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Introduktion

City	logistik	transport

Trafikale problemer i forbindelse med 
godsleverancer	i	byerne

Op	til	midt	90erne	fokuserede	forskere	og	politiske	
beslutningstagere	forholdsvis	lidt	på	de	voksende	
problemer	med	godstransport	i	byerne.	Dette	har	for	
nyligt	ændret	sig,	og	der	er	en	voksende	interesse	i	
logistikken	vedrørende	samlede	leveringer	i	byerne	
og	især	i	bycentrene.	Flere	projekter	i	Europa	og	an-
dre	lande	har	forsøgt	at	udpege	de	største	problemer	
i	relation	til	transport	af	gods	og	har	samtidig	forsøgt	
at finde mulige løsninger.

Men	det	grundlæggende	godstransport	dilemma	for-
bliver,	at	den	fremtidige	succes	for	byer	og	bycentre	
afhænger af deres effektivitet i forskellige ofte konflik-
terande	sammenhænge.	På	den	ene	side	skal	byom-
råderne	være	attraktive	steder	at	bo,	arbejde,	gøre	
indkøb	og	fordrive	fritiden.	I	denne	henseende	møder	
byerne	voksende	konkurrence	fra	detailhandelscen-

tre	beliggende	uden	for	bycentrene.	Hvis	detailhand-
lere,	arbejdsgivere	samt	andre	indkomstrelaterede	
erhverv	skal	bibeholde	tilliden	til	byen	og	især	bymid-
ten,	er	der	brug	for	effektive	logistiksystemer,	som	
kan	servicere	erhvervene	på	en	omkostningseffektiv	
måde.	På	den	anden	side	er	byplanlæggere	meget	
opmærksomme	på	behovet	for	at	bevare	og	forbedre	
kvaliteten	af	bymidterne,	for	på	den	måde	at	tiltrække	
handlende,	turister	og	arbejdskraft	og	herved	måske	
overbevise	folk	om	at	bosætte	sig	her.

Det	er	en	gængs	forståelse	at	godskøretøjer	er	
skadelige	for	bymiljøet,	idet	de	bidrager	til	kødan-
nelse, forurening, trafiksikkerheds problemer og støj. 
Det	kommer	derfor	ikke	som	nogen	overraskelse,	
at der på den baggrund kan opstå konflikter mellem 
erhvervsinteresser	og	miljølobbyister,	når	det	drejer	
sig	om	citylogistik.
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Det	europæisk	koordinerede	tiltag	“BEST	Urban	
Freight Solutions” (BESTUFS) er finansieret af EU-
kommissionen	(DG	Transport	og	Energi)	og	er	funge-
rende	i	perioden	fra	2000	til	2008.	Hovedformålet	er	
at identificere flaskehalse samt beskrive og udbrede 
best	practice	og	succeskriterier	for	citylogistik	løsnin-
ger.	Derudover	sigter	BESTUFS	efter	at	bibeholde	og	
udvide	et	åbent	europæisk	netværk	mellem	citylogi-
stikeksperter,	brugergrupper,	nuværende	projekter,	
relevante	direktorater	under	EU-kommissionen,	
repræsentanter	fra	nationale,	regionale	og	lokale	

transport	forvaltninger	og	transport	operatører.

Projektteamet	organiserer	regelmæssigt	workshops	
og	konferencer	over	hele	Europa	og	rapporterer	om	
by	og	erhvervsmæssigt	relateret	udvikling,	demon-
strationer	og	events	på	nationalt,	regionalt	og	lokalt	
europæisk	niveau.	BESTUFS	har	opnået	en	betydelig	
opmærksomhed	fra	praktikere	såvel	som	forskere	og	
alt	information	er	offentligt	tilgængeligt	via	hjemmesi-
den	www.bestufs.net

Hvad	er	BESTUFS?

BESTUFS	hjemmeside

Hvorfor	er	citylogistik	vigtig?

Citylogistik	er	vigtigt	af	mange	grunde,	disse	omfatter	
blandt	andet:

De	totale	omkostninger	ved	godstransport	og	logi-
stik	er	af	betydeligt	omfang	og	har	ofte	en	direkte	
indflydelse	på	effektiviteten	af	økonomien.
Citylogistik	spiller	en	rolle	i	serviceringen	og	op-
retholdelsen	af	aktiviteter	på	industri	og	handels-
området,	som	er	essentielle	for	den	økonomiske	
vækst.
Den	er	i	sig	selv	en	vigtig	arbejdsgiver.
En	effektiv	godstransportsektor	bidrager	positivt	
til	konkurrenceevnen	for	en	region.
Den	er	fundamental	for	at	opretholde	vores	nuvæ-
rende	livsstil.
Effektiv	citylogistik	forbedrer	de	problemer,	der	er	
forbundet	med	godstransport	i	byerne.

►

►

►

►

►

►
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I de fleste tilfælde vil godstransporter indenfor et 
byområde	i	Europa	blive	foretaget	som	vejtransport,	
idet	distancen	som	oftest	vil	være	relativ	kort	samti-
dig	med,	at	der	er	gode	tilslutningsmuligheder	til	det	
øvrige	vejnet.	For	forsendelser	ind	og	ud	af	byområ-
det	er	der	basis	for	at	benytte	andre	transportformer,	
men	vejtransport	er	stadig	den	mest	dominerende	
form	for	transport.

Lastbiler,	der	fragter	gods	via	vejnettet,	spiller	en	stor	
rolle	i	funktionaliteten	af	byerne,	idet	distribuering	af	
gods	til	forskellige	lokaliteter	er	vital	for	bylivet.	Disse	
køretøjer	foretager	en	række	bevægelser	i	bybil-
ledet,	som	sikrer	forsendelser	af	gods	til	forbrug	i	
byområdet,	forsendelser	med	producerede	varer	eller	
affald,	som	skal	ud	af	byområdet	samt	indsamling	og	
udbringning	indenfor	byområdet.	Samtidig	er	meget	
gods	samlet	i	varehuse	og	lagerbygninger,	inden	det	
skal	benyttes	eller	sælges.

Kødannelse	i	byen

Typen	af	og	mønstrene	for	godstransport	i	bybilledet	
afhænger	af	en	række	faktorer,	disse	omfatter	bl.a.:		

► 	Lokaliteten	og	typen	af	erhverv

► Strukturen	af	firmaernes	leverancekæder

► Hvorvidt	den	eksisterende	infrastruktur	indeholder	
en	større	havn,	en	lufthavn	eller	en	kombiterminal	
for	banegods.

► Lokaliteten	af	eksisterende	lagerbygninger.

► Størrelsen	og	vægten	af	de	køretøjer,	der	har	
mulighed	for	at	operere	i	bybilledet.

► Adgangs	og	aflæsningsforhold	i	byområdet.

► Eksisterende	forhold	for	vejtrafikken.

► Kundernes	adfærd	(benyttelse	af	E-handel,	etc.)
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BESTUFS	tilgang	til	bæredygtig	citylogistik

Formålet	med	en	bæredygtig	transport	strategi	er	”i	
videst	muligt	omfang	at	besvare	hvordan	samfundet	
har	til	hensigt	at	imødekomme	de	økonomiske,	miljø-
mæssige	og	sociale	behov	på	en	effektiv	og	rimelig	
måde,	samtidig	med	at	unødvendige	og	ufordelagtige	
påvirkninger	minimeres	over	det	nødvendige	tids-
rum”	(UK	Round	Table	on	Sustainable	Development,	
199�).	

I	tillæg	til	de	positive	påvirkninger	beskrevet	på	side	
5	bevirker	de	eksisterende	godstransportsystemer	i	
byerne,	at	der	forekommer	en	række	negative	økono-
miske,	miljømæssige	og	sociale	påvirkninger.	Disse	
omfatter:

► Økonomiske	påvirkninger:	Kødannelse,	ineffekti-
vitet	og	ressourcespild.

► Miljømæssige	påvirkninger:	Herunder	emissio-
ner	af	forurenende	stoffer	såsom	drivhusgasser,	
brugen	af	ikke	fornybare	brændsler,	forbrug	af	
landområder	samt	affaldsprodukter	fra	dæk,	olie	
og	andre	materialer.

► Sociale	påvirkninger:	Fysiske	konsekvenser	for	
folks	sundhed	(dødsfald,	sygdom	og	faremomen-

ter,	etc.)	samt	skader	og	dødsfald	forårsaget	af	
trafikuheld,	støj,	visuelle	krænkelser	og	andre	
negative	påvirkninger	(heriblandt	manglen	på	
grønne	områder	i	byerne,	som	et	resultat	af	infra-
struktur	udbygninger)				

Bæredygtig	politik	kan	have	økonomiske	såvel	som	
miljømæssige	og	sociale	mål.	Den	mest	effektive	
godstransport	politik	er	ofte	den,	der	opfylder	de	øko-
nomiske,	miljømæssige	og	sociale	behov	på	samme	
tid,	og	derved	minimerer	afvejningen	mellem	hvilke	
reduceringer,	der	skal	lægges	vægt	på.	
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BESTUFS	tilgang	
til	at	forbedre	citydistribution

Godstransport	operatører	og	chauffører	møder	en	
række	vanskeligheder,	når	de	skal	udøve	deres	
arbejde	i	byerne.	Disse	omfatter:

► Kødannelse	forårsaget	af	indfletninger,	util-
strækkelig	infrastruktur	og	dårlig	adfærd	blandt	
bilisterne.

► Transport	politiske	problemstillinger	som	for	
eksempel	adgangsrestriktioner	baseret	på	tid,	
størrelse	og	vægt	af	køretøjet	eller	busbaner.

► Parkerings	og	af-	og	pålæsnings	pladser	herun-
der	af-	og	pålæsnings	restriktioner,	bøder,	mang-
lende	aflæsningsplads	og	håndteringsproblemer.

► Kunde/modtager	relaterede	problemer	herunder	
kødannelse	ved	modtageren,	problemer	med	at	
finde	modtageren	samt	aflæsningstidsfrist	frem-
sat	af	kunder	og	modtagere.	

Skilte der viser aflæsningsområder

Det	er	vigtigt	at	skelne	mellem	rationalet	for	de	to	
forskellige	grupper,	som	er	i	stand	til	at	implementere	
ændringer	i	citylogistik	systemet,	for	derved	at	gøre	
det	mere	bæredygtigt.	Disse	to	grupper	omfatter:

Bymæssige myndigheder
Ændringer	sker	ved	at	introducere	tiltag,	der	tvinger	
eller opfordrer firmaer til at ændre deres fremgangs-
måde.	Sådanne	strategier	omfatter	forbedringer	i	
udbudet	af	skilte	og	andre	informationer,	reguleringer	
for	adgangsforhold	for	af-	og	pålæsningspladser,	
trafikstyringsprojekter, infrastrukturforbedringer og 
roadpricing.

Godstransport virksomheder
Disse	virksomheder	har	en	tendens	til	at	implemente-
re	initiativer,	der	kan	reducere	påvirkningen	fra	deres	
godstransporter,	fordi	de	derved	kan	opnå	et	internt	
udbytte.	Dette	kan	være	et	internt	økonomisk	udbytte	
ved	at	arbejde	på	en	mere	miljømæssigt	og	socialt	
effektiv	måde,	enten	gennem	forbedret	økonomisk	
effektivitet	eller	ved	at	være	i	stand	til	at	forbedre	
markedsandelen	på	grund	af	deres	miljømæssige	
synspunkter.	Sådanne	virksomhedsbaserede	tilfælde	
betyder:	En	forbedring	af	udnyttelseskapaciteten	via	
komprimering	af	gods	til	byen,	ændrede	leveringsti-
der	til	udenfor	de	normale	gods	leveringstidspunkter,	
brugen	af	rute-	og	skemalagte	systemer,	forbedringer	
i	køretøjernes	brændstofforbrug,	in-cab	kommuni-
kations	teknologier	og	forbedringer	i	indsamlings	og	
leverings	systemer	(herunder	materiale	om	teknologi-
håndtering,	sammenlægning	af	gods	og	koordinering	
mellem	speditør,	fragtmand	og	kunden.)

Nogle	af	disse	initiativer	er	teknologiorienterede,	
andre	omhandler	en	reorganisering	af	transport	
virksomhedernes	aktiviteter,	mens	andre	involverer	
ændringer	i	organiseringen	af	forsyningskæden.
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Hvorfor	er	der	behov	
for	en	guide	for	best	practice?

Denne	BESTUFS	guide	for	best	practice	på	citylo-
gistik	området	bygger	videre	på	de	tidligere	udgivne	
håndbøger	fra	BESTUFS.	Formålet	er	at	give	vejled-
ning	til	alle,	som	er	involverede	i	eller	interesserede	i	
transport	af	gods	i	byerne,	eller	som	er	interesserede	
i	midler,	som	kan	implementeres	i	forbindelse	med	at	
forbedre transport flowet og samtidig reducere miljø-
mæssige	påvirkninger	i	byerne.	Tre	emner	er	oplistet	
til	brug	for	byplanlæggere,	godstransport	virksom-
heder	og	andre	parter	i	forsyningskæden,	som	har	
interesse	i	at	forbedre	bæredygtigheden	i	forbindelse	
med	citylogistik	systemer.

► Gods	transportørers	adgangs-	samt	af-	og	pålæs-
ningsforhold	i	byområderne	(Del	1)

► Principielle	forhold	i	forbindelse	med	last	mile	
løsninger	(Del	II)

► Principielle	forhold	i	forbindelse	med	konsolide-
ringscentre	(Del	III)

Yderligere information kan findes på BESTUFS hjem-
meside	www.bestufs.net	(Informationen	er	hovedsa-
geligt	på	engelsk).

BESTUFS	-	referencer
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Del	I:	Godstransportørers	adgangs-	samt	
af-	og	pålæsningsforhold	i	byområderne	

1.	Effektiv	udnyttelse	af	infrastrukturen

2.	Vejledning	vedrørende	midler	til	gods-	
	 transportørers	adgangs-	samt	af-	og		
	 pålæsningsforhold	i	byområderne

Skiltning
Lastbil	ruter
Citylogistik	information	og	kort
Aflæsningsbåse	på	gaden
Leveringsområder
Bydistributionscentre
Vægt	og	størrelsesregulering	af	køretøjer
Tidsreguleringer
Pålagte	adgangs-	samt	af-	og	pålæsningsforhold
Miljøzoner/emissions	standard	reguleringer

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Nat	levering
Lastbilbaner
Roadpricing	systemer

�.	Citylogistik	teknologi	

4.	Miljøvenlige	køretøjer

5.	Håndhævelsestiltag

�.	Samarbejde	mellem	den	offentlige	og
	private	sektor

►

►

►
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Effektiv	udnyttelse	af	infrastrukturen

Aflæsning af varer, København

En	effektiv	udnyttelse	af	vej-infrastrukturen	i	byområ-
der	er	ofte	i	høj	prioritet,	idet	vejkapaciteten	i	byerne	
i de fleste tilfælde ikke kan udvides. Styringen af 
vej-infrastrukturen	i	form	af	tid	og	rum	er	af	yderste	
vigtighed	for	byplanlæggere,	og	resulterer	ofte	i	for-
skellige	metoder	til	regulering	af	denne	infrastruktur.	
For	eksempel	har	nogle	byer	allerede	etableret	af-
læsningszoner og båse for erhvervsmæssig trafik, for 
derved	at	forbedre	arbejdsbetingelserne	for	transport	
operatører,	og	samtidigt	gøre	noget	ved	de	negative	
påvirkninger,	som	kan	forårsages	af	leveringen	(fx	
dobbelt	parkering).

Gennem	de	sidste	par	år	er	nye	eksperimentelle	
ordninger	blevet	introduceret.	Information	og	kommu-
nikations	teknologier	er	sammen	med	mekaniske	ad-
gangsporte	og	variable	skilte	blevet	billigere.	Sådan-
ne	systemer	tilbyder	således	forskellige	anordninger	
skræddersyet	til	håndteringen	af	godsinfrastrukturen.

Udover	rådigheden	til	infrastrukturen	tilbyder	nogle	
byer	merværdi	skabende	services	i	form	af	zoner,	
hvor	leveringen	kan	foregå	(fx	muligheden	for	korte-
revarende	opbevaring	eller	hjælp	til	omlastning)

Effektive	og	pålidelige	leveringer	er	nødvendige	som	
en	support	til	økonomien	i	byen.	En	række	vigtige	
aspekter,	som	kan	inddrages	for	at	opnå	effektive	og	
bæredygtige	tilgange	til	håndteringen	af	godstrans-
port	inkluderer	blandt	andet:

► De	køretøjer,	der	foretager	leveringerne,	skal	
forårsage	så	få	sociale	og	miljømæssige	påvirk-
ninger	som	muligt.	

► Byplanlæggere,	lokale	transport	myndigheder,	
godstransport	virksomheder	og	andre	erhverv	
skal	samarbejde	for	at	sikre	at	ovenstående	sik-
res.

► Byplanlæggere	har	måske	brug	for	at	kontrollere	
godskøretøjernes	kørselsmønstre.

► Transportvirksomhederne	skal	optimere	deres	
operationelle	effektivitet	for	derved	at	reducere	
kødannelsen	og	de	miljømæssige	påvirkninger.

► De	typer	af	politiske	midler,	der	behøves	for	at	
sikre	ovenstående,	afhænger	af:

-	 De	økonomiske,	sociale	og	miljømæssige	mål		
	 som	er	opsat	af	myndighederne
- Omfanget af godstransport og trafik på vejene
-	 Størrelsen,	densiteten	og	udformningen	af		
	 byområdet
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Tabellen	viser	forskellige	tilgange	til	at	generere	forskellige	mål	for	adgangs-	og	
aflæsningsforhold for godstransport i byområderne.

Tilgængelige metoder

► Godstransport	samarbejde

► Telematik	i	citylogistikken
► Skiltning
► Kort	og	citylogistik	information
► Roadpricing
► Tilladelse	til	natlige	leveringer
► Lastbilbaner	eller	baner	forbudt	for	personbiler

► Telematik	i	citylogistikken
► Skiltning
► Særlige	lastbilruter
► Simplificering	og	harmonisering	af	køretøjernes	

vægt,	størrelse	og	konstruktions	reguleringer
► Kort	og	citylogistik	information
► Bydistributionscentre

► Etablering	af	båse
► Etablering	af	leveringsområder
► Bydistributionscentre	

► Standarder	for	køretøjernes	vægt,	størrelse	og	
emission

► Tidsregulering	for	af-	og	pålæsning	af	godstrans-
porter

► Tilladelse	til	natlige	leveringer
► Miljøzoner
► Lastbilbaner
► Brug	af	miljøvenlige	køretøjer
► Håndhævelse	af	reglerne

Mål

Opnåelse	af	support	til	godstransport	initiativer	og	
strategier.

Forbedring	af	tur	pålideligheden	for	godskøretøjer.	

Assistance	på	køreturen	med	godset	samt	reduce-
ring	af	ture	og	kørte	kilometer.

Assistance	til	godstransport	virksomheder	ved	leve-
ringsstedet.

Reducering	af	miljømæssige	påvirkninger	samt	ulyk-
ker,	hvor	godstransporter	er	involveret
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Vejledning	vedrørende	midler	til	adgangs-	samt	
og	af-	og	pålæsningsforhold	i	byområderne

Skilte der viser aflæsningszoner

Inden	nye	reguleringer	på	godstransportområdet	
introduceres,	skal	myndighederne	sikre	sig	at	regule-
ringerne er forståelige, og at de ikke er i konflikt med 
allerede	eksisterende	lovgivning.

Skiltning

Myndighederne	skal	benytte	klare	og	præcise	vej-
skilte	til	at	forklare	ruter	og	reguleringer	for	gods-
chaufførerne	i	byområderne.	

1.			Vejskilte	skal	benyttes	til	at:

► Advare	chaufførerne	om	veje,	som	er	upassende	
for	deres	køretøj	(fx	smalle	veje)

► Informere	chaufførerne	om	reguleringer	på	vejene	
(fx.	reguleringer	for	vægt,	størrelse	og	tidsrum)

► Informere	chaufførerne	om	reguleringer	for	parke-
ring	og	aflæsning	direkte	fra	vejen.

► Instruere	chaufførerne	om	brugbare	ruter	for	
lastbiler

► Angive	vejen	til	lastbilanlæg	og	industriområder

2.			Myndighederne	skal	sikre	at:	

► Vejskiltene	viser	de	korrekte	informationer	

► Den	nyeste	version	af	skiltet	bliver	benyttet

► Skiltene	er	lette	at	se	og	er	i	en	god	stand

► Der	er	rigeligt	med	skilte,	der	viser	parkerings	og	
aflæsning	informationer	(så	chaufførerne	ikke	skal	
gå	et	langt	stykke	vej	for	at	kunne	læse	skiltene)		

�.	 Myndighederne	kan	arbejde	med	ejere	og	lejere	i
	 de	industrielle	zoner,	så	det	er	muligt	at	opstille
	 informationsskiltene.	

4.	 Variable	skilte	kan	benyttes	til	at	vise	realtids		
	 information
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Skiltning	for	lastbiler

Ruter	for	lastbiler

De	kommunale	myndigheder	kan	benytte	rådgivende	
eller	lovbefalede	ruter	for	lastbilkørsel	til	at	forhin-
dre	godschaufførerne	i	at	benytte	ubrugbare	eller	
følsomme	ruter.	Rådgivende	ruter	kræver	lidt	eller	
mindre	håndhævelse.	Mens	lovbefalede	ruter	(som	
forbyder	lastbiler	at	benytte	bestemte	ruter)	kræver	
håndhævelse,	og	er	derfor	mere	komplekse	og	om-
kostningstunge	at	håndtere.

1.			De	forskellige	typer	af	ruter	for	lastbiler,	som
	kan	benyttes	omfatter:	

► Strategiske	ruter	–	En	rute	som	benytter	større	
veje	til	længere	transporter	mellem	knudepunkter	
eller	indenfor	større	byområder.

► Zone	distributions	rute	–	Større	veje	som	forbin-
der	strategiske	lastbilruter	til	en	bestemt	lokalitet.

► Lokal	adgangs	rute	–	En	rute	som	leverer	pas-
sende	adgang	til	en	given	lokalitet.

2.			Faktorer,	som	skal	overvejes,	når	de	egnede	ruter
	udpeges	

► Ruterne	skal	omfatte	alle	store	veje	i	området	og	
den	forbindelse,	der	må	være	mellem	disse.	

► Ruterne	skal	servicere	de	områder,	hvor	der	er	en	
stor	generering	af	gods.

► Ruterne	for	lastbilerne	skal:
	 -		 Være	vel	vedligeholdt
	 -		 Have	tilstrækkelig	bredde
	 -		 Være	fri	for	større	sving
	 -		 Have	tilstrækkelig	frihøjde	for	passage	under		
	 	 broer
	 -		 Have	broer	med	tilstrækkelig	bærekraft		

► Stejle	bakker	og	landområder	med	følsom	area-
lanvendelse	(boligområder,	høj	fodgængeraktivitet	
etc.)	skal	helst	undgås.

► Alle	planmyndigheder	med	ansvar	for	vejene	i	
byområdet	samt	godstransportsektoren	skal	invol-
veres	i	planlægningen	af	ruterne.

► Tilstrækkelige	og	klare	vejskilte	samt	udbredelsen	
af	såvel	papirs	som	elektroniske	kort	vil	være	en	
vital	del	af	en	succesfuld	introduktion	af	ruterne.

Kort	over	godsleveringsområder
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Citylogistik	-	Informationer	og	kort

Myndighederne	i	byerne	kan	levere	vigtige	informa-
tioner til godstransport firmaer og chauffører. Disse 
informationer	omfatter	blandt	andet	kort	og	realtids	
informationer:

Kort

1.			Kortene	kan	vise:	

► Ruter	for	lastbiler	(både	hvordan	de	kommer	til	
byerne,	og	hvor	de	kan	køre	inde	i	byerne)

► Information	om	vægt,	størrelse,	adgangsforhold,	
aflæsningsreguleringer,	aflæsningsbåse	og	spe-
cielle	baner	for	lastbilerne.	

► Vigtige	bygninger	og	lokaliteter	såsom	industrielle	
områder.	

► Parkeringsområder	for	lastbiler

► Særligt	følsomme	områder,	der	skal	undgås

2.			Kortene	kan	producers	både	i	papirformat	og
	elektronisk	og	kan	udleveres	af:	

► Lokale	handelsvirksomheder,	herunder	tankstatio-
ner

► Godstransport	virksomheder

► Foreninger,	der	beskæftiger	sig	med	godshandel

► FDM

► Myndighederne,	blandt	andet	kommunerne.

�.		Nogle	kommuner	har	offentliggjort	et	godsatlas,
som	viser	områder	og	veje	brugbare	for	gods-
chaufførerne.

Realtids	information	

1. Information om trafik problemer og vejarbejder  
	 kan	være	tilgængeligt	via	Internettet

2.		 Sådanne	informationer	kan	kobles	op	på	GIS		
 - Geografiske Informations Systemer, som kan  
	 vise	den	ønskede	information	på	en	let	tilgænge-	
	 lig	måde.	

�.		 Informationstavler	ved	parkeringsområder	for	last-	
	 biler	kan	bruges	til	at	vise:	

► Lokale	informationer

► Kontakt	informationer	for	lokal	hjælp	og	assistan-
ce

► Kort

Eksempel	på	FALK	Trucker	Atlas
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Aflæsningsbåse på gaden

Kommunerne kan etablere aflæsningsbåse på veje, 
hvor der fordelagtigt kan ske en aflæsning, men hvor 
der måske ellers ikke ville være plads til aflæsningen. 
Sådanne	områder	kan	omfatte	erhvervs-	og/eller	
detailhandelsområder	og	kan	have	følgende	karakte-
ristika:	

► Aflæsningsbåse	kan	enten	være	uden	restriktio-
ner	(af-	og	pålæsning	er	tilladt	alle	døgnets	24	
timer)	eller	de	kan	have	tidsrestriktioner	for	af-	og	
pålæsningen.

► De	kan	designes	til	enten	et	eller	flere	køretøjer.	
Størrelsen	af	de	køretøjer,	der	forventes	at	be-
nytte	pladsen	skal	indtænkes	i	planlægningen	af	
båsene

► Båsene	er	mest	anvendelige	i	områder,	hvor	der	
er	kamp	mellem	godstransporterne	og	andre	
køretøjer.

Eksempel på aflæsningszoner i Aalborg	

► I	et	smalt	fodgængerområde	blev	der	etableret	
aflæsningszoner.	Før	etableringen	ville	et	køretøj	
blokere	for	alle	andre	køretøjer.

► Hver	enkelt	aflæsningszone	kan	rumme	flere	
køretøjer,	og	tillader	andre	godskøretøjer	at	pas-
sere,	hvilket	mindsker	kødannelsen	i	leverings-
tidsrummet	om	morgenen

► Lokale	forhandlere	har	indvilliget	i	at	vente	til	efter	
kl.	11.00,	før	de	ruller	butikkernes	markiser	ud,	
samt	stiller	deres	varer	ud	til	udstilling	på	gaden.

► Båsene	kan	være	med	til	at	mindske	kødannelse
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Eksempel	fra	Bordeaux	

► Leveringsområdet	skal	gøre	leveringen	af	gods	
til	byen	lettere	og	samtidig	reducere	trafikbelast-
ningen.	Desuden	reduceres	støj	og	forurening	i	
forbindelse	med	leveringen.

► Leveringsområdet	fungerer	via	et	samarbejde	
mellem	flere	godstransport	virksomheder,	Han-
delskammeret	i	Bordeaux	og	myndighederne	i	
Bordeaux.

► Disse	interessenter	finansierer	leveringsområdet.	
Detailhandlerne	medfinansierer	ikke	området.

► Leveringsområdet	er	et	gaderum,	som	benyttes	
specifikt	til	af-	og	pålæsning	af	gods	til	brug	for	
butikkerne	i	midtbyen.

► Området	er	kontrolleret	af	to	medarbejdere,	som	
samtidig	kan	hjælpe	til	med	at	fragte	godset	det	
sidste	stykke	vej	ved	brug	af	trækvogne	etc.	

► Leveringsområdet	har	plads	til	�	til	5	køretøjer	af	
gangen	(Området	er	ca.	�0	meter	bredt)

► Leveringsområdet	er	åbent	mellem	mandag	og	
fredag	i	tidsrummet	9.00	til	17.00	og	om	lørdagen	
mellem	9.00	og	11.00

► Indledende	undersøgelser	viser,	at	området	er	
meget	populært	blandt	transport	virksomhederne,	
fordi	det	garanterer	en	tilgængelig	og	sikker	
aflæsningsplads	tæt	ved	det	mest	kommercielle	
område	i	byen.

► Et	nyt	leveringsområde	blev	etableret	i	Bordeaux	
i	2005	og	et	tredje	i	200�.	Idéen	med	leverings-
områder	er	også	blevet	videreført	til	andre	franske	
byer	blandt	andet	Rouen.

Leveringsområder	i	nærheden	af	bymidten

I	200�	blev	et	system	med	godsleveringsområder	i	
nærheden	af	bymidten	etableret	i	Bordeaux.	Syste-
met	omfatter	etableringen	af	platforme,	hvorfra	der	
udbydes assistance til aflæsning af gods i byområ-
derne. Godset aflæsses fra de indkomne køretøjer og 
omlastes	til	transport	eller	trækvogne,	sækkevogne,	
elektriske	køretøjer	eller	cykler,	som	skal	varetage	
den	sidste	del	af	transporten.	Denne	fremgangsmåde	
kan	samtidig	benyttes	til	at	levere	ekstra	services	i	
form	af	leveringer	til	hjemmet	eller	korttidsopbeva-
ring.

Leveringsområde	i	Bordeaux
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Bild	:	Schilder	(z.B.	40)

Konsolideringscenter

Et konsolideringscenter kan defineres som: “et 
logistik	anlæg,	der	er	lokaliseret	relativt	tæt	ved	det	
område	anlægget	servicerer	(dette	kan	være	et	by-
område,	en	hel	by	eller	et	bestemt	anlæg)	og	fra	hvil-
ket	samlede	leveringer	er	udført	til	et	givent	område”	
Konsolideringscenter	er	beskrevet	yderligere	i	Del	III	i	
denne	håndbog.

Regulering	af	vægt	og	størrelse	af	køretøjerne

Af	sikkerheds	og	miljømæssige	grunde	er	regule-
ringer	for	vægt	og	størrelse	ofte	benyttet	af	kommu-
nerne	for	at	sikre	at	køretøjer	over	en	bestemt	vægt	
og	størrelse	ikke	benytter	en	given	vej	eller	kører	i	
et	givent	område.	Bevæggrundene	for	at	introducere	
denne	form	for	regulering	kan	være:	

En	smal	vej
En	svag	bro
En	lav	bro
En	skarp	kurve
Udhængende	bygninger
At	forbedre	bekvemmeligheden	for	den	lokale	
befolkning

Ofte	fritager	reguleringer	køretøjer,	som	skal	have	
adgang	til	et	område	for	at	foretage	en	levering.	
Vægt-, størrelses- og tidsrestriktioner er ofte i konflikt 
på	tværs	af	kommunerne.	Derfor	skal	en	harmonise-
ring	af	restriktionerne	overvejes.

►

►

►

►

►

►

Vægt	og	tidsreguleringer	

Konsolideringscenter	i	Tyskland	-	Deutsche	Post	AG



19

Bild	:	Schilder	(z.B.	4�)

Tidsreguleringer

Tidsreguleringer	kan	pålægges	godskøretøjer	på	en	
given	vej	eller	i	et	byområde	på	to	måder:	

► Tidsreguleringer	vedr.	køretøjernes	adgang	

► Tidsreguleringer	vedr.	aflæsning

Tidsregulering	af	adgangsforhold

Tidsreguleringer	af	adgangsforhold	for	citydistri-
butionen	er	blandt	byplanlæggere	anset	som	den	
vigtigste	og	derfor	mest	hyppigt	anvendte	form	for	
regulering	af	godstransport	i	byerne.	Tidsreguleringer	
kan	forhindre	køretøjerne	i	at	få	adgang	til	bestemte	
områder	i	bestemte	tidsrum.	De	kan	være	gældende	
for	alle	køretøjer	eller	kun	for	godskøretøjer	(de	kan	
også	pålægges	køretøjer	over	en	bestemt	størrelse	
eller	vægt)	disse	reguleringer	er	ofte	fastlagt	for	veje	
eller	områder,	der	er	meget	følsomme	over	for	vejtra-
fik. Eksempler på sådanne kan være:	

► Gågader–	ofte	er	alle	køretøjer	forment	adgang	i	
de	timer,	hvor	flest	fodgængere	er	til	stede.

► Beboelsesgader	–	godskøretøjer	over	en	vis	
størrelse	og/eller	vægt	er	nogle	gange	forment	
adgang	til	et	område	om	natten	for	derved	at	
undgå	forstyrrelser.	Dette	gælder	også	tæt	ved	
skoler	om	dagen	for	derved	at	undgå	ulykker.

► I	visse	byområder	i	Europa	er	der	desuden	forbud	
mod	at	køre	med	gods	i	weekenden.	I	halvdelen	
af	franske	byer	med	over	100.000	indbyggere,	er	
der	desuden	forbud	mod	natkørsel.	

Tidsregulering for aflæsning 	

Af-	og	pålæsningsreguleringer	kan	gælde	for	vej-
siden.	Disse	restriktioner	angiver,	hvornår	godskø-
retøjerne	kan	af-	og	pålæsse	gods	ved	vejsiden.	
Sådanne	restriktioner	skal	laves	i	sammenhæng	med	
eventuelle	parkeringsrestriktioner.	

► En	velfungerende	godsaflastning	ved	vejsiden	
kan	forbedre	brugen	af	vejen	og	mindske	kødan-
nelsen	på	vejen

► Detaljerne	vedrørende	reguleringen	er	ofte	vist	på	
velanlagte	skilte.

► Reguleringerne	skal	gerne	leve	op	til	kravene	fra	
de	lokale	forhandlere.
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Fastlæggelse	og	overholdelse	
af	adgangs-	samt	af-	og	pålæsningsforhold

Det	er	vigtigt,	at	der	er	en	klar	skiltning,	der	kan	
informere	chaufførerne	om	hvilke	reguleringer,	der	
gælder	i	et	bestemt	område.	Videoovervågning	kan	
afskrække	førerne	af	godskøretøjerne	fra	at	bryde	
loven og samtidig identificere de, som gør.	

Fysiske	barrierer	kan	også	benyttes.	Disse	omfat-
ter:
	
-	 Justerbare	søjler,	som	kan	computerstyres	

-	 Bredde	restriktioner	(brugbare	alternativer	for		
	 udrykningskøretøjer	eller	andre	brugere	med		
	 tilladelse	skal	indtænkes)	

►

► Da	håndhævelsen	af	reguleringer	kan	være	dyr,	
kan	en	stor	del	af	disse	udgifter	dækkes	af	de	
bøder,	som	udskrives	til	de,	der	bryder	reglerne.(I	
Barcelona	arbejder	50	parkeringsvagter	i	forbin-
delse	med	at	kontrollere	5.000	aflæsningsplad-
ser.)

► Byplanlæggerne	skal	sørge	for	at	omkostningerne	
ved	at	have	af-	og	pålæsningsreguleringer	ikke	
overstiger	indtjeningerne	(dette	inkluderer	både	
økonomiske,	miljømæssige	og	sociale	beregnin-
ger)

Justerbare	søjler Adgangs	kontrol
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Miljøzoner	/	regulering	af	emissioner

En	miljøzone	er	et	område,	hvori	der	kun	må	køre	
køretøjer,	der	lever	op	til	fastsatte	standarder	for	
emissioner.	Miljøzonerne	kan	være	baseret	på:	

► Et	geografisk	afgrænset	område

► En	bestemt	tidsperiode

► Emissions	krav

► Typen	af	køretøj	

Europæiske	eksempler	på	miljøzoner	i	byerne	

1.	 De	forefindes	fungerende	miljøzoner	i	flere	sven-	
	 ske	byer	heriblandt	Stockholm,	Göteborg,	Malmö		
	 og	Lund.	Disse	miljøzoner:		

► blev	introduceret	for	at	forbedre	luftkvaliteten	og	
reducere	støjen

► kan	overholde	de	EU	standarder	for	emissioner	
for	køretøjer,	som	er	blevet	lovbestemt	på	det	
seneste

► kan	ramme	alle	diesel	køretøjer	over	en	brutto-
vægt	på	�.5	ton	

2.	 Miljøzoner	eksisterer	også	i	Rom	og	er	planlagt	i
		 London,	Madrid,	Paris,	København,	Milano	og
 flere byområder i Norge

�.		 Regulering	af	adgangsforhold	baseret	på	luft-	og
 støjemissioner kan ske uden at definere en miljø- 
	 zone.
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LKW-Spur	(z.B.	�7)

Natleveringer

Natleveringer	dækker	over	de	leveringer,	der	sker	i	
den	indre	by	i	det	tidsrum,	hvor	der	ellers	er	stille	og	
roligt.	Dette	tidsrum	omfatter	typisk	timerne	fra	klok-
ken 22.00 til 06.00. I flere byer såsom Barcelona og 
Dublin	er	der	gennemført	forsøgsordninger	med	at	et	
mindre antal køretøjer om natten kan afløse et større 
antal	køretøjer	i	dagtimerne.

I de fleste større europæiske byer med undtagelse 
af Paris er der natleveringer. Der forefindes typisk to 
former	for	natleveringer:	

► Tidsregulering	vedrørende	leveringer	og	opsam-
linger	fra	en	bestemt	bygning	(f.eks.	salgssteder	
for	detailhandel,	kontorer,	fabrikker	osv.)

► reguleringer	omkring	brugbare	ruter	i	dele	af	eller	
i	hele	byområdet

For de firmaer der ikke tillader natleveringer, kan der 
være	forbundet	en	del	konsekvenser:	

► Der	skal	bruges	flere	biler	til	at	levere	i	et	mindre	
leveringstidsrum

► Leveringen	foregår	i	den	periode,	hvor	der	er	
mest	trafik	samt	evt.	kødannelse	(hvilket	reduce-
rer	chaufførens	produktivitet	og	forøger	brænd-
stofforbruget)

► Tidspunkterne	for	ankomst	kan	variere	mere

► Leverancekæden	kan	blive	mindre	effektiv

► Omkostningerne	per	leverance	kan	blive	forøget

Forhold	som	skal	indtænkes	ved	natleveringer	

► Restriktive	reguleringer	for	natleveringer	kan	re-
sultere	i,	at	de	samlede	omkostninger	stiger.	Ved	
at	få	lov	til	at	lave	natlige	leveringer	kan	mange	
firmaer	og	virksomheder	øge	deres	effektivitet	
samt	deres	profit.

► Natleveringer	skal	hovedsageligt	fokusere	på	at	
mindske	støjniveauet

► Veldefinerede	standarder	for	maksimalt	støj-
niveau	kan	være	med	til	at	sikre,	at	de	lokale	
beboere	kan	acceptere	de	natlige	leveringer
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Eksempel:	PIEK	programmet	i	Holland
Leveringer	til	butikker	foretages	ofte	om	aftenen,	
tidligt	om	morgenen	eller	om	natten.	I	Holland	lever	
mange	mennesker	tæt	ved	eller	endda	oven	på	butik-
kerne.	Det	resulterer	i,	at	mange	forstyrres	af	støj	fra	
leveringerne.		

For	at	komme	problemet	til	livs	blev	der	vedtaget	
en lov, der skulle sikre at aflæsningen foregik udfra 
strenge	krav	til	støjniveauet.	På	baggrund	af	forsk-
ning	er	det	blevet	fastslået	at	størstedelen	af	af-	og	
pålæsningsaktiviteter	overstiger	den	hollandske	
max-grænse	på	�0	dB	om	natten.	Derfor	arbejdede	
den	hollandske	regering	i	PIEK	programmet	for	at	

hjælpe markedet med at finde teknikker og udstyr, 
som	skulle	sikre,	at	støjgrænserne	blev	overholdt.	
PIEK	programmet	omfatter	10	hovedprojekter	(i)	
overflytning af viden til relevante firmaer, (ii) opfor-
dring	til	stille	adfærd,	(iii)	optimale	lokaliteter	for	af-	og	
pålæsnings,	(iv)	lavtstøjende	køretøjer	op	til	7.5	ton,	
(v)	lavtstøjende	køretøjer	over	7.5	ton,	(vi)	lavtstø-
jende	køletekniske	anlæg,	(vii)	lavtstøjende	gaffel-
trucks,	(viii)	støjforbedringer	for	rullende	containere,	
palletrucks	og	palleløftere,	(ix)	Støjforbedringer	for	
trækvogne	etc.	samt	(x)	elektrisk	fremdrift	eller	en	
kombination	af	elektrisk	fremdrift	og	gas	og	diesel.

Lastbilbaner

1.		Vejbaner	reserveret	for	lastbiler	kan	være	med	til		
	 at	reducere	forsinkelserne	og	gøre	planlægningen		
	 af	køretiden	mere	pålidelig.	Følgende	midler	kan		
	 hjælpe	med	dette	:	

► Deciderede	lastbilbaner	–	fx	en	kørebane	kun	for	
godstransporter.

► Bus	og	lastbilbaner	(også	kendt	som	bilfri	baner).

► Høj	belægningsbaner		-	bane	til	busser,	gods-
transporter	og	biler	med	et	bestemt	antal	passa-
gerer

► Busbaner	–	som	visse	steder	kan	benyttes	til	
aflæsning	af	godstransporter,	men	som	samtidig	
ikke	må	benyttes	til	kørsel(et	eksempel	er	Lincoln	
leverings	båsene	inkorporeret	i	busbanerne	i	
Paris.)

2.		Forhold	som	skal	indtænkes	ved	brug	af	lastbilba-	
	 ner:	

► Deciderede	lastbilbaner	benyttes	herhjemme	
ofte	på	bakker,	hvor	de	kendes	som	krybespor,	
desuden	er	de	nogle	steder	benyttet	til	at	lede	
lastbilerne	til	industriområderne.

► Bilfri	baner	kan	levere	et	brugbart	alternativ	til	
busbanerne	i	de	tilfælde,	hvor	antallet	af	busser	
ikke	berettiger	en	decideret	busbane.

► Baner	til	brug	for	alle	typer	af	godskøretøjer	er	
ofte	lettere	at	etablere	sammenlignet	med	dem,	
der	etableres	til	brug	for	specifikke	køretøjer,	
men	sådanne	baner	kan	resultere	i	at	for	mange	
køretøjer	benytter	disse	for	at	effektivisere	deres	
rejsetid.

► Når	banerne,	som	tillader	flere	forskellige	køre-
tøjer,	designes,	skal	byplanlæggerne	klarlægge	
hvordan	køretøjerne	vil	agere	i	forhold	til	hinan-
den	på	det	bestemte	stykke	vej.
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Roadpricing	systemer

Der eksisterer flere eksempler på roadpricing 
systemer	rundt	omkring	i	de	europæiske	byer.	De	
mest	velkendte	er	enkle	systemer,	som	fungerer	i	
forbindelse	med	tunneler	eller	broer,	fx	Øresundsbron	
eller	Warnowtunnelen	i	Rostock.	Et	af	de	første	suc-
cesfulde	eksempler	på	roadpricing	er	fra	Trondheim.	
En	nyligt	eksempel	på	et	velfungerende	roadpricing	
system	er	det	i	London.	Ofte	opstilles	tre	formål	i	
forbindelse	med	roadpricing	scenarier:	

1.	 For	at	dække	omkostningerne	ved	vedligehol-	
	 delse	af	vej	infrastrukturen

2.	 For	at	påvirke	transportefterspørgslen	i	de	indre		
	 bydele

�.	 For	at	opkræve	afgift	for	de	eksterne	omkostnin-	
	 ger	ved	transport.

Eksempel:	Afgifter	i	norske	byer	

Afgiftssystemet	blev	introduceret	i	Trondheim	i	198�	
og	i	Bergen	i	198�	

► Afgiften	skulle	hovedsageligt	benyttes	til	infra-
strukturforbedringer	frem	for	til	regulering	af	
transportefterspørgslen.

► Systemerne	er	drevet	af	private	firmaer,	som	er	
delvist	ejet	af	de	respektive	byråd.

► Afgiften	for	køretøjer	under	�.5	ton	er	1.5	-	2	Euro	
og	�.5	-	4	Euro	for	køretøjer	over	�.5	ton.
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Eksempel	på	roadpricing:	
Roadpricing	i	London	

► Et	roadpricing	system	blev	introduceret	i	det	cen-
trale	London	i	februar	200�.	Det	drives	af	et	privat	
firma	på	vegne	af	byrådet.

► Førsteprioriteten	for	ordningen	er	at	reducere	
trængslen	og	de	relaterede	miljømæssige	påvirk-
ninger.	Alt	overskuddet	går	til	transportinvesterin-
ger	i	London.

► Køretøjer	som	kører	ind	i	opkrævningszonen	
bliver	automatisk	opkrævet	£5	(cirka	55	kr.)	per	
dag	for	at	køre	i	zonen	mellem	07.00	og	18.00	fra	
mandag	til	fredag.	Afgiften	blev	sat	op	til	£8	(cirka	
88	kr.)	i	2005.	Godskøretøjer	betaler	den	samme	
afgift	som	andre	motordrevne	køretøjer.

► Undtagelser	og	specielle	tariffer	gælder	for	taxier,	
handicapkøretøjer,	udrykningskøretøjer,	motor-
cykler	og	køretøjer	som	kører	på	el	eller	alterna-
tive	brændstoffer	som	opfylder	opsatte	miljøkrav.

► Den	opkrævede	betaling	kan	betales	per	dag,	

per	uge,	per	måned	eller	for	et	helt	år,	enten	via	
telefonen,	via	posthuset,	via	Internettet	eller	ved	
særlige	salgssteder.

► Førerne	af	køretøjerne	skal	ikke	forevise	nogen	
særlig	godkendelse	for	deres	betaling,	dette	sker	
ved	at	køretøjets	nummerplade	bliver	registreret	i	
en	særlig	database.

► Nummerpladerne	for	de	køretøjer	der	befinder	
sig	i	betalingszonen	registreres	af	omkring	700	
mobile	kameraer,	som	kan	sammenligne	num-
merpladen	med	dem	i	databasen

► Hvis	en	fører	af	et	køretøj	befinder	sig	i	zonen	
uden	at	have	betalt	skal	betalingen	senest	ske	
dagen	efter,	ellers	vil	vedkommende	blive	opkræ-
vet	et	gebyr	på	mellem	£50-£150	(Cirka	mellem	
550-1�50	kr.)

► Siden	ordningen	blev	introduceret	er	trafikmæng-
den	faldet	med	18%,	mens	forsinkelserne	på	
vejnettet	er	reduceret	med	�0%.	Samtidig	har	
ordningen	ikke	haft	nogen	indvirkning	på	hande-
len	indenfor	zonen.

Skilt	på	vejen	der	viser	
opkrævningszonen.
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ITS	til	brug	indenfor	citydistribution

Der er flere forskellige teknologier indenfor ITS, 
herunder	blandt	andet	indbyggede	systemer	i	køretø-
jerne,	GPS,	smartcards	og	videoskilte,	der	kan	linkes	
til trafikstyringssystemer og/eller til godsstyrings-
systemer.	Behovet	for	sådanne	systemer	har	været	
stigende	over	de	sidste	år.	Systemerne	benyttes	
til	at	forbedre	rute-	og	turplanlægning	såvel	som	
kunderelaterede	services	(f.eks.	forventet	ankomst-
tidspunkt)	Mange	af	disse	systemer	er	blevet	imple-
menteret	og	styres	af	myndighederne	(kommunerne),	
som derved er med til at forbedre trafiksituationen i 
byområderne.(f.eks. via regulering af trafikken samt 
via	adgangskontrol)	De	privatdrevne	systemer	til	
styringen af godstrafikken er hovedsageligt etableret 
for	at	optimere	logistik	og	distributionsprocessen,	for	
samtidig	at	bidrage	til	en	optimering	af	leverancekæ-
den.

ITS	kan	normalt	deles	ind	i	to	kategorier:	

Godshåndteringssystemer	(f.eks.	flådestyringssy-
stemer	og	track	&	trace	systemer)
Trafikstyringssystemer	(f.eks.	adgangskontrol-
systemer	samt	trafik-	og	informationsstyrings	
systemer)

►

►

Godshåndteringssystemer

► Computerbaseret	planlægning	af	ruter:	Dette	
giver	en	effektiv	mulighed	for	planlægning	af	
godsmængderne	samt	ruterne.

► Navigations	systemer	og	trafik	kontrol:	Disse	bru-
ges	ofte	til	at	guide	chaufføren	om	specielle	ruter	
via	realtids	information	om	køretøjernes	position,	
trafikuheld	og	ændringer	i	kundernes	krav.

Turplanlægning	med	PTV	Intertour

Trafikstyringscenter i Berlin

Teknologi	indenfor	citydistribution
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► In-Cab	kommunikations	systemer:	Sådanne	
systemer	tillader	føreren	at	kommunikere	med	
firmaernes	ruteplanlæggere	samt	med	kunderne	
via	et	computernetværk.

► Bookingsystemer	baseret	på	åbninger	i	systemet:	
Bruges	til	at	koordinere	og	planlægge	godstrans-
port	og	logistik	firmaers	ankomst	til	anlæg,	hvor	
der	sker	et	stort	transport	flow.

	
Brugen af ITS og telematik kan hjælpe firmaerne 
med	at	reducere	deres	omkostninger	og	samtidig	
forbedre	planlægningen	af	deres	ture	og	ruter.	Der-
udover	kan	de	lettere	håndtere	uventede	episoder.	
Selvom	brugen	af	sådanne	løsninger	på	nuværende	
tidspunkt	er	minimal,	så	tegner	der	sig	et	billede,	der	
peger	i	retning	af	en	stigende	brug	af	ITS.

Trafikstyringssystemer

1.		Bymæssige	styrings	og	kontrol	systemer:	(På
engelsk - Urban traffic management and control 
(UTMC)	systems)		

UTMC systemer kan hjælpe med at forbedre trafik-
gennemstrømningen,	reducere	tidsforbruget	per	tur	
og forbedre trafiksikkerheden på vejnettet. I Tyskland 
forefindes der flere operationelle eksempler på tra-
fikstyringssystemer som fungerer på en kommerciel 
basis.

Data omkring trafiksituationen er indsamlet og forar-
bejdet. Eksempler på byer med trafikstyringssyste-
mer	er	Berlin,	London,	og	Paris.	UTCM	systemerne	
kan	benytte	en	lang	række	teknologier	inklusiv:

► Kontrol	systemer	der	kan	koordinere	lysregulerin-
ger	i	bymæssige	områder.

► Variable	skilte	der	kan	kommunikere	information	
videre	til	førerne	af	køretøjerne.

► Belægningsgraden	på	parkeringsanlæg

► Beregning	af	køretider	ved	hjælp	af	teknologi	der	
kan	genkende	nummerplader.	

2.			Fremskaffelse	af	kort	og	ruteinformation	

► Kan	tilskynde	chaufførerne	til	at	benytte	de	mest	
brugbare	ruter.	

► Denne	information	kan	omfatte:		
	-			Foretrukne	ruter

	 -			Restriktioner	for	køretøjernes	højde	og	vægt	
	 -			Adgangs-	samt	af	og	pålæsningsforhold
	 -			Beliggenheden	af	parkeringsområder	for	gods-

transporter

Mobil	enhed	til	navigation

PTV	validering,	Tyskland
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Miljøvenlige	køretøjer

�.	Automatisk	adgangskontrol:	

► Kan	aktivere	barrierer	eller	justerbare	pæle

► Adgangen	til	et	område	kan	kontrolleres	ved	brug	
af	CCTV,	smartcards	eller	trådløs	kommunikation.

► Hvis	en	bestemt	form	for	barriere	synes	formyn-
derisk,	set	fra	et	visuelt	perspektiv,	kan	automa-
tisk	nummerpladegenkendelse	eventuelt	anven-
des	i	stedet.

De fleste europæiske byer kender til problemer med 
luft- og støjemissioner fra vejtrafikken. Luftforurening 
er	forbundet	med	en	række	helbredsmæssige	pro-
blemer	inklusiv	for	tidlig	død,	forværelse	af	luftvejs-
problemer,	hjertekarproblemer,	astma,	bronkitis	og	
nedsat	lungefunktion.	Mange	studier	har	desuden	
forevist	en	sammenhæng	mellem	udstødningsgas-
ser	og	lungekræft.	Desuden	bliver	støj	anset	som	et	
stadigt	større	problem	i	byområderne.

Introduktionen	af	miljøvenlige	køretøjer	i	byområder-
ne	er	for	øjeblikket	mest	benyttet	i	Vesteuropa.

Myndighederne har flere steder gjort offentlige 
investeringer	tilgængelige	for	at	fremme	innovative	
godstransport	og	logistik	løsninger	herunder	de	
miljøvenlige	køretøjer	samt	andre	køretøjteknologier	i	
byområderne	ved	at	blande	initiativer	og	reguleringer.

Miljøvenlig	lastbil

Adgangskontrol	for	køretøjer
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

Hovedtyperne	af	miljøvenlige	køretøjer	
omfatter:	

1.		Alternative	brændstoffer	

► Inklusiv	LPG,	CNG,	biobrændsler	og	hydrogenba-
serede	teknologier

► Teknologierne	og	brændstofferne	eksisterer	al-
lerede,	men	gennemtrængningen	på	markedet	
mangler	stadig.		

2.		Diesel	og	benzin

► De	europæiske	standarder	for	emissioner	fra	
godskøretøjer	hjælper	til	at	reducere	de	samlede	
emissioner.	

► Specielle	filtre	kan	påsættes	køretøjerne	så	de	
opfanger	partiklerne	inden	de	ryger	videre	ud	i	
atmosfæren.

�.		Elektriske	og	hybrid	køretøjer

Elektriske	køretøjer	er	især	egnede	til	at	reducere	
støj-emission	og	forhindre	udstødningsgasser.		

Promoveringen	af	miljøvenlige	køretøjer	til	brug	
ved	citydistribution	foretages	som	oftest	af	myndig-
hederne	i	byerne,	kommunerne	og/eller	af	staten.	
Nationale	ordninger	som	PIEK-ordningen	eller	der	
franske	“National	Programme	on	Goods	in	Cities”	har	
bevist	at	nationale	ordninger	og	support	kan	lede	til	
succesrige	resultater.

Tabellen	viser	de	forskellige	typer	af	initiativer,	som	
har	været	foretaget	på	forsøgsbasis	med	henblik	på	
at	inddrage	miljøvenlige	køretøjer	i	forbindelse	med	
citydistribution.

►
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Miljøvenlige initiativer i 
forbindelse med citylogistik

1.	 Uformelle	partnerskaber:	Kommunerne,	trans-
portvirksomheder	og	forretningslivet	i	byen	har	
sammen	opsat	bæredygtige	løsninger	baseret	på	
en	mere	miljøvenlig	form	for	citylogistik.

2.	 Skattelettelser	og	fordele	for	de	som	benytter	
miljøvenlig	transport,	alternative	brændstoffer	el-
ler har installeret moderne partikel filtre på deres 
dieselkøretøjer.

�.	 Godstransportoperatører	som	har	benyttet	miljø-
venlige	transporter	i	forbindelse	med	forsknings-
projekter	omkring	citylogistik.

4.	 Specielle	adgangstilladelser	til	byens	shopping	
og	erhvervsområder	for	køretøjer,	som	lever	op	
til	særlige	krav	for	emissionsniveauet

5.	 Roadpricing	ordninger,	der	giver	rabat	til	godskø-
retøjer,	der	lever	op	til	særlige	krav	for	emissi-
onsniveauet.

	
�.	 Støtte	til	innovativ	forskning	og	forsøgsprojekter	

vedrørende	citylogistik	og	miljøvenlige	køretøjer.

Miljøvenlige	initiativer	i	forbindelse	med	citylogistik	

Eksempler
	

► PIEK	og	DEMO	ordningerne	i	Holland,	og	natle-
veringsordningen	i	Barcelona	

► Lavere	afgift	for	køretøjer,	der	lever	op	til	emissi-
onsstandarderne	i	England	og	Frankrig	

► Lavere	afgifter	på	alternative	brændstoffer	i		ek-
sempelvis	England,	Frankrig,	og	Schweiz

► Hermes	Logistik	Gruppe	i	Tyskland
► La	Petite	Reine	i	Frankrig
► L’Oreal/Gefco/EDF	eksperiment	med	elektriske		

køretøjer
► Monoprix/GEODIS	eksperiment	med	CNG	køre-

tøjer

► Miljøzoneordning	i	Sverige
► ELCIDIS	projekt	i	La	Rochelle,	Frankrig	
► Konsolideringscenter	i	Frankrig	for	elektriske	

køretøjer
► Forsøgsordning	i	København
► CUDE	projekt	i	Malaga,	Spanien

► Ordningen	i	London	-	Congestion	Charging	
Scheme	

► Lastbilafgiften	(LSVA)	i	Schweiz

► Ordningen:	National	Marchandises	en	Ville	i	
Frankrig	(forsøg	med	elektriske	og		CNG	fragt	
køretøjer	i	franske	byer	–	finansieret	af	ADEME)

► “Det	grønne	lastbil	forsøg”	finansielt	støttet	af	
ADEME-projektet	og	byrådet	i	Paris	
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1.		Der	er	på	nuværende	tidspunkt	en	del	forhindrin-	
	 ger	for	en	yderligere	brug	af	miljøvenlige	køretø-	
	 jer.	Disse	omfatter	blandt	andet:	

► Højere	driftstekniske	omkostninger

► Lav	kapacitetsgrænse	for	elektriske	køretøjer

► Utilstrækkelig	infrastruktur	i	forbindelse	med	af-	
og	pålæsning

► Pålidelighedsproblemer	og	defekter,	hvilket	resul-
terer	i	høje	vedligeholdelsesomkostninger	for	de	
miljøvenlige	køretøjer.

	
2.  De fleste projekter er på nuværende tidspunkt  
 finansieret af offentlige budgetter:

�.		 Private	operatører	har	en	tendens	til	kun	at	ud-	
	 skifte	deres	køretøjer	hvis:		

► Det	kan	skabe	en	merværdi	for	firmaet

► Der	er	et	passende	netværk	af	tanksteder	for	
alternative	brændstoffer

► De	kan	opnå	markedsfordele

► Firmaet	har	en	stærk	miljøpolitik

► Køretøjerne	er	let	tilgængelige

4.	 Derudover	afhænger	introduktionen	af	miljøven-	
	 lige	køretøjer	af	forhold	som:		

► Standarder	og	reguleringer	for	emissioner	og	
miljømæssige	forhold.

► Initiativer	som	afgiftsreduktioner	(benzinprisen	
osv.)

► Tilgængeligheden	af	et	optankningsnetværk

► Individuel	transport	strategi	og	udviklingen	af	
køretøjer

En	kombination	af	initiativer	foretaget	i	Frankrig,	Hol-
land,	Tyskland	og	andre	europæiske	lande	viser	at	
udviklingen	går	i	den	rigtige	retning.	Men	implemen-
teringen	vil	først	tage	fart	når	konkurrence	forholdene	
med	de	almindelige	brændstoffer	udlignes.	Offentlig	
medfinansiering kan også hjælpe med en hurtigere 
introduktion

Emissions	frit	miljø



�2

Håndhævelsestiltag

“Håndhævelse”	dækker	over	det,	at	myndighederne	
sikrer	at	færdselsloven	og	andre	tiltag	overholdes	
af	de,	som	benytter	vejen.	Håndhævelsesaktiviteter	
kan	kun	foretages	hvis	der	er	opstillet	en	række	love,	
som	gør	det	muligt	at	sanktionere	de,	som	måtte	
overtræde	reglerne.	Typisk	vil	citylogistikpolitikker	og	
ordninger	være	rådgivende	eller	lovbefalede.
	
1.	 Rådgivende	tiltag	foreslår	forskellige	muligheder		
	 for	førerne	af	køretøjerne.	Idet	der	er	ikke	brug	for		
	 at	kontrollere	at	chaufførerne	overholder	rådene,		
	 er	der	derfor	ikke	brug	for	håndhævelse.	

2.	 Lovbefalede	tiltag	er	nedsat	for	at	sikre	at	førerne		
	 overholder	reglerne.

Mange	forskrifter	i	trafikken	kræver	håndhævelse	for	
at	sikre	at	førerne	overholder	dem.	Dette	gør	sig	især	
gældende	i	forbindelse	med	adgangs-	samt	af-	og	
pålæsningsreguleringer,	hastighedsgrænser	og	lov-
befalede	lastbilruter.

Men	håndhævelsen	kan	kræve	mange	ressourcer	
og	kan	være	meget	dyr.	Derudover	ser	myndigheder	
det	ofte	ikke	som	deres	førsteprioritet.	Traditionelt	
vil	håndhævelsen	blive	foretaget	af	patruljerende	
betjente.	Dette	er	dog	ved	at	ændre	sig:	

► I	nogle	lande	er	dele	af	håndhævelsen	overdraget	
til	myndighederne,	som	på	den	måde	har	mulig-
hed	for	at	hente	en	del	indtægter	hjem	til	kommu-
nekassen.

► Der	sker	en	større	brug	af	teknologi	(såsom	
kameraer	ved	vejsiden	samt	databaser)	for	at	
håndhæve	reglerne	i	trafikken.

Tabellen	viser	hvilke	emner,	der	skal	indtænkes	
vedrørende	håndhævelse	i	forbindelse	med	citydistri-
bution.	

Politi	kontrol
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Emner	vedrørende	håndhævelse,	der	skal	
indtænkes	i	forbindelse	med	citydistribution.	

1.	 Det	er	vigtigt	at	indtænke	håndhævelsen	i	starten		
	 af	ordningen,	idet	det	kan	være	afgørende	for		
	 hvilken	metode,	der	skal	implementeres.

2.	 Så	vidt	muligt	skal	ordningerne	designes	på	en		
	 måde,	som	kræver	et	minimum	af	håndhævelse.

�.	 De	løsninger	der	ikke	kræver	en	aktiv	indsats		
	 (rådgivende	ruter,	bredde	begrænsninger,		
	 justerbare	søjler	og	andre	barrierer)	vil	være	en		
	 del	billigere	end	de,	der	kræver	håndhævelse	

4. Effektiv håndhævelse af trafikreglerne kan føre til  
 en bedre overholdelse af de gældende trafikreg- 
	 ler,	men	det	kan	samtidig	være	meget	dyrt	at	sikre		
	 denne	overholdelse.

5.	 Teknologiske	løsninger	gør	det	muligt	at	hånd-	
	 hæve	reglerne	uden	at	skulle	benytte	en	stor		
	 mandskabsstyrke	til	at	udføre	kontrollen.		
�.	 Erfaringer	viser	at	opsættelsen	af	reglerne	i	sam	
	 arbejde	med	transport	industrien	og	virksomhe-	
	 derne	vil	føre	til	en	bedre	overholdelse	af	reg-	
	 lerne.	

7.	 Desuden	bør	politiet	inddrages	tidligt	i	forløbet.

8.	 Udlevering	af	information	til	chaufførerne,	gods-	
	 virksomhederne	og	deres	kunder	kan	hjælpe	med		
	 at	forbedre	overholdelsen	af	reglerne.

9.	 Klare	og	entydige	vejskilte	sikrer	at	førerne	forstår		
	 reguleringerne.	

10.	Efterlevelsen	af	reglerne	for	citylogistik	ordningen		
	 bør	overvåges.

Bymæssig	transport
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I	de	sidste	år	er	der	set	en	række	forskellige	eksem-
pler	på	offentlige	private	partnerskaber	(OPP)		inden-
for	citydistribution.	I	sådanne	tilfælde	er	det	vigtigt	
at	der	skabes	en	merværdi	for	både	de	offentlige	
instanser	samt	for	den	private	partner	for	at	tiltaget	
som	regel	skal	lykkedes.	
OPP	vedrørende	citylogistik	er	før	blevet	benyttet	
ved finansieringen af både bygninger og infrastruk-
turprojekter	såvel	som	ved	rammeaftaler	mellem	
den	offentlige	og	den	private	sektor.	Et	eksempel	på	
et	sådant	samarbejde	er	de	citydistributionsordnin-
ger,	som	i	nogle	lande	blev	promoveret	op	gennem	
90’erne.	

Desværre	er	mange	af	disse	ordninger	siden	hen	
blevet	nedlagt.	Hovedårsagen	til	disse	”nedlukninger”	
skal blandt andet findes i at det beregnede over-
skud	ikke	levede	op	til	målsætningen	og	den	kritiske	
masse	for	leverancerne	aldrig	blev	opnået.	Herved	

forsvandt	mange	af	projekterne	eller	også	blev	de	
overtaget	af	en	privat	investor,	som	skulle	føre	dem	
videre,	hvilket	ikke	altid	lykkedes.	Erfaringerne	fra	
citydistributionsordningerne	viser,	at	OPP	ikke	giver	
tilstrækkelige	fordele	for	de	private	partnere.	Nylige	
forsøg	på	at	etablere	samarbejder	mellem	den	of-
fentlige	og	private	sektor	har	vist	sig	at	være	mere	
succesfulde.	Et	eksempel	er	gods	kvalitets	samarbej-
der	gennemført	i	England.

Selvfølgelig	er	opstartsfasen	og	vedligeholdelsen	af	
et	OPP	en	kompleks	opgave,	men	ved	at	bringe	de	to	
sider	sammen,	er	der	chance	for	at	skabe	en	synergi	
effekt	indenfor	områder,	som	ikke	normalt	er	kerne-
områder	for	den	offentlige	sektor.

Samarbejde	mellem	den	
offentlige	sektor	og	det	private.
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Ved	et	samarbejde	forventes	det	at	regeringen	både	
på	lokalt,	som	på	nationalt	niveau	spiller	en	væsentlig	
rolle.	Dette	skyldes	blandt	andet:		

► At	den	skal	klare	de	negative	eksternaliteter	(kø-
dannelse	og	luft	forurening)

► Koordinering	af	samspillet	med	andre	offentlige	
opgaver	herunder	byplanlægning,	økonomisk	
udvikling	på	regionalt	niveau	og	miljøledelse.

► Administration	på	tværs	af	landegrænserne

På	nuværende	tidspunkt	har	de	nationale	og	lokale	
myndigheder	ikke	en	god	erfaring	med	at	involvere	
citylogistik	aktører	i	beslutningstagningen	og	samtidig	
inddrager	de	som	regel	ikke	citylogistikken	i	deres	
strategier	og	planer.	Participationen	er	ofte	blevet	
holdt	på	et	meget	lavt	niveau.

Eksempler	fra	England

Et	eksempel	på	en	mere	omfattende	tilgang	til	citylo-
gistik	er	fra	England	hvor	følgende	ting	er	inkluderet	
i	ordningen:	

► Publikation	af	dokumenter	der	viser	regeringens	
vilje	til	at	anerkende	de	problemer	som	forekom-
mer	ved	godstrafik	i	byerne.

► De	lokale	myndigheder	er	blevet	opfordret	til	at	
rette	større	fokus	på	citylogistik	blandt	andet	ved	
at	indtænke	citylogistikken	i	byernes	transportpla-
ner	og	ved	at	etablere	partnerskaber	med	fokus	
på	kvalitet	i	gods	distributionen.	

Partnerskaber	med	fokus	på	kvalitet	i	
godsdistributionen		

► Partnerskaberne	er	et	middel	for	kommunerne,	
firmaer,	godsvirksomheder,	miljøgrupper,	lokal-
samfundet	og	andre	partnere	med	interesse	i	
en	reduktion	af	problemerne	i	forbindelse	med	
godstransport	i	byerne.

► Partnerskaberne	leverer	et	forum,	der	kan	være	
med	til	at	foreslå	best	practices	indenfor	miljø-
venlige,	økonomiske,	sikkerhedsmæssige	og	
effektive	godstransporter.

► De	forskellige	partnere	kan	udveksle	informa-
tioner,	erfaringer	samt	igangsætte	nye	projekter	
indenfor	citylogistik.

► Partnerskaberne	er	blevet	etableret	flere	steder	i	
England	

For	nyligt	blev	der	etableret	et	lignende	distributions	
partnerskab	i	Paris.
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Handlinger der bør udføres 

1.	 Gennem	rådføringer	kan	opstilles	en	strategi	for	
udviklingen

2.	 Overvej	hvordan	et	partnerskab	kan	hjælpe	med	
at	udvikle	strategien	

�.	 Fremhæv	fordelene	ved	partnerskabet	både	
internt,	for	at	sikre	den	nødvendige	opbakning	og	
eksternt	for	at	tiltrække	partnere		

Vigtige aspekter ved etableringen  partnerskabet 

1. Opsæt mål der er specifikke, målbare, opnåelige 
og	timede	

2.	 Udpeg	en	person	der	er	ansvarlig	for	kontakten	
til	myndighederne	

3. Identificer og rekrutter partnere som kan hjælpe 
med	at	opnå	målene		

4.	 Etabler	styringen	af	partnerskabet	på	en	måde	
så	der	er	både	en	bestyrelse	og	et	sekretariat.

5.	 Bestem	hvor,	hvornår	og	hvor	ofte	I	skal	mødes.
	
6. Identificer mulighederne for økonomisk støtte og 

undersøg	godkendelserne	for	støtten

7.	 Forsøg	at	foregribe	eventuelle	problemer.

Udviklingen af partnerskaber med henblik på
kvalitet i gods håndteringen.

1. Identificer problemer og indsaml den nødvendige 
information	om	problemernes	præcise	karakteri-
stika.

2.	 Vurder	de	forskellige	løsninger	og	opnå	om	mu-
ligt	konsensus	omkring	hvad	der	skal	gøres.

�.	 Lav	en	detaljeret	action	plan	som	viser	hvem,	der	
er	ansvarlig	for	hvad	og	hvornår.

Forhold der kan sikre udviklingen af 
partnerskabet.

1.	 Overvej	hvordan	du	kan	opretholde	momentum	

2.	 Brug	offentlig	omtale	til	at	promovere	partner-
skabet	og	dets	aktiviteter

�.	 Overvåg	processen	og	de	outputs	der	kommer.

Kilde:	Afdelingen	for	Transport,	England,	200�

Tabellen	viser	nogle	af	de	aspekter,	som	skal	overvejes	når	der	etableres	et	partnerskab	på	gods	distributions	
området.

Forsalg	til	hvordan	et	partnerskab	på	godsdistributionsområdet	skal	fungere,	
baseret	på	erfaringer	fra	England.
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Del	II:	Last	mile	løsninger

1. Definition af last mile løsninger

2.	 Leverancekæden
	
�.	 Levering	af	godset	til	kunden
	
4.	 Teknologi	og	telematik	ved	brug	af	last	

mile	løsninger

5.	 Guide	til	last	mile	løsninger	

► Fordele	og	ulemper	ved	last	mile	løsnin-
ger

► Bymæssig	transports	virkning	på	last	
mile	løsninger

► Byplanlægning	og	regulering	forbundet	
med	last	mile	løsninger

► Succes-	og	fiaskokriterier
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Home-shopping	opkaldscenter

Definition af last mile løsninger del I

Home-shopping	ved	hjælp	af	E-handel

E-handel,	på	engelsk	E-commerce	(Electronically	
facilitated	remote	selling)	og	andre	handelsmeto-
der,	som	fungerer	over	længere	afstande,	er	vokset	
hurtigt	i	mange	europæiske	byer.	Analyseinstituttet	
Mintel	anslår	at	den	totale	værdi	af	home-shopping	i	
Europa i 2003 antog en værdi af 67.2 milliarder € eller 
ca.	510	milliarder	omregnet	til	danske	kroner.	(Dette	
svarer	til	ca.	�.�%	af	alt	handel)	Dette	overslag	inklu-
derer indkøb af produkter fra E-handel firmaer (online 
salg af handelsvarer, postordre firmaer og andre 
Internet firmaer med Internet kataloger). Estimatet 
inkluderer	ikke	indkøb	af	produkter	fra	andre	forbru-
gere	(C2C-E-handel)	eller	indkøb	fra	forretninger,	
som	leverer	til	kundens	dør.	Tyskland,	England	og	
Frankrig	står	for	næsten	75%	af	de	samlede	home-
shopping	indkøb	i	Europa.	(svarende	til	50	milliarder	
€ i 2003)

Kilde:	Mintel,	2005

Homeshoppings	andel	af	alt	salg	i	Europa	opgjort	i	%,	200�		
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► E-handel	er	den	hurtigst	voksende	del	af	home-
shopping	markedet	og	forventes	at	vokse	hastigt	
i	de	kommende	år.	E-handel	udgør	cirka	25%	af	
den	europæiske	home-shopping	marked	målt	
i	værdi	i	200�.	Denne	procentdel	udgøres	af	
online	salg	fra	E-shopbaserede	detailhandlere,	
postordre	firmaer	med	online	kataloger	og	andre	
Internet	forhandlere.

► E-handels	markedsandel	af	home-shopping	mar-
kedet	varierer	betydeligt	fra	land	til	land	i	Europa.	
I	Ungarn	udgjorde	E-handel	i	200�	således	4	%	
af	det	totale	home-shopping	marked,	mens	det	i	
Danmark	udgjorde	42%.

► Markedsandelen	for	andre	home-shopping	base-
rede	firmaer	(traditionelle	postordre	kataloger	og	
direkte	salg)	er	enten	stagnerende	eller	faldende	i	
de	fleste	europæiske	lande.

Begrænset	plads	i	bymidten

Hovedtemaerne	for	last	mile	løsninger

1.			Baseret	på	en	engelsk	undersøgelse	fra	2005:	

► Mindre	end	12%	af	online	firmaerne	tillader	kun-
den	at	vælge	en	bestemt	leveringsdato,

► Kun	20%	tilbyder	at	levere	på	lørdage,

► 95%	af	online	firmaerne	garanterer	ikke	fuldt	ud	
for	leveringen.	

2.			Undersøgelser	fra	England	har	vist	at	50%	af		
	 alle	hjem	står	tomme	mellem	9.00	og	1�.00,		
	 hvilket	afspejler	et	stigende	antal	af	husstande		
	 med	enten	1	person	eller	2	personer	hvor	begge		
	 arbejder.	Leveringstidspunktet	for	varer	er	normalt		
	 mellem	8.00	og	17.00	

�.			Ovenstående	har	det	resultat	at	en	væsentlig	del		
	 af	leveringerne	ikke	når	frem.	(1	ud	af	15)	

4.	 Leveringer	i	tidsrummet	hvor	modtagerne	ikke	er		
	 hjemme	resulterer	desuden	i:	

► At	der	skal	ringes	igen

► Højere	leveringsomkostninger

► Dårligt	image	for	både	leverandøren	af	varen	og	
leverings	firmaet	

5.			Udeblevne	leveringer	kan	minimere	antallet	af		
	 fremtidige	indkøb	fra	kundens	side	

�.			Udeblevne	leveringer	er	generende	for	kunderne.		
	 For	nyligt	har	en	engelsk	undersøgelse	vist	at		
	 baggrunden	for	at	�8%	af	kunderne,	som	er	stop-	
	 pet	med	e-handel,	har	gjort	det	fordi	leveringsti-	
	 derne	ofte	var	ukendte.	�9%	af	disse	kunder		
	 sagde,	at	det	måske	kunne	skyldes,	at	de	sjæl-	
	 dent	var	hjemme.
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Kunde fordele	

► Større	produkt	udvalg	og	bedre	pris	sammenlig-
ning

► Mulighed	for	at	rekvirere	varer,	der	ikke	sælges	
lokalt

► Brugbart	ved	bulkvarer	og	andet	tungt	gods

► Brugbart	for	folk	med	mobilitets	problemer	som	
følge	af	manglende	transportmuligheder	eller	
invaliditet.	

► Tidsbesparelser

► Mulighed	for	at	bestille	i	alle	døgnets	24	timer

► Attraktivt	for	folk	som	ikke	kan	lide	at	shoppe

Forhandler fordele	

► Salg	uden	geografiske	barrierer

► Besparelser	ved	at	erstatte	butikker	i	fysisk	for-
stand	med	hjemmesider	og	kataloger

► Besparelser	på	baggrund	af	en	lettere	leverance-
kæde

► Realtids	betaling	før	leveringen	er	sket

► Større	marketings	muligheder

Fordele	ved	home-shopping	for	kunderne	og	forhandlerne
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Definition af last mile løsninger del II

”Last	mile	løsninger”	(ofte	benævnt	”hjemmeleverin-
ger”)	er	det	logistiske	element	i	processen	med	at	
foretage	e-handels	transaktioner	Sådanne	omfatter	
både	handler	mellem	forretningen	og	forbrugeren	på	
engelsk	kaldet	Business	to	Consumer	B2C	og	mel-
lem	de	forskellige	forbrugere	C2C,	andre	indkøb	via	
postordre,	direkte	salg	ved	hjemmet,	salg	fra	teles-
hop	butikker	og	leveringer	fra	udsalgssteder,	såkaldte	
outlets.	

1.			Leveringerne	kan	foretages	til:	

	Kundens	bopæl
Kundens	arbejdsplads
Leverings	bokse	
Opsamlingspunkter
Bankbokse	

2.   De fleste leverancer er af:	

Mindre	eller	større	pakker	(f.eks.	bøger,	Cd’er,	tøj	
og	sko,	smykker	etc.)
Større	varer	(f.eks.	møbler,	hårde	hvidevarer	samt	
andre	større	elektroniske	apparater.)
Fødevarer

3.   Mens de fleste leveringer kan klares af en per-
son,	kræver	større	varer	ofte	to	personer.	

►

►

►

►

►

►

►

►

Sammenlignet	med	“traditionelle”	leveringsmetoder	
er	der	to	grundlæggende	karakteristika	ved	”last	mile	
løsninger”. De fleste af sådanne løsninger benytter 
ikke	en	mellemmand,	men	klarer	i	stedet	selv	den	
direkte	kontakt	til	kunden,	men	mere	vigtigt	er	det	at	
kunden	kan	opnå	en	leverance	der	er	skræddersyet.	
Ved	at	forkorte	leverancekæden	og	levere	særlige	
tjenester	kan	kunden	opnå	en	forbedring	at	den	ople-
vede	service	samt	på	prisen.

Nye	salgsmetoder	og	deres	tilhørende	logistik	syste-
mer	har	betydning	for:		

► Det	at	finde	frem	til	varen	–	Normalt	udført	af	
kunden	i	butikkerne,	men	i	dette	system	udført	
af	forhandleren	(Dette	resulterer	i	et	skifte	fra	et	
indsamle	system	til	et	leverance	system)

► Nye	forretningsforhold	(logistikken	bliver	den	væ-
sentligste	factor	mellem	forhandler	og	forbruger)

► Nye	leveringsstrukturer	(leverancen	ændres	fra	
bulk	leverancer	til	individuelle	pakke	løsninger)

► Samlet	har	det	resulteret	i	en	fragmentering	af	
ordrer	og	leveringer.
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Leverancekæden

Den	fysiske	udbringning	af	varen	til	kunden	er	den	
kritiske	faktor	i	forbindelse	med	last	mile	leverings-
modellen.	

Del af leverancekæden

Ordre	og	distributions	kanaler

Transport	organisation

Leverings	konsolidering

Leverings	aftaler	for	kunden

Leveringssted

Muligheder

Via	decideret	opsamlingscenter
► Via	vare-outlet	(udsalg)

► Ved	huset	i	egne	køretøjer	
► Tredje	parts	logistik	partner	(�PL)

► Kun	varer	fra	et	firma	per	køretøj
► Varer	fra	flere	forskellige	firmaer	på	samme	
	 køretøj

► Dagen	er	aftalt	i	forvejen	med	kunden
► Dagen	og	tidspunktet	er	aftalt	i	forvejen	med	

kunden
► Der	er	ingen	aftaler	med	kunden

► Leveringen	sker	hvor	kunden	er	hjemme
► Reception	eller	leveringsbokse	på	hjemmeadres-

sen
► Skabe	eller	bokse
► Opsamlingspunkter

►

Der	er	forskellige	logistiske	løsninger	tilgængelige	til	
forskellige	dele	af	last	mile	leverancekæden.	Dette	er	
vist	i	nedenstående	skema.
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En	ofte	benyttet	leverancekæde	ved	last	mile	løsninger.	

Startpunktet	for	alle	last	mile	processer	er	detail-
handel	shoppen	eller	web-shoppen.	Der	er	mange	
forskellige	leverance	muligheder	for,	hvordan	varer	
når	ud	til	kunden.		

► Fra	web-shoppen	kan	det	ske	enten	ved	brug	
af	egne	køretøjer	eller	ved	hjælp	af	tredjeparts	
logistik	(�PL)	netværk	og	køretøjer.	Den	mest	
benyttede	løsning	er	at	varen	kommer	omkring	et	
regionalt	distributions	center	inden	den	endelige	
levering	udføres.	

► En	tur	hvorpå	der	sker	en	konsolidering	af	varen	
kan	starte	fra	web-shoppen	eller	fra	et	lokalt	
distributions	center.	Omladningen	sker	ofte	inde	i	
byen	eller	tæt	ved	bygrænsen.	Den	mest	benytte-
de	metode	er	en	omlastning	fra	større	lastbiler	til	
mindre	køretøjer	som	derefter	udfører	den	sidste	
del	af	transporten.

► Nogle	tilgange	skelner	mellem	eShop	aktiviteter	
og	brugen	af	last	mile	infrastruktur.	De	indlevere-
de	varer	vil	blive	indleveret	fra	forskellige	forret-
ninger	og	eShops	til	et	opsamlingssted.	Fra	dette	
sted,	ofte	benævnt	transport	hub,	sker	den	videre	
transport	af	varen	enten	til	den	endelige	destina-
tion	eller	til	endnu	et	opsamlingspunkt.	

► Leveringerne	kan	også	ske	via	en	
udsalgsbutik(outlet),	som	har	modtaget	varerne	
fra	et	distributions	center.	

► Hvis	leveringen	sker	til	et	opsamlingspunkt	eller	
en	boks,	betyder	det	at	kunden	skal	komme	til	
dette	opsamlingspunkt	for	at	modtage	varen.	
(men	forhandlerne	forsøger	ofte	at	minimere	et	
ekstra	transportomfang.)	

► Kunderne	henter	nogle	gage	deres	varer	fra	et	
udsalgssted	eller	et	distributions	center.	Men	det	
er	mere	normalt	at	leveringen	kun	sker	på	denne	
måde,	hvis	kunden	benytter	sig	af	varevogne.	

► Distribueringen/opsamlingen	af	varerne	er	be-
skrevet	yderligere	i	næste	afsnit

Producent

Web-shop	/	E-shop

Detailhandler	/	varehus

Opsamlingspunkt	/	
opbevaringssted Hjemmet

Detail-udsalg

Lokalt	
distributions	

center

Regionalt	
distributions	

center
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Leveringen	af	varerne	til	kunden

Bemandet	levering	

► Bemandede	leveringer	eller	dørtrins	leverin-
ger	(hvor	kunden	er	hjemme	og	kan	acceptere	
leveringen)	er	stadig	den	mest	udbredte	form	for	
leveringer.

► Leveringer	af	fødevarer	finder	oftest	sted	på	forud	
arrangerede	dage	og	tidspunkter,	da	produktet	
ofte	bliver	gammelt	med	tiden.	

► I	nogle	tilfælde	betaler	kunden	et	bestemt	beløb	
for	leveringen	–	I	andre	tilfælde	opkræves	der	kun	
et	leveringsbeløb,	hvis	varen	koster	mindre	end	et	
forudbestemt	beløb.

► Leveringer	af	større	varer	(såsom	møbler	og	
hårde	hvidevarer)	finder	oftest	sted	på	forud	
arrangerede	dage	og	tidspunkter,	da	sådanne	
vareleveringer	er	dyre,	idet	der	ofte	skal	bruges	to	
fragtmænd.

Levering	uden	personlig	kontakt	
(Ubemandede	leveringer)

► Leveringer	uden	personlig	kontakt	er	bygget	op	
omkring,	at	det	ikke	er	nødvendig	med	den	per-
sonlige	kontakt	ved	leveringen

► Denne	form	for	levering	kan	enten	ske	ved	kun-
dens	bopæl	eller	ved	et	opsamlingspunkt	nær	
ved	bopælen,	arbejdspladsen	eller	et	sted	som	
kunden	kommer	regelmæssigt.

► Mindre	varer	som	kan	komme	gennem	brev-
sprækken	eller	kan	komme	i	postkassen,	og	
som	ikke	kræver	et	bevis	for	leveringen	i	form	af	
en	signatur,	kan	leveres	uanset	om	kunden	er	
hjemme	når	leveringen	sker.	
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Modtagelses	bokse

► Bokse	integreret	i	en	væg	i	forbindelse	med	kun-
dens	bopæl

► Adgangskrav	der	kræver	en	elektronisk	kode	eller	
en	nøgle	for	at	få	adgang	til	boksen

► Kunden	kan	få	besked	om	leveringen	via	e-mail	
eller	mobiltelefonen

► Benyttes	mest	ved	levering	af	pakker,	men	kan	
også	bruges	ved	fødevarer	hvis	boksen	har	tem-
peratur	kontrol.	

Leverings	bokse

► Flere	bokse	samlet	samme	sted	og	ejet	af	en	for-
retning	eller	et	andet	leveringsfirma

► Boksene	fyldes	allerede	på	distributions	depotet	
og	leveres	derefter	til	kunden

► Levering	af	boksene	ved	kundens	bopæl	ved	at	
de	midlertidigt	låses	fast	til	et	vedhæng	på	væg-
gen	eller	et	andet	sikkert	sted.

► De	tomme	bokse	eller	bokse	med	returgods	op-
samles	af	leveringsfirmaet	enten	ved	en	separat	
opsamlingsrunde	eller	som	et	led	i	den	næste	
levering.

► Produkterne	bliver	omdelt	til	kunderne	via	ek-
sisterende	postnetværk	eller	via	kurerer	(både	
nationale	og	internationale)	

► 	Hvis	beviset	på	leveringen	ikke	kan	foretages	af	
modtageren,	kan	varen	i	nogle	tilfælde	afleveres	
ved	naboen.	Hvis	ikke	vil	leveringen	ske	på	et	
senere	tidspunkt.

► På	det	seneste	er	forskellige	logistik	firmaer	kom-
met	op	med	alternative	leveringsløsninger	for	at	
minimere	problemet	med	fejlslagne	leveringer	og	
de	høje	omkostninger	ved	leveringer	til	folk,	der	
ikke	er	hjemme	på	leveringstidspunktet.	

	Leveringer	uden	personlig	kontakt	kræver	brugen	
af:

	 -	 Modtagelses	bokse
	 -	 Leverings	bokse	
	 -	 Kontrollerede	adgangs	systemer	

	Leveringer	uden	personlig	kontakt	som	ikke	finder	
sted	ved	modtagers	bopæl	kræver	brugen	af:

	 -	 Opsamlingspunkter
 - Aflåste skabe

►

►
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DHL	Pakkestation	i	Tyskland

Kontrollerede	adgangssystemer

► Fragtmanden	skal	have	adgang	til	det	aflåste	
område	hvor	varerne	skal	leveres.

► Fragtmanden	kan	eventuelt	få	adgang	via	en	
nøgle	som	leveres	på	et	aftalt	sted.

► Fragtmanden	benytter	en	adgangskode	til	at	få	
adgang	til	det	sted	hvor	varen	skal	leveres.	

Opsamlingspunkter
											
► Baseret	på	brugen	af	andre	afleveringssteder/op-

samlingssteder	end	kundens	hjem

► Afleveringsstederne	kan	omfatte	posthuse,	dag-
ligvarebutikker,	tankstationer	etc.

► Steder	som	ofte	har	lang	åbningstid

► Varerne	leveres	på	opsamlingsstedet	af	forhand-
leren	eller	af	en	fragtmand

► Kunden	informeres	om	at	deres	varer	er	tilgænge-
lige	på	opsamlingsstedet.

► Kunden	kan	eventuelt	arrangere	med	bemandin-
gen	på	opsamlingsstedet	at	varerne	efterfølgende	
leveres	til	deres	hjem.

► Brugen	af	opsamlingspunkter	resulterer	i	færre	
afleveringssteder	og	bedre	afleverings	densitet.
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Eksempel	på	opsamlingspunkt:	Kiala

Kiala	fungerer	som	opsamlingspunkt	for	forhandlere	
eller	E-handel	shops	i	forbindelse	med	vareleveringer	
(undtagen	madvarer)	i	Belgien,	Luxembourg,	Holland,	
Frankrig	og	i	fremtiden	også	i	Storbritannien

► Der	er	blevet	etableret	et	netværk	af	opsam-
lingspunkter	(Kiala	punkter)	hvor	kunderne	kan	
afhente,	betale	og	tilbagelevere	deres	pakker/for-
sendelser.

► Transporten	mellem	forhandlernes	varehuse,	op-
samlingspunkterne	og	Kiala	punkterne	er	organi-
seret.

► Der	opereres	med	to	hovednetværk:	Et	forbruger-
orienteret	netværk	og	et	professionelt	netværk	for	

varer,	der	kræver	ekspreslevering,	eksempelvis	til	
kurerer,	handelsrejsende	og	ingeniører	i	marken.	

► Kunden	kan	vælge	en	bestemt	butik	hvor	vedkom-
mende	kan	afhente	deres	levering.	Når	leveringen	
er	sket	informeres	kunden	om,	enten	via	sms	eller	
via	et	callcenter,	at	deres	varer	er	klar	til	afhent-
ning.

► Ordningen	sørger	samtidig	for	at	data	flowet	fra	
og	til	kunden	opretholdes	til	salgsstedet,	opsam-
lingspunkterne	og	transportpartnerne.	Denne	
måde	reducerer	omkostningerne	og	forbedrer	
effektiviteten

► Kunderne	kan	følge	hele	leverancen	via	track	&	
trace	systemer	på	Kiala’s	Internet	side.

Aflåste leveringsbokse

► Aflåste	leveringsbokse	kan	også	benyttes	som	
afleveringssted.

► Boksene	fungerer	på	same	måde	som	opsam-
lingspunkterne	da	kunderne	skal	bevæge	sig	for	
at	få	fat	på	leverancen.

► Ofte	opstillet	i	boligblokke,	på	arbejdspladser,	
parkeringshuse,	togstationer	etc.

► Kunderne	tildeles	som	oftest	ikke	deres	egen	
boks.	På	den	måde	kan	den	samme	boks	efterføl-
gende	benyttes	til	andre	kunder

► Boksene	kan	være	tilknyttet	et	firma	eller	være	
benyttet	af	mange.

► Kunderne	kan	få	oplyst	når	leveringen	er	ankom-
met,	boksens	nummer	og	placering	samt	en	kode	
til	at	åbne	boksen.

► Brugen	af	leveringsbokse	kræver	at	kunden	
foretager	den	sidste	del	af	leveringen.	I	de	fleste	
tilfælde	vil	leveringsboksen	dog	være	så	tæt	på	
kunden	som	muligt.
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DHL	Packstation

Bokseksempel:	Packstation	(Pakkestationer)

► PackStation	er	et	system	der	er	benyttet	af	Deut-
sche	Post	i	Tyskland.

► Systemet	tilbyder	dets	kunder	muligheden	for	af	
få	adgang	til	deres	pakker	7	dage	om	ugen	og	24	
timer	i	døgnet.

► Kunderne	får	tildelt	en	pinkode,	et	Internet	
password	samt	en	CD	med	informationer	om-
kring	placeringen	af	de	såkaldte	pakkestationer	i	
forskellige	byer.

► Systemet	kan	også	benyttes	til	at	foretage	tilbage-
leveringer.

► Kunderne	informeres	om	leveringen	enten	via	
sms	eller	per	e-mail.

► Pakkerne	kan	blive	liggende	i	boksene	i	op	til	9	
kalenderdage

► Der	benyttes	to	forskellige	former	for	systemer:	
-				Et	statisk	system	magen	til	det,	der	kendes	fra

			 bagagebokse	på	jernbanestationer
	-			Et	system	uden	brug	af	bokse,	men	hvor	leve-

ringen	sker	via	en	roterende	mekanisme.	

► Systemerne	kan	benyttes	til	pakker	med	en	maks.	
størrelse	på	�0	x	�5	x	�5	cm.

► Første	gang	introduceret	i	Dortmund	og	i	Mainz	i	
2001

► Ved	udgangen	af	2005	havde	DHL	introduceret	
mere	end	�00	systemer	i	90	byer	og	med	over	
�00.000	registrerede	kunder

► Landsdækkende	dækning	er	planlagt	til	udgangen	
af	2007

► Større	firmaer	(herunder	BASF,	Microsoft,	Sie-
mens	Medical	Services	og	SAP)	har	personlige	
bokse	til	brug	for	deres	ansatte.	På	den	måde	
undgås	det	at	pakkerne	skal	håndteres	af	post-
væsenet.

Karakteristikaene	ved	de	forskellige	bemandede	og	ubemandede	systemer	er	opstillet	i	nedenstående	tabel.
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Hvem dækker last mile 

leveringen?

Personlig levering?

Typer af produkter

Fejlslagne leveringer

Leveringsvindue

Tidspunkter hvor godset 

kan blive opsamlet

Tidsforbrug til 

opsamlingen

Leveringstid

Investering

Leveringsomkostninger

Mulige problemstillinger

Potential reduktion 

i køretøjs aktivitet i 

sammenligning med 

personlig levering

 

Personlig 

levering

Leverings firma

Ja

Alle

Høj

Bestemte	

leveringstider

Ikke	nødvendigt

Ingen

Lang

Lav

Høj

Højt	antal	

fejlslagne	leve-

ringer.	Dårlig	

kapacitets	

udnyttelse

-

Reception / 

Leveringsboks

Leverings firma

Nej

Pakker	og	

madvarer	

Næsten	ingen

Leveringsfirmaets 

åbningstider

24	timer

Meget	kort

Kort	–	men	de	

tomme	bokse	skal	

indsamles

Høj/Medium

Lav

Brug	for	mange	

bokse	/	Boksene	

skal	indsamles

Medium	reduktion

Kontrollerede 

adgangssyste-

mer

Leverings firma

Nej

Pakker	og	

madvarer	

Næsten	ingen

Leveringsfirmaets 

åbningstider

24	timer

Meget	kort

Kort

Medium

Lav

Kunden	er	

skeptisk	omkring	

sikkerheden.	

Brug	for	central	

placering

Medium	reduktion

Bokse

Kunden

Nej

Pakker	og	

madvarer	

Næsten	ingen

Leveringsfirma-

ets	åbningstider

24	timer

Kort-lang

Meget	kort

Medium

Lavere

Kunden	skal	

rejse	for	at	få	

leveret	varen

Stor	reduktion

Opsalings-

stedet

Kunden

Nej

Pakker

Næsten	ingen

Opsamlings-

steder	

åbningstider

Opsamlingsste-

dets	åbnings-

tider

Kort-lang

Meget	kort

Lav	-	medium

Lavere

Kunden	skal	

rejse	for	at	få	

leveret	varen

Stor	reduktion

	

Stor	reduktion

En	sammenligning	mellem	bemandede	og	ubemandede	leveringssystemer
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Brugen	af	teknologi	
og	telematik	ved	last	mile	logistik		

Informations	og	kommunikations	teknologi	og	telema-
tik løsninger kan have stor indflydelse på at forbedre 
effektiviteten	af	last	mile	løsningerne.	Udvikling	
indenfor	følgende	områder	kan	være	givtigt

Elektronisk	rute-	og	tidsplanlægning

► Elektroniske	rute-	og	tidsplanlægningssystemer	
kan	resultere	i	tidsbesparelser	på	10-15%

► Kunderne	kan	få	et	mere	specifikt	leveringstids-
punkt	oplyst

► Andelen	af	førstegangsleveringer	som	lykkedes	
kan	forhøjes

► De	løbende	omkostninger	kan	reduceres.

GPS-baserede	rute	navigations	systemer

► Giver	nye	chauffører	muligheden	for	detaljeret	
ruteinformation	vedrørende	leveringsstedet.

► Gør	lokalt	kendskab	mindre	nødvendigt	og	for-
øger	hastigheden	af	leveringerne	samt	chauffø-
rens	fleksibilitet.

Realtids trafik information

► Stadig	i	opstartsfasen

► Opsamling	og	udbredelse	af	data	som	kan	hjælpe	
med	at	maksimere	køretøjernes	udnyttelsesgrad	
og	andelen	af	førstegangsleveringer	kan	forøges.
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Radio frekvens identifikation (RFID)	

► Stadig	i	opstatsfasen

► Køretøjs	og	anhænger	identifikation	er	muligt.	En	
forsøgsordning	er	gennemført	i	Ruhr-området	og	i	
Holland

► Opdateringer	omkring	transporten	kan	tilføjes	til	
den	normale	produktinformation,	hvorved	der	op-
nås	information	om	realtids	information	i	leveran-
cekæden	til	brug	for	både	kunder	og	forhandlere.

► Opstartsproblemer	med	læsbarhed	af	varekoder,	
standardisering	af	information	og	omkostninger	i	
forbindelse	med	ordningen,	skal	stadig	klarlæg-
ges.

Realtids trafik information

Fordele	og	ulemper	ved	last	mile	løsninger

Levering	i	et	gågadeområde

Fordele	og	ulemper	ved	last	mile	løsninger

Ofte	kan	det	være	svært	at	leve	op	til	forventningerne	
hos	de	forskellige	operatører	i	last	mile	leverance-
kæden.	På	den	ene	side	forventer	kunderne	lavere	
priser,	større	bekvemmelighed	og	et	større	vareud-
bud,	mens	forhandlerne	på	den	anden	side	ønsker	at	
reducere	omkostningerne	og	opnå	bedre	omfordeling	
af	deres	produkter.	Distributionsomkostningerne	
ved last mile løsninger har en stor indflydelse på 
succesgraden	for	den	samlede	leverance.	Tabellen	
viser	fordele	og	ulemper	ved	de	forskellige	last	mile	
løsninger	i	form	af	distributions	kanaler,	transport	
operatører,	leveringen	til	kunderne	og	brugen	af	IT	til	
at	planlægge	for	personlig	levering.
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Fordele	og	ulemper	ved	forskellige	last	mile	løsninger	–	
i	forbindelse	med	distributionskanalerne

Distribution kanal

Opsamlingscenter 
(varehus/distributi-
ons center)

Opsamling ved 
detail-udsalg (outlet)

Fordele

► Forøger	pålideligheden	pga.	overblik-
ket	over	lageromfanget

► Stordriftsfordele

► Effektiv	håndtering	af	processerne

► Næsten	ingen	faste	
omkostninger(Personalet	ved	outlet	
butikken	klarer	opsamlingen)

► Lokalt	kendskab

► Mere	fleksibel	håndtering

► Højere	service	niveau	(f.eks.	i	for-
bindelse	med	leveringstid	eller	let	
forgængelige	fødevarer)

Ulemper 

► Høje	investeringer	i	infrastruktur	og	
personale

► Der	er	behov	for	store	mængder	varer	
for	at	opnå	en	tilfredsstillende	udnyt-
telse	af	kapaciteten

► Højere	kompleksitet	ved	at	drive	forret-
ning	og	opsamlingssted	samme	sted.

► Langsommere	opsamlingshastighed

► Risiko	for	manglende	varer	på	lager

► Mulige	negative	konsekvenser	for	kun-
derne	i	butikken

Transport form 

Leverandøren benyt-
ter egne køretøjer til 
leveringen

Leverandøren benyt-
ter en 3. parts opera-
tor til leveringerne.

Fordele

Fuld	kontrol	over	transportkæden	
eksempelvis	i	forbindelse	med	krav	til	
temperatur	forhold	

Mulighed	for	at	skabe	merværdi	

Mere	fleksibel	aflæsning	

Vigtigt	for	omdømmet	at	chaufføren	
repræsenterer	firmaet	
	
Ingen	faste	omkostninger	

Bedre	planlægningsmuligheder	på	
ustabile	markeder	

► Højere	udnyttelsesgrad	af	
	 køretøjerne

►

►

►

►

►

►

Ulemper 

► Højere	omkostninger

► Svært	at	opnå	en	høj	udnyttelsesgrad	i	
køretøjerne

► Styringen	af	egne	køretøjer

► Forhandleren	opnår	mindre	fleksibilitet	
og	kontrol

► Ingen	direkte	kontakt	med	modtager

Fordele	og	ulemper	ved	forskellige	last	mile	løsninger	–	i	forbindelse	med	transporten
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Leveringssted

Personlig levering 
ved hjemmet

Leveringsbokse / 
adgangssystemer 
ved kundens hjem

Samlet leveringssted

Fordele

► Høj	kundeservice

► Direkte	kundekontakt	

► Færre	fejlslagne	leveringer(fordel	for	
både	forhandler	og	kunden)

► Mere	kontrol	og	bedre	ruteplanlæg-
ning	af	leveringerne

► Lavere	omkostninger	per	køretøj	end	
ved	personlig	levering

► Konsolidering	af	varerne

► Opsamlingen	kan	finde	sted	på	alle	
tider	af	døgnet

Ulemper 

► Forudsætter	at	kunden	er	hjemme	på	
leveringstidspunktet

► Omkostninger	ved	fejlslagne	leveringer.

► Brug	for	kvalificerede	chauffører	med	
lokalt	kendskab

► Kan	betyde	højere	leveringsomkost-
ninger	idet	der	ofte	er	behov	for	mindre	
køretøjer	end	ved	upersonlige	leverin-
ger.	

► Omkostninger	til	bokse/	adgangssyste-
mer

► Koordineringen	kan	være	svær	idet	
varerne	kommer	fra	flere	forskellige	
forhandlere

► Boksene	skal	opsamles	igen

► Begrænset	plads	i	boksene

► Omkostninger	til	infrastruktur

► Kunden	skal	rejse	for	at	afhente	varen

► Risiko	for	at	kunden	ikke	accepterer	
leverancen

► Risiko	for	lokal	kødannelse.

Fordele	og	ulemper	ved	forskellige	last	mile	løsninger	–	
i	forbindelse	med	leveringssted	/	opsamlingspunkt
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Information flow

Brug af telefon/tekst/
e-mail til at kommu-
nikere med kunden 
omkring personlig 
levering

Brug af tekst/e-mail 
til at kommunikere 
med kunden omkring 
varens ankomst til 
leveringsboks op-
samlingssted.

Fordele

► Sikrer	at	kunden	er	hjemme

► Mere	pålidelig	service

► Færre	fejlslagne	leveringer

► Høj	kundeservice	og	feedback

► Kunden	bliver	en	del	af	planlægnin-
gen	af	leverancekæden.

► Kunderne	er	hurtigere	til	at	afhente	
varerne	hvorved	der	bliver	mere	
tilgængelig	plads

► Mere	pålidelig	service

► Opfordrer	kunderne	til	at	bruge	servi-
cen

► Kunden	bliver	en	del	af	leverancekæ-
den

► Direkte	kundekontakt	og	feedback

Ulemper 

► Mindre	fleksibel	tidsplanlægning	for	
leveringerne

► Større	brug	for	planlægning

► Større	planlægnings	indsats

► Forhindring	for	kunder	som	ikke	er	
bekendte	med	teknologien

Fordele og ulemper ved forskellige last mile løsninger – i forbindelse med informations flow
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Last	mile	løsningernes	
indvirkning på trafikken i byerne 

Trafik flow i byen

Last	mile	løsninger	kan	resultere	i	en	reduktion	af	
det	samlede	antal	køreture	samt	kørte	kilometer	
(iberegnet	både	gods	køretøjernes	og	kunder-
nes	ture)	Ved	en	undersøgelse	af	fødevarekøb	
i	England	blev	der	beregnet	at	hvis	10-20%	af	
kunderne	i	stedet	benyttede	sig	af	hjemmeleverin-
ger	ville	det	betyde:	

	 -		 At	der	kunne	opnås	en	reduktion	på	mellem	7		
	 og	1�	%	i	antallet	af	køreture	

	 -	 At	der	kunne	opnås	en	betydelig	reduktion	i	
	 	 kørte	kilometer	for	leverancerne	til	de	kunder,		

	 der	benytter	sig	af	hjemmeleveringer.						

Men,	enhver	reduktion	i	køretøjs	aktivitet	er	
afhængig	af:

	 -	 Distributionskanalernes	effektivitet

	 -	 Hvorvidt	kunderne	i	stedet	ville	foretage	andre		
	 køreture

►

►

► Den	tid	som	kunderne	sparer	ved	hjemmeleverin-
ger	kan	benyttes	til	andre	fritidsaktiviteter

► Hjemmeleveringerne kan forøge trafikken i be-
boelsesområder	og	kan	således	have	en	negativ	
miljømæssig	effekt.

► De	negative	konsekvenser	kan	opstå	ved	at	
mange forskellige firmaer servicerer det samme 
område	og	benytter	deres	egne	køretøjer

► Tunge	genstande	–	leveret	ved	brug	af	tungere	
køretøjer	som	har	brug	for	at	komme	tættere	på	
leveringsstedet	kan	være	med	til	at	forværre	de	
miljømæssige	problemer.

► Brugen	af	leveringsbokse	eller	andre	opsamlings-
steder kan ligeledes føre til flere køreture, især 
hvis	lokaliseringen	af	opsamlingsstedet	er	dårlig.

Mens	fødevareindkøb	ofte	indebærer	en	køretur,	
og	antallet	af	disse	kunne	reduceres	ved	øget	
brug	af	nye	distributionskanaler	og	hjemmele-
veringer,	så	består	mange	andre	ture	ofte	af	en	
kombination	af	shoppingture	og	andre	aktiviteter	
så	som	restaurantbesøg	eller	besøg	hos	venner	
og	bekendte.	Under	sådanne	omstændigheder	vil	
reduktionen	i	antallet	af	køreture	ikke	blive	redu-
ceret	i	samme	omfang.

►
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Byplanlægning	og	anden	regulering	
i	forbindelse	med	last	mile	løsninger

Byplanlægningsforhold	

► Shopping	foretaget	fra	hjemmet	kan	være	et	for-
hold,	der	er	svært	at	håndtere	for	byplanlæggere

► Hjemmeshopping	kan	have	en	stor	indflydelse	
på	overlevelsesmulighederne	for	eksisterende	for-
retninger.

► Der	opstår	et	behov	for	nye	opsamlingscentre,	
lokale	distributionsdepoter,	opsamlingssteder	
og	bokse	i	udkanten	af	byområderne.	Som	den	
flerkanalede	handelsform	vokser,	kan	det	have	
en	positiv	indflydelse	på	antallet	af	varehuse	og	
forretninger.	

► Den	nuværende	planlægning	i	EU	sammenhæng	
fokuserer	i	høj	grad	på	at	reducere	bilkørslen	og	
samtidig	koncentrere	udviklingen	til	de	eksiste-
rende	byområder.	Kun	meget	få	målsætninger	
omhandler	de	nye	salgskanaler	og	leveringer	til	
hjemmet.

Lovgivning	

► Lovgivning	i	forbindelsen	med	produkter,	køretø-
jer/køretider	og	arealanvendelse/byplanlægning	
kan	have	en	vigtig	indflydelse	på	last	mile	løsnin-
ger

► Eksempler	på	produktlovgivning	der	influerer	last	
mile	løsningerne	omfatter:				

	 -	 Fødevare	hygiejne	og	reguleringer	for	tempe-	
	 	 ratur	forhold	

	 -	 Reguleringer	for	farligt	gods										

Lovgivning	i	forbindelse	med	køretøjer/køretider	
kan	influere	på:	

	 -	 Det	tidsrum	hvori	leveringerne	kan	foreta-	
	 	 ges	(både	set	som	adgangsforhold	og	lods-	
	 	 ningsreguleringer)	

	 -	 Tidsrummet	hvori	det	er	tilladt	for	kunderne	at		
	 	 afhente	deres	varer	

	 -	 Størrelsen	og	vægten	af	de	køretøjer	som		
	 	 benyttes	til	leveringerne	til	hjemmet

Byplanlægningen	kan	benyttes	til	at	kontrollere:	

-	 Antallet	og	placeringen	af	faciliteter	til	leverin-	
	 gerne,	opsamlingssteder	samt	leveringsbokse

	
	 -	 Tidsrummet	hvori	køretøjerne	kan	foretage		
	 	 leveringerne	

	 -	 Planlæggerne	kan	også	bestemme,	hvorvidt		
	 	 der	er	behov	for	en	lokal/kommunal	instans		
	 	 til	at	stå	for	driften	af	leveringsstederne,	eller		
  hvor mange firmaer der eventuelt ellers skal  
	 	 stå	for	driften.

►

►

Transport	af	farligt	gods
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Faktorerne	ved	succes	

► Mange	firmaer	har	udviklet	en	succesfuld	online	
forretning	ved	at	tilføje	deres	traditionelle	forret-
ningsmodel	en	online	forretningsside.

► Mange	nye	E-handels	forretninger	som	udviklede	
sig	ekstremt	hurtigt	har	ofte	endt	i	fiasko

► På	det	europæiske	marked	eksisterer	der	kun	et	
par	dominerende	firmaer	med	de	nødvendige	ev-
ner	og	ekspertise	til	at	udvikle	last	mile	løsninger.

► Tilgængeligheden	af	en	hurtig,	pålidelig	og	fleksi-
bel	service	til	en	rimelig	pris	er	nøglen	til	succes	
for	en	online	forretning.

► Brugen	af	de	almindelige	postnetværk	har	funge-
ret	tilfredsstillende	for	de	fleste	speditører

► Opsamlingssteder	og	brugen	af	bokse	er	mest	
lovende	ved	levering	af	ikke-fødevarer	og	varer,	
som	har	en	bestemt	standardstørrelse.

► Fokuseringen	på	kundernes	behov	er	vigtigt.

Kriterier for succes og fiasko 
i	forbindelse	med	last	mile	løsninger

Faktorerne ved fiasko:			

► Manglende	evne	til	at	opnå	en	acceptabel	tilbage-
betaling	af	investeringen

► Unøjagtig	forudsigelse	af	behovet

► Utilstrækkelig	godsleveringsmængde

► For	dyre	og	for	mange	leveringer	som	ikke	lyk-
kedes

Forhold	som	gør	sig	gældende	ved	mindre	
pakker

	For	at	forbedre	kundeservicen	og	samtidig	
reducere	driftsomkostningerne	skal	antallet	af	
førstegangsleveringer	øges.	Dette	kan	ske	ved:	

	 -	 At	introducere	forud	arrangerede	leverings-	
	 	 tidspunkter	efter	kundens	ønsker
	 -	 At	forøge	brugen	af	ubemandede	leveringer		
	 	 til	bokse	og	opsamlingssteder
	 -	 At	revurdere	leveringstiden	og	forsøge	at		
	 	 forbedre	udnyttelsen	af	leveringskøretøjerne		
	 	 samt	pålideligheden	af	leveringerne	

Leveringsfirmaerne	bør	samarbejde	omkring	at	
klarlægge	mulighederne	for	at	forbedre	køretøjer-
nes	udnyttelsesgrad	samt	reducere	trafikken	og	
de	miljømæssige	påvirkninger	fra	deres	transpor-
ter	

►

►
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Specielle	forhold	i	forbindelse	med	
fødevareleverancer

Hovedtemaerne	inkluderer:	

► Bemandende	leveringer	vil	fortsætte	med	at	do-
minere	markedet	indtil	udviklingen	tillader	større	
brug	af	ubemandende	leveringssystemer	for	
fødevarer

► Forhandlerne	skal	overveje	hvordan	de	kan	sam-
arbejde	om	at	benytte	fælles	faciliteter	og	herved	
reducere	omkostningerne

► Valget	mellem	salgsbutikker	og	deciderede	kon-
solideringscentre

► For	at	tilbyde	services	med	lavere	omkostninger	
skal	forhandlerne	prøve	på	at	reducere	produkti-
onsmængden	i	spidstimerne	vha.	innovativ	pris-
sætning,	fælles	løsninger	og	brugen	af	ubeman-
dede	leveringssystemer.

Specielle	forhold	i	forbindelse	med	større	
pakker

Hovedtemaerne	inkluderer:	

► Introduktionen	af	fælles	konsolideringsløsninger	
og	hjemmeleveringer

► Introduktionen	af	kortere	og	mere	regulære	leve-
ringstidsrum

► Forbedret	realtids	kommunikation	med	kunden

► Forbedret	design	af	køretøjerne	til	leveringer	i	
beboelsesområder

► Høj	standard	hos	leveringsmandskabet	vha.	
optræning.
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1. Definitionen af et konsolideringscenter

2. Klassificeringen af et konsolideringscen-
ter	

�.	 Virkningerne	af	et	konsolideringscenter	

4.	 Fordele	og	ulemper	ved	et	konsolide-
ringscenter

5.	 Forhold	i	forbindelse	med	planlægning	
af	et	konsolideringscenter	

		Participation	med	interesserede	parter
		Placering
		Ledelsesstruktur
		Produkter
		Driften	af	konsolideringscentret
		Finansiering
		Succes	kriterier

�.			Vejledning	i	forbindelse	med	et	konsoli
deringscenter

7.			Check	liste	for	konsolideringscentret

►
►
►
►
►
►
►

DEL	III:	Konsolideringscentre	
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Hammarby	Logistik	Center	i	Sverige

Mange	kender	ikke	til	fordelene	ved	et	omhyggeligt	
planlagt	konsolideringscenter.	Forhandlere	og	logistik	
firmaer tænker ofte på konsoliderings centre som 
noget	der	vil	forøge	deres	omkostninger	og	mindske	
kontrollen	med	leverancekæden.	Selvom	en	stor	del	
af	fokus	i	forbindelse	med	konsolideringscentre	er	
rettet	mod	forhandler	aktiviteter,	så	har	de	også	en	
potentiel	rolle	indenfor	områder	som	konstruktion,	
kontorer,	hoteller	og	restauranter	

► Konsolideringscentrene	tilbyder	godstransport	
firmaerne	muligheden	for	at	levere	godset	ved	
konsolideringscentre,	som	derefter	klarer	resten	
af	leveringen,	frem	for	at	firmaerne	selv	skal	
levere	godset	ind	til	bymidten.

► Konsolideringscentrene	har	potentiale	til	at	for-
bedre	pålideligheden	af	leverancerne	og	forbedre	
udnyttelsen	af	godskøretøjerne.

► Som	en	ekstra	service	er	det	muligt	at	foretage	
den	sidste	del	af	leverancen	i	et	miljøvenligt	køre-
tøj.

► Hvis	disse	miljøvenlige	køretøjer	benyttes,	vil	det	
måske	være	muligt	at	foretage	leverancerne	på	
tidspunkter	af	døgnet,	hvor	leverancerne	normalt	
ikke	er	tilladt,	eksempelvis	om	natten.	Dette	kan	
ske	pga.	forbedrede	emissionsforhold	samt	min-
dre	støjende	køretøjer.

► Konsolideringscentre	kan	benyttes	til	at	opnå	
miljømæssige	såvel	som	økonomiske	og	trafikale	
målsætninger.	Handelsvarer	og	andre	produkter	
så	som	konstruktions	materiale	kan	leveres	fra	
konsolideringscentret.	

Erfaringer	med	offentligt	styrede	konsoliderings-
centre	har	hovedsageligt	været	negative	set	fra	et	
kommercielt	synspunkt.	Flere	konsolideringscentre	
er	lukket	pga.	krav	om	en	bestemt	leveringsmængde,	
behovet	for	tilskud	fra	en	kommunal	eller	regional	
myndighed	eller	utilfredshed	med	service	niveauet.	
Siden år 2000 har fleste forsøgsordninger været 
ledet	af	forretningsbaserede	virksomheder	(så	som	
BAA	i	Heathrow	Lufthavn	i	London)	som	har	erfaring	
i	at	styre	logistik	forhold.	Ordninger	i	Storbritannien	er	
ofte	styret	af	store	logistik	operatører.

Finansieringen	af	konsolideringscentrene	varierer	

► Nogle	er	afhængige	af	offentlig	finansiering	fra	
lokale	eller	regionale	myndigheder	(eksempelvis	
La	Rochelle,	Amsterdam	og	Monaco).

► Nogle	modtager	støtte	fra	EU	(eksempelvis	La	
Rochelle,	Nürnberg	og	Bristol).

► Andre	er	delvist	eller	fuldt	finansieret	af	operatø-
rerne,	modtagerne	og	logistikfirmaerne	selv.
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Definitionen af et konsolideringscenter

1.			Vendingen	konsolideringscenter	har	mange	for-
skellige	meninger

2.			Forskellig	terminologi	er	blevet	benyttet	i	forskel-
lige	lande	gennem	tiden	

3.   Definitionerne er ofte uklare og flertydige

4.			Beskrivelserne	inkluderer:	

Offentligt	distributions	depot
Centralt	gods	sorterings	punkt
Bymæssigt	omlastningssted
Fælles	bymæssigt	omlastningsdepot
Gods	platform
Samarbejdsleveringssystemer
Konsolideringscenter	(nogle	gange	specifikt	
for	eksempelvis	detailhandel,	konstruktion)
Bymæssigt	distributionscenter
City	logistik	ordning
Logistik	center
Aflastnings-	og	opsamlingssted
Eksternt	logistik	støtte	center
Fragt	center	(Freight	village)	

	5.			Det	er	ofte	svært	at	skelne	mellem	et	konsolide-
	ringscenter	og	andre	lignende	ordninger	så	som:

	 Et	hub	for	ekspres	pakker
	 Opsamlingspunkter	for	hjemmeleveringer
	 Intermodal	terminaler
	 Distribution	centre	for	detailhandel	
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

�.			Konceptet	fokuserer	på:

Fælles	drift
Bulkvarer
Omlastning	fra	større	til	mindre	køretøjer

	
	
7.			I	dag	kan	et	konsolideringscenter	bedst	beskrives

	som:

	 ”En	logistik	facilitet	beliggende	relativt	nær	ved		
 det geografiske område som betjenes (dette kan  
 være bymidten, en hel by eller et specifikt område
		 så	som	et	shopping	center),	hvortil	mange	forskel-
 lige logistikfirmaer leverer varer og hvorfra kon-
	 soliderede	vareleverancer	foretages	til	det		
 bestemte geografiske område, hvor en lang  
	 række	andre	merværdi	skabende,	logistik	og		
	 detailhandel	services	kan	leveres.”

►

►

►
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Klassificering af et konsolideringscenter

Der kan identificeres tre bestemte kategorier af 	
konsolideringscentre:	

Konsolideringscenter	for	et	område	–		
servicerende	en	by:	

► Eksempler	på	sådanne	inkluderer	mange	tyske	
city	logistik	ordninger,	La	Rochelle	i	Frankrig,	
Monaco,	Genova	og	Bristol.	

► Det	geografiske	område,	der	serviceres	kan	
variere	mellem	et	specifikt	detailhandels	område	
(f.eks.	Broadmead	i	Bristol),	et	by	center	(f.eks.	La	
Petite	Reine	i	Paris)	til	en	hel	by	(f.eks.	Monaco).

► Antallet	af	firmaer	i	ordningen	kan	variere	mellem	
et	enkelt	firma	(f.eks.	La	Rochelle	og	Monaco)	
eller	mange	firmaer	(f.eks.	tyske	city	logistikord-
ninger).		

Konsolideringscentre	med	én	udlejer:

Typiske	karakteristika:	

► Lavet	med	henblik	på	at	servicere	en	bestemt	
funktion

► Udlejeren	kan	kræve	at	lejerne	benytter	dem	

► Det	endelige	aflæsningspunkt	er	sædvanligvis	
væk	fra	gaden	og	tilgængeligt	via	en	enkelt	af-
mærket	rute

► Centrene	kan	selvfinansieres	ved	lejeindtægter	
og	håndteringsgebyrer

► Eksempler	omfatter	konsolideringscentre	i	forbin-
delse	med	lufthavne	(f.eks.	Heathrow	detail-	og	
konsolideringscenter	samt	Meadowhall	shopping	
centret).
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UCC	example	in	Bristol,	UK

Specielle	projekt	konsolideringscentre:	

Typiske	karakteristika	

► Ikke	til	for	detailhandel	men	i	stedet	til	for	kon-
struktionsmateriale	(eksempelvis	ved	Heathrow	
og	Stockholm	lufthavne)	

► Servicerende	en	enkelt	lokalitet

► Over	en	bestemt	tidsperiode

Hver	af	de	tre	typer	af	konsolideringscentre	kan	selv-
sagt	tilbyde	services	i	forbindelse	med	konsolidering,	
men	samtidig	kan	de	tilbyde	en	lang	række	andre	
services,	herunder:	

► Lager	faciliteter

► Billetudstedelse	og	prissætning

► Håndtering	af	returgods

► Affaldsopsamling

► Opsamlingspunkt	for	varer	til	lokalsamfundet	

► Hjemmeleveringer		

I	boksene	på	næste	side	er	givet	eksempler	på	hver	
af	de	tre	typer	af	konsolideringscentre
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Eksempel:	Broadmead,	Bristol,	Storbritannien

Nuværende status (2007):

Formål:

Start dato:

Beskrivelse:

Involverede:

Frivilligt/obligatorisk:

Brugere:

Resultater:

Udvidet	forsøgsordning

At	skabe	fordele	for	leverandørerne	og	detailhandlere	ved	at	konsolidere	varerne	
(forbedret	leverancekæde	og	potentiel	værditilvækst)	/	fordele	for	lokalsamfundet	
(reduceret	kødannelse,	forbedret	luftkvalitet	samt	forbedret	genbrug	af	affald)	

2004

Leveringerne	sker	fra	konsolideringscentret	til	detailhandelscentret	Broadmead	i	
centret	af	Bristol.	De	mest	egnede	varer	er	udpeget	til	at	være	medium	størrelse	
konservesvarer,	ikke	varer	i	den	høje	ende	af	prisskalaen.	Konsolideringscentret	
er	beliggende	tæt	ved	det	strategiske	transport	vejnetværk	(M4	&	M�2);	bestående	
af	4�5	m2;	og	cirka	25	minutters	rejse	til	Broadmead.	Leveringerne	foretages	af	
et	7.5	ton	tungt	køretøj	og	17	ton	Euro	III	motor	køretøj.	Værdiskabende	services	
bliver	ligeledes	tilbudt.

Bristol	Byråd,	Bestyrelsen	for	Broadmead,	The	Galleries	Shopping	Centre,	Busi-
ness	West	(tidligere	kendt	som	Handelskammeret),	Exel	EU	midler	gennem	Vivaldi	
projektet	(En	del	af	CIVITAS).	

Frivilligt

På	nuværende	tidspunkt	51	forhandlere	i	Broadmead	området,	spændende	over	
store	
forretninger	til	mindre	uafhængige	butikker	hovedsageligt	mindre	beklædningsbu-
tikker	

Antallet	af	rullevogne,	som	passerede	gennem	centret	steg	fra	110	i	maj	2004	til	
401	i	december	2004.	Samtidig	skete	der	en	�8	%	reduktion	i	antallet	af	køreture	
med	varer	til	forhandlerne.	Op	til	oktober	2005	er	der	således	sket	en	besparelse	
på		42.772	km;	5.29	ton	CO2	emissioner;	0.8	kg	NOx	og	11	kg	PM10	emissioner.	

Konsolideringscenter	for	et	område	–	
servicerende	en	by:

Konsolideringscenter	i	La	Rochelle,	Frankrig
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Nuværende status (2007):

Formål:

Start dato:

Beskrivelse:

Involverede:

Frivilligt/obligatorisk:

Brugere:

Resultater:

Indledende	forsøgsordning	–	nu	permanent.	

Formålet	er	at	teste	et	alternativ	til	motoriserede	køretøjer	i	forbindelse	med	leve-
ringen	af	varer	og	derved	reducere	påvirkningerne	fra	citylogistikken

200�

Under	forsøget	er	der	gjort	brug	af	to	typer	af	køretøjer	med	tre	hjul:	Det	første	
med	ladet	placeret	bag	føreren,	det	andet	med	ladet	foran	føreren.	Køretøjerne	har	
en	maks.	lastekapacitet	på	100	kg	eller	450	liter,	tophastigheden	er	20	km/t.	De	
fire centrale arrondissements var oprindeligt serviceret af La Petite Reine under 
eksperimentet	(dette	er	siden	hen	blevet	udvidet	til	hele	byen)	Tre	typer	af	leve-
ringsservice	er	blevet	testet	i	af	La	Petite	Reine:		

Ad	hoc	leveringer	fra	forretningen	til	kundens	hjem
Føreren	og	det	trehjulede	køretøj	er	engageret	under	et	bestemt	firma	(shop-
baseret	service)
Konsolideringen	og	den	endelige	levering	af	varerne	til	Paris	(ved	brug	af	et	
konsolideringscenter	lokaliseret	i	det	centrale	Paris	ved	Mairie	de	Paris	og	for	
en	lav	leje).	

Produkterne	til	la	Petit	Reine	har	gennem	forsøgsordningen	inkluderet:	fødevarer,	
blomster,	ikke-fødevare	produkter	(herunder	pakker)	udstyr	samt	andre	løsdele.
I	de	to	år	der	er	gået	siden	ordningen	startede	er	antallet	af	trehjulede	køretøjer	
steget	fra	7	til	19	

Byen	Paris	har	støttet	la	Petite	Reine	virksomheden	i	ordningen	med	de	trehjulede	
køretøjer	siden	maj	200�.	Ordningen	er	også	støttet	af	ADEME	(Agence	De	l’Env-
ironnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Énergie	/	Det	franske	organ	for	miljøledelse)	som	
har givet finansiel støtte i form af 50 % af feasibility studiet og evaluerings rappor-
terne	sammen	med	15	%	af	de	trehjulede	køretøjer.

Frivilligt

Større pakke transporter, transport operatører, detailhandlere og andre firmaer i 
Paris

Brugen	af	leveringsservicen	er	steget	gennem	forsøgsordningen.	Antallet	af	ture	i	
den	24.	måned	(14	��1)	er	18	gange	højere	end	i	den	første	måned	(79�).	Pakkele-
veringer	har	været	den	mest	benyttede	form	for	fragt.	Denne	er	steget	fra	51	%	
til	97	%	af	alle	håndterede	leveringer.	Forsøget	har	betydet	at	15�	248	km	med	
dieselkøretøjer	er	undgået.	Der	er	blevet	sparet	4�,�	toe	(tonnes	oil	equivalent)	og	
der	er	sket	en	reduktion	på	112	ton	CO2	og	280	kg	NOx.

►

►

►

Eksempel:	La	Petite	Reine,	Paris,	Frankrig
Konsolideringscenter	for	et	område	–	
servicerende	en	by:
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Eksempel:	Heathrow	Lufthavns	detail-	og	konsolideringscenter,	London,	Storbritannien

Nuværende status (2007):

Formål:

Start dato:

Beskrivelse:

Involverede:

Frivilligt/obligatorisk:

Brugere:

Resultater:

I	drift

At	afbøde	trængslen	indenfor	lufthavnsområdet	/	reducere	antallet	af	køretøjer	/	
skabe	bedre	sikkerhed	/	forbedre	miljøet	/	reducere	driftsomkostningerne	/	for-
bedre	leveringerne	til	forhandlerne	/	forbedre	andelen	af	genbrug

Påbegyndt	i	2000	som	et	forsøg.	5-årig	kontrakt	som	blev	forlænget	allerede
i	2001

En	betjening	af	detailhandelen	i	terminal	1,	2,	�	og	4.	Alle	leveringer	(undtagen	
aviser	og	varer	af	høj	værdi	eller	med	høj	forsikringsværdi)	sker	til	et	konsolide-
rings	center	udenfor	lufthavnen	hvor	alle	varer	kommer	gennem	et	sikkerhedstjek	
(scanning)	hvorefter	de	sorteres	efter	leveringsadresse	og	fordeles	i	lukkede	rulle-
vogne	og	leveres	efter	normal	tidsramme.	Enkelte	lavværdi	varer	så	som	sodavand	
bliver	leveret	på	paller.	Servicen	inkluderer	leveringer	på	individuelle	præmisser	af	
såkaldte	levering	teams	som	fungerer	indenfor	hver	terminal.	Disse	står	også	for	
afskaffelsen	af	vareaffald	til	depoterne.	2,�20	m2	varehus	heraf	(�25	m2	afkølet),	
1500	rullevogne,	5	køretøjer,	�8	personer,	�	ledere.	24	timer	/	7	dage	om	ugen.	�	
køretøjer	der	styres	fra	bagenden	og	�	køretøjer	der	styres	fra	fronten	

Et	partnerskab	mellem	British	Airports	(udlejer)	og	en	logistik	leverandør	(Exel).

Indledningsvis	var	det	frivilligt.	Efter	2004	er	det	blevet	obligatorisk	for	alle	forhand-
lere	i	terminalerne.

Alle	forhandlere	som	har	til	huse	i	de	4	terminaler.	I	november	2001	blev	der	instal-
leret	kølefaciliteter	med	tilhørende	salgssteder	til	kunderne

Resultaterne	viser	at	centret	har	modtaget	20.000	leveringer	med	køretøjer,	dette	
har	resulteret	i	45.000	leveringer	til	forretningerne	i	terminalerne	fordelt	på	5.000	
ture.	190	ud	af	240	detailsalgssteder	benytter	sig	af	ordningen.	Der	er	således	sket	
en	reduktion	på	70	%	af	alle	køreture	gennem	centret.	Det	beregnede	resultat	er	
at	der	er	sparet	87.000	kilometer	i	200�	og	144.000	i	2004.	CO2	emissionerne	er	
reduceret	1,200	kg	per	uge	i	200�	og	�,100	kg	per	uge	i	2004.

Konsoliderings	centre	
på	bestemte	steder	med	en	udlejer
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Specielle	konsolideringscentre:	
Konstruktions	og	konsolideringscentre

Eksempel:	Hammarby,	Sverige

Nuværende status (2007):

Formål:

Start dato:

Beskrivelse:

Involverede:

Frivilligt/obligatorisk:

Brugere:

Resultater:

I	drift

At	minimere	virkninger	af	det	det	største	vedvarende	byudviklingsprojekt	i	Sverige	
(8.000	lejligheder	skal	bygges)	Dette	sker	hovedsageligt	ved	leveringer	fra	uko-
ordinerede leverancer som kører rundt i området for at finde deres leveringssted. 
Leveringerne	til	byggeprojektet	er	vanskelige	pga.	lokaliteten	af	projektet

Foråret	2001	og	indtil	alle	bygningerne	står	klar	i	2010.

Leveringerne	af	konstruktionsmateriale	sker	via	konsolideringscentret	hvor	varerne	
bliver	mærkede	og	opbevaret	inden	videresendingen.	Den	maksimale	opbeva-
ringstid	er	5	dage.	Handelspartnerne	ønsker	ofte	at	få	leveringerne	på	samme	tid	i	
form	af	pakkeløsninger.	Nogle	bulkvarer	så	som	stål	og	cement	er	ikke	overført	via	
konsolideringscentret,	men	er	i	stedet	koordineret	vha.	et	Internet	baseret	skema	
system som er med til at undgå leveringskonflikter. Konsolideringscentret er lokali-
seret	ved	indgangen	til	byggepladsen.	Det	består	af		

10	ansatte	som	arbejder	på	de	8.000	m2	kontor-	og	varehusareal.	
8	godskøretøjer	(Euro	4	standard)	bliver	benyttet	til	leveringerne	på	byggeplad-
sen
Hjemmeside	og	overvågningssystem	

Konsolideringscentret	er	styret	af	en	underentreprenør,	som	er	ansvarlig	for	driften	
af	centret.	Dette	inkluderer	indkøb	og	vedligeholdelse	af	køretøjer,	ansættelse	af	
chauffører	og	andet	personale,	ledelse	af	lageret	og	kontoret	samt	kontrol	med	
hjemmesiden	og	overvågningssystemet.

Alle	10	byggeentreprenører	på	byggepladsen,	investorerne,	(i	udviklingen),	Stock-
holm	by.

Obligatorisk	undtagen	for	bestemte	materialer.

Alle	entreprenører	som	arbejder	på	byggepladsen.

Det	er	anslået	at	der	for	hver	lastbil	på	pladsen	ville	have	været	4-5	lastbiler	hvis	
det	ikke	havde	været	for	ordningen.	700	tons	bliver	leveret	hver	dag	hvilket	svarer	
til	1.5	ton	per	levering.	En	levering	per	�0	sekund.	Reduktionen	i	energiforbruget	
vil	blive	beregnet	som	en	del	af	det	evaluerende	arbejde.

►

►

►
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Virkninger	på	transport	aktiviteter

1.			Der	kan	opnås	ganske	betydelige	transport-	
	 fordele	ved	at	introducere	konsolideringscentre,		
	 afhængigt	af	opbygningen	af	ordningen	samt		
	 andelen	af	involverede

2.			Virkningerne	kan	omfatte:	

Reduktion	i	antallet	af	køreture
Reduktion	i	antallet	af	kørte	kilometer
Bedre	udnyttelse	af	køretøjerne	samt	af	chauf-
førerne	der	leverer	til	konsolideringscentrene
Hurtigere	ekspeditionstid
Potentiel	reduktion	i	antallet	af	mistede	varer
Bedre	laste-	og	aflæsningsfaciliteter
Evnen	til	at	adskille	bagagerumsleveringer	og	
lokale	leveringer
Går	det	muligt	at	benytte	andre	former	for	
transport	(eksempelvis	togforbindelser	og	
elektrisk	drevne	køretøjer	i	byområderne)

►

►

►

►

►

►

►

►

Virkningerne	af	et	konsolideringscenter

Forbedring	af	volumen/vægt	forholdet	i	køre-
tøjerne
Reducerede	omkostninger	per	enhed	for	hele	
leverancekæden
Brug	for	færre	køretøjer	i	det	område	som	
konsolideringscentret	betjener
Muligheder	for	indtægter	fra	retur	varer

3.   Der har været relativt få forsøg på at kvantificere  
	 de	opnåede	virkninger	på	transporten

4.			Flere	studier	peger	dog	på	at	antallet	af	ture	og		
	 kørte	kilometer	kan	reduceres	mellem	�0	og	80	%
		 i	de	områder,	hvor	der	benyttes	et	konsoliderings-	
	 center,	mens	en	lav	benyttelse	af	centret	kun	har		
	 mindre	effekt	på	transportomfanget	

►

►

►

►
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Virkninger	på	andre	dele	af	leverancekæden

1.		Konsolideringscentrene	kan	påvirke	andre	dele	af		
	 leverancekæden	som	det	er	vist	i	nedenstående

2.		Lagerbeholdning

► Afhængig	af	kapaciteten	og	tilgængeligheden		
	 af	krævede	opbevaringsfaciliteter

► Generelt	bedst	for	kort	tids	opbevaring

► Virker	som	buffer	lager	ved	at
	 -		 Forbedre	produkttilgængeligheden
	 -		 Forbedre	kundeservicen

Kan	medvirke	til	en	overvågning	af	lagerkapa-	
	 citeten	samt
	 -	 Forbedre	overblikket	over	leverancekæden
	 -	 Forbedre	tilgængeligheden	til	produkterne
	 -	 Forbedre	serviceniveauet
	 -	 Reducere	tab	på	lageret

									
�.		Kontrol	af	produkt	kvalitet	og	kvantitet

►

4.		Forhåndskøb	af	produkter	

► Fjernelse	af	emballage

► Forberedelse	af	produkterne	til	salg

► Prissætningen	og	prisafmærkning

5.			Tilbage	levering	og	genbrug	af	produkter,	affald
	og	indpakning	

► Herved	kan	opbevarings	og	modtagelses	
	 områderne	ved	leveringsstedet	blive	benyt-
	 tet	til	mere	produktive	formal

► Mere	fleksibilitet	og	pålidelige	leverancer	af	
	 færre	konsoliderede	varer,	kan	resultere	i:
	 -	 Forbedret	tilgængelighed	af	produkter	
	 	 og/eller	komponenter
	 -	 Forbedret	salgsniveau
	 -	 Forbedret	produktivitet	på	anlægget	

�.			Konsolideringscentre	kan	føre	til	en	forbedret		
	 	ledelse	af	leverancekæden	og	samtidig	reducere		
	 	omkostningerne	og	forbedre	serviceniveauet.
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Økonomiske,	sociale	og	miljømæssige	virk-
ninger	af	konsolideringscentrene

Konsolideringscentrene	kan	hjælpe	med	at:	

► Reducere	antallet	af	mindre	brugbare	godskø-
retøjer	og	muligvis	bevirke	at	det	samlede	antal	
køretøjer	i	byområderne	reduceres

► Reducere	antallet	af	kørte	kilometer	ved	at	for-
bedre	aflæsningsforholdene	og	reducere	antallet	
af	tomme	køretøjer

► Reducere	enhedsomkostningerne	per	transport

► Optimere	brugen	af	chaufførerne

► Give	mulighed	for	at	benytte	miljøvenlige	køre-
tøjer	på	den	sidste	del	af	transportkæden	inde	i	
byerne

► Reducere	antallet	af	leverancer	til	bymidten

► Reducere	brændstofforbruget,	emissionerne	og	
støjforureningen

► Gøre	byområderne	mere	fodgængervenlige	

De	potentielle	fordele	skal	opvejes	mod	omkostnin-
gerne	i	forbindelse	med	driften	af	konsolideringscen-
tret

	

Last	mile	transport
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Fordele	og	ulemper	ved	et	konsolideringscenter

Fordele

Konsolideringscentrene	har	følgende	potentielle	
fordele:	

► Miljømæssige	og	sociale	fordele	i	kraft	af	mere	
effektive	og	mindre	nærgående	transport	udfø-
relse

► Bedre	planlægning	og	implementering	af	logistik-
løsninger

► Muligheden	for	at	introducere	nye	informations-
systemer

► Bedre	kontrol	med	lagerbeholdningen,	produkt-
tilgængeligheden	og	kundeservicen

► Fremme	et	skift	fra	push	til	pull	logistikløsninger	
gennem	bedre	kontrol	og	større	synlighed	over	
leverancekæden

► Kan	potentielt	sammenkobles	mere	brede	politik-
ker	og	myndighedsinitiativer

► Teoretiske	cost	benefits	ved	at	udlicitere	last	mile	
løsningerne

► Fordele	i	kraft	af	offentlige	partnerskaber	mellem	
deltagerne

► Potentiale	for	at	benytte	ressourcerne	bedre	ved	
afleveringsstederne

► Specifikke	transportfordele

► Mulighed	for	at	udføre	værdiskabende	aktiviteter

Ulemper

Konsolideringscentrene	har	følgende	potentielle	
ulemper:	

► Høje	etableringsomkostninger	(især	inde	i	byerne)

► Kompleksitet	i	driften	grundet	håndteringen	af	et	
stort	antal	produkter

► En	potentiel	omkostning	ved	at	føre	et	nyt	led	ind	i	
leverancekæden

► Introduktionen	af	et	ekstra	afleveringssted	kan	
modvirke	besparelserne	på	den	videre	del	af	
distributionskæden

► Drifts-	og	kontraktmæssige	problemstillinger

► Risiko	for	monopollignende	situationer

► Den	direkte	kontakt	mellem	leverandør	og	kunden	
forsvinder	

Konsolideringscenter



72

Forhold	i	forbindelse	
med	planlægningen	af	et	konsolideringscenter

Participation	fra	interesserede	parter

1.			Etableringen	af	selv	det	mindste	konsoliderings-
	center	forsøg	kræver	involvering	fra	mange	sider:

Repræsentanter	fra	myndighederne
Potentielle	brugere	af	konsolideringscentret
Handelsorganisationer
Logistik	firmaer
Politiet
Indehaverne	af	området

2.			Det	er	vigtigt	at	alle	interesserede	parter	er	in-
volveret	i	diskussionen	og	planlægningen	for	på	
den	måde	at	opnå	engagement

										
Placering

Placeringen	af	konsolideringscentret	i	forhold	til	det	
marked	centret	skal	servicere,	har	vigtige	konsekven-
ser for trafikken, miljøet og de forretningsmæssige 
fordele

1.			Konsolideringscentret	er	placeret	langt	fra	dets
	primære	leveringsområde:

► Reducerer	behovet	for	at	lastbilerne	kommer	tæt	
på	byen

► Forøger	afstandene	som	bliver	foretaget	af	miljø-
venlige	køretøjer	i	den	sidste	del	af	transportkæ-
den	

men	

	antallet	af	køretøjer	og	den	distance	de	skal	køre	
forøges	måske.

►

►

►

►

►

►

►

2.			Konsolideringscentret	er	placeret	tæt	ved	dets
	primære	leveringsområde:	

► Reducerer	de	afstande	som	de	miljøvenlige	køre-
tøjer	skal	køre

► Reducerer	de	miljømæssige	fordele	ved	konsoli-
deringscentret

Hvor	det	er	muligt	skal	konsolideringscentret	være	
lokaliseret	tæt	ved	intermodale	omlastningspunkter	
og	andre	private	distribution	centre.

Varecenter	i	Padova,	Italien
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Ledelsesstrukturer

Der	eksisterer	en	lang	række	ledelsesstrukturer
															
► Konsolideringscentre	i	Midteuropa	er	ofte	organi-

seret	omkring	lovligt	konstituerede	instanser.

► Konsolideringscentre	i	Storbritannien	er	ofte	ledet	
af	forretningsmæssige	organisationer	med	en	
enkelt	klient.	

Produkter	håndteret	ved	
konsolideringscentret	

► Potentialet	ved	konsolideringscentre	kan	bedst	
udnyttes	ved	bestemte	typer	af	gods	og	køretøjer

► Konsolideringscentrene	er	ikke	så	anvendelige	
for	let-forgængelige	produkter	(så	som	friske	fø-
devarer	og	aviser)	samt	for	varer	med	specifikke	
distributions	og	håndteringskrav.

► Konsolideringscentrene	er	bedst	egnet	til	at	hånd-
tere	ikke-forgængelige	produkter,	men	centrene	
skal	opbygges	på	en	måde	så	de	kan	håndtere	
alle	former	for	pakker.	(f.eks.	bokse,	rullevogne	og	
paller)

Driften	af	konsolideringscentret	

► De	fleste	konsolideringsordninger	er	bygget	op	
omkring	en	overflytning	af	varerne	fra	større	til	
mindre	mere	miljøvenlige	køretøjer.

► Men	det	er	netop	konkluderet	at	omlastning	fra	
køretøjer	der	allerede	er	fyldte	ikke	kan	betale	sig.

► Hvis	driften	skal	give	overskud	skal	retur	turene	
fra	leveringsområdet	også	udnyttes	i	videst	muligt	
omfang.

Finansiering

► Indledende	finansiering	fra	nationale,	regionale	
eller	lokale	myndigheder	vil	ofte	være	nødvendigt	
i	forbindelse	med	pilotprojekter	for	projekter,	som	
ikke	er	af	forretningsmæssig	interesse.

► Hvis	miljømæssige	forbedringer	er	hovedformålet	
med	konsolideringscentret,	kan	det	samtidigt	blive	
nødvendigt	med	anden	finansiering	eksempelvis	
pantsættelse	(f.eks.	La	Rochelle,	Frankrig).

► Selvom	der	ikke	forefindes	noget	stærk	bevis	for	
at	det	kan	lade	sig	gøre	at	være	selvfinansieret,	
så	er	det	langsigtede	mål	for	konsolideringscen-
tret	at	blive	selv	finansieret
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Succeskriterier

Konsolideringscentre	har	stor	mulighed	for	at	blive	en	
succes	under	følgende	forudsætninger:

► Der	løses	op	for	eksisterende	transport	problemer	
indenfor	det	servicerede	område	(	f.eks.	at	der	er	
dårlig	adgang	for	køretøjerne,	kødannelse	eller	
begrænsede	af-	og	pålæsningsfaciliteter)

► Der	er	utilstrækkelig	infrastruktur	til	at	håndtere	
de	øgede	godsmængder

► Den	historiske	bymidte	lider	under	kødannelse	i	
forbindelse	med	vareleveringer,	samtidig	med	der	
er	en	fælles	interesse	i	at	forbedre	bymiljøet

► Områder	med	en	høj	andel	af	mindre	forretninger	
/	handelssteder,	som	ikke	er	en	del	af	et	større	
netværk,	kan	ofte	nyde	godt	af	et	konsoliderings-
center

► Nye	og	store	udviklingsområder	for	detailhandel	
(både	i	og	uden	for	byen)	hvor	der	mulighed	for	at	
konsolidere	godset

► Større	byggepladser	hvor	der	er	behov	for	et	
organiseret	og	disciplineret	flow	af	materialer

► Et	spontant	pres	fra	en	gruppe	af	potentielle	
brugere	som	har	et	fælles	ønske	om	en	konsoli-
deringsordning

► Benyttelsen	af	et	konsolideringscenter	vil	være	
størst	i	de	områder	hvor	der	allerede	er	etable-
ret	mindre	konsolideringsordninger	for	enkelte	
firmaer

► Der	er	tilgængelig	finansiering	til	at	støtte	konsoli-
deringscentret

► Der	er	tilgængelig	bygninger	som	kan	benyttes	til	
konsolideringscentret

► Der	er	en	stærk	offentlig	og	privat	involvering	i	at	
opfordre	til	at	benytte	konsolideringscentret	ved	
brug	af	lovgivningsrammerne

► Effektiv	håndhævning	af	andre	trafikregler	som	
ikke	indgår	i	konsolideringsscenariet

► Pålagte	konsolideringsordninger	fungerer	bedst	
hvis	den	håndhævende	instans	er	i	stand	til	at	
påvirke	alle	parterne	i	konsolideringsordningen

Konsolideringscentrets	rendez-vous
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Vejledning	i	forbindelse	
med	et	konsolideringscenter

► Der	er	et	behov	for	at	rette	fokus	på	konsolide-
ringscentrene	blandt	myndighederne,	forhandler-
ne	og	transportvirksomhederne,	for	på	den	måde	
at	styrke	kendskabet	til	konsolideringscentrene	
og	forbedre	muligheden	for	at	de	benytter	sig	af	
konsolideringscentrene

► Myndighederne	på	højere	niveau	bør	vejlede	
myndighederne	på	lavere	niveauer	omkring	
mulighederne	ved	et	konsolideringscenter,	særligt	
i	forbindelse	byfornyelsesprojekter	og	anden	
byudvikling.

► En	aktiv	støtte	til	konsolideringscentrene	er	vigtig	
for	implementeringen.	Støtten	kan	opnås	via:	

-	 Udvikling	af	brugbare	instrumenter	(f.eks.	vej-
ledning	omkring	konsolideringscentre)

-		 Uddannelse	til	citylogistik	planlæggere	

► Offentlig	finansiering	skal	gøres	tilgængelig	for	
forskning	og	pilotprojekter	i	forbindelse	med	kon-
solideringscentre.	Især	i	de	tilfælde	hvor	konsoli-
deringscentret	ikke	er	finansieret	via	forretningsin-
teresser.

► Når	et	udviklingsprojekt	omkring	et	konsolide-
ringscenter	afvejes,	er	der	behov	for	detaljerede	
målinger	af	den	eksisterende	trafik-	og	godsflowet	
i	det	givne	område.

► Analysen	af	gennemførligheden	af	projektet	og	
målingerne	skal	opfølges	af:	
	
-				En	periode	med	konsultationer	omkring	den
		 præcise	udformning	af	konsolideringscentret	

	 -				Et	udvidet	pilotscenarium	ledet	og	gennem-
	 gået	kritisk	af	repræsentanter	fra	alle	de	inte-

resserede	parter	på	både	lokalt	og	regionalt	
niveau.

► Når	konsolideringscentret	er	etableret	skal	der	
iberegnes	at	det	tager	lidt	tid	før	alle	brugere	er	
på	plads.	Dette	vil	i	begyndelsen	have	en	negativ	
påvirkning	på	de	økonomiske,	miljømæssige	og	
trafikale fordele ved projektet.

► Konsolideringscentret	har	behov	for	tilstrækkelig	
kapital	til	at	blive	udviklet	korrekt	og	derved	også	
blive	evalueret	korrekt.

► Der	er	sandsynligvis	et	behov	for	at	konsolide-
ringscentret efter en længere periode finansieres 
af sig selv. I mange tilfælde vil offentlig finansie-
ring ikke være en rentabel finansieringsform over 
en	længere	periode

► En	ordning	kan	laves	baseret	på	pantsat	kapital	
fra	andre	transportrelaterede	projekter	som	road-
pricing.	Dette	gør	sig	især	gældende	hvis	det	er	
med	miljømæssige	mål	for	øje.

Begrænset	plads	til	lastbilerne
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► En	af	de	økonomiske	overvejelser,	der	skal	laves	i	
forbindelse	med	etableringen	af	et	konsoliderings-
center,	er	hvordan	omkostningerne	og	fordelene	
ved	konsolideringscentret	skal	fordeles	totalt	og	
ikke	kun	som	omkostninger	for	en	enkelt	part	i	
leverancekæden

► Dette	er	ikke	et	simpelt	anliggende	og	fordelingen	
af	omkostninger	og	fordele	skal	studeres	nøje	og	
gerne	baseres	på	et	gennemført	pilotprojekt.

► Studierne	og	evalueringen	af	konsoliderings-
centret	skal	tage	udgangspunkt	i	de	finansielle	
omkostninger	/	fordele	langs	hele	leverancekæ-
den,	men	også	de	bredere	perspektiver	omkring	
hvordan	de	miljømæssige	forhold	skal	håndteres.

► Ved	at	styrke	evalueringsmetoden	for	konsolide-
ringscentret	vil	der	være	større	basis	for	at	vælge	
den	rette	løsning.	På	det	seneste	er	de	konsoli-
deringscentre,	som	er	blevet	drevet	i	forretnings-
mæssigt	øjemed,	blevet	mere	og	mere	opmærk-
somme	på	hvem	de	uddeler	informationer	og	data	
til.	Men	selv	i	disse	tilfælde	er	det	vigtigt	med	en	
evaluering	af	de	forhold	som	ikke	kolliderer	med	
behovet	for	forretningsmæssig	fortrolighed

► Grundig	og	vedvarende	evalueringer	af	eksi-
sterende	og	fremtidige	konsolideringscentre	er	
yderst	vigtigt.

► Offentligt	organiserede	konsolideringscentre	har	
ikke	et	godt	omdømme	i	forbindelse	med	imple-
mentering	og	drift.	For	at	konsolideringscentrene	
kan	være	attraktive	for	forhandlerne	og	for	at	
være	bedst	muligt	organiseret,	skal	de	ledes	af	op	
til	flere	forretningsorienterede	aktører,	som	kan	se	
fordelene	ved	at	være	involveret	i	driften	af	konso-
lideringscentret.		

► Fremtidige	operatører	af	konsolideringscen-
trene	skal	besidde	evnen	og	viljen	til	at	foretage	
varemodtagelsen,	vareinspektioner	og	kontrol	
procedurer,	og	samtidig	tage	ansvaret	for	den	
sidste	del	af	leverancekæden,	de	såkaldte	last	
mile	løsninger
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Konsolideringscenter	checkliste	-	Del	1

Konsolideringscentrene kan benyttes til at opnå økonomiske, trafikale og miljømæssige mål. Checklisten her-
under	indeholder	relevante	spørgsmål	i	forbindelse	med	hvilken	type	konsolideringscenter	der	er	behov	for	i	en	
given	situation

Spørgsmål

Er	konsolideringscentret	beregnet	til	handelsvarer	el-
ler	andre	produkter	(f.eks.	konstruktions	materiale)?

Er	konsolideringscentret	permanent	eller	midlertidigt?

Kan	konsolideringscentret	lave	leveringer	til	både	
et	enkelt	område	med	en	udlejer	(f.eks.	et	shopping	
center)	eller	er	det	kun	til	et	større	område	(f.eks.	for-
retninger	i	forskellige	bygninger)?

Hvor	stort	et	byområde	kan	konsolideringscentret	
servicere?

Vil	brugen	af	konsolideringscentret	være	frivilligt	for	
de firmaer der ligger i det område der serviceres?

Hvilke	services	vil	konsolideringscentret	tilbyde?

Hvilke	typer	af	køretøjer	vil	foretage	leveringerne	fra	
konsolideringscentret?

Svar muligheder	

► Både	handelsvarer	og	andre	produkter

► Både	permanent	og	midlertidigt

► Konsolideringscentret	betjener	både	enkelte	om-
råder	og	mange	forskellige	områder

► Et	enkelt	område
► Dele	af	byen
► Hele	byen

► Frivilligt
► Obligatorisk

► Leveringsservice
► Opsamlingsservice:	affald,	emballage	og	returva-

rer
► Forud	for	købet:	Udpakning,	billettering	etc.
► Varelager			

► Varebiler,	faste	eller	bøjelige	køretøjer
► Normale	benzin-	og	dieselkøretøjer	eller	miljøven-

lige	køretøjer
► Andre	transportformer	så	som	cykler	
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Konsolideringscenter	checkliste	–	Del	II

Spørgsmål

Vil	konsolideringscentret	være	tilknyttet	andre	trans-
portformer	end	vejtransport?

Vil konsolideringscentret blive styret af en eller flere 
parter?

Hvor	tæt	vil	konsolideringscentret	være	lokaliseret	på	
leveringsområdet?

Vil	introduktionen	af	konsolideringscentret	betyde	
flere initiativer i området?

Er	der	tilstrækkelig	interesse	i	at	benytte	konsolide-
ringscentret	blandt	interessenterne?

Er	der	blevet	lavet	et	studie	over	gennemførligheds-
mulighederne?

Vil	konsolideringscentret	blive	styret	af	den	offentlige	
sektor,	den	private	sektor	eller	via	et	fælles	partner-
skab?

I	tilfældet	af	et	offentligt	initiativ	er	de	lokale,	de	
regionale	eller	de	nationale	myndigheder	parat	til	at	
bidrage	økonomisk	til	konsolideringscentret?

Svar muligheder	

► Ja	
► Nej

► En	eller	flere	parter

► …	km	

► Nye	adgangs-	og	af-	og	pålæsningsforhold
► Nye	reguleringer	for	køretøjernes	vægt
► Roadpricing	
► Miljøzoner
► Andre…

► Ja
► Nej

► Ja
► Nej

► Den	offentlige	sektor
► Den	private	sektor
► Fælles	partnerskab

► Ja	som	en	starthjælp	til	projektet
► Ja	som	en	permanent	støtteordning	om	nødven-

digt
► Nej,	projektet	skal	være	selvejende	fra	starten
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Mere	omkring	BESTUFS

Netværkstanker

Udveksling	af	viden	og	erfaringer	med	kollegaer	
i	lignende	situationer	er	et	aktiv	inden	et	projekt	
opstartes.	Sådanne	informationer	har	ofte	en	bedre	
kvalitet	i	sammenligning	med	de	oplysninger	der	
kan	opnås	gennem	brugen	af	eksterne	konsulenter.	
BESTUFS	fremmer	de	personlige	kontaktnetværk	
blandt	personer	med	interesse	i	citylogistik,	uden	at	
påtvinge	nogen	form	for	formel	struktur.	BESTUFS	er	
for	øjeblikket	støttet	af	EU	midler,	men	forhåbentligt	
kan	netværket	opretholdes	også	efter	projektet	er	
afsluttet.

BESTUFS	opfordrer	læserne	af	denne	guide	til	at	
tage	kontakt	til	BESTUFS	netværkspartnere	eller	BE-
STUFS administrationscenter hvis de har et specifikt 
spørgsmål eller en brugbar opfindelse.

Erfaringer	med	citylogistik	er	indsamlet	og	anbe-
falinger	er	lavet	undervejs	i	BESTUFS	projektet.	
Det	brede	samarbejde	har	medført	en	omfattende	
dækning	af	emnerne,	hvilket	samtidig	har	resulteret	i	
at	alle	synspunkter	gerne	skulle	være	dækket.

BESTUFS netværket er ikke profit orienteret, selvom 
kerne	omkostningerne	er	dækket	af	EU.	En	vigtig	
indsats	er	samtidig	motiveret	af	styringskomiteen	
(omfattende	akademikere,	konsulenter	og	industrien)	
samt	andre	interessenter	og	tredjeparter.

Europæiske	byer	af	alle	størrelser

Erfaringer	har	vist	at	de	mest	interessante	byer	at	
indføre	citylogistik	i,	er	hovedstæderne	eller	de	stør-
ste	byområder.	Disse	områder	har	ressourcerne	til	
at	støtte	de	innovative	transportløsninger,	at	deltage	
i	city	netværk	og	udveksle	viden	og	erfaringer	med	
andre	interessenter.	Et	formål	med	denne	guide	er	
samtidig	at	nå	ud	til	de	mindre	byområder,	da	de	ofte	
er	isolerede	set	fra	et	europæisk	perspektiv.

Det	er	ikke	usædvanligt	at	lokale	repræsentanter	
oplever	sprogbarrierer,	der	kan	mindske	mulighe-
den	for	at	lære	fra	andre	lande.	Denne	vejledning	er	
derfor	oversat	og	trykt	på	17	forskellige	europæiske	
sprog	og	samtidig	suppleret	med	en	del	materiale	på	
engelsk,	som	er	tilgængeligt	på	BESTUFS	hjemme-
side	(www.bestufs.net).
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1�-17.	maj	2000
27.	september	2000	

17-18.	januar	2001
10-11.	maj	2001,
�0-�1.	august	2001

08-09.	november	2001

25-2�.	april	2002

12-1�.	september	2002

2�-24.	januar	200�
28-29.	april	200�
18-19.	september	200�
1�-14.	oktober	200�

1�-14.	januar	2005
21-22.	april	2005
29-�0.	september	2005

09-10.	marts	200�
20-21.	september	200�
22-2�.	marts	2007
September	2007
Marts	2008

Identifikation af tematiske netværks prioriteter 
Adgang	til	byerne,	parkeringsbestemmelser,	time	adgangs-
bestemmelser	og	støtte	til	håndhævelse.
Bedre	distributions	køretøjer
Skift	i	by	transport	pga.	E-handel	og	E-logistik
Skinne	baseret	transport-	En	mulighed	der	forsvinder	eller	
en	udfordring	for	byerne?
Adgangssystemer	og	roadpricing:	Hvad	er	konsekvenserne	
for	godstransporten?	
Arealanvendelses	planlægning	og	business	modeller	for	by	
distributions	centre
Succesfuldt	privat	offentligt	partnerskab	som	forbedring	for	
gods	transport	i	byerne
Natleveringer	–	En	ny	mulighed
Fælles	workshop	BESTUFS	-	EPTR
ITS	i	forbindelse	med	citylogistikken
Gods	strategier	i	byerne:	laissez-faire	eller	overordnede	
strategier
Tilgange	til	konsolidering	-	koncepter	og	erfaringer
Last	Mile	løsninger
Godsløsninger	i	mindre	og	mellemstore	byer:	Tilgange,	løs-
ninger	og	succeskriterier.
Affalds	logistik
Ledelse af godslogistikken af firmaer eller myndighederne
Havnebyer	og	godstransport
N.N.
N.N.

Bruxelles
Bruxelles

Torino
Den	Haag
Dresden

Genova

La	Rochelle

Malaga

Budapest
Dublin
Palmela
Maribor

London
Nürnberg
Kaposvar

Zürich
Wien
Göteborg
Baltikum
Spanien

BESTUFS	workshops
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Statistisk	data,	data	tilegnelse	og	data	analyse	angående	citylogistik	
Adgang	til	byerne,	parkeringsbestemmelser,	time	adgangsbestemmelser	og	støtte	til	
håndhævelse.
E-handel	og	bymæssig	godsdistribution	(home-shopping)
Roadpricing	og	citylogistik
Bymæssige	gods	platforme
Intelligente	Transport	Systemer	(ITS)
Offentlig	privat	partnerskab	omkring	bymæssigt	gods
Affalds	logistik	i	byerne
Eksperimenter	og	initiativer	med	miljøvenlige	køretøjer
Kontrol	og	håndhævelse	i	citylogistik
Adgangsscenarier	i	byerne

BESTUFS	I		–	BPH	1
BESTUFS	I		–	BPH	1

BESTUFS	I		–	BPH	2
BESTUFS	I		–	BPH	�
BESTUFS	I		–	BPH	�
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	2
BESTUFS	II	–	BPH	2

BESTUFS	Håndbøger	
om	anerkendte	standarder

Håndbøgerne,	præsentationerne	og	beskrivelser	af	alle	workshops	og	konferencer	samt	en	liste	med	links	til	
denne guide, et søgeværktøj såvel som yderligere materiale kan findes på BESTUFS hjemmeside www.bestufs.
net	(Kun	tilgængelig	på	engelsk).
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BESTUFS administrations center

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Holland

E-mail: bestufs@nea.nl 
Tlf: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

BESTUFS koordinering

PTV Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Tyskland

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Tlf: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Denne guide reflekterer kun forfatterens synspunkter, således er EU-myndighederne ikke ansvar-

lige for eventuel brug af materialet i andre sammenhænge.

BESTUFS team

Land  

Tyskland
Storbritannien
Holland
Schweiz 
Ungarn
Tjekkiet 
Frankrig 
Storbritannien

Frankrig 
Tyskland
Frankrig 
Storbritannien
Italien

Firma

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Fornavn

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Franceso

Efternavn

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

Netværks kontakter

Land 

Italien
Spanien
Grækenland 
Danmark
Sverige 
Finland 
Belgien 
Irland 
Østrig 
Litauen
Polen
Slovenien 
Bulgarien  
Slovakiet 
EU 
EU 
EU 
Australien 
Japan 
Syd Afrika 

Firma

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra
Stratec 
Trinity 
ECONSULT
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Fornavn

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
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