Miracles Projects (2006): Deliverable D4.2 Report on Evaluation Results, (2007-0522) www.osmos-os.org
8
City Ports Project (2005): City Ports Project Interim Report
7
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Grönt certifikat, där fordon > 2,5 ton behövde uppfylla kravet om
minst 60 procents fyllnadsgrad och en max 8 år gammal motor.
Fyllnadsgraden skulle rapporteras som ett genomsnitt av tre månader till kommunen genom anteckningar från chaufförerna. Fordon
med detta certifikat fick förutom tillstånd att köra i området även
tillgång till 26 attraktiva lastzoner i området.
Gult certifikat gavs till fordon som inte kunde uppnå det gröna certifikatets krav på fyllnadsgrad, men som vägde <3,5 ton, var < 6
meter långa och med en motor som inte äldre än från 1997. Detta
certifikat gav rätten att köra fritt i området men inte att använda sig
av lastzonerna.
Rött certifikat var ett endagscertifikat för fordon som inte uppfyllde
några krav alls.

Resultat

Efter försöket gjordes en utvärdering som bl.a. visade att fyllnadsgraden uppgick till ca 70 procent i fordonen med grönt certifikat, men att den genomsnittliga åldern på fordonen inte hade påverkats nämnvärt i försöket. Trafikflödet av
fordon mellan 2,5-18 ton minskade något efter starten av projektet, men sammantaget så ansågs inte projektet ha bidragit nämnvärt till att reducera emissionerna. Det uppstod också vissa problem i projektet, dels var det för enkelt och
billigt att undgå kraven genom att köpa ett rött certifikat om man körde sällan i
området och dels var det krångligt för kommunen att administrativt hantera kontrollen av fyllnadsgraden för fordon med grönt certifikat. Projektet lades därför
ner efter pilotprojektet.

Analys & Strategi
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2.3

Information

System för information om lastzoner, rutter, fordonspositioner, etc.
Information är den kategorin där det identifierats minst antal projekt, totalt 3
stycken. Alla projekt inom denna kategori har genomförts i kombination med en
eller flera åtgärder inom de övriga kategorierna.

Figur 7: Projekt inom Information - Fördelade
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Analys & Strategi

Syfte/mål
Mins ka frakttrafik och
tillhanda hå lla
grönare
logis tiklösning i
stadsområden.
Mins ka tomma
trans porte r.

Åtgärd
79 fri villiga företa g de ltog. 28 e lektris ka vans,
s om använde s koope rativt, fanns a tt tillgå på
olika pa rkeri ngspla ts er. Hä mtas upp, används
för att köra ut varor och lä mna s på va lfri
parke rings plats . Bi larna utrus tade med olika
informati onss yte m. Företa gen kan s e var varje
bil finns , få hjä lp med bäs ta rutt osv.

Syfte/mål
Unde rsöka, utve ckla
och val ide ra en
innova tiv I ST-plattform
och s tödja
se rvice modelle r för att
effe ktivis era och
förbä ttra ha nteringen
av gods di stribution
och logi sti kproce s se r
inte grerat me d eha ndel i urba na
områ de n.

Projekt
Loading/
Unloading
Active Guide +
PICT

Syfte/mål
Del a v Ba rcel ona
kommuns "Mobility
Pa ct" (1998) s om
inklude rar ett må l a tt
uppnå en e ffektiv och
välordnad gods - och
varuproduktion i
staden.

Information + Infrastruktur

Projekt
e-DRUL

Åtgärd
Period/ Startår
En we b-bas e rad guide med informa tion om
Mi racle s 2002la s tzoner - l äge och belä ggnings grad - i
2006
pilotförsöket. Inkl udera r e tt s ys te m för att ta
e mot och la gra regis tre ringa r från använda rna.
Pa rall ellt med gui de n, i s a mma område,
införde s s pe ciell a tillfä lliga la stzone r (PICT) i
a ns lutni ng ti ll före tag, för användning en
begrä ns a d tids pe riod (2 timma r), skylta de och
begrä ns a de för inne ha vare a v til lstånd.

Uppföljning

Data/mått
Uppföljning
Le vera nsti de r,
pol isi ns atse r, antal
regis tre ringa r, a ntal
i nra pportera de
proble m,
förhåll ande mel lan
tillgång och
e fte rfrå ga n på
l as tzoner,
a nvä ndni ng a
befintl iga la s tzoner.

Data/mått

Period/ Startår
Data/mått
Uppföljning
de c 99 - ma rs 00 2 fråge formulär
s kickades ut,
s va rsfrekvens >90%.
Var bi len lä mna de s ,
transports ätt
till/frå n pa rkering,
nöjdhet med bilen,
res tider,
betalnings vilja, mm

Åtgärd
Period/ Startår
e -DRUL - e-Commerce Ena bl ed De mand
2002-2004
Res ponsi ve Urba n Logis tics . Demons tra tion,
te s t och utvä rde ring av olika e -DRUL-lösninga r
i tre s täder i Itali en, Portuga l och
Nederlä nde rna . I Siena: bl.a . tes t a v e tt ITbas e rat infras trukturs ys tem för att s tödja e hande l i inne rs taden och höja fyllnadsgra de n i
fordonen. Kra v för a tt få köra i s ta ds kärnan på
tota lvikt, fyllna ds gra d och förde fini era de
ti ds föns ter, e lle r "gods taxil icens". Tills tå nd
s köts vi a e-DRUL-tjäns ten. Om fyll na ds grad för
lå g: gods et s amla s tas i mindre miljöfordon.
Även tjänst för privatpe rs oner ("Pa rk&Buy")
me d upphämtnings pl ats er för s hoppingva ror i
a ns lutni ng ti ll parke ring uta nför s ta ds kärnan.

Information + Restriktioner + Samordning/Samlastning/Centraler

Projekt
Osaka electric
vans

Information + Fordon/Trafikslag

Land
Ital ien

Resultat
Land
Nä s tan 1800 regis treringa r på 17 ve ckors
Spanie n
förs ök s om använde s för att hitta de me s t
fre kvent a nvä nda l as tplats e rna och tide r på
dygnet. Riktade ins atse r från polis e n mot
tre a v des s a. Vid 553 av leve rans tillfä lle na
drabba de s tra ns portörerna a v problem.
Efte r insa ts erna mins kade anta let
inrapporte rade probl em me d 19%. Vi sa de
på nytta n av onl ine -kommunikation mel lan
ope ratöre r och kommune n. PICT: pos iti va
ra pporter från poli se n och minskde
le vera ns tider. Enda st vid 36% av
le vera ns e rna kunde befi ntli ga la s tzoner
a nvä ndas . Förhå lla nde efte rfrå gan - tillgång
på l as tzoner: 112%.

Resultat
Utvä rdering s kulle s ta rta 2005, me n inge n
informa tion funne n om detta, förutom a tt
"Park&Buy" upps katta t av a llmä nhet och
butiks äga re.

Resultat
Land
Systemet fungerade bra utan a llvarliga
Japan
problem. 24% av använda rna lä mna de bile n
på e n anna n pla ts ä n dä r de hä mtade de n
och tog s ig til lba ka på anna t s ä tt, tex
koll ektivt. De fle s ta var inte beredda a tt
beta la så mycket för tjänste n att det skulle
motsva ra kos tna de rna. 33% av frekve nta
a nvä ndare (>4 ggr) uppga v a tt de fick e n
minska d res tid.

Mätmetod

Mätmetod
2 frågeformulär till
delta gande företag.

Stad
Mätmetod
Ba rce lona Spa ra anta l re gistreri ngar
i guiden. Obs erva tione r i
området. Rapporte r frå n
polis e n om i ns ats e r.

Stad
Siena

Stad
Os a ka

Projekt inom kategorin Information
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Exempel på projekt i kategorin Information
L/U Active Guide9

Exakt när projektet gjordes framgår inte av det funna materialet, men det genomfördes inom ramen för EU-projektet Miracles som pågick mellan 20022006.

Beskrivning

Barcelona testade under 17 veckor ett webbaserat informationssystem som gav
information om läge och tillgänglighet av lastzoner och inrapporterade problem
i trafiken. Försöket gjordes i ett avgränsat område som omfattade en halv
kvadratkilometer och som innehöll 230 lastzoner med leveransavstånd < 25 m
till 1085 butiker. Projektet gick ut på att 8 stora snabbköp och 3 distributionsföretag utbytte information via webben med kommunen. Kommunen tillhandahöll
sedan aggregerad information till transportörerna för att de skulle kunna planera
sin distribution och undvika ”hot spots”, d.v.s. platser som under särskilda tider
har stora begränsningar i framkomligheten samt att möjliggöra för myndigheterna att vidta åtgärder där problemen är som störst.

Resultat

Pilotstudien visade att vid endast 36 procent av leveranserna kunde distributionsfordonen använda sig av de befintliga lastzonerna. Genom observationer i
pilotområdet kunde förhållandet mellan efterfrågan och tillgång på lastzoner
fastslås till 112 procent. Den detaljerade informationen om leveransproblem via
webben visade att transportörerna drabbades av problem vid 553 av 1772 leveranstillfällen under pilotstudien. Olika former av åtgärder vidtogs av myndigheterna vid tre s.k. ”hot spots” där särskilt mycket problem hade rapporterats in.
Det resulterade i att antalet inrapporterade problem minskade med 19 procent,
vilket tyder på att kortvariga framkomlighetsproblem kan reduceras genom riktade åtgärder.
e-DRUL i Siena10 (2002-2004)

Beskrivning

e-DRUL står för ”e-Commerce Enabled Demand Responsive Urban Logistics”
och var ett EU projekt som pågick mellan 2002-2004 och koordinerades av
9

Miracles Projects (2006): Deliverable D4.2 Report on Evaluation Results
(2007-06-14): www.edrul.org

10
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Mobilitetsenheten på kommunen i Siena, Italien. Det övergripande syftet var att
undersöka, utveckla och validera en innovativ IST plattform och stödja servicemodeller för att effektivisera och förbättra hanteringen av godsdistribution
och logistikprocesser integrerat med e-handel i urbana områden. Olika e-DRUL
lösningar har demonstrerats, testats och utvärderats på olika nivåer i tre städer i
Italien, Portugal och Nederländerna 11. I Siena i Italien har bl. a. ett IT-baserat
infrastruktursystem för att stödja e-handel inom innerstaden och för att höja
fyllnadsgraden i fordonen testats12. Projektet innebar att för att få tillåtelse att
köra i den historiska stadskärnan krävdes antingen att:
1. Fordonen möter särskilda krav om totalvikt <3,5 ton, fyllnadsgrad >60
procent och fördefinierade tidsfönster
2. Eller att transportörer för citydistribution hade en ”godstaxi licens”
e-DRUL tjänsten går ut på att långväga transportörer bokar och förhandlar om
tillåtelse att få vistas i zonen med e-DRUL: s logistiska central. Bokningen görs
via en telefoncentral eller direkt på plats på e-DRUL: s centralen. Tillstånd ges
endast till fordon som uppfyller ovan nämnda krav. 13 Uppfylls inte kravet om en
fyllnadsgrad på minst 60 procent körs godset till en samlastningsterminal där
det sedan körs ut i mindre miljöanpassade distributionsfordon14. Tillstånd ges i
form av ett certifikat som visar hur länge fordonet får vistas i zonen, var fordonet ska köra in respektive ut ur zonen, vilka varumottagare som ska besökas
samt vilken rutt fordonet får lov att köra. Det går även att boka särskilda lastzoner. Ett s.k ”Park & Buy” system har också implementerats inom ramen för eDRUL i Siena. Då förbud även råder för personbilstrafik i stadskärnan kan det
vara svårt för besökare och turister att shoppa större saker. Projektet går ut på
att besökande i staden kan gå och shoppa och sedan hämta sina varor på vissa
särskilda upphämtningsplatser i anslutning till parkeringshusen utanför stadskärnan. Bokning och leverans av varor organiseras av den butik där sakerna
köps.15

Resultat

Utvärderingen av e-DRUL projektet skulle starta 2005, men det går inte att
finna några dokument eller annan information om vilka resultat som har uppnåtts förutom att ”Park & Buy” systemet i Siena har varit uppskattat både bland

11

(2007-06-14): www.edrul.org
TFK Rapport 2006:5: Analys av miljöstrategiska logistikprojekt
13
(2007-06-14): www.edrul.org
14
(2007-06-14): http://www.innovations-report.com
15
(2007-06-14): www.edrul.org
12
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allmänhet och butiksägare eftersom det löser ett tillgänglighetsproblem för båda
parter samt skapar en ny tjänst för butikerna att erbjuda sina kunder 16.

2.4

Fordon/Trafikslag

Åtgärder för att anpassa fordon till särskilda förhållanden, omställning till miljöfordon eller mer effektiva fordon. Det kan röra sig om eldrivna fordon eller
biogasfordon, men det kan även handla om att anpassa fordonens storlek efter
behov på ett bättre sätt, överföring av gods till andra trafikslag (t.ex. lastbil till
tåg), etc. Totalt har det identifierats tio projekt inom kategorin Fordon/Trafikslag varav tre har genomförts med enbart Fordon/Trafikslag som enskilt åtgärdsområde, tre har genomförts i kombination med samordning/samlastning/centraler och två med restriktioner.

Figur 8: Projekt inom Fordon/Trafikslag - Fördelade

16

(2007-06-14): http://www.innovations-report.com
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Kommunen införde el drivna fordon 2000
i kommuna l verks a mhet och
s ervicea rbete. De nya fordonen
fina ns i era des till 65% a v
mil jödepa rtementet. Tre dela r: (1)
kommunens interna a ktivi teter,
offentl ig tra ns port och
a vfa ll s hä mtning - (2) hemtjä ns t och
til l utlå n för rekrea tions a ktivi teter
för ä ldre och ha ndi ka ppa de - (3)
uthyrni ng till priva ta
gods di s tributörer, beta l a r enda s t
drivmedels kos tna den. Få r köra i
den a vgrä ns a de centra la
tra fikzonen, pa rkera gra ti s dä r.

1998-2002

Period/ Startår

Elektriska
distributionsfordon
i Reggio Emilia

I nföra eldrivna fordon. Tre priva ta
tra ns portörer med i förs öket, s ju
fordon s kulle erä tta s med el dri vna
va ns .

Åtgärd

Hus hå l ls a vfa ll tra ns portera s med
prå m ti ll förbrä nnings ugnen. Tota l
mä ngd mots vara nde 300 prå ma r per
å r. Flodtra ns port fungera r under
s törs ta delen a v å ret men beror på
flödet i fl oden. Vi d hög va ttennivå
och övers vä mni nga r, s peci ellt på
vintern, ka n tra fi ken vara omöjl ig
och/ell er förbjuden.

Reducera emis s i onerna

ELCIDIS - Electric
Vehicle City
Distribution
System

Inlandsvattentrans Mins ka a vfa lls tra ns porter
port av
med l a s tbi l i regionen
hushållsavfall

Syfte/mål

Projekt

Anta l ers a tta fordon, körd
s trä cka per å r, mins ka d
mä ngd uts lä ppt koldi oxid.

Anta l ers a tta l a s tbil a r,
s pa ra t brä ns le

Nöjdhet hos cha ufförer och
tra ns portpla nera re.

Data/mått

Ytterl iga re
s a ts ninga r inom
områ det el-fordon
ha r gjorts efter
2003.

Uppföljning

Land

Stad

Utvärderi ng 2004, goda res ul ta t. Del (1): I ta li en
76/129 fordon ers a tta , mots va ra r 60 000
mil/å r vil ket ger -60 ton CO2/å r. (2):
45/45 fordon ers a tta , 100 000 mil/å r, 100 ton CO2/å r. (3): 22 ti ll gä ngli ga
fordon, 23 500 mil /å r, -23 ton CO2/å r.

· Va rje prå m mots va ra r 40 s opbil a r. Den Bel gien
va ttenburna tra ns porten ger ett mi ns ka t
a nta l l a s tbil a r i regionen, och
mins kning a v uts l äpp a v föroreninga r
och buller.
· Prå mtra ns port dra r mindre brä ns l e per
ton a vfa l l ä n l a s tbil s tra ns port. Ett
genoms nittlig i nl a nds fa rtyg dra r 4-7
gå nger mindre brä ns le per
tonki lometer ä n l a s tbil a r. Exempel:
Med 5 liter brä ns le ka n ett s kepp
tra ns portera ett ton 500 km. Ett tå g
kl a ra r 333 km, en la s tbi l 100 km.
Mins kning a v trängs el och tra fi k vilket
ocks å mi ns ka r olyckorna .
Reggio
Emi li a

Li ege

Den förs ta bil en l everera des i a pril
Nederl ä n Rotterda m
2001 efter problem med levera ns av
derna
ba tterier, res tera nde s ex fordon under
må na derna dä rpå . Bå de cha ufförer och
tra ns portpl a nera re nöjda med
pres ta nda n nä r fordonen vä l fungera de.
Kort förs öks period med fordon i bruk utvä rderi ngs ma teria l s a kna s ti ll s tor
del.

Resultat

Uppgi fter om prå ma rs och
la s tbi la rs ka pa ci tet och
brä ns leförbrukni ng. Sta tis ti k
om tra ns portera de mä ngder,
berä kninga r uti frå n detta .

Mätmetod

Projekt inom kategorin som endast hanterar
Fordon/Trafikslag
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La petite Reine

Flyta nde dis tributions centra l s om
rör s i g runt i Ams terda m i
ka na lerna . Bå ten kommuni cera r
med cykelkuri rer s om s erva r
i nners ta de n.
Tes ta ett a lterna tiv til l
Anvä ndni ng a v cykl a r och en
2003
motorfordon för s lutlevera ns s a mdi s tri buti ons cen tra l för
(s i s ta ki lometern) a v gods
s lutlevera ns a v gods i centra la
och mi ns ka på verka n a v
d ela r a v Pa ris (de 4 centra la
fra kttra fik i s ta den för a tt
a rondi s s emente n, s ena re utöka t
mi ns ka trä ngs el och
til l hel a s ta den). Trehjul inga r me d
föroreni nga r.
e lhjä lp. Tjä ns t för tra ns portörer s om
DHL, Chronopos t mfl , di s tributöre r
och ha ndla re. 3 typer a v tjä ns ter:
- Ad hoc-l evera ns er frå n företa g
h em ti ll kunden
- Föra re och cyke l ti ll ä gna de ett
före ta g för levera ns er til l kund
- Sa ml a s tning och s l utl evera ns a v
gods in ti ll Pa ris (utnyttja nde a v en
s a mdi s tri buti ons cen tra l i Pa ri s
centrum erbju den a v Ma i ri e de Pa ris
til l en lå g hyra )
Produkter: bl.a . l ivs med el, bl ommor,
p a ket, mm

Flytande
distributionscentra
l - vattentransport

Åtgärd
Period/ Startår
Två lös n inga r: frä ms t
s a mdi s tri buti on a v gods och pa ket,
d ä refter a tt utföra l evera ns erna
med ele ktris ka fordon.

Syfte/mål
Optimera gods levera ns er i
s ta dens centrum. I börja n a v
p rojekte t va r s i tua tione n
p robl ema tis k i områ det. Må l :
a nvä nda levera ns utrymme
b ä ttre, förbä ttra å tl ydna d a v
tra fikregl er, mi ns ka trä ngs el
och uts l ä pp, vis a på
e ffe kti vi teten hos el ektris ka
ford on och ra ti ona l is era
gods di s tributionen i s ta den.

Projekt
Samdistribution i
La Rochelle

Mil jömä s s iga och
fina ns iel la må tt

Anta let b ila r s om ka n
ers ä tta s mh a l ös ni ngen och
i mpl ika ti onerna för uts l ä pp
och brä ns l e

Data/mått
Uppföljning
Må let för
gen oms trömni ngen, ba s era t
på pre limi nä r
unders ökni ng, ä r 600
pa ket/da g med 6 pa ket per
kun d och da g.
Genoms ni ttli gt pa ket: 12 kg,
<1 m3, 83% l ivs medel .

Ned erl ä n Ams terda m DHL:s uppgi fter om a nta l
d erna
ers a tta va ns . Berä kninga r
utifrå n det.

Land
Stad
Mätmetod
Fra nkrike La Rochell e

Projektet ha r få tt mycket s töd och
Fra nkrike Pa ri s
kommunen a nvä nder tjä ns ten. Anvä nds
mes t för pa ketleve ra ns er och i des s a
fa ll ha r den medfört en mi ns kn ing i
l a s tbi ls a nvä nda nde. Förs öket ha r
utöka ts frå n 7 ti ll 19 cykl a r.

10 DHL va ns kun der ers ä tta s vil ket
s pa ra r 12000 li ter di es el va rje å r.

Resultat
Dyrt för s a mhä ll et.

Projekt inom kategorin som kombinerar fordon/trafikslag med
samordning/samlastning/centraler
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Syfte/mål

Analys & Strategi
Period/ Startår

Sa ma rbete mel la n Ba rcel ona kommun,
Pil otprojekt
tra fikdepa rtementet SVP och Merca dona
under 2003
(va rudis tri butör och s torma rkna d). Fokus på
en s tor s torma rkna d (Merca dona ) och en
medel s tor (Condis ). Förs ök dä r l a s tbi la r upp
til l 40 ton ti llä ts leverera direkt ti ll buti kerna
på na tten is tä llet för a tt pa s s era en
dis tribuerings centra l. La s tbi la r och utrs utni ng
a npa s s a des för a tt mins ka bul ler.

Åtgärd

Dublin Night
Identifiera en
Detljera d a na lys a v l evera ns möns ter och Distribution/
"l ogis tikregim" och
proces s er och fordons konfigura ti oner i
Noise reduction utformning s om ta la r Dubl ins inners ta d.
för a nvä ndning a v
urba n deli very centres
och mer mil jövä nli ga
fordon, för en mer
hå ll ba r lös ni ng a v
gods l evera ns er i
ga mla s ta n.
Progra mmets
utformning s tå r nä ra
erfa renheterna frå n
PI EK-progra mme t i
Nederl ä nderna , s om
innehå l ler 10 punkter
för a tt mi ns ka bull er i
s a mba nd med
la s tning/los s ning vi d
buti ker.
Unders ökningen i
Dubli n s ka
komplettera PI EK.

Tyst
Förbä ttra
nattdistribution föruts ä ttni nga rna för
levera ns a v li vs medel,
undvi ka
morgonträ ngs el n och
ti ll s e medborga rna s
li vs kva li tet. Mi ns ka d
trä ngs el och uts lä pp
frå n s topp-s ta rtkörning.

Projekt

En bull erka rta över
s ta den pres entera s
i bros chyren.

Anta l bila r s om
behövs . Kos tna der
för företa gen.
Bul ler.

Data/mått

Uppföljning

Land

Stad

Upps ka ttni ng: 2 na ttliga turer i vecka n
Spa ni en Ba rcelona
ers ä tter 7 turer med mindre bi la r (va ns )
under da gtid. I ngen uppmä tt s kil lna d inuti
byggna der för ma xni vå erna för bul ler.
Merca dona upps ka tta r a tt få ti llba ka
i nves teringa rna på 3 å r, Condis på 18
må na der. Ca 20 levera ns a dres s er i
Ba rcelona och lös ni ngen ha r s preds ti ll 137
s torma kna der i hela Spa ni en på 18
må na der. Kos tna ds mins kning för företa gen
genom a nvä ndningen a v s törre fordon,
mins ka de körti der (1/3 a v ti den da gtid) och
fä rre kl a gomå l frå n invå na re. Stora tekni s ka
fra ms teg, t.ex. en 40 tons la s tbil gjordes mer
"tys t" under los s ni ng.
Irla nd
Dubli n

Resultat

"Deta ljera d a na lys ",
okl a rt hur

Bul lermä tni nga r i
byggna der. Företa gens
ekonomis ka
berä kninga r.
Företa gens uppgi fter
om a nta l kla gomå l och
fordons behov.

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar fordon/trafikslag med
restriktioner
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Mins ka fra kttra fik och
till ha nda hå ll a
grönare
l ogis ti klös ning i
s ta ds områ den.
Mins ka tomma
tra ns porter.

Osaka electric
vans

Syfte/mål

City Cargo - City Mins ka nega tiv
train
på verka n på miljön.

Projekt

Fordon/Trafikslag + Infrastruktur

Syfte/mål

Projekt

Fordon/Trafikslag + Information

Exis tera nde s på rvagns nä t s kull e a nvä nda s till
gods levera ns er inom s ta den.
Specia ls på rva gna r för gods et och el fordon s om
möter upp i centrum för den s is ta delen a v
trans porten. Ett företa g s ta rta des och fi ck ett
exklus i vt kontra kt på a tt ha ens amrä tt till a tt
a nvä nda s på ren i tio å r.

Åtgärd

79 fri vill iga företa g deltog. 28 elektris ka va ns ,
s om a nvä ndes koopera tivt, fa nns a tt til lgå på
olika pa rkeri ngs pla ts er. Hä mta s upp, a nvä nds
för a tt köra ut va ror och l ämna s på va lfri
pa rkeri ngs pl a ts . Bil a rna utrus ta de med oli ka
informa ti ons s ytem. Företa gen ka n s e va r va rje
bil fi nns , få hjä lp med bä s ta rutt os v.

Åtgärd

Data/mått

Period/ Startår
Upps ka ttning av
kos tna d och
ers ä ttni ng a v
la s tbi la r, nya jobb,
å rli ga bes pa ringa r
för s a mhä ll et. Mer
deta ljera d
berä kning a v CO2mins kni ng. Mer
kva li ta tiva effekter
upps ka tta de,
mins kni ng a v
tra fikolyckor, öka d
vä gs ä kerhet, öka d
til lgä ngli ghet till
s ta dens centrum

Data/mått

dec 99 - ma rs 00 2 frå geformulä r
s kicka des ut,
s va rs frekvens >90%.
Var bi len l ämna des ,
tra ns ports ä tt
til l/frå n pa rkering,
nöjdhet med bil en,
res ti der,
beta lnings vi lja , mm

Period/ Startår

Pla nera t a tt ta s i dri ft i
början a v 2008. Men
företa gen gick ba nkrupt bl.a .
p.g.a . a tt inves terings kos tna derna va r för höga ,
fi nans kris en, företa get och
loka la myndi gheter ha de
oli ka å s ikter. Företaget
s kull e ha behövt inves ter i
fl er s på r. Lös ningen va r
ka ns ke i nte s å effektiv s om
ma n trodde. Enli gt ol ika
internets idor la des projektet
ner efters om det inte s å gs
s om li vs kra ftigt.

Uppföljning

Uppföljning

Land

Land

Stad

Os aka

Stad

Fyra veckors förs öks period vis a de i nte på
Nederl än Ams terda
nå gra s tora problem eller hinder i
derna
m
intera ktionen med koll ektivtra fiks på rva gna rna . På vis s a pla ts er tog
koll ektivtra fi ken (s på rva gnarna ) nå got
lä ngre ti d. i niti a la kos tna der en na ckdel
(150-200 mil j euro). De å rl iga bes pa ri nga rna
upps ka tta des til l 125 mi lj euro.
Upps ka ttnings vi s 1200 nya jobb, lä gre
kos tna der för vä gunderhå ll, mins kning a v
uts l äpp, mins kning a v bull er, öka d
vä gs ä kerhet, minks ning a v ol yckor,
förbä ttra d luftkva litet.

Resultat

Sys temet fungera de bra uta n a l lva rl iga
Ja pan
problem. 24% a v a nvä nda rna lä mna de bil en
på en a nna n pl a ts ä n dä r de hämta de den
och tog s i g till ba ka på a nna t s ätt, tex
koll ektivt. De fl es ta var i nte beredda a tt
beta la s å mycket för tjä ns ten a tt det s kull e
mots va ra kos tna derna. 33% a v frekventa
a nvä ndare (>4 ggr) uppga v a tt de fick en
mi ns ka d res tid.

Resultat

Mätmetod

2 frå geformul ä r til l
del ta ga nde företa g.

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar fordon/trafikslag med
övriga åtgärdsområden
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Exempel på projekt i kategorin Fordon/Trafikslag
Elektriska distributionsfordon i Reggio Emilia, Italien17 (2000-pågående)

Beskrivning

I Reggio Emilia startade kommunen ett projekt år 2000 med att införa eldrivnafordon i den kommunala verksamheten och servicearbetet. Projektet delades
upp och implementerades i tre delar;
Introduktion av elektriska fordon i den kommunala servicen
Det innebar att kommunen enbart upphandlade eldrivna fordon som
nu används till kommunens interna aktiviteter, offentlig transportering och avfallshämtning.
Introduktion av elektriska fordon i hemtjänsten
Hemtjänsten i Reggio Emilia bytte ut de traditionella fordonen till
eldrivna bilar som används vid besök hos äldre och handikappade
personer. Samma bilar kan även användas gratis vid vissa tillfällen
av frivilliga som vill ta med äldre eller handikappade på rekreationsaktiviteter.
Långtidshyra av elektriska fordon
Privata aktörer som distribuerar gods till de centrala delarna av
Reggio Emilia kan hyra el-fordon av kommunen utan någon extra
kostnad utöver drivmedelskostnaden. Fordonen tillåts även köra i
den avgränsade centrala trafikzonen och parkera gratis där.
De nya fordonen i de tre delprojekten finansierades till 65 procent av det italienska miljödepartementet.

Resultat

Projektet utvärderades under 2004 med goda resultat. För den kommunala servicen hade 76 av de 129 fordonen ersatts med el-fordon, vilket motsvarar
knappt 60 000 mil per år och 60 ton minskade koldioxidutsläpp. När det gäller
hemtjänsten resulterade projektet i 45 elektriska fordon, vilket utgör 100 procent av fordonsflottan, 100 000 körda mil per år och därmed en utsläppsbespa-

17

(2007-05-25): www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=1254&lang1=en
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ring av 100 ton koldioxid. För de privata aktörerna finns 22 tillgängliga elektriska fordon, som körts 23 500 mil per år, vilket har sparat 23 ton koldioxid.
År 2003 fick Reggio Emilia ta emot priset ”Globale E-Visionary Award” från
WEVA – ”World Electric Vehicle Association” för den bästa elektriska staden i
Europa. Ytterligare satsningar inom området el-fordon har gjorts efter 2003.

ELCIDIS - Electric Vehicle City Distribution System18 (1998-2002)

Beskrivning

Rotterdam i Holland har omkring 600 000 invånare och har en av Europas
största hamnar där stora mängder gods hanteras. Där har ett antal olika åtgärder
för att effektivisera godstrafiken genomförts, bl.a. med UDC – Urban Distribution Centers och intermodala transportsystem. För att ytterligare reducera emissionerna var ett alternativ renare och tystare fordon. Eldrivna fordon är i jämförelse med dieseldrivna fordon rena och passar för korta transporter med många
stopp, vilket väl överensstämmer med urban distribution. Ett försök med tre privata transportörer startade 1998, vilket innebar att sju fordon skulle ersättas med
eldrivna vans.

Resultat

Efter de första två årens problem med leveranser av batterier till de beställda
Mercedes Sprint Vans levererades den första bilen i april 2001. Ytterligare sex
fordon levererades enligt avtal efterkommande månader. Från januari 2002 hade
alla sju fordonen använts av de berörda företagen. När fordonen väl fungerade
var både chaufförer och transportplanerare väldigt nöjda med prestandan hos
fordonen och man såg en stor potential i att använda eldrivna fordon inom distributionstrafiken. 19 Olyckligtvis var det dock mycket tekniska problem och en
utveckling av fordonen är avgörande för att öka användningen i framtiden. På
grund av den korta försöksperioden som fordonen faktiskt var i bruk saknades
till stor del utvärderingsmaterial. Det beslutades dock att inkludera projektet
inom ramen för EU-projektet Tellus, där meningen var att den ursprungliga
testperioden skulle realiseras med start i februari 2005, men efter diskussioner
mellan inblandade parter och utvecklingen av den nya hybridtekniken omvärderades beslutet och en annan inriktning av arbetet skulle fortsätta inom Tellus. 20

18

www.elcidis.org
: www.elcidis.org
20
(2007-06-13): http://civitas-initiative.org
19
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2.5

Samordning/Samlastning/Centraler

Införande av samdistributionscentraler, koordinerade beställningar, uthämtningsställen för hemleveranser, etc.
Samordning av gods innebär att gods från olika avsändare och oftast till olika
mottagare lastas på samma fordon. Mottagarna får därmed gods från flera leverantörer vid samma leveranstillfälle. Det vanligaste sättet att samlasta varor är
via omlastning på terminal. Samordning/Samlastning/Centraler är den kategori
med i särklass flest identifierade projekt.
Totalt har det identifierats 47 projekt inom kategorin samordning/samlastning/centraler. Merparten av dessa (41st) är projekt som endast bedrivits utifrån denna kategori medan hälften av de som genomförts i kombination med åtgärder inom övriga kategorier har kombinationen samordning/samlastning/centraler och fordon/trafikslag.

Figur 9: Projekt inom Samordning/samlastning/Centraler - Fördelade
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Syfte/mål
I förs ta hand a tt
på verka atti tyder och
ta nkes ä tt för a tt i
förl ä ngningen påverka
företa gens beteende
för a tt nå ett
l å ngs ikti gt hål l bart
trans ports ys tem och
göra dem
uppmä rks a mma på s i n
roll i tra ns portkedja n
s a mt vi l ka kra v och
öns kemål de ka n
s tä l la på s i na
l everantörer om hur de
vil l a tt produkterna
s ka l everera s . Mi ns ka
de del ta gande
företa gens levera ns er
a v kontors ma teri a l
med 30%.

Mi ljövänl i g
företa gs profi l. Mi ns ka
a nta l et s må , di rekta
l everans er til l
res taura nger och
buti ker i Ga mla Sta n
genom s amtrans porter
med rena fordon, med
bä ttre mil jö för
i nvå nare, bes ökare
och a ns täl l da i
området s om föl jd.
Ti di gare gjordes
må nga "i ll ega l a"
trans porter s ent på
da gen.

Projekt
Godssamverkan
i Lundby koordinerad
beställning

O-centralen
Gamla stan

Sa mla s tni ngs centra l lä ttil l gä ngl i gt i befi ntl i g
termi nal byggna d på Söder Mäl a rs tra nd ca 1
km frå n Gaml a Stan. Dis tri buti on a v li vs medel
til l huvuds akl i gen hotell och res taura nger i
Ga ml a Sta n. Företa get (pri va t) s om driver Ocentra l en heter Home2you och
s a mdi s tri buti on s a mt dera s kuns ka p om
ga mla Sta n s ka ge mer effekti va tra ns porter.
Mi ndre bi oga s dri vet fordon a nvä nds .
Må lgrupp li vs medels levera ntörer.
Sjä l vfi na ns i era t med vis s t s töd frå n EUprojektet Trends etter.

ci vita s
trends etter
projektet: 20022006. Invi gni ng
2004

Åtgärd
Period/ Startår
Nul ä ges bes kri vni ng (kartl äggni ng a v
2001-2006
bes tä l l ni nga r, levera ns er, vi lken frekvens ,
vi l ka tra ns portörer kommer ti ll företa gen?).
Sta rta dia l og med med levera ntörerna , bes kriv
vi l ken levera ns frekvens företa get vi ll ha .Lä r
organi s a tionen de nya ruti nerna , s träva mot
en tra ns portör ti l l företa get. Genom a tt
koordi nera ordra rna s kul l e fyll na ds gra den
öka . 17 företa g och 5
kontors ma teri al s gros s i s ter.

Genom att i nföra ett
l ogis ti kcentrum för
l ivs medel s tra ns port
er förvä nta des
tra ns porta rbetet ti l l
res ta urangerna
mins ka med 65%.
Upps ka tta de energi och uts lä pps bes pa ringa r mots vara de
30 000 km med
dies el -la s tbil . I
Ci vi tas -ra pport
förvänta des
föl ja nde res ul ta t: 1,3 ton fos s i l t
CO2/å r, -0,019 ton
NOX/å r, -1,91 kg
parti kl ar/å r,
energi bes pa ri ng 7,0
GJ/år. Res ulta ten
bygger på s ta ti s ti k
om anta l l evera ns er
under peri oden dec
04-feb 05 frå n Ocentra l en. Des s a
s i ffror ha r s edan
s ka l ats upp för a tt
gä l la per å r.

Data/mått
Uppföljning
Tre områ den
Efter 2006 tog EU-s tödet och
utvä rderades : Mi l jö - projekts tödet s l ut och i nga
uts lä pp (kg NOx,
ekonomi s ka incita ment a tt
Sa mhä l l e forts ä tta för de i nbl a nda de
a nvä nda rnas
parterna . Några ha r forts a tt
a ccepta ns och
va na n a tt bes tä l la mer
generel l
s ä ll a n.
medvetenhet om
projektet, Tra ns port tra ns portröres l er
(di s tributions fordon
) och förä ndri ng a v
tra ns porttyp

Ingen utvä rderi ng a v projektet efter ett par Sverige
å r funnen. 2005 ra pportera des en mi ns kni ng
a v kördi s ta ns med 65%. Mi ns kni ng a v CO2uts l äpp med 2%. Enli gt Ci vi ta s hems i da:
Logis ti kcentret mi ns ka de a nta l et
l everans res or i s ta ds kä rna n med 9 turer per
da g och a nta l et fordons ki l ometer med 6 km
per da g. Centra l en bl ev en vi kti g s ymbol för
en hål l bar l ös ning på ett brå ds ka nde
probl em och bidrog ti l l acceptans en för mer
ra dika l a krav för trafi ktres trikti oner. Två av
de tre s törs ta l i vs medel s l everantörerna i
Gaml a s tan a nvä nder s i g a v O-centra l en och
tota l t dis tri buerar Home2you varor ti l l 35
res taura nger.

Resultat
Land
Tra ns porter a v kontors ma teri a l mins ka de
Sverige
med 41 % för medverka nde företa g. Få
del ata gre s å a nta let dis tri buti ons fordon i
området mins ka de knappt. Potentia l finns
dock. Fol k i områ det uppl evde det s om
s ä kra re med fä rre tra ns porter. En bes tändi g
effekt ä r att 1-2 a v de del ta ga nde företagen
ha r acceptera t s äl l a nl evera ns er och ha r
förä ndrat s i tt bes tä ll ni ngs möns ter. Efters om
övri ga företag i s a mma områ de fortfa rande
bes täl l er tra di ti onel lt, på verka de i nte
projektet uts l ä ppen på en högre ni vå .

Mätmetod

Stockholm, Stati s tik om a nta l
Ga ml a Sta n levera ns er under
peri oden dec 04 - feb 05
frå n O-centra l en

Stad
Göteborg,
Lundby

Projekt inom kategorin som endast hanterar
Samordning/Samlastning/Centraler
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Mi ns ka
e nergia nvä ndni ng och
koldi oxi dutsl ä pp
ge nom koordi ne rade
trans porte r ti l l
i nvå narna i områ de t,
s kol or och andra
kommunal a
ve rks amhe ter och
priva ta före ta g och
re sta ura nger
ve rks amma i området.

Logistikfunktion
er inom
Hammarby
Sjöstad

Åtgärd

Period/ Startår

En s a mdis tributi ons ce ntra l i Ha mmarby
Logis ti kcenter
s jös tad. ge nom a tt koordi nera i nte rne tsta rta t 2003
s hoppi nge n i Ha mmarby med kommunal a
tra ns porte r skul l e trans porte r och
mi ljöpå verkan mi ns kas och s amtidi gt bi dra
ti l l l i vskva l i te ten för kons umenterna. Företa g
och l oka la producente r skul l e e rbjuda si na
tjä ns ter på en ge me ns a m he ms i da och
l e ve rera ti l l e n s a mdis tri buti ons ce ntra l i
utka nte n a v Hamma rby. El bi l a r s kul le
tra ns porte ra gods et si s ta kil ome te rn. Fl e ra
förstudi er i nnan be s lut att ge nomföra
proje kte t.
Hammarby
Mi ns ka
Sa mdis tributi ons ce ntra l i nförde s unde r
2001-2004
Sjöstad
trafi kstörni ngarna.
kons trukti one n a v s tadsde le n. Uta n
logistikcentrum Sa mordna al l a mindre s a ml as tni nge n s kul l e området ta e mot fl er ä n
l e ve rans er av
okoordi ne rade 400 l eve ra nse r per dag, vi l ke t
byggma teri al til l
mots varar ca 700 ton gods . Al l t gods mi ndre än
bygge t i Ha mmarby
4 pa l l ar körde s ti l l e n s amla s tni ngs te rmi na l
Sjös tad för att öka
och kördes se da n ut sa mordnat til l re s pe kti ve
e ffe kti vi te ten, mi ns ka byggpla ts. Varje byggarbe tspl ats be ta l ade
bull e r. Att mi nska
e xtra för tjä ns ten att få gods e t utkört.
trans porte r av små
Ce ntral e n dre vs a v e n underl e ve rantör och e tt
l e ve rans er me d 80 %, webs ide sys te m och öve rva kni ngss ytem s a tte s
a tt mins ka trä ngs el
upp.
och uts l äpp a v CO2,
NOx och PM s a mt att
s kapa e n bättre mi l jö
för boe nde och de s om
a rbe tar dä r.

Syfte/mål

Projekt

må nga ra pporte ra de förde l ar. Di rekta
Sve ri ge
tra nsporter mi nska de med 80% unde r
"pe ak"-förhå ll a nden. Tra fi ken mi ns kade
me d 50 fordon pe r da g. Mi nska de störni ngar
för boende i områ de t. Energiförbrukninge n
och så le des CO2-utsl äppen mi ns kade me d
90 %. Bul l re t och NOx, PM mi ns ka de
be tydl i gt. Oväntad förde l med mi nskade
stöl de r. Samordni nge n fungera de vä l di gt
bra .

Land

Ingen
nul äge sa na l ys
gjorde s -> mycket a v
res ul ta te n bygger på
antaga nden.
Inte rvjue r, trafi kräkni nga r i område t,
och fa l ls tudi er
l igger til l grund för
utvä rderi nge n.
Simul e ri nga r med
och utan centra l en.
Uppskattni ng a v
vins te r ba se rad på
de s ss a två
s ce na rie r.
Huvudsa kli gen
mi l jömäs si ga
gäl l ande uts lä pp
me n ä ven trä ngse l .

Resultat
Enkät för att ka rtl ä gga i nte rne tshopping i
Sve ri ge
området. Vi s ade på e n hög gra d a v
i nte rnet"mogna d" och s i mule ri ngar för
mi l jöe ffe kte r gjordes för ol i ka sce na rie r - 0,
10, 25 och 50% i nte rne ta nvä ndande
si mul e ra de s . 10% skull e emdföra
uts l äpps mi nskni nga r på 7-8%. Proje kte t
mi s sl ycka de s e fte rsom 1% a v i nvå na rna
använde i nternets hoppi ng. Kommunen ha de
också probl e m att utnyttja tjänste n pga
be grä nsningar av befi ntl iga kontrakt.

Uppföljning

Gra de n a v
i nte rnets hoppi ng.
Simul e ra de
uts l äpps mi nskni nga r.

Data/mått

Mätmetod

Stockhol m, Inte rvjuer,
Ha mma rby trafi krä kni nga r,
Sjös tad
fa ll s tudie r.
Si mule ringar.
Upps ka ttni ng ba se rad
på två s imul e ra de
s cenari er (me d och
utan ce ntral ). Ingen
nul ä ge s anal ys gjordes .

Stockhol m, Enkä te r, s i mule ri ngar.
Ha mma rby
Sjös tad

Stad
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Syfte/mål
Ini tie rat a v
gross i s te rna , me d
huvuds akl ige n
affä rmäs s igt intres se .

SAMTRA Frä mja mi ljöanpas s at
Samordning av tra nsports ys tem för
godstransporter buti ke rna .
Ka rtlä ggni ng av
si tuati one n vis a de
l åga fyll nads gra de r
och kl a gomå l frå n
de tal jhande l n
gä l l ande
oföruts ägba rhe ten hos
l evera ns e rna .

Projekt
Samdistribution
i södra
Stockholm (frukt
och grönt)

Ce ntral a Upps al a , frä ms t buti ksga ll e rior.
1999-2001
Konta kt me d buti ker, ha nde ls orga ni s ati one r,
trans portföreta g och andra i ntres s enter.
Ka rtl äggni ng genom e n e kä t hos
buti ksi nne ha vare , e gna mä tni nga r vi d
ga ll e ri orna s l a stkaje r och i nte rvjuer me d
trans portföreta g. De monstrati ons projekt a v
s a mordnad va rudi stri bution ge nom a tt de
del ta ga nde buti kernas gods l e ve rera s ti l l e n
te rmi na l och dis tribueras s amordna t.
Buti kerna a nga v öns kat da tum och ti d för
gods motta gni ng, efte r vi lka le vera ns erna
gjordes . Utvärderi ng av demonstra ti ons proje kte t och utve ckl i ng av mode l l för fra mti da
va rudis tributi on i Upps a la .

Åtgärd
Period/ Startår
6 gross i s te r i nom frukt och gröns a ke r sta rta de
e n s a mdis tributi ons centra l uta nför Stockholm.
De del a de på en gemensa m utla s tni ngs yta
och dis tributi ons yste m til l buti ke r i
Stockhol m.

Nöjdhe t hos
buti ke rna , antal
l eve ra nsti l lfä l le n
hos de l ta gande
buti ke r,
trafi krä kni ng,
kartl äggni ng nul ä ge .
Enkä tunde rs ökni ng,
e gna mätningar,
kompl e tte rande
i nte rvjuer me d
transportföre tag,
i nte rvjuer me d
del taga nde buti ker
och pe rsonal vid
termina le n.

Data/mått
Fyl l nadsgrad,
berä knade
e konomis ka och
mi l jömäs s i ga
vi ns ter och
kos tna der.

Ja , i ngi ck s om en de l i hel a
proje kte t. Kartl äggni ng a v
nul ä ge genom
e nkä tunde rsökni ng, egna
mätningar s amt
komple tte rande i nte rvjuer
med tra ns portföre ta g. Även
e n trafi krä kni ng gjordes .
Utvä rde ringen gjorde s
ge nom i nte rvjuer me d
del ta ga nde buti ker,
pers ona l vi d te rmi na l en.
SAMTRA gods e t körde s
ti l ls a mma ns med anna t
gods för att få täckni ng i
bi la rna , vi l ket gjorde de t
s vårt att utvärdera
bes pari nge n. En jämföre ls e
a v l e verans ti l l fäl l en gjorde s
dock hos de lta ga nde
buti ker.

Uppföljning

Anta le t le vera ns er mi nska de me d 40 %, me n Sve rige
pga av få del taga re gå r de t i nte s äga nå got
om mi l jövi ns terna. 11 buti ke r de l tog, va ra v
tre me d mi ndre ordrar. Endas t 6 buti ke r
kunde användas för utvärderi ng av a v
mi nskningen av l eve ra nse r. Buti kerna nöjda
me d de n nya l ös ni nge n och fä rre le vera ns er
var en huvudors a k för a tt del ta. Tre buti ke r
tyckte a tt l ös ningen va r bä ttre och två s ämre,
pga förse ningar. De va r inte bere dda a tt
beta la för tjä ns te n förutom e ventue l lt e n
mi ndre summa. Projektet mötte s vå ri ghete r
e fte rs om i ntres s et hos de tal jha nde l n var
l ågt. Sl uts ats en drogs a tt det kunde va ra pga
ti ll förl i tli ghe ten hos proje kte t och
forts ättni nge n.

Resultat
Land
Högre fyl l nadsgrad (50 -> 62%).
Sve rige
Tra nsporte ffe kti vite ten ökat me d 24%.
Dis tri buti ons rutternas l ängd ha r öka t pga ny
l oka li s eri ng. Om sa mtl i ga re l eva nta
l ogi sti kkos tnade r bea ktas ha r de n
s amordna de di s tri buti ons l ös ni nge n
me dfört e n be spari ng på 2,5 mi l jone r SEK
per år (2003). De öka de kos tna de rna på
grund a v l oka l is e ri nge n ti l l Tumba har dock
me dfört a tt den tota la be s pa ringen sl utat
på 0,9 mi l jone r SEK per år (2003). Äve n
mi l jöbe la s tni nge n (mi nskni ng CO2-uts l äpp
16 %) har påverka ts på ett l iknande sä tt ->
tota lt l i te n ökni ng.
Upps a la

Ka rtlä ggni ng av nul äge
ge nom
enkätunders ökning,
egna mä tni nga r sa mt
kompl ette ra nde
intervjue r me d
tra ns portföre ta g. Även
en tra fikräkning
gjorde s. Utvä rde ri nge n
gjorde s ge nom
intervjue r me d
de l ta gande buti ke r,
pe rsonal vi d
te rmi nal e n. En
jämförel s e a v
le vera ns ti ll fäl l e n hos
de l ta gande buti ke r.

Stad
Mätmetod
Stockhol m, Be räkning a v
södra
be s pa ringar.
de l en
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Syfte/mål
Mä ta möjl i ga vi nste r
me d s a mdis tributi on
och få pra kti s k
erfa re nhe t.

Samdistribution Mi nska tra fi ken i
i Leiden
s ta de ns ce ntrum och
dä rme d mi ns ka
trä ngs e l, uts l äpp och
förbättra mi l jön i
al l mä nhe t.

Samdistribution
i Bristol

Projekt
SAMLIC
pilotstudie

Loka l a myndighete r s tartade e n
s a mdi stri butions central uta nför ce ntrum.
El e ktris ka fordon l eve rerar s i sta ki l omete rn.

Sa mdi stri butions central i utka nte n a v Bri stol .
Pi l otprojekt me d l ogi s ti kföre ta get Exe l , Bris tol
kommun och EU-proje kte t Vi val di.
De ta l jha ndl are frå n e tt s hoppi ngområ de gi ck
me d i proje kte t och få r s i na l eve ra ns e r ge nom
s a mdi stri butions central e n.
Intervjuunde rs ökni ng me d handla re i området
i nför projektet för att hi tta del a tagare .

Unders ökni ng
2003, e tt hal vårs
förs ök 2004,
projektet utöka t
2005

Åtgärd
Period/ Startår
Sa mordni ng av stycke gods ti l l Li nköpi ngs ci ty 2004, 9 ve ckor
me ll a n tre s tora trans portörer, DHL, Sche nke r
och Pos te n. Innan se rvade de hel a Li nköping. I
försöket de l ade s s ta den i tre de la r och va rje
företa g ti ll del a de s e n vi s s del . Ankomma nde
gods til l spe di tör s om skal l til l ci ty,
fra kts edl ar mä rks me d s pedi törens ID
(s tre ckkod e l kl i ste rmärke). Hä mtni ng av gods
ti l l s a ml i cte rmi na l . Dä re fte r sorte ri ng och
s a ml a stning. Vi d l eve rans ti l l kund i ci ty
re gis tre rar cha uffören streckkoderna på
fra kts edl arna och ID me d ha nds ca nne r.
Ha ndda tor s ca nna s ur vi d te rmi na l som
s orte rar s ändni ngs nr på varje l e ve rantör mha
ID. Sä ndningsnr och data för avi se ring
ra pporte ras ti l l ba ka ti ll res p. trans portör frå n
de n gemens amma te rmi nal e n.

Inga

Utsl ä pp, total
körsträcka,
fordons ki lome ter,
nöjdhet hos
ha ndl arna, a ntal
de lta ga re,
fyl l na ds gra d, a nta l
l e vera ns er

Data/mått
Fyl lna ds gra d,
l e vera ns tid,
fordons behov, tota l
körti d i centrum,
upps kattad kos tna d
för ha nte ri ng och
te rmi na l er

Avs l uta s trol i ge n 2010 (?)

Uppföljning
Ja. Projektet genomfördes
i nte unde r proje ktti de n, a v
huvuds akl ige n tre orsa ke r:
oti l l rä ckl i ga res urs e r för
utve ckl ing av ett IT-s ys tem,
mä rkni ng (?) av ditri butöre r
s vå r s a mt att pe rsoner frå n
en högre nivå i nom VTI och
regi onen borde vari t med
nä r proje ktet be handl a de s
på högre nivå i nom
tra nsportföre tagen. Projektet
s es ändå s om l ycka t
efte rs om i nga a ndra proje kt
kommi t s å l å ngt i
genomföra nde och konkre ta
res ul ta t.

Stad
Li nköping

Få de l ta gare -> effe kte rna e j mä tba ra .
Ne de rl ä Le i de n
Ekonomi s ka motgå nga r. Kriti k: De e le ktri s ka nderna
fordonen ors aka de ökad trä ngs e l. Kunde
ba ra köra i 25 km/h.

Total t 53 de l tagande handl a re. Efte r
Storbri ta Bri stol
försökspe ri od med 21 i nbl anda de handl a re: nni en
Ha ndl arna ä r mycket nöjda med lös ni nge n.
75% va lde proje kte t för förbä ttra d s ervi ce
och mi ns kni ng a v kos tna derna. 94% skul l e
re komme nde ra projektet, 50% uppger a tt
le vera ns tide rna ha r förbä ttra ts . Unde r 2005
ha de de n ge noms nittl i ga fyl l na ds graden
ökat ti ll 65% frå n 35% före proje kte t. Mi ns ka t
antal l evera ns e r, mins ka d tota l körsträ cka ,
mi ns kat utl ä pp av CO2, NOx och pa rtikl ar
De n e konomis ka l i vs krafti ghete n har vari t
då l ig och ce ntra le n försöker sä l ja
ti l l äggstjäns ter. Kommer behöva forts a tt
stöd.

Resultat
Land
Fyl l na ds gra den öka de , total tid för
Sve ri ge
utkörning mi ns kade med ca 20%,
fordonsbehov mins ka de me d 25-35%, tota l
körsträcka i centrum mins ka de me d över
50%. Med en ge noms ni ttl i g mins kni ng me d 23 fordon och en upps kattning a v kos tnad för
ha nte ring och te rmi na l er til l 0,7-1,7 fordon,
upps kattade s a tt proje kte t s kul l e gene re ra
vi nst jämfört me d ti di gare s yste m.

Mätmetod
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CityPlus

Mi ns ka trängse l ,
mi ns ka
l uftförore ni nga r, öka
e ffektivi tete n hos
tra ns porter i sta de n

Sa tt upp fyra pla ttforma r i s tade n, där pake t
gruppe ra s och l a s ta s på "Ci tyPl us s huttle s "
och (LEV) (l ow emi ss i on vehi cl e s?) s om
di s tri bue rar gods i s tade ns centrum. Syste me t
använder "ava nce ra d te knol ogi " s om normal t
används för a tt kontrol l e ra bus s rutter.

Projekt
Syfte/mål
Åtgärd
Samdistribution Mi ns ka trans porte rna i Tra ns portöre rna i Ka rls ta d del a de på
i Karlstad
ce ntra la Karl sta d
tra ns porte rna och de l ade i n sta de n i ol ika
zoner. Va rje före tag köpte e tt mi ljöfordon.
Företa ge n de l ade på godse t gra ti s , vi l ket
underl ätta de ha nte ri nge n. Exi s tera nde
te rmi nal e r a nvä nde s .
PICK-UP
Införa l eve ra nspl ats e r för a tt mi ns ka
CENTRE/
fordonski l omete r, ge nom a tt undvi ka
Delivery point
le vera ns e r s om mis s l yckas då kunden i nte är
he mma. Vi da re ka n upphämtni nge n
kombi ne ra s med kunde ns a ndra tra ns porter
ge nom att upphä mtni ngs pl a ts e n pl ace ra s
stra te gis kt.

Period/ Startår
1997

Nycke l fa ktore r s om
på ve rkar fördel a rna
ä r fre kve nse n för
mi ss l ycka de
l e vera ns e r och
å terl e ve ra ns er,
a vstå nd mel l an
l a s tfordons depå
och
l e vera ns områ de t,
a nta l til l gängli ga
upphä mtningspl ats
e r, tra ns ports la g
s om a nvä nds av
kunde rna för att
hä mta upp
l e vera ns e n och ti ll
vi l ke n gra d bi lre s or
för upphä mtning
kombi ne ras me d
a ndra re s or s om
ä ndå s kul le gjorts.
Uti frå n de tta :
kunde ns körväg.
Av de tre
ka tegori e rna
e konomi s k,
mi ljömä s si g och
s oci a l på verkan
nä mns e nda s t
e konnomi sk och
mi ljömä s si g
på ve rkan me n
de ss a är i nte
upps katta de
nume ris kt.

Data/mått

Uppföljning

Land
Sveri ge

Stad
Ka rls ta d

Mätmetod

Inge n i nforma ti on om ekonomi s k l i vskra ft
e ll e r forts ä ttni ng a v proje kte t.

Ital i e n

Mi l ano

Fal l s tudie i Wi nches te r: a vs tå nde t mel l an
Storbrita Wi nches te r Model l e ri ng a v ol i ka
depå och l e ve rans område va r 13,3 km och
nni e n
fal l .
det fanns 5 ti l l gängli ga
upphämtni ngs pla tse r. Mode l l re s ul ta te n
i ndi kera r a tt kunde ns körväg kunde mi nska s
me d 80%, meda n trans portöre ns körväg
kna ppt på ve rka de s . Wors t-ca s e- och be s tcas e -s ce na rie r för l eve ra nsmetoden me d
upphämtni ngs pla ts mode l le rade s ocks å ,
och vis a de att den tota la körväge n kunde
mi ns ka s me d 80% el l e r ökas me d 40%
beroende på va d s om antogs för
nyckel fa ktorerna.

Resultat
Proje kte t a vbröts och ti ll s l ut var endas t
Pos ten och Schenker i nbl a nda de . Pos te n
forts atte a nvä nda mi l jöfordonet.
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Mi nska di re kta
kos tna de r och mins ka
trä ngs el , öka
l ivs kva li te te n
Undvi ka onödi ga ture r
för DHLs
l evera ns fordon, ge
kunde rna möjl i ghe t a tt
vä l ja när/om/hur de
vi l l hä mta pa ke ten.

LOGurb

Bi nnens ta dss e rvi ce l i gger uta nför ce ntrum,
handla re s om använde r, bi nne ns tads se rvi ce
bes tä ll e r s i na le vera ns e r från l evera ntörer til l
te rmi na l en. Dä r s aml as tas godse t och s kickas
ti l l handla rna . Ha ndl arna kan be s ämma
l e ve rans ti dpunkte n.

Ett nytt l ogi sti kföreta g (The Styria l ogi sti cs
Company) s ta rtades . I de n a ndra fas e n s attes
e n pi lotstudi e i gång, i s lutändan ansl öt
e nda st två före ta g.

Logistikcenter
Graz

Al te rna ti v ti ll hemle vera ns e r - obe va ka de
ce ntral e r di t pake t ti l l hus hål l le vere ra s .
Denna vari ant, "packsta tions", ha r s tarta ts av
DHL och är äve n del a v e tt EU-projekt.

Mode ll e ri ngs s tudie för att utforma e n
s a mdis tributi ons centra l och l e ve rans med
e l fordon s i sta ki l ome te rn

Åtgärd

Binnenstadsseric Hå l lba r l ösni ng, vä xa
e.nl
på ett hå l l ba rt s ätt.
Sta de n s ka vara ett bra
pl a ts a tt l eva och
arbeta på .

Packstation

Syfte/mål

Projekt

Idé och projekt
s tarta t 1997,
togs i dri ft 2003.
Ci vita s
Trendetterproje kt 20022006

Ett å rs
försöksproje kt,
s tarta de april
2008. Projektet
forts a tte se da n.

Period/ Startår

Offe ntl i ga
kos tna der,
s ervi ce til l gång för
kunde r, anta l re s ta
kil ome ter i ce ntrum,
föroreni ngar och
e ne rgi kons umti on,
kundnöjdhet,
l i vs kva l ite t

Data/mått

Proje kte t ra pporte ra s som
e konomi skt l i vskrafti gt och
s tade n vil l spri da konce pte t
ti l l fl er s tä der och utöka de
e rbjudna tjäns terna .

Uppföljning

Stad

Portugal De l a v
Li s s abon

Land

"Antal e t fordons ki l ome te r mi ns kade s me d Ös terri k Gra z
56% me d motsva rande mi nskning a v utl äpp e
och ene rgi användi ng. Kos tna ds- så väl s om
mi l jöbe spari nga rna vi s ar a tt l ös ningen
borde forts ätta a nvä ndas . företa ge n ITG gå r
reda n me d vi ns t på projektet (Ma rs 2005)."
"Projektet kommer forts ätta e fte r
Tre nds ette r (...) s om ett exempe l för att få
buti ks ä ga re a tt del ta. Kos tna derna för
del taga nde buti ker kommer vara sa mma,
me n de ka n få förde la r me d e nkl are
godsha nte ri ng med endas t e n l e ve rans pe r
dag och de kommer erbjudas värde ful l a
tjänste r"

Anta le t ansl utna ha ndl are forts a tte öka
Ne derl ä Ni jme gen
e fte r förs öks peri ode n. De n frä ms ta ors ake n nde rna
för handl a rna a tt de lta va r att mi ns ka
trafi ke n i centrum, däre fte r a tt få möjl i ghe t
a tt bes tämma l e verans tidpunkte n, mm.
Del taga rna va r nöjda och rekomme nde rade
tjänste n ti l l a ndra. De s om i nte del tog var
ofta tve ks a mma til l att bl a nda i n e n ti l l
a ktör i l evera ns kedjan och rä dda att
kos tande rna skul le öka .

Ekonomis k på ve rka n: Inge n/l i te n kostnad
Tys kl a nd Fl e ra
för offe ntl i ga organ/stä de r, s e na re :
stä de r
i nfras truktura npas s ni nga r, bä ttre
s ervice til l gång för kunder. Mi l jöpåve rka n:
Mi nskning av onödi ga res or i sta de ns
centrum - en s tudie i Köln 2006 (29 s tati one r)
vis a de att ca 35 000 km ka n s para s å rl i gen mi ndre förore ni nga r och e ne rgi kons umtion.
Soci al påverkan: Ökad kundnöjdhet,
förbättrad li vs kva li tet för me dborga re

Ej mycket i nfo

Resultat

Enkäte r ti l l handla re
som a nvä nde r och i nte
använde r tjä ns ten.
Enkäte r ti l l
logi sti kföretag i
området.

Mode l le ri ngs studi e

Mätmetod
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Sa mdi stri buti on för byggproje kt på ol i ka
pl a ts e r i London. Li kna nde l ösni ng som för
Ha mmarby Sjös ta d.

Construction
consolidation
centre

Sa ma rbe te me l la n l ogi sti ktjä ns tföretag s om
ha r da gl i ga le vera ns er i s taden,
sa ml e ve ranse r, i nte gre ring mel l an fl e ra
i ntres se nte r i s ta ds utrymme t. I augus ti 2007
sa ma rbe tade 6 l ogi s ti ktjä ns tföreta g och en
tra ns portör. Enli gt Bes tufs ha r myndi ghe terna
i nte i nve ste ra t i projektet.

Åtgärd

Sa mdi stri buti ons centra l i utkantan a v s tade n
di t de lokal a transportöre rna l e ve rera r gods et,
Spe di THUN le vere ra r gods et i ce ntrum med
vans a npas sa de för sta de ns ce ntrum. Enl igt
projekte t be ta l ar tra ns portörerna för tjä nste n
efters om de s parar tid och bi dra r ti ll att göra
de ras ve rks amhe t mer effe kti v.

Mini mera
l as tbi l sre sor i n i
s taden, mins ka bull e r
och förore ni nga r,
färbättra
trafi ks i tua ti one n i
i nne rs taden.

ReLog

spediTHUN

Syfte/mål

Projekt

Period/ Startår

Ej e xpl i ci t be skri ve t,
s na rare
uppska ttningar av
minska de
l e ve ra nse r och
utsl äpp och
förbättrad
l i vs kva l ite t.
-

Fordonsbe hov,
s pa rade
fordons ki l ometer

Data/mått
Förutom de tta konce pt ha r
ol i ka approache r för
sa ml e ve ranse r och
sa ma rbe te me ll a n e xpres soch pake ttjäns te r
anal yse rats . Res ulta te t va r
att sa ma rbete me ll a n ol i ka
företa g i de t fä lte t i nte
kunde re al i se ras pga oli ka
ekonomi ska och
organis a toris ka a spekter.
Speci fika e ns kil da å tgä rder
inom företa ge n gav l ovande
mi jöe ffe kte r, t.ex. a nvä nda
mi l jöfordon e l le r se över
ruttuppl ägget.

Uppföljning

Land

Stad

Sa mdi s tri buti onsce ntral en för byggprojekt i
London ha r öka t si n verksa mhet me d 200%
på 18 månader trots a tt ä ga re n trodde ha n
s kul l e bli tvunge n att stä nga ner centra le n
å ret innan. Det var svå rt att öka
medve tenhe ten om l ösni ngen i
byggi ndus tri n. Nu pla ne ras ytterl i ga re 3
ce ntral er och ägare n tror att de tta ä r
framti den för hur byggproje kt dri vs.

Mins ka de tra ns porter. Ekonomis ka,
mil jömäs s iga och s oci al a
hål l ba rhe tsfa ktore r bea kta de . En anna n
e ffe kt ä r förbättrad bi l d av me dve rka nde
buti ker (e nli gt projektbe skri vni ngen).
Proje kte t ä r e konoms i kt l ivs kra fti gt.

Storbri ta London
nnie n

Schwei z Thun

Ca 1-2 ful l as tade l a stbi l a r e rs a tte 7-8 del vis Tyskl and Regens burg
l a sta de bi l ar som l evere rade gods i sta de n.
Därför s pa ra des ca 14200 fordons ki l omete r
mel l an 1998 och 2002, t.o.m. a ugusti 2007
kunde 35000 forons ki l omte r i i nners taden
s paras .

Resultat

Uppgi fte r om til l växt i
företage ts verks a mhe t.

Mätmetod
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Norwi ch ä r e n
me del tida s tad och
s ta dskärnan är inte
a npas s ad för
frakttra fi k.

Norwich FCC

Organi se ra s is ta
kil ome te rn-l evera ns er
a v gods och mi ns ka
påverkan av fra kttrafi k
i sta de n för att mi ns ka
trängs el och
förore ninga r.
Uppskatta
möjl ighe terna att
utöka experi me ntet
ti ll andra pl ats er.

Del s a tt s epare ra
transporterna från
l eve ra ntörs a vta le n och
del s a tt s amordna e n
l oka l dis tri buti on,
s tä l la mi l jökra v på
transporterna och
förbättra pl a ne ri nge n
a v s ta dens l eve ra ns e r.

Stockholms Stad
samordnad
beställning/
distribution

Chronopost

Syfte/mål

Projekt

Period/ Startår

2004

Sa mdis tributi ons ce ntral uta nför centrum s om 2004
dri vs av ett externt l ogi sti kföre tag, di t
ha ndl are kunde ans luta s ig. Ce ntral e n
erbjude r ä ven andra tjäns te r och kan
skrädda rsy erbjuda nde n. La s tbi la rna få r
anvä nda buss fi l e rna i nne i s ta de n. Centra l en
sta rta de s i ett Ci vita s-projekt.

Externa l evera ns er til l kommunal a
2006-2008
motta gningse nhete r. Genom a tt s epare ra
kostnaden för de n bes tä l lda produkten och
tra ns portkostna den, s kul l e Stockhol ms sta d
koordinera tra ns porte rna . 2004 be sl öt
kommunful lmäktige a tt genomföra
sa mordnade varule ve ranse r (full eni ghet öve r
pa rti grä ns e rna). Föruts ättni nga r för
ge nomföra ndet var dri fts tart 1 novembe r 2006
me d uppha ndli ng a v e tt transportföreta g
unde r 2005. Sorti me nt i s yste met bes tä mdes
av nä r gaml a l evera ntörs avtal s kul le förnyas ,
en proce ss på tre ti l l fyra år. Sche nke r
upphandl a de s s om tra ns portör.

Åtgärd
Projektet s kull e på gå ti l l
2010 men avbröts tidi ga re
pga förändri nga r i
i nköps strukture n i nom
Stockholms Sta d

Uppföljning

Förändri ng i körd
di s ta ns, kos tnad pe r
km för nyttofordon
och e l fordon. Lite r
brä ns l e. Mi ns kni ng
av uts lä pp, bul le r.
Socia l a e ffe kter för
me dborgare och
anstä l lda.

Ingen ra pport me d Enl i gt före ta gets hemsi da
en konkret
drivs ce ntral en fortfa rande
utvärderi ng funne n. och ha r nå got fl er kunde r ä n
2008. I så fal l beror
fortl evnaden på
s amhä l le l igt stöd äve n om
mål et har va rit att bl i
e konomi s kt l ivs kra fti g.

Nul äge och
si mul eri nga r mha
ett ruttopti me ringsprogra m på ett
be grä ns at underl ag
(2 l evera ntöre r).
Åte rs kapat nul äge
pga för dål i g data .
Si mul eri nga r a v
sa mdi stributi on.
Jämföre l se ->
proce ntuel l
förändri ng. Be räkna t
uts lä pp och körti d.
Kos tnaden
be aktades också
me n kunde inte
mä ta s pga probl e m
me d
ekonomi sys te me t.

Data/mått

Land

Unde r 2008 ha de ce ntral e n e ndas t e n kund
och krävde extern fi na nsi eri ng. Döpte s om
och markna ds förde s med en ny ka mpanj,
mfl å tgä rde r, kundbas e n öka de . Proje ktet
forts a tte . De förväntade res ulta te n för
sa ml e ve ra nse r och mi nskni ng a v trängs el
och utsl äpp nåddes inte efte rs om så få
ha ndl are a ns l öt si g. Mål e n förväntas nå s
nä r ce ntral en vä xer.
På 6 må nader: mi ns kni ng me d 68,941 km
me d nyttofordon (-75.4%). Lä gre kostnad/km:
14,34 Euro me d nyttofordon och 6.33 Euro
me d e lfordon. Bättre l ogi sti sk organi sa ti on.
Andra ha lva n av 2006: 16,48 ton CO2 s pa rade,
59% växthus ga se r, 75% förore ni nga r. Mi ns kat
bul le r. Mil jö-i ma ge för företage t. Bättre
sta ds bi l d för me dborgarna. Bä ttre
arbetsmi ljö. Arbe ts pla ts nu i ce ntrum -> 50%
av de anstä ll da å ke r kol l ekti vt . Mi ndre
stres s pga l as tni ng/los sning.

Stockholm

Stad

Fra nkri k Pari s
e

Storbrita Norwi ch
nnie n

Kostnaden ökade trol i gtvi s e fte rs om
Sveri ge
kostnadsbe spari ngar på 1-2% s kul le tä cka
sa mdi stributi one n. Stora probl em med de t
admi ni s tra tiva s yste met öka de ocks å
kostnaden för försöke t. Fl era fördel a r
efters trä va de s i början men i ngen av de ss a
kunde kvanti fi era s i försöke t. Enl i gt
intervjue r obs ervera de gods motta ga rna inga
förbä ttri nga r i va rul eve ra ns e r e ll e r fä rre
fordon. Kan be ro på att i nte al l a transporte r
inklude rades . Nä r fl er l evera ntöre r a ns l uts
så mi ns kar de t tota l a tra fika rbete t för Shl ms
sta d i sa mma storl e ks ordni ng s om re sp.
le vera ntör s om a ns l uts . I De l ls fa l l bl ir de t
88 %.

Resultat

Si mul eri ngar a v 2
le vera ntöre rs
le vera ns er. Åters ka pa t
nul äge. Be räkni nga r
uti frå n detta.

Mätmetod
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Syfte/mål
Förenkl a
godsl e ve rans er til l
centrum och mi nska
trä ngs e l. Bul l er och
förore ningar ors aka de
av l eve ra nse r. Inna n
var de t svå rt a tt
l eve re ra gods ti l l
s vå rti l l gä ngl i ga gator.

Mi nska t a nta l re sor i
s ta ds områ de t, ökni ng
av fyl l nads gra de n,
förbättring a v
mi l jöpåve rka n

Projekt
Närliggande
distributionsområde (ELP)

Cityporto

Övere ns komme ls e me ll a n Inte rporto di
2004
Pa dova s .p.a . och Padua kommun, Padua provi nse n, före tag och myndi ghete r om e n
omorgani sa tion a v gods l eve ranss yste me t i
s ta de n. Model l en för de nna "fre ight vi ll a ge "
be aktar föl ja nde a spe kte r:
· UDC (Interporto di Pa dova = Fre ight Vi ll a ge )
· Mil jöfordon (6 st LNG-dri vna för l e ve rans er,
El dri ven ZEV i te stfas )
· Trafi kbe grä ns ni ngar (områ den förbjudna för
tra fi k = ZTL)
· Ti ds spa nn för ti l l trä de och l as tni ng/l os s ni ng
· Tari ff pe r l e ve rans övere ns komme n me d
tre dje pa rts ope ra töre r "(courie rs, forwarders )"
Offentli ga bi dra g: 360 000 Euro (4 å rli ga
be ta l ni nga r). Huvudkunder (i nbl anda de
opera törer): "33 couri e rs /forwa rde rs/3PLs + 2
opera tors on own account." Kommuna l a
bi dra g mi ns ka r va rje å r och må l et ä r a tt
ce ntra le n s ka bli e konomis kt l i vskrafti gt.

Åtgärd
Period/ Startår
ELP-a pproa che n (s i sta km) i nne fattar
2003
i ns ta l la ti on av en al l mä n oml a s tni ngs pl a ts i
s ta de n där s pe cie l l pe rs ona l hjäl per ti ll a tt
s ki cka i väg l eve ra nse r de n s i sta ki l omete rn i
s ta ds kä rna n. Gods la s ta s a v inkomma nde
fordon och kan la s tas på va gna r, kä rror,
e l fordon och cykl a r för s l utl e ve rans . I
nä rhe te n fi nns fi nns ä ve n e tt kortti ds l age r a tt
a nvä nda vi d be hov.
Anta l le vera ns e r,
ge noms nittl i g
l e vera ns vol ym,
e konomi sk
hå ll barhet,
mi ns kni ng a v
uts lä pp och externa
e ffekter til l föl jd a v
de tta , mi ns kni ng a v
ge noms nittl g
re s lä ngd, mi ns kni ng
a v tra fika rbe te ,
a nta l spa ra de res or,
s oci a l a kos tna der.

Data/mått
Anta l stopp pe r da g,
a nta l le vere rade
l å dor. Kostnade r.
Vi l ke n typ a v
fordon/före tag som
utnyttjar ELP. Va d
s om uppska tta de s
me st me d
l ös ni nge n.

Uppföljning
En a ndra ELP sta rta des i
Borde a ux 2005 och en tre dje
2006. Införs ocks å i andra
fra nska s täde r, t.ex. Roue n.

Me r ä n 63000 l e verans er 2007. Öka nde
Ita l ie n
ge nomsni ttl i g l e ve ransvol ym: över 6 pa ke t.
2007, e fte r 3 år: bre ak eve n poi nt. Mins kni ng
av uts l äpp unde r 15 måna de r: 38,4 ton CO2,
202 kg CO, 163 kg NOx, 16,3 kg SOx, 58,1 kg
VOC, 41,4 kg PM10. Exte rna kostnade r,
sa mma peri od: · Vi ns t me d €13.60/dag för
mi ns kni ng a v NOx
· Vi ns t me d €4.80/dag för mi nkni ng av CO,
SOx, VOC
· Soci a la vins te r av CO2-mi ns kni ng me d
€22.50/da g, tota l t €5900
· Soci a la vins te r av PM10-mi nskning me d
€508/dag, total t €122 000
· Tota vi nst gene re rad av Cityporto motsva rar
€ 169 300. Me d a nta ga nde t a tt förs öke t
på gå r i mins t fe m å r, ä r den tota la vins te n
(NPV):
€728 500, dubbe l t s å mycket s om de
offentl iga bi dra ge n.
· Mins kni ng av genoms ni ttli g re s lä ngd frå n
34 til l 25 km.
· Mins kni ng i total körväg: ne ttomi nskningen
i trafi karbete ä r ci rka 127 000
fordonski lome ter på 15 månade r.
· Ope ratörer som utnyttja r Ci typorto spa ra r 1920 he l a re sor pe r dag (1 re sa =1/2 da g).
Effekti va re a nvä ndni ng a v fordon och
pe rsona l .

Pa dua

Resultat
Land
Stad
Utvärderi ng efte r 10 måna de r: a nvä ndningen Fra nkrik Borde aux
av ELP-zone n ha de öka t markant. 45 stopp
e
pe r da g i ge nomsni tt och tota lt 12000 l ådor
le vere ra des under pe ri oden. Kos tna de n för
de två anstä l lda va r högre ä n vä nta t.
Möjl i ghe ten att använda ol i ka fordon och
ve rktyg för a tt l e ve rera i s tadskä rna n
upps kattade s.

Mätmetod
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Syfte/mål
Är tä nkt att bl and
annat ge l ägre pri s,
s ärski l t för de mindre
förbruka rna, öka
konkurre nse n och ge
bä ttre möjli ghet för
l okala producenter av
l ivsme del att le ve re ra
til l offentl iga
förbruka re s amt a tt
mi ns ka tra nsporterna .

Samordnad
Kök i nom fle ra oli ka
livsmedelsdistri verksa mhetsområ den,
bution i Piteå
me d vari erande
karaktär på kökens
funkti on. Inna n: varje
l everantör l evererar
til l varje kök i nom
kommunen -> många
l as tbi l ar pass erar
varui nta ge n.
Undersöka i fa ll
ol ycksexponeringen
och
mi ljöbel astni ngen av
kommunens
di s tribution av
l ivsme del kan mi ns ka .

Motomachi UCC

Projekt
Samordnad
varudistribution
Borlänge,
Gagnef och
Säters
kommuner

Kommunens li vs medel smottagningar,
1999-2005
äldre omsorg och barn- och utbi l dni ng. En
saml as tningscentral upprättades i Öjaby för
proje ktets skul l. Befi ntli g loka l med möjl i ghe t
ti ll hante ri ng a v kylda produkter. Al l a
leverantörer av ma tvaror, mejeri produkter,
färskt bröd, frukt, färskt kött, grönsa ker sa mt
pappersprodukter le ve rerade si na produkter
ti ll ce ntral en. Inkommande va ror pa keterade s
om av pe rs ona l i oli ka l as tbärare för transport
ti ll motta gare. La stbärarna pl acerade s i
ordni ngs följd ma p leveransrutt,
föraren hade bara att skjuta i n l astbä ra rna i
bil en. Di stributi onen utfördes a v ett företag.

Åtgärd
Period/ Startår
Kommunens li vs medel stransporter
1999
koordine ra des . Vid l ivsme del si nköp
separera des trans portkos tnade n från
varorna s pris . Fl ertal et a v le ve rantöre rna
levererar e nda st ti ll en centra l i Borlä nge , dä r
godset oml astas och trans porte ra s sa mordnat
med ett enda tra nsportföretag til l de ol ika
skolorna, s jukhuse n, e tc. Inna n
genomföra nde t ombads trans portföre tag
ti ll ha nda hål la data om rutter,
leveranspl atse r, ti der, fordons- och
brä ns letyper, e tc. (uppskattade vä rden om
data inte fanns), mha enkäter. Kommunen
genomförde även enkätundersökni ngar me d
ans tä ll da i nom myndi gheterna. Inköpen sker
vi a en ge mens am orde rcentral, som s eda n
pla ce ra r stäl lningen hos l everantörerna.
Genom den s ärs ki l da uppha ndl ingen a v
trans porterna frå n dis tri buti ons central en kan
energi- och mi l jökrav preci seras på
dis tri buti ons systemet. Seda n hös te n 2000
ingår äve n Smedjebacke ns kommuns i
samordninge n.
Omla stni ngs ce ntra l ett pa r hundra meter från
ett shoppi ngområde med gå gator. 3 CNGlas tbil ar kör le ve ransturer ti ll butikerna.
Las tbil sföretagen som a nvänder centrale n
betal ar 1,25 Euro per pake t.

Data/mått
Model lberäkningar
gav värden för CO2
och NOx. Til l gängl ig
data var begrä nsa d
och s imul eri nga rna
gav e ndas t e n
upps kattning av
mi ljöpåverkan.

Be handl ar 85 % av gods fl ödet til l butikerna i Japa n
området. De t tog 7 år att utarbe ta en bra
affärspl an och orga ni sati on. Idag: bra
s ervi ce, lå ga mi ljömäss iga kos tnade r, höga
kostna der för affä rs innehava rnas föreni ng.

Resultat
Land
Re kommendati oner ges til l a ndra städer
Sveri ge
s om si ktar på att införa e n li knande
l ösning. För trans portörerna nä mns fle ra
möjl iga negativa effekter, t.ex. att de ra s
gods mängd och därmed fyl l nadsgrad
mi nskar, e ll er om l everansen ti ll termi nal en
i nne bär en extra l evera ns . Skol orna,
s jukhusen och a ndra motta gare
rapporte rades vara nöjda me d se rvicen och
l ösningen. De a nstäl l da som jobbar med
de t nya systeme t är nöjda me d lösni ngen.
Jämförel sen gäl la nde uts lä pp vi sa r att
i nge n märkbar mi ns kni ng kunde ra pporteras
trots renare fordon, pga l ägre fyl l nadsgrad
(pga res tri ktioner i l eve ra nsti derna). Innan
ha de Borl änge kommun 8 s t
l ivsme del sl everantörer varav 3 st var lokal a.
Vå re n 2000: tota lt 15 s t
l ivsme del sl everantörer varav 8 st var lokal a.
Andel en l okal t produce ra t l ivsmedel har
under samma period öka t frå n 17% ti ll 22%.

Utvä rde ri ng 2002 av Tri vector. Sedan samdis tributionen i nfördes har
Sveri ge
Utvä rde ra e ffekte rna av
anta le t stopp ti ll kommuna la
sa mla stni nge n
mottagnings enhe te r mi nskat med 30 % på
de s tuderade rutterna. Sa mti di gt har
fyl lnads graden minskat fr 65% til l 56 % och
körs träckorna öka t med knappt 40 mi l pe r
vecka. Det beror på att rutterna ti ll de
pri vata mottaga rna i många fal l gå r kvar
nä stan oförändrade . Mi ljöbela stni ngen ha r
dock mi ns ka t ti l l föl jd a v att nyare fordon
ha r anvä nts

Uppföljning
Fl era le ve ra ntöre r var i nte
med i koordine ri ngen och en
möjl ig förbättri ngsåtgä rd ä r
att i nkl udera dem. Annat
gods ka n också kombinera s
med l ivsme dl en för a tt
uppnå en högre
fyl lnads grad. Utvärde ri ng
1999- 2000

Pi teå

Yokohama

Stad
Borl änge

Mätmetod
Model lberäkningar/
s imul eri nga r. Innan:
da ta insaml i ng frå n
tra nsportföretage n mha
enkäter.
Enkä tunders ökning
med a ns täl l da i nom
myngi gheterna.
Uppgi fte r om antal
l evera ntörer ti ll
kommunen och
andel en l okal a av dem.
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Syfte/mål

Samordnad
Be spari ngs projekt där
livsmedelsdistri l öns a mheten var ett
bution i
vi kti gt mål i proje kte t.
Katrineholms
kommun

Samdistribution Skapa unde rl a g för
i Halland
l oka l a/mi ndre
l e verantöre r a v
l i vsmedel a tt kunna
konkurre ra på
l i vsmedel s ma rknade n.
Hi tta /utveckl a
metode r för a tt s tärka
mi ndre l eve ra ntörs
konkurre ns kra ft.
Samordnad
Vi sa ett funge rande
livsmedelsdistri s yste m me d
bution i Linné
s a mordnad
va rudis tributi on och
fä rre le vera ns er.
Upps ka ttni ng: antal
l e verans er kunde
mi ns ka me d 40%,
förhoppni ng om e tt
ökande mi l jötänkande
i bra nchen.

Projekt

Resultat

Land

Kommunen sa mordnar l eve ra nse r a v
förbrukni ngs mate rie l ge nom e ge n
organi sa tion. Fyra fordon trafi ke rar
kommunen me d l e ve ranse r av post och
fä rdi gla gad ma t ti l l kommune ns kök. Man tar
äve n me d vi ss a l e ve rantöre rs gods. I
da gs l äge t ä r de t fyra större le vera ntöre r s om
kör s i na varor ti ll en för kommune n
ge me ns a m oml as tni ngs pl a ts /l ogi sti kce ntra.
Unde r vå ren 2008 på börjas uppha ndl ing a v
li vs mede l s amtidi gt s om nya l oka le r s öks för
logis ti kcentrat.

s ta rt 2003, 2006
gick proje kte t
öve r ti l l
förval tning

Fyll nads gra d,
l öns amhe t,
körs trä ckor, ra ba tt
hos l eve ra ntörerna

Fyl lnads gra de n i fordonen ha r s ucce ss i vt
Sveri ge
förbä ttra ts ge nom a tt man äve n tar me d
vi s sa le vera ntöre rs gods. Projektet ha r frå n
s tart va ri t l öns amt, mycket be roe nde på a tt
be fi ntl i ga res urs e r kunnat använda s i
i ni ti a ls kedet. Bä rande ekonomi s kt, me n
ä ven stora mi l jövi ns ter som bes kri vs s om en
e xtra bonus . Körs trä ckorna av va rorna har
mi ns ka t me d 70-80 %. I början av proje kte t
e rbjöds små ra ba tte r frå n l eve ra ntörerna (ca
2%), me n där l eve ra ntörerna ä r mer vi l l iga
a tt ge ra ba tt i dag. Ett e xempe l på 7% a nge s.

Nä r projektet s kul le sä l jas in va r intre s se t
Sveri ge
frå n firmabi ls a ktöre rna be grä ns a t, s om
mes t de l tog fyra l eve ra ntörer. 1998
upphörde s amordni nge n e fte r a tt det e nbart
fa nns e n å ters tå e nde l e ve rantör, dä rmed
i nte til l räckli gt för a tt proje kte t s kul le l öna
s i g e konomis kt. ASG tog i n de n e nda
å ters tåe nde l e ve rantören i s i n ordi na ri e
tra fi k. Le ve rantöre rna s om de l tog va r nöjda
med hur ASG s kötte di s tri buti one n och så g
a tt de t fanns e konomi s ka fördel ar me d a tt
de lta . Dock fa nns de t nega ti va a s pe kte r för
l e verantöre n, s om e xempe lvi s a tt kontakten
försvann mel l a n cha ufför och kund.

Re dovi s ni ng a v
e rfa renheter

Uppföljning

Studi e r kring pote nti al och föruts ättni nga r,
Studie 91-96, i
proje kt i dri ft däre fte r. Start med
dri ft 96-98
sa mdi stri buti on i Li nné området, tanke n va r
att de n s eda n s kul le utöka s ti l l fl er de l ar av
sta de n. ASG ha de ansva r för trans porte rna och
hä mta de gods e t hos le vera ntöre r och
di s tri bue ra de til l kunde n utan oml a stni ng på
te rmi na l .Di s tri buti on med na turgas fordon.

Data/mått
Sveri ge

Period/ Startår
2001-2002.
Ana l ys år 2000.
Pla nera d
forts ättni ng
under å r 2002.

Må lgrupp mi ndre l okal a le verantöre r a v
li vs mede l.

Åtgärd

Ka tri ne hol
m

Göte borg,
Li nné sta de
n

Hal l a nd

Stad

Mätmetod

Analys & Strategi
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Samordnad
varudistribution
i Umeå

Samordnad
varudistribution
i Malmö Stad

Projekt
Femklövern Landstingen i
Uppsala,
Västmanland,
Dalarna,
Sörmland och
Örebro län

Syfte/mål

Åtgärd
Period/ Startår
1998 be sl öt poli ti ke r i nom la ndsti ngen
1999
Upps al a, Da la rna och Vä stma nl and att
sa mverka i en ge me ns am
upphandl ings funkti on, Varuförs örjni ngen.
1999 startade verks amhe te n me d
be stäl l ni ngar och s amordnade l everanse r för
c:a 50 % a v s ortimente t. Leverans s ke dde
ge nom en e xte rn le ve rantör med l ager i
Borl änge . 2005 ti l lkom l a ndsti ngen Sörml and
och Öre bro och i da gs l äget sker merparte n a v
le ve ranse rna via la gre t i Borl änge . Större
volyme r s amt s k be stäl l ni ngs va ror l e ve re ras
di re kt.
Ti l l kommunal a motta gnings enhe ter.
1998-2005
Transporterna inkl . en s amla stnings central
upphandl ades där Poste n bl e v s ama rbets pa rtne r ti l l Ma lmö s ta d. I s itt utbyggda skede
medve rka de 185 mottagnings enhe te r
fördel a de på tre sta ds de ls förva ltninga r s amt
10 l e ve ra ntöre r.

Data/mått
Effe kti vi tet på
uppha ndli ngs si da n,
varupri se r.

2004 togs en pl an fram för
ett tota lt ge nomförande i
Mal mö stad. Under en fyra
års peri od s kul le al la
förva ltninga r och trans porter
frå n sa mtl iga l everantörer
inkorpore ra s i proje ktet.
Kommuns tyrel se n fattade i
börja n av 2005 be sl ut om a tt,
av fi na ns i el l a skäl , lä gga
proje ktet i mal på se .

Sve rige

Sve rige

Uppföljning
Resultat
Land
Återkommande
Höjd e ffe kti vi tet på uppha ndl ings si dan och Sve rige
utvä rde ri nga r vis ar att
va rupri se rna har ge ne re l lt sjunkit.
Va ruförsörjninge n höjt
effekti vite te n på
upphandl ings s idan och att
va rupri se rna generel l t
sjunkit. Någon sä rs ki l d
utvä rde ri ng av effekti vite te n
i l evera ns erna ha r dock i nte
skett.

Umeå

Ma l mö

Stad
Fle ra

Mätmetod
"Återkommande
utvärderinga r"
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Syfte/mål

Samordnade
Bygga upp ett sys te m
varutransporter i för varudi s tri buti on
Trollhättan
s om ska l e da ti l l e n
re dukti on av
trans porta rbe te t och
a nta l et di s tri buti onsfordon och dä rmed
mins ka d mil jöbel a stni ng och
trängse l i s ta de n.
Mål s ättni nge n var a tt
bygga upp ett sys te m
s om efter e tt
pi lotproje kt med
e konomis kt s töd skal l
kunna bära s i na egna
kostna der och driva s
a v s i n e ge n kraft.
Ocks å a tt s ka pa ett
va rul eve ra ns s ys tem
där res pektive kund
har s tort i nfl ytande på
hur, nä r och var
va rutra nsporter s ka l l
s ke. Få ett så stort
a nta l va rumotta gare i
proje kte t s å a tt det
e fte rha nd skull e bl i
komme rsi e ll t lönsa mt
för de a ktöre r som
del tog i proje kte t
Samordnade
Att genom sa mordni ng
transporter i
a v di stri butione n ut
Göteborgs Stad ti l l Göte borgs Stads
ol ika i nrättni nga r
mins ka mi l jö- och
trafi kbe la s tni ngen i
s taden

Projekt
Startade hös ten
1999. 2002
gjordes en
upphandl i ng av
e tt s amordna t
uppl ägg

Period/ Startår

Sa mordni ng a v varor ti l l kommuna l a
Start 1998
mottagningse nhete r i Göteborgs Stad. Al lt
gods som Göteborgs Stad be stä ll e r s kal l köra s
vi a det nya sa mordningss ys temet. De t fa nns
dock inga gemensa mma ruti ne r för
s a mordni ng kring i nköp, uta n va rje e nhe t
köpe r i n och bes täl l er va ror för ege t bruk.
Posten uppha ndl ades 1999 genom ra ma vta l
och a ns va rar för att sköta di s tri butionen ti l l
hel a organis a ti one n. Detta funkade i nte
e fte rsom vi ss a före tag ha de egen di s tri buti on
och då i nte vi l le be tal a för a tt a nl i ta Pos te n.
Res ulta tet bl e v a tt vis s a l eve ra ntörer le vere ra r
ti l l Pos tens te rmi na l och s å körs gods et ut
s a mordna t dä ri från.

Di stributi one n ti ll varumotta ga rna i
i nne rsta de n ä r tänkt a tt s amordna s vi a e n
s a ml as tni ngs termi nal . Meni nge n frå n börja n
va r a tt både pri vata nä rings i dka re och ol ika
e nhe te r inom kommunen skul l e va ra me d,
men ma n börjar nu me d de kommuna l a
fl öde na i e n uppha ndl i ng och hoppa s a tt
priva ta aktöre r s ka vil ja del ta i sa mordni ngen
e fte r ha nd. En orga nis a ti on s ka l l byggas upp
s om på ma rknadsmäs s iga grunde r dri ve r
ve rks amhe te n e fte r proje kti dens utgå ng.
Högs kol an Troll hättan-Udde va l l a s va rar för
utvä rde ring och uppföl jni ng.

Åtgärd

Data/mått

Uppföljning

Resultat

Sve rige

Sve rige

Land

Göte borg

Troll hättan

Stad

Mätmetod

Analys & Strategi
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FM Ma tts s on i Östnor konta kta de en extern
part (4 PL) för att få hjäl p att e ffekti vi se ra s in
l ogi sti k. Genom att s tarta e tt s amarbets avtal
med nä rl i gga nde före tag de ltog ti ll s lut s e x
före tag i e n gemensa m kartl äggni ng av
förutsä ttni ngarna. De t trans portföre tag som
e rbjöd de n mes t förmånl iga a vta l et
uppha ndl ade s.

Samordni ng av gods ti ll kommuna la
mottagni ngs enheter i sta ds de l en Ki rse be rg.
Inkl ude ra r va rugruppe r s om kontors ma teri al ,
s jukvå rds produkte r, s täd- och kemte kni skt
s amt bryggeri produkte r.

Att s amordna
offe ntl i ga inköp inom
e n s tadsdel , Ki rs eberg,
med kommunens
l e ve rantörer.

Att e ffe kti vis e ra
trans porte rna , mins ka
kos tna derna , öka
ti l lgängli ghe ten för
trans portöre n
gäl l a nde l os s ni ng/
l a stning s amt l ä gre
mil jöbe la s tni ng.

Tes t av fordon för fl era ol ika te mperature r.
1998-2001
Frigos candi a skul l e te sta e tt koncept med
s amordna d varudi s tri bution a v bl anda de varor
med ol i ka te mpera turkra v. Ett nytt
dis tributi ons fordon med tre ol i ka
tempe raturzone r demons tre ra s .

Att tes ta e tt koncept
med sa mordnad
va rudi s tri buti on av
bl anda de va ror me d
ol ika te mperaturkrav i
Mal mö.

1998-2001

1998-2001

IDIOMA Innovativ
intermodal
distribution i
tätortsmiljö Delprojekt 2
Distribution av
blandade varor
IDIOMA Innovativ
intermodal
distribution i
tätortsmiljö Delprojekt 3
Samordning av
offentliga inköp
och därtill
relaterade
transporter
Samverkan i
Östnor

Period/ Startår

Ta fram ett mer
Samordni ng av gods mel l an tre s tora
e ffe kti vt trans porttransportföre ta g.
s yste m för fyra s tora
trans portföre tag i
Hel s ingborg genom a tt
utnyttja tra ns portuppdra g och kapaci te t
med va randra s a mt att
e rbjuda e n s a mordna d
trans porttjänst ti ll
s må och medel s tora
före tag me d e ge n
di stributi on i nom
re gi one n.

IDIOMA Innovativ
intermodal
distribution i
tätortsmiljö Delprojekt 1

Åtgärd

Syfte/mål

Projekt

Ny utvärderi ng 2002
pl a ne rades

Uppföljning

Kos tna ds bes pa ringa
r, a nta l
dire ktl eve ra nse r,
fyll nadsgrad,
mi l jöpåve rka n,
e ffe kti vite t vi d
a nkomma nde och
utgå ende gods .

Samordni nge n
Ma lmö forts atte dock
utvä rde ra de i nte
sa mordni ngen efter
i nom IDIOMA
proje kte t.
e fte rs om
dis tributi ons sys te m
e t bl ev förse na t.

Data/mått
Sve rige

Land

Sa mordningen utförde s med bl .a. fl er
di rektle verans er, högre fyl lna ds gra d,
mi ns kade kos tna de r och l ägre
mi ljöpå verkan som föl jd. Uppmä tta
kostnadsbe spari nga r på 30%. ti di gare
los sning a v ankommande gods , se na re
la s tni ng av utgåe nde gods , s amordna de
ankommande le vera ns er.

Pl a ne ra r en utökning a v s a mdi s tri buti onen
ti l l a tt ä ven gä ll a i fl er sta ds de l ar och fl e r
va ror så s om l i vs me del och utökat a ntal e t
le verantöre r.

Sve rige

Sve rige

Vi s ade pos i ti va e ffe kte r både ur
Sve rige
mi ljösynpunkt och ä ve n re nt ekonomi skt pga
av effektiva re l ogis ti k me d s a ml as tni ng i tre
te mpera turzoner. Fri gosca ndi a har forts a tt
att a nvä nda fordone t ä ve n e fte r IDIOMAte s te rna .

Proje kte t l a de s ned. Konkurre ns en me ll a n
tra ns portörerna var större än intre s se t för
en sa mordning med os äkra e konomi s ka
effekter

Resultat

Ös tnor
(Mora
kommun)

Ma lmö

Ma lmö

He l si ngbor
g

Stad

Mätmetod
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Syfte/mål

Unders öka
s a mordnings möjl igheter mella n
och inom de bå da
univers iteten. Det
finns i nom Upps a l a
univers itet och SLU
Ultuna behov a v ett
a nta l ol ika tra ns porter
-> troli gt en s tor
potentia l för
s a mordning a v
va rutra ns porter med
flera möjliga pos itiva
a s pekter på mi ljö och
ekonomi (s om fä rre
fordon, mi ns ka d
körs trä cka och bä ttre
res urs utnyttja nde)
s om följd. Emell erti d
s a kna s kuns ka p om
va ruflödena inom och
mella n de två
univers iteten.
Samordnade
Få s va r på om det ä r
varutransporter i pra ktis kt möjl igt a tt
Örebro kommun s a mdis tribuera va ror
uta n a tt förs ä mra
l ivs medels kva l iteten
ell er förs vå ra för
brukare och
l evera ntörer.

USTRA Universitetens
samordning av
godstransporter

Projekt

Period/ Startår

Fyra av kommunens huvudlevera ntörer a v
1999, 6 måna der
l ivs medel ha r s a mdis tri buera t va rorna ti ll 68
kommuna l a da ghem och fri tids hem. Detta
utgör ca 10% a v den tota l a mä ngden li vs medel
s om uppha ndla s a v Örebro kommun. Pra kti s kt
s å ha r levera ntörerna tra ns portera t va rorna
til l ett oml as tnings l a ger va refter va rorna
di s tribuera ts ut da gen efter med en
gemens a m trans port.

Gemens amt pil otprojekt mell a n SLU och
2001
Upps a la univers itet . Studie a v möjl igheterna .

Åtgärd

Enkä ter ti ll berörda
före, under och efter
projektet. Uppgifter
til l emis s ions berä kninga r frå n de
4 l evera ntörerna .
Anta l
levera ns til lfä l len.

Möjl igheter och
hi nder för
s a mordna de
tra ns porter.

Data/mått

Uppföljning

Land

Sa mdi s tributi onen må s te va ra mer
Sverige
omfa tta nde och tä cka in
fl er kunder för a tt bli kos tna ds effektiv och
mi ljöbes pa ra nde. Stor potentia l a tt mins ka
mi ljöpå verka n. Fungera t bra rent pra kti s kt.
Tydl iga s te vi ns ten ä r de trafiks ä kerhet.
Mi ns kning a v anta let levera ns ti llfä ll en med
ci rka 5700 per å r. Inga begrä ns ninga r a v
levera ns volymer. Omfa ttningen a v
s a mdi s tributi onen vol ymmä s s igt l iten ->
levera ntörerna ha r i s tort s ett bibehå ll it
s ina urs prungliga rutter med egna bi la r ->
den tota la körs trä cka n för a tt di s tribuera
li vs medl en s a nnoli kt öka t nå got under
förs öket och mil jövi ns terna ha r dä rmed
utebl ivi t. Enli gt levera ntörerna : egen körtid
och leverans tid mi ns ka t med ca 5% men
s vå rt utnyttja den l edi ga kapa citet s om
upps tå tt. Kos tna derna i denna omfa ttning
bli r därmed högre för levera ntörerna ä n
bes pa ri nga rna . Större volymer per
levera ns ti llfä lle ka n ge probl em med
utrymme mm. Problem vi d rekla ma tioner, två
konta ktled. Öka d ha nterings tid för mä rkning
och paketeri ng. Mi ndre kundkonta kt.

Sa mma nta get vi s a r s tudien a tt det fi nns en Sverige
ra d möjli gheter ti ll öka d s a mordning a v
univers itetens tra ns porter inom bå de UU
och SLU. De bå da uni vers i teten ha r ä ven
mycket a tt l ära a v va ra ndra s erfa renheter.
Ett hi nder för a tt införa s a mordna de
tra ns porter ka n va ra ovil ja mot förä ndringa r
hos en del a v de inbla nda de a ktörerna .
Må nga kä nner en rä ds l a för förä ndri nga r
och va d de ka n i nnebä ra för dera s egna
invanda rol l i s a mma nha nget. Bris t på
informa tion och kuns ka p ka n öka
os ä kerheten ytterl iga re. En a nna n
invändni ng ä r ma n tror a tt öka d s a mordning
kommer a tt innebä ra förs ena de levera ns er
och a tt möjli gheten a tt fri tt vä l ja va ror
mi ns ka r. Det ä r dä rför mycket vikti gt a tt de
s om s ka l l a rbeta med s ys temet är del a ktiga
i a tt utforma förä ndringarna och a tt det
fi nns en flexibil itet i s ys temet.

Resultat

Örebro

Upps a la

Stad

Enkä ter ti ll berörda
före, under och efter
projektet. Uppgifter frå n
de 4 levera ntörerna ,
berä kninga r uti från det.

Unders ökning av
möjl igheterna

Mätmetod

Analys & Strategi

La petite Reine

Flyta nde di stributions central s om
rör s i g runt i Ams terda m i
kana lerna. Bå ten kommuni cerar
med cykelkurirer s om s erva r
inners taden.
Tes ta ett a lterna tiv till
Anvä ndning a v cykla r och en
2003
motorfordon för s lutlevera ns s amdi stributions central för
(s i s ta kilometern) av gods
s lutlevera ns av gods i centra la
och mi ns ka på verkan av
dela r a v Pa ris (de 4 centra la
frakttra fik i s taden för att
arondis s ementen, s ena re utöka t
mi ns ka trä ngs el och
til l hela s ta den). Trehjuli nga r med
föroreningar.
el hjä lp. Tjä ns t för tra nsportörer s om
DHL, Chronopos t mfl , dis tributörer
och ha ndla re. 3 typer a v tjä ns ter:
- Ad hoc-levera ns er frå n företag
hem til l kunden
- Föra re och cykel ti llä gna de ett
företa g för levera ns er till kund
- Sa ml as tning och s l utleverans a v
gods i n til l Pa ri s (utnyttja nde a v en
s amdi stributions central i Paris
centrum erbjuden av Ma iri e de Pa ri s
til l en lå g hyra)
Produkter: bl.a. li vs medel, blommor,
pa ket, mm

Period/ Startår

Flytande
distributionscentra
l - vattentransport

Två lös ninga r: frä ms t
s amdi stribution a v gods och paket,
dä refter a tt utföra l evera ns erna
med elektris ka fordon.

Optimera gods leverans er i
s ta dens centrum. I börja n a v
projektet var s itua ti onen
problematis k i områ det. Mål :
a nvända levera nsutrymme
bä ttre, förbä ttra åtlydna d a v
trafikregler, mins ka trängs el
och uts lä pp, vi s a på
effekti viteten hos elektris ka
fordon och ra ti ona lis era
godsdis tributionen i s ta den.

Samdistribution i
La Rochelle

Åtgärd

Syfte/mål

Projekt

Mi ljömä s s iga och
fi na ns iella mått

Anta let bil ar s om ka n
ers ä tta s mha l ös ningen och
impl ika tionerna för uts lä pp
och brä nsl e

Må let för
genoms trömni ngen, ba s era t
på prelimi nä r
unders ökning, ä r 600
pa ket/da g med 6 pa ket per
kund och da g.
Genoms nittl igt pa ket: 12 kg,
<1 m3, 83% li vs medel.

Data/mått

Uppföljning
La Rochelle

Stad

Mätmetod

Paris

Nederlä n Ams terdam DHL:s uppgi fter om a ntal
derna
ers a tta vans . Beräkningar
uti frå n det.

Fra nkrike

Land

Projektet ha r få tt mycket s töd och
Fra nkrike
kommunen a nvä nder tjä nsten. Används
mes t för pa ketleverans er och i des s a
fa ll har den medfört en mi ns kning i
la s tbils a nvä nda nde. Förs öket ha r
utökats från 7 til l 19 cykla r.

10 DHL va ns kunder ers ä tta s vilket
s parar 12000 li ter dies el va rje å r.

Dyrt för s a mhä llet.

Resultat

Projekt inom kategorin som kombinerar
samordning/samlastning/centraler med fordon/trafikslag
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Syfte/mål
Öka a nvä ndande t a v
järnvägs tra ns port för
mi ljömä s siga , s ociala
och ekonomi ska
fördela r

Åtgärd
Starta e tt l ogis tikcenter i Berl ins utkanter för
att gynna järnvägs tra ns porte r genom att
erbjuda "s hift of mode"

Syfte/mål
Ett gemens amt
program för framtida
utve ckli ng a v hå llbara
ci tylogis tiklösninga r me d hä ns yn till
trafi ks ä ke rhe t,
luftföroreninga r,
buller, fra mkomlighe t,
energiförbrukning,
trygghet, vis ue ll mi ljö.

Projekt
e-DRUL

Syfte/mål
Unders öka , utve ckl a
och vali de ra en
innova tiv IST-pl attform
och s tödja
se rvicemode lle r för a tt
effe ktivis era och
förbättra ha nte ringe n
av gods dis tri bution
och logis tikproce ss e r
inte grera t me d eha ndel i urba na
områ de n.

Period/ Startår
2003

Åtgärd
Period/ Startår
Fl era å tgä rder, t.e x. införa ndet av l as tzoner,
Rapport 2003
två pe rs oner i varje bil , byte av körriktning i
fotgä ngarzoner, koordinering a v
gods le vera ns e r bland dis tributöre rna ,
regle ring och tillgå ngs be gränsninga r
utve ckl ade för fotgä ngarzone r, införa nde av e n
ge mens am gods motta gnings ce ntra l.

Åtgärd
Period/ Startår
e-DRUL - e -Commerce Ena bled De mand
2002-2004
Re spons ive Urban Logis tics . Demons tra tion,
tes t och utvä rdering av oli ka e -DRUL-lösninga r
i tre s tä de r i Ita lien, Portuga l och
Ne de rlände rna . I Sie na : bl.a . tes t a v e tt ITba se ra t infra struktursys te m för att s tödja e ha ndel i inne rs taden och höja fyllnadsgra de n
i fordonen. Kra v för a tt få köra i s tads kä rna n
på total vi kt, fyll na ds grad och fördefinie rade
tidsföns te r, elle r "gods taxi licens". Tills tå nd
sköts via e-DRUL-tjä ns ten. Om fyll na ds grad för
låg: godse t s amla s tas i mindre miljöfordon.
Äve n tjä ns t för priva tpe rs oner ("Pa rk&Buy")
med upphämtnings plats e r för s hoppingva ror i
ansl utning till parke ring uta nför s ta ds kärnan.

Samordning/Samlastning/Centraler + Information + Restriktioner

Projekt
Forum for
citylogistik Aalborg

Samordning/Samlastning/Centraler + Infrastruktur + Restriktioner

Projekt
Inner city
logistics centre
for Berlin

Samordning/Samlastning/Centraler + Infrastruktur
Uppföljning
Togs a ldrig i drift

Data/mått

Uppföljning

Data/mått
Uppföljning
Körtid, la stnings tid,
fyllnads gra d, typ a v
fordon, data
gäll ande kara ktäre n
hos s tads områ de t,
a nta l fotgänga re ,
a nta l butike r.

Data/mått

Resultat
Utvärdering s kulle s ta rta 2005, me n i ngen
informa tion funne n om detta, förutom a tt
"Park&Buy" upps katta t a v a llmänhe t och
butiks äga re.

Land
Ita lie n

Stad
Siena

Resultat
Land
Stad
Fle ra fördela r me d de fle s ta åtgärde rna ,
Da nma r Aa lborg
nackde lar med vis s a, t.e x. att vara två i
k
fordone t - loss ningen gå r s na bbare me n det
kompense ra r inte för en e xtra lön.

Resultat
Land
Stad
Projekte t mis s lycka de s inna n res ul tat ha de Tys kla nd Be rlin
nåtts , efters om företa ge t Kombive rke hr
a vbröt järnvägs förbinde lse rna till
logistikce ntren i i nners ta de n somma re n
2003. De ss utom e n tys k motorvägs ska tt s om
s kulle underl ätta övergå ng til l jä rnvä g
förs enades .

Mätmetod

Mätmetod

Mätmetod

Projekt inom kategorin som kombinerar
samordning/samlastning/centraler med åtgärder inom övriga
kategorier
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Exempel
Samlastningsterminal i Bristol21 (Maj 2004- )

Beskrivning

Logistikföretaget Exel har tillsammans med Bristol kommun och EU-projektet
Vivaldi genomfört ett pilotprojekt med en samlastningsterminal för det centrala
shoppingområdet Broadmead i Bristol. Broadmead omfattar 325 återförsäljnings- och detaljhandelsenheter som tar emot över 100 000 leveranser per år.
Transporter till området samlastas i en befintlig terminal 11 km utanför stadskärnan, nära strategiska vägar. Projektet har genomförts med stöd från lokala
och nationella intressenter som Broadmead Board (organisation för detaljhandlare och återförsäljare i Broadmead), Business West (Handelskammaren) och
representanter från transportsektorn. Inför projektet gjordes en omfattande intervjuundersökning med 118 återförsäljare/detaljhandlare i området för att sätta
samman en lista med företag som uppfyllde särskilda kriterier för samordning
och som skulle bjudas in till att delta i samordningsprojektet.

Resultat

Från början deltog endast 4 detaljhandlare, men under projektets gång har ytterligare 49 anslutit sig och endast 2 har dragit sig ur. Det tyder på att handlarna
upplever projektet som positivt och att fler och fler kommer att ansluta sig.
Fyllnadsgraden i fordonen ökade från ca 35 procent när projektet startade till en
genomsnittlig fyllnadsgrad på 65 procent under 2005. Antalet leveranser till
deltagarna minskade i genomsnitt med över 50 procent, vilket är ett direkt resultat av att fler handlare anslutit sig till samordningen. Den totala körsträckan
minskade med drygt 1000 km per månad. Utsläppen av koldioxid minskade
med ca 150 kg per månad, kväveoxider med ca 25 g per månad samt partiklar
med 300 g per månad. Utvärderingen visade också att deltagarna var mycket
nöjda med Exel som skötte samordningen. Tidpunkterna för leveranser var nu
mycket jämnare och gick snabbare än tidigare, vilket sparade tid för företagens
anställda. Vanliga kommentarer från deltagarna om projektet var ” det fungerar
utmärkt”, ”jättebra idé”, ”inga problem alls”, ”företaget som levererar godset är
alltid artiga och hjälpsamma” etc.

21
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3

Analys och diskussion

Analysen delas upp i effekter som projekten uppvisar och vad som kan ses som
överförbart till svenska förhållanden.

3.1

Effekter och mätning

Utvärderingsmetoder

En förutsättning för att kunna få information om vilka effekter ett projekt har
inneburit är att projektet utvärderas. För att kunna utvärdera förändringar krävs
att man vet hur det såg ut innan förändringen genomfördes. En nulägesanalys
innan projektstart är därför nödvändig för att kunna jämföra resultatet med ursprungsläget. Det finns flera exempel på projekt som saknar en nulägesanalys
och där man blivit tvungen att efterkonstruera nuläget för att kunna bedöma effekterna. Ett efterkonstruerat nuläge skapar stora osäkerhetsfaktorer i utvärderingsresultaten. I de projekt som identifierats och tas upp i studien saknas uppgifter om uppföljningsmått/data för 32 % av projekten (24 av 75) och uppgifter
om mätmetod saknas för 65 % av projekten (49 av 75). Det är möjligt att fler
utvärderingar har genomförts, men den informationen finns inte tillgänglig i
litteratur eller på Internet.
Utvärderingsmetoderna skiljer sig väsentligt åt mellan projekten. Det handlar
om allt från enkätundersökningar och användarintervjuer till fältstudier och
andra typer av mätningar. Det innebär att det är svårt att jämföra resultaten mellan olika projekt och att det därmed är svårt att dra generella slutsatser.
Vad som utvärderas varierar också mellan projekten. I ett projekt gjordes en
utvärdering med hjälp av enkätundersökningar, egna mätningar, intervjuer med
personal i butik och vid distributionsterminal för att undersöka deltagarnas attityd och inställning till projektet. I ett annat projekt utvärderades samdistributionens effekter med avseende på aspekterna miljö, och transporter. Effekter på
miljö är givetvis viktiga i en utvärdering, men för att få en långsiktigt fungerande samordning av varuleveranser krävs det även att deltagarnas attityder och
acceptans undersöks och bearbetas. Om de medverkande i exempelvis en samordning inte är nöjda är det troligt att den kommer att upphöra. Generellt, avseende mätmetod kan sägas att merparten av de projekt där uppgifter om mätmetod finns tillgängliga så har de huvudsakligen använt sig av simuleringar av nuläge (och i vissa fall även effekter), beräkningar (av både nuläge och effekter)
samt intervjuer, främst i form av enkäter.
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Effekter
Av de 75 projekt som identifierats i studien finns uppgifter avseende vilka mått
som använts för uppföljning och bedömning av effekter för 68 % av projekten
(51 av de 75). De vanligaste måtten som använts för uppföljning är:
Miljö (inkl. buller)
Kostnad/Ekonomi
Antal fordon/leveranser
Sträcka/körtid
I ett mindre antal projekt har det för uppföljning även använts mått som:
Fyllnadsgrad
Nöjdhet
Varupris
Generella erfarenheter
Trängsel
Effekter kan mätas och redovisas på olika sätt vilket försvårar direkta jämförelser. Det kan handla om vinster i tid, minskade utsläpp, minskat trafikarbete,
minskat antal leveranser, färre fordon i trafik som sköter varudistributionen eller
ökad fyllnadsgrad. Odefinierade termer som transporteffektivitet förekommer
också. Oftast redovisas förändring i procent medan det i vissa studier endast
redovisas kvantitet, oftast i form av antalet fordon. Sammantaget innebär de
olika måtten och mätmetoderna att resultaten i de olika projekten är svåra att
jämföra. I tabell 1 nedan visas översiktligt hur man oftast mäter olika faktorer.
Tabell 1 Mätmetoder

Effekt
Miljö
Kostnad/Ekonomi

Antal fordon
/leveranser
Sträcka/körtid

Fyllnadsgrad

Analys & Strategi

Hur man mäter
Oftast koldioxid men även partiklar
Jämförelse av projektkostnader och vinst eller förväntad vinst. Ofta oklart vad som räknas med i projektkostnaderna.
Avser oftast hur många fordon som ankommer mottagningsenheten
Jämförelse mellan körsträcka/tid innan åtgärden införs
och efter. Då nuläget ofta saknas är det i många fall
uppskattade eller modellberäknade siffror
Är i de flesta fall uppskattningar av hur full bilen är
när den lämnar terminal. Alternativt modellberäknat
med uppskattade godsmängder som indata och sedan
omräknat med antal lastbärare samma godsmängd
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Nöjdhet

Varupris
Generella erfarenheter
Trängsel

skulle kräva vid en samlastning.
Mäts via enkäter eller intervjuer och kan vara en
mängd olika indikatorer såsom arbetsmiljö, att godset
kommer som avtalat osv.
Här avses oftast det pris som man förhandlat fram exklusive kostnaden för transporten.
Reflektioner som görs när man jämför olika projekt
Oftast en konsekvens av att antal fordon minskar, därefter görs bedömning av hur det påverkar trängsel.

De mått som använts för uppföljning korrelerar oftast med det i projektet uttrycka syftet. Syftena är dock ofta väldigt ambitiösa och omfattande vilket gör
projekten problematiska utifrån ett uppföljningsperspektiv. I vissa enskilda fall
saknas överensstämmelse mellan syftet i projektet och de mått som använts vilket kan tolkas som att måtten tillkommit i efterhand och valts utifrån vad som är
möjligt att följa upp snarare än vad som är nödvändigt att följa upp kopplat till
syftet med projektet.
Projekten inom kategorin samordning/samlastning/centraler utgör merparten av
de identifierade projekten och en direkt jämförelse av samordningsprojekten
försvåras av att effekterna rapporteras på skilda sätt, vilket framgår av
Tabell . De flesta effekter visar dock att antalet leveranser minskar, vilket ger ett
minskat trafikarbete och minskad miljöpåverkan. I många fall innebär det också
en kostnadsbesparing. Vissa uppseendeväckande effekter redovisas också,
såsom att trafikarbetet ökat med 40 mil per vecka (Piteå), eller att fyllnadsgraden minskat. Det kan bero på att samdistributionsprojektet drivits i mindre skala
och då utnyttjas inte fordonen tillräckligt och bra effekt av samdistributionen är
då svår att uppnå.
Tabell 2: Exempel på uppmätta effekter av samdistribution
Område

Redovisad effekt

Projekt

Antal leveranser

- 5700 leveranser/år

Örebro kommun

- 41 %

Godssamverkan Lundby

- 9 st/dag

O-centralen

Antal stopp

- 30%

Samordnad livsmedelsdistribution i
Piteå

Trafikarbete

”50 % mindre körsträcka”

SAMLIC
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”40 mil längre körsträcka”

Samordnad livsmedelsdistribution i
Piteå

”70 – 80 % mindre körsträcka”

Katrineholms kommun

- 6 km/dag

O-centralen

- 50 fordon/dag

Hammarby sjöstad

”5 – 29 % mindre körsträcka”

SATRA

88 % lägre trafikarbete

Stockholms stad

- 30 % mindre transportsträcka

Västerbotten, Lycksele

Tid

- 20 %

SAMLIC

Fyllnadsgrad

”Från 65 – 56 %”

Samordnad livsmedelsdistribution i
Piteå

”Ökat från 50 till 62 %”

Frukt och grönt i Stockholm

Fordonsbehov

- 25 till 30 %

SAMLIC

Kostnad

- 30 %

Samverkan i Östnor

- 2,4 mkr/år

Frukt och grönt i Stockholm

- 90 %

Samordning av byggvaror i Hammarby Sjöstad

- 16 %

Frukt och Grönt i Stockholm

”Ökat från 17 till 22 %”

Borlänge kommun

CO2 - utsläpp

Andel lokalt producerade livsmedel

Det bör poängteras att en större andel av samdistributionsprojekten med mottagare inom näringslivet har utvärderats och redovisat uppmätta effekter jämfört
med projekt med mottagare inom offentlig sektor (nio respektive 3 utvärderade
projekt).
I utvärderingarna redovisas även kvalitativa effekter. Det kan röra sig om hur
deltagare upplever olika saker eller effekter som inte är fastställda kvantitativt.
Exempel på positiva kvalitativa effekter är:
Deltagare upplever att fordon och resurser utnyttjas mer effektivt vid
samordning
Leverantörer upplever att de tjänar ekonomiskt på samdistributionen.
Positiva miljöeffekter i form av minskat buller och minskade utsläpp
av reglerade emissioner.
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Förbättrad trafiksäkerhet genom att färre fordon transporterar samma
mängd gods.
Effektiviteten på upphandlingsenheten upplevs öka
Inköpspriser på varor och gods sjunker
I utvärderingarna redovisas även ett antal mindre positiva kvalitativa effekter av
samdistribution och nedan följer ett antal exempel.
Kundkontakt mellan leverantör och kund försvinner i och med samordning.
Vissa mottagare får problem med att ta emot så stora leveranser vid ett
och samma tillfälle
Transportörer behåller sina ursprungliga rutter, vilket försvårar ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i samdistributionsflödet.

Viktiga mått för utvärdering och mätning av effekter

De vanligaste måtten för att visa effekter av åtgärder är som vi tidigare
redovisat miljö, ekonomi och antal transporter. Generellt kan sägas att det också
är dessa mått (miljö, ekonomi och antal transporter) som är de viktigaste att
mäta och följa upp. Det som oftast fallerar är att mäta nuläget och utan detta är
det svårt att göra jämförelser. Här är det speciellt viktigt att mäta
transportsträckor, körtider, antal stopp och antal fordon vid
mottagningsenheterna. Kostnadsfaktorer går att mäta i efterhand men är en
viktig del i en utvärdering. Ofta tar det lång tid innan man vet effekterna då
avtal måste gå ut och skrivas om för att få nya villkor. Fyllnadsgrader är ett
område som är svårt att mäta och i detta sammanhang kan det behandlas som en
kapacitetsbegränsande faktor snarare än en utvärderande då fyllnadsgrad i sig
inte är intressant men det är en indikator på systemets utnyttjande.
Syftet med åtgärden bör också styra vad som mäts för att måluppfyllelsen skall
kunna belysas. Dessutom kan nöjdhet eller att åtgärden ger den funktion som
var avsedd också vara viktigt att följa upp. Om det uppstår problem vid
implementering kommer åtgärden/projektet inte att anses som lyckat även om
effekterna visar på annat. Dessutom blir effekterna oftast kortvariga i dessa fall.

Effekter av samlastningsprojekt

Det är vanskligt att uttala sig om effekterna av en samlastning eftersom resultaten varierar stort. Det beror dels på att som tidigare nämnts effekterna har rapporterats på olika sätt och dels att varje samdistributionsprojekt utgår från olika
förutsättningar. Man har använt olika utvärderingsmetoder och haft begränsade
kunskaper om nuläget innan projektstart vilket också medför att resultaten är
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svåra att tolka och jämföra. Det kan ändå konstateras att de positiva effekterna
av samdistribution överväger de negativa och generellt kan säga att samdistribution har en god potential att uppnå transporteffektiviseringar.
En jämförbar siffra är att körsträckan för distributionen minskat mellan 30-40 %
inom flera projekt, där samdistribution genomförts i större skala. Andra effekter
är minskade utsläpp av koldioxid och reglerade emissioner, färre leveranser,
färre fordon för transporter och en lägre transportkostnad. I ett tätbebyggt område påverkar samdistribution trafiksäkerheten och trängseln på gatorna positivt.
Mindre leverantörer kan öka sin konkurrenskraft genom att delta i en samdistribution då de inte har kapacitet att distribuera till många mottagare.

Drivkrafter

Den främsta drivkraften för att starta ett samdistributionsprojekt har varit miljö.
Initiativtagare till samdistributionsprojekten ser en tydlig potential i att kunna
reducera antalet transporter i och med en samdistributionslösning. I andra hand
kommer trafiksäkerhetsaspekter, minskad trängsel och minskat antal leveranstillfällen. Fysiska restriktioner, såsom geografi och bebyggelse är en annan
drivkraft bakom samdistribution. Ekonomiska drivkrafter är ytterligare en drivkraft. Samdistribution förväntas generera lägre transportkostnader. För samdistributionsprojekt inom kommunala verksamheter är möjligheten att öka andelen
små lokala leverantörer en stark drivkraft. Genom samdistribution får dessa
ökad konkurrenskraft då kravet på att leverantören skall tillhandahålla egen distribution försvinner.

3.2

Överförbarhet till Svenska förhållanden

Städer i Sverige och övriga Europa har både likheter och olikheter vad gäller
förutsättningar och behov av åtgärder inom citylogistik. Endast tre svenska städer kan klassas som storstäder (folkmängd som överstiger 200 000 invånare),
Malmö, Göteborg och Stockholm. Utöver det finns förortskommuner till storstäder (38 stycken) där mer än 50 % av befolkningen arbetspendlar till arbetet i
någon annan kommun. De vanligaste pendlingsmålen i dessa fall är storstäderna. I Sverige finns förutom storstäderna även 31 stycken större städer (50 000 –
200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 %). I ett europeiskt perspektiv är med andra ord de svenska städerna förhållandevis små befolkningsmässigt och därmed är detta en viktig förutsättning att ta i beaktande avseende
europeiska projekt och andra åtgärder kopplat till citylogistik.
En annan förutsättning är att stadsutvecklingen i Sverige framförallt tog fart
efter järnvägsetableringen på 1850-talet. Denna föranledde dels etablerandet av
nya stadscentrum i redan existerande städer och dels helt nya stadsetableringar.
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I Sverige, jämfört med framförallt Kontinentaleuropa har vi få medeltida stadskärnor kvar som utgör handelscentrum i städerna. Just medeltida stadskärnor
har många gånger varit en drivkraft i exempelvis samdistributionsprojekt.
De politiska förutsättningarna skiljer sig också åt mellan länderna. I Sverige har
vi ett fritt utnyttjande av infrastruktur i form av vägar där restriktioner som begränsat utnyttjandet, till exempel miljözon och trängselskatt, kräver regeringsbeslut. I övrigt har vi även kommunalt självstyre avseende planering vilket
också skapar speciella förutsättningar avseende implementering av projekt och
åtgärder kopplat till citylogistik.
Av de projekt som presenteras i föreliggande rapport bedöms det stora flertalet
vara tillämpliga på Sverige. Miljözoner, trängselavgifter och samordning av
godstransporter finns ju redan exempel på. Nedan följer en genomgång av olika
typer av projekt som är intressanta för Svenska förhållanden.
När det gäller infrastruktur och restriktioner kan dessa projekt oftast vara applicerbara på Sverige. Att införa Multi-use-lanes skulle kunna vara intressant på
vissa sträckor där belastningen är hård. Även ELP-zoner skulle kunna vara intressanta. Då främst områden, som karakteriseras av tät trafik i stadsbebyggelse
och många godsmottagare.
Sverige har redan erfarenhet av att jobba med projekt där ekonomiska och/eller
administrativa restriktioner har testats, miljözon och trängselavgifter är exempel på det. De restriktioner för fordon som testats i Köpenhamn skulle kunna
fungera som ett komplement till miljözonen, där restriktioner införs för att
tvinga fram en ökad fyllnadsgrad i distributionsfordonen i innerstaden. Nackdelen med det projektet var att administrationen blev för tungrodd, men detta bör
kunna förenklas genom exempelvis en webbaserad inrapportering av fyllnadsgrad. Tellus projektet i Göteborg påminner om projektet i Köpenhamns innerstad, men istället för att införa restriktioner för fordon med låg fyllnadsgrad
så bygger projektet istället på frivilligt deltagande och incitament för att öka
fyllnadsgraden i fordonen. Dock var det ett fåtal transportörer som omfattades
av försöket.
Flera av samordningsprojekten är intressanta för Sverige och det har genomförts och planeras i många städer. Ju fler deltagare som samlastar desto större
framgång har projekten haft. Något som bör övervägas är då hur tjänsten ska
upphandlas. Mycket tyder på att en öppen terminal där godset kan lämnas in är
en fördel. Många av projekten har dock varit kortlivade och det beror till viss
del på att de affärsmässiga möjligheterna inte utretts, man har startat försök vilket inte lockar näringslivet att satsa och genom att det är projekt eller försök
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avslutas de ofta när pengarna som avsatts är slut. Det har saknats en långsiktig
och uthållig plan baserat på affärsmässiga principer och avtal.
Projekt kring e-handel är intressanta men behöver undersökas och utvecklas
vidare. Men e-handeln förväntas öka de närmsta åren. Det är egentligen en
större fråga än just citylogistik och påverkar dels hur vi handlar i framtiden och
dels hur vi transporterar hem gods i egna bilar eller hur stadsbilden förändras då
distributionsfordonen blir mer frekventa i våra bostadsområden.
Elfordon bedöms intressant framförallt i samband med andra åtgärder. Det kan
vara vid upphandling samdistribution eller miljözoner eller liknande. Erfarenheter från tidigare projekt visar att tekniken inte har fungerat tillfredställande
men utvecklingen har gått framåt och nyare teknik har etablerats på marknaden.
Idag är det nog mer en fråga om laddinfrastruktur. Nattdistribution med bullerreducerande utrustning på fordonen har testats i Barcelona. Konceptet har spridit sig till flera andra städer i Spanien och bedöms även vara applicerbart på
Sverige. Förutsättningen anses dock vara transporter till vissa särskilt destinerade butiker, d.v.s. stora mottagare där gods samlas från olika avsändare (samlastning) till exempel ”outlets”, större varuhus och livsmedelsbutiker. Nattdistribution till Stockholms innerstad har testats. Ett alternativ till nattdistribution
är utökade tidsfönster, d.v.s. att distributionen kan börja några timmar tidigare
på morgonen, innan morgonrusningen kommer igång och efter att den största
delen av nattlivet har försvunnit.
e-Drul projektet inom området Trafikstyrning och IT-system testades i Siena
och var delat i två delar. Den första delen var ett relativt avancerat IT-baserat
infrastruktursystem för att stödja e-handel i innerstaden och för att höja fyllnadsgraden i fordonen. Ingen utvärdering av systemet har gått att finna och därför är det svårt att göra en bedömning av om projektet skulle vara applicerbart
på Stockholm. Däremot verkar den andra delen av e-Drul projektet ”Park &
Buy” vara ett intressant initiativ där besökare i innerstaden kan shoppa och få
varorna levererade i anslutning till sin parkeringsplats utanför den avgränsade
stadskärnan. Park & Buy tycks inte heller ha utvärderats, men på flera ställen i
olika källor omnämns projektet som lyckat och uppskattat av både allmänhet
och butiksägare. Idén bedöms som applicerbar på Sverige och skulle kunna testas som ett komplement till trängselavgifterna när de har införts. Projektet tangerar godstransportområdet då det ersätter en privat godstransport med en yrkesmässig.
Många städer har Heavy EcoDriving som ett upphandlingskrav för entreprenadtjänster, men inte när det gäller exempelvis samdistribution. Möjligheten att
ställa krav på Heavy EcoDriving ökar vid exempelvis samdistribution eftersom
man då handlar upp transport eller entreprenör. Avgörande för att den här typen
av projekt ska bli framgångsrika är att göra noggranna mätningar före och efter
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utbildningen samt att ha ett antal motivationshöjande för åtgärder för chaufförerna och regelbunden återkoppling av minskad bränsleförbrukning.

4

Fördjupning samdistribution

Merparten (62 %) av de identifierade och studerade projekten behandlar samdistribution i olika former. Detta kapitel innehåller därför en fördjupning inom
konceptet samdistribution.

4.1

Olika former av samdistribution

Samdistribution kan fungera utifrån ett flertal olika perspektiv. Nedan följer en beskrivning utifrån vem som styr samdistributionen, om den är en frivillig affärsmässig uppgörelse eller startas genom en tvingande upphandling.
a) Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral
men med en beställare, exempelvis leveranser till kommunala enheter.
Kommunen är beställare och upphandlar leveranser till sina enheter.
b) Från många avsändare till många mottagare men med en mottagningspunkt eller ett avgränsat område exempelvis en centrumkärna eller ett
köpcenter. Här finns många beställare men oftast någon form av gemensam nämnare såsom köpmannaförening i en galleria, en fastighetsägare eller en centrumförening som kan förhandla för samtliga aktörer
eller hyresgäster.
c) Från många avsändare till många mottagare via en samlastningscentral.
Många beställare men utan någon gemensam geografisk enhet som
ovan. Utgår antingen från att en transportör erbjuder samdistributionen i
ett område och då förhandlar med samtliga aktörer om att överta transporterna i området. Eller från att mottagare använder sig av en c/o
adress.
d) En tjänst som erbjuds – Transportföretagens distributionskedjor är
också en form av samdistribution som då bygger helt på affärsmässiga
grunder. Dock finns det flera parallella distributionsslingor då tjänsten
erbjuds av flera transportörer som kör i samma områden.
e) Tillfälliga verksamheter, exempelvis byggtransporter eller evenemangstransporter. Karakteristiskt för dessa är att det är mycket transporter till
en plats under en begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara under
flera år exempelvis vid nybyggnation eller under några dagar vid ett
evenemang. Båda fallen kräver bra logistik för att inte transporterna
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skall bli en hämmande men det finns lite incitament att bygga upp någon permanent struktur.

4.2

Flöden

I ett samdistributionsprojekt finns många olika typer av flöden mellan aktörerna, vilket framgår av Figur 10. Flödet av varor som transporteras från leverantör
till beställare via en eller flera transportörer är det vi oftast tänker på men eventuella returer går samma väg tillbaka. Sedan finns det ett informationsflöde mellan alla aktörer. Dels är det ett administrativt informationsflöde som avser beställning av vara, bekräftad order, leverans och fakturahantering. Betydelsen av
detta flöde underskattas ofta. Dels är det ett informationsflöde som rör resultat
och mål med samdistributionen, utbildning av personal mm.

Mål / Vision &
Långsiktig plan

Organisation

Beställare

Information

Leverantör

Varor

Retur
Retur

Transportör

Varor

Figur 10: Illustrerar de aktiva aktörerna i ett samdistributionssystem och dess
olika flöden

4.3

Koncept för samdistribution till företag i city

Den samlastning som diskuteras är aktuell i citysammanhang kan ses som en
kombination av b) och c) se kapitel 4.1 samdistribution eftersom det finns ett
utpekat område som b stipulerar men det är så pass stort och skiftande att det
inte kan hanteras som en mottagningspunkt det kommer inte att finnas en fastighetsägare utan många men det finns en centrumförening.
På en konceptuell nivå kan man identifiera två olika modeller för en samdistribution till privata företag.
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1) Genom restriktioner som tvingar fram en samordning, d.v.s. förbud att
köra med annat än vissa fordon/visst tillstånd.
2) genom att företagen/mottagarna i centrum använder sig av en gemensam mottagningsadress, en form av c/o. Denna mottagningsadress är då
en terminal varifrån samdistributionen utgår.
Det första förslaget med restriktioner för fordon innebär att man tvingar fram en
samordning genom att endast fordon med hög miljöprestanda tillåts. Då sätts
gränsen för det tillåtna antingen mycket högt eller så förbjuder man all tung trafik som inte har tillstånd, har tillräcklig fyllnadsgrad mm. Detta ställer höga
krav på att kommunen dels kan följa upp regelefterlevnaden och dels att kommunen kan erbjuda alternativ i form av samdistribution för att inte försämra varuförsörjningen i området.
Det senare förslaget förutsätter att det måste finnas incitament för företagen/mottagarna att ändra sin mottagningsadress. Rent praktiskt går det till så att
företagen meddelar sina leverantörer att de skall lämna godset på anvisad terminal. Härmed övergår ansvaret för transporten och godset från leverantören till
samdistributören. En avgörande fråga i samband med detta är vem som står för
kostnaderna för en omlastning. Varje enskild mottagare kan förhandla med sina
leverantörer om priset för varan utan transport (enbart transport till terminal).
Teoretiskt borde detta kunna täcka den ökade kostnad som en omlastning ger
men i praktiken är det svårt att få tillräckligt sänkta priser för att täcka kostnaderna. Dels är det många aktörer inblandade och resultatet kommer inte att bli
enhetligt. En möjlighet är då om en central part exempelvis en centrumförening
tar en förhandling med samtliga berörda leverantörer eller att kommunen står
för delar av kostnaderna för terminalen. Mer kunskap om affärsmodeller och
tjänster som kan göra att den cityterminal blir lönsam behövs.

4.4

Vad kan ingå i en samdistribution

Vilka branscher/varugrupper som bör ingå i en samdistribution kan diskuteras.
Principiellt kan sägas att man inte behöver definiera detta då det blir upp till
marknaden att utforma detta. Men skall en samdistribution utgå från mottagarna
måste dessa definieras och det görs bäst utifrån vilka branscher som åtminstone
initialt bör ingå i samdistributionen och mottagarens lokalisering (gäller ej vid
kommunal samdistribution).
Ser man till företagsstrukturen i ett cityområde är det mycket konsumentgods
och gods till kommunala mottagare. Det är då främst partihandel, detaljhandel,
hotell och restaurang samt offentlig verksamhet, kontor och banker. Noteras bör
också att en avgränsning vad gäller godsstorlekar bör göras då det inte är me-
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ningsfullt att omlasta bilar med hellaster till en mottagare. Var denna gräns bör
sättas är en fråga med fördel kan diskuteras med transportörerna.

Transportör och Terminal
Terminal för samlastning eller logistikcentraler är terminaler som är öppna för
alla som transporterar gods (yrkestrafik och firmabilsaktörer) och ger en möjlighet att samlasta ”alla” flöden (olika transportörers flöden, firmabilsflöden
mm). Logistikcentraler förutsätter kommersiella villkor och affärsmässig drift.
Man kan antingen bygga/använda en terminal som är dedikerad för samdistributionen och då anlita en entreprenör som sköter terminal och distribution. Eller
använda en befintlig terminal, vilket är synonymt med en terminal som tillhör
ett transportföretag som då sköter distributionen. Då måste delar av denna vara
öppen för ”alla”.
En samlastningsterminal kan ha fler funktioner än att vara en omlastningspunkt
det kan exempelvis vara attraktivt för mottagarna att ha tillgång till kortare lagerhållning.

Ägande av terminalen
Terminalen kan ägas av antingen kommunen, annan sammanslutning eller
transportföretaget. Om det är kommunens terminal är det lämpligt att handla
upp en entreprenör som sköter driften av terminalen och distribuerar till mottagarna i centrum.
Att använda en befintlig terminal, som oftast drivs av en transportör, innebär
mindre kostnader initialt vilket kan vara viktigt i uppstarten av en samdistribution. I det fall man väljer att dela in distributionsområdet i flera zoner där flera
transportörer är involverade i distributionen skulle ägandet av terminalen däremot kunna vara ett problem.
Att driva egen terminal innebär ofta större driftkostnader i det fall terminalen
skulle drivas enkom för att samlasta det gods som transporteras i systemet. Alternativutnyttjandet, dvs. den tid som terminalen ej används, kommer att vara
högre i de terminaler som drivs av någon av de större transportörerna. En möjlighet som bör utredas är om det finns intresse av att använda terminalen för
andra ändamål såsom lagerhållning, buffertlager ev. i kombination med någon
form av förädling osv.
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En eller flera transportörer/terminaler
Att använda sig av en eller flera transportörer är en fråga som har stor betydelse
för både utformning effektivitet och genomförande (och är sammankopplad
med ägande av terminal). Det vanligaste är att man upphandlar en transportör
som kör samlastningen. Det kräver att det finns en part som kan upphandla,
kommunen, en centrumförening, fastighetsägare osv. Genom att endast välja en
transportör så ökar de totala samordningsfördelarna som en konsekvens av
ökade volymer. De stora transportörernas terminaler är ofta lokaliserade i industriområden nära varandra. Det kan minska intransporterna till en samlastningsterminal förutsatt att den har samma lokalisering.
I det fall man väljer att dela upp distributionsområdet i flera zoner kan det vara
positivt att använda sig av flera transportörer. Exempel på samdistributionsprojekt som använt fler än en transportör är Samlic och samdistribution i Västerbotten.
Om man väljer möjligheten att ha flera terminaler som samlastningspunkter
uppnår man inte samma effektivitet (samlastningsgrad) som om man använder
en transportör men man har en större flexibilitet och kan ev. undvika en upphandling av en transportör som sköter samordningen. Detta skulle i princip innebära att man uppmanar alla mottagarna i centrum att be sina leverantörer att
de lämnar sitt gods på någon av stadens terminaler som har ett avtal om samdistribution. Detta har vad vi vet aldrig testats och det är oklart om det är förenligt
med konkurrenslagar.
Att upphandla en transportör med egen terminal för hela samlastningsområdet
är nog det som ger störst effektivitet och som är enklast att genomföra. Erfarenheterna från Samlic pekar visserligen på att även en samlastning mellan de stora
transportörerna ger goda effekter men störst effekt blir det när leveranserna utförda av firmabilsoperatörer ingår i en samdistribution.

Lokalisering av terminal
Generellt kan man säga att en terminal antingen bör ligga i eller i anslutning till
det område den skall betjäna. Eftersom det innebär kortare körsträckor för distributören. Men i vissa fall kan det vara idé att fundera på om det finns andra
lokaliseringar som är bättre. I exempelvis samdistributionen på Marstrand utgick transporterna initialt från Göteborg. Detta på grund av att de flesta transporter utgick från Göteborg och det finns då en klar fördel att den samlastade
transporten där eftersom transportsträckan då minskas betydligt. Detta är också
den ekonomiskt bästa lösningen. Men det visade sig vara mer pedagogiskt att
utgå från den närbelägna färjan även om det var både dyrare mer miljöbelastande. När det gäller en citykärna finns det oftast inga liknande förhållanden
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utan det finns ett flertal lokaliseringar som kan fungera. Förutsatt att det finns
en utbyggd infrastruktur.

Samdistribution med terminal
på avstånd från mottagarna

Samdistribution med terminal
lokaliserad nära mottagarna

LC

LC

Det som talar för en lokalisering inne i miljözonen/centrum är i första hand pedagogisk. Det blir tydligt att terminalen är en service för mottagarna. Och denna
effekt skall inte underskattas när det gäller att intressera mottagarna för en
samdistribution.

Exklusivitetsavtal mellan beställarorganisation och
transportföretaget
Det råder olika uppfattningar om huruvida det är mest effektivt att köra det samlastade godset i exklusiva flöden eller att tillåta transportören att lasta gods även
till andra verksamheter och/eller områden.
Detta är nog mest intressant när man diskuterar samdistribution av gods till
kommunala enheter men kan vara värt att tänka på även vid en samdistribution
till företag inom exempelvis en miljözon. Det vill säga, skall den transportör
som kör samordningen också få ta med sig gods till kunder som inte ingår i
samdistributionen, verksamheter som valt att stå utanför eller verksamheter som
ligger utanför miljözonen. Ett exklusivitetsavtal mellan transportör och uppdragsgivare ger möjlighet att från beställarens (upphandlarens) sida ställa högre
krav på leveransprecision, fordon och tidsstyrda leveranser. Det gäller framförallt för samdistribution inom en kommun, där kommunen står för en betydande
del av det totala godsflödet. Ett sådant avtal innebär att transportören mister
möjligheten att till fullo samordna gods inom de områden inom vilka de kommunala enheterna befinner sig. Det finns således skäl som talar både för och
emot en lösning där en kommuns eller beställarorganisations gods separeras
från gods till andra mottagare. Den vanligaste lösningen innebär att godset går
separerat från transportörens övriga gods. Detta var vad som skedde exempelvis
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i samdistributionen i Stockholms stad. Nackdelen med ett exklusivitetsavtal är
sämre effektivitet.

Genomförande
Naturligtvis går det inte att lägga fram ett klart förslag till samdistribution som
passar alla situationer men så här långt skulle en rekommendation kunna vara
att handla upp en transportör som sköter samlastningen och att använda transportörens terminal som mottagningsadress. Att inte ha exklusivitetsavtal och att
fundera på om det finns kringverksamhet som mottagarna är intresserade av.
Nedan redovisas ett antal utmaningar samt ett antal frågor att ta i beaktande vid
ett genomförande.

Utmaningar
Utmaningar eller framgångsfaktorer och svårigheter kan delas in i följande områden:

Affärsmodell

En av de största utmaningarna ligger i affärsmodellen. Det finns inte några utarbetade affärsmodeller för att genomföra en samdistribution. Eftersom det är affärsmässigt drivna lösningar som eftersträvas är det väsentligt att titta på lönsamhet och affärsnytta för de aktörer (transportföretag) som kan tänkas driva en
samdistribution. Likaväl som för de mottagare som kommer att använda samlastningen.

Ekonomi/finansiering

Ekonomi är en kritisk faktor som ofta är avgörande för ett projekts fortsatta existens. Det är vanligt att projekt läggs ner när det ekonomiska stöd som oftast
utgår under projekttiden tar slut och det inte finns beredskap för att täcka kostnaderna. Att starta upp ett samdistributionsprojekt innebär kostnader initialt till
dess att projektet bär sig ekonomiskt. Hur stora investeringskostnaderna blir är
en kritisk faktor och hänger bl.a. ihop med projektledning, informationssystem
för att hantera all information mellan de aktörer som ingår i projektet, samt personal- och lokalkostnader för drift av en samdistributionscentral.

Ansvarsmodell

Transportören kan ha ansvarsförbindelser gentemot kunden som måste hanteras.
Vilket innebär att ansvaret på ett tydligt sätt måste regleras. Ansvaret bör övergå
till samlastningsaktören.
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Incitament

Godsmottagarna är ofta små, ibland konkurrerande företag utan kontakt med
varandra. För den enskilde aktören kan effekterna av en samordning ses som
små. Det finns få naturliga initiativtagare till samdistribution och de som har
störst motiv att initiera en samordning är ofta inte samma aktörer som har störst
möjlighet att ta initiativet därför krävs incitament för aktörerna att delta.
De incitament som kan finnas för företagen i området att ändra mottagningsadress kan vara att man vill ha en attraktiv omgivning, med färre lastfordon för
sina kunder. Och/eller att man vill ta ett miljöansvar. Det kan finnas ett mervärde av att visa att företagen i city eller en galleria tänker på miljön både vad
avser luftkvalitet, säkerhet och trygghet för kunder. Detta kan användas för att
marknadsföra företagen och city. Verksamheterna inom området, i form av butiker och kontor har ett intresse för tillgänglighet, fungerande infrastruktur, attraktivitet och ett bra shoppingklimat för boende och besökare vilket alla berör
deras främsta intresse, lönsamhet. Färre leveranser kan upplevas både som positivt, mindre avbrott för godsmottagning, och som negativt i form av svårighet
att ta emot stora mängder gods samtidigt. För många verksamheter har det ingen
betydelse alls.
De boende är intresserade av en bra boendemiljö, minimal störning av lastbilar
och distributionsfordon samt en god tillgänglighet till varor.
Det är värt att notera att tillgänglighet är ett intresse som delas av flest antal aktörer, kommunen, butiker och kontor samt transportörerna. De boendes intressen särskiljer sig från övriga aktörer genom att de inte har någon affärsmässig
vinst/förlust att ta hänsyn till (förutom möjligen den påverkan på fastighetspriser som kan följa av områdets förändring).
För Leverantörerna är frågan om incitament mindre intressant då de styrs (eller borde styras) av sina kunder mottagarna. Det är dock så att det är många små
mottagare och ett antal större leverantörer som i kraft av sin storlek sätter upp
reglerna. Det kan därför vara viktigt att även här hitta de lönsamhetsincitament
som kommer att krävas. Då det är sista sträckan i en transportkedja som är mest
kostsam kan det för vissa finnas en klar fördel att lämna godset till en central
men för andra blir det problem med lönsamhet för resterande distribution.
För transportörerna kanske man inte skall prata om incitament utan snarare
om affärsmodell och lönsamhet. Kan man hitta en utformning och en modell
som är lönsam kommer det att finnas transportörer som är intresserade av att
driva en samdistribution. Om inte finns inte heller intresset då krävs styrmedel.
För den enskilde aktören kan effekterna av en samordning ses som små. Störst
effekt fås då fler aktörer medverkar. De som har störst motiv att initiera en samordning är ofta inte samma aktörer som har störst möjlighet att ta initiativet.
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Administrativa system

Det finns också ett antal svårigheter som rör informationsflöde och kommunikation. Exempelvis IT-system och administrativa system. Bland annat för att
härleda kostnader för transporterna till rätt enhet inom en kommunal samdistribution.

4.5

Genomförande

En samdistribution innebär stora förändringar inte bara för den enskilde mottagaren utan för dess leverantörer och transportörer. Samtidigt är det en process
som så många andra förändringar. En process innehåller ofta stegen; planering,
beslut, nulägesanalys, genomförande och utvärdering. Att ett beslut inte automatiskt ger en förändring är allom känt, det krävs att man har medarbetare och
andra berörda med sig. När det gäller en process för att genomföra en samdistribution är det inte klart vilka roller olika aktörer bör/kan ha och de som berörs
är inte medarbetare utan aktörer på en marknad med olika drivkrafter. Det krävs
således både ett samarbete, marknadsmässiga förutsättningar, motivation och
förankring vilket är en utmaning.
En kort handlingsplan i punktform skulle kunna se ut som följer nedan. Flera av
punkterna kommer att ske samtidigt, en del pågår under hela processen och
andra förutsätter ett resultat innan man går vidare. Ett tidsschema för processen
behöver därför upprättas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vilket geografiskt område avses, miljözon eller annat.
Vilka branscher skall ingå.
Vilka potentialer finns.
Utarbeta affärsmodell – tillsammans med transportföretagen
Utarbeta ansvarsmodell - tillsammans med transportföretagen
Kontakta mottagarna för att
ta reda på vilka krav de har på en samdistribution,
beskriva vad samdistributionen kommer att innebära för dem
få dem att aktivt delta.
Upphandling av transportör och terminal (Vem upphandlar?)
Utred om det finns behov av IT system och harmonisering med befintliga administrativa system.
Vilka mål skall sättas upp – hur mäter vi dessa
Gör en nulägesanalys för att kunna beräkna effekterna av en samdistribution och för att kunna stämma av mot målen
Uppföljning efter ett halvår, ett år och tre år.
Vad skulle det innebära om man skalar upp samdistributionen till hela
staden.
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