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Inledning

Stadens	godstransporter

Stadens	godstransporter	–	problembeskriv-
ning

Under	perioden	1975	–	1995	ägnade	forskare	och	
politiker	relativt	liten	uppmärksamhet	åt	de	allt	allvar-
ligare	problem	som	orsakas	av	stadens	godstran-
sporter. Detta har ändrats, och det finns ett växande 
intresse	för	logistikfrågor	kopplade	till	godshantering	
i	städer	och	särskilt	i	stadskärnor.	Flera	projekt,	
både	i	Europa	och	på	annat	håll,	har	arbetat	med	att	
bestämma de viktigaste problemen och att identifiera 
möjliga	lösningar.

Men	det	grundläggande	dilemmat	med	stadstran-
sporter	kvarstår;	för	att	städer	och	deras	centrum	
skall	fortsätta	vara	framgångsrika	måste	effektivite-
ten höjas inom flera områden och då ofta i situationer 
med	motstridiga	partsintressen.	Å	ena	sidan	måste	
staden	vara	en	attraktiv	plats	för	att	bo,	arbeta,	
shoppa	och	tillbringa	sin	fritid.	Dessa	mål	möter	

ökande	konkurrens	från	i	huvudsak	köpcentra	utanför	
stadskärnan.	Om	affärsinnehavare	och	andra	ar-
betsgivare	skall	kunna	behålla	sin	tro	på	staden	och	
dess	centrum,	måste	nya	och	effektiva	logistiksystem	
kunna	användas	så	att	kommersiella	aktörer	kan	få	
stöd	och	hjälp	på	ett	kostnadseffektivt	sätt.	Å	andra	
sidan	är	stadsplanerare	mycket	medvetna	om	beho-
vet	att	bibehålla	och	förbättra	kvaliteten	i	stadskärnan	
för	att	kunna	attrahera	shopping,	turism	och	företag	
och	kanske	för	att	övertala	människor	att	bo	i	staden.

Det finns en allmän uppfattning att lastfordon skadar 
stadens	miljö	och	att	de	kraftigt	bidrar	till	problem	
som	trängsel,	utsläpp,	säkerhet	och	buller.	Det	är	
därför inte förvånande att en konflikt kan uppstå mel-
lan	kommersiella	intressen	och	miljöintressen	när	det	
gäller	stadslogistik.
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En	europeisk	koordineringsinsats	(Coordination	Ac-
tion)	för	”Goda	lösningar	för	godstransporter	i	staden”	
(BEST Urban Freight Solutions – BESTUFS) finansie-
ras	av	EU-kommissionen	(DG	Energi	och	Transport)	
under	perioden	2000	–	2008.	Det	huvudsakliga	syftet	
är att identifiera, beskriva och sprida goda exempel, 
kriterier för framgång och flaskhalsar för stadens 
godstransporter.	Dessutom	siktar	BESTUFS	på	att	
behålla och utöka ett nätverk som består av olika ex-
perter	på	stadens	godstransporter,	pågående	projekt,	
användargrupper	och	deras	organisationer,	relevanta	

direktorat	hos	EU-kommissionen	samt	nationella,	
regionala	och	lokala	administratörer	och	transpor-
törer.	BESTUFS	anordnar	regelbundet	workshops	
och	konferenser	över	hela	Europa	och	rapporterar	
om	intressanta	insatser	för	att	utveckla	lösningar	för	
godstransporter,	om	demonstrationer	och	andra	ar-
rangemang	på	både	europeisk,	nationell,	regional	och	
lokal	nivå.	BESTUFS	har	nått	stor	uppmärksamhet	
från	både	praktiker	och	forskare	inom	området	och	all	
information	är	tillgänglig	via	hemsidan	www.bestufs.
net.

Vad	är	BESTUFS?

BESTUFS	hemsida

Varför	är	stadens	godstransporter	viktiga?

Stadens	godstransporter	är	viktiga	av	många	skäl:

Den	totala	kostnaden	för	godstransporter	och	
logistik	är	betydande	och	kan	direkt	kopplas	till	
ekonomisk	effektivitet
Rollen	de	spelar	för	att	betjäna	och	behålla	indu-
stri-	och	handelsaktiviteter	som	i	sin	tur	är	viktiga	
som	dominerande	värdeskapande	verksamheter
De	är	en	stor	arbetsgivare	i	sig	själv
Det	bidrag	en	effektiv	godstransportsektor	ger	för	
att	skapa	en	konkurrensfördel	för	det	regionala	
näringslivet
Deras	betydelse	för	att	skapa	en	uthållig	livsstil
Deras	betydelse	för	negativa	sociala	och	miljö-
mässiga	effekter	

►

►

►

►

►

►
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I de flesta fall utförs godsförflyttningar inom ett 
stadsområde	på	väg,	dels	därför	att	resans	längd	är	
relativt	kort	och	dels	för	att	samordning	är	relativt	lätt.	
För transporter till och från staden finns det anled-
ning	att	fundera	mera	på	andra	transportslag	men	
vägtransporter	är	trots	allt	ändå	dominerande.	Det	är	
tydligt	att	lastfordon	för	vägtransporter	spelar	en	vik-
tig	roll	eftersom	distribution	av	varor	till	olika	platser	
är	en	vital	del	av	stadens	liv.	Dessa	fordon	genomför	
ett antal förflyttningar, som omfattar transporter till 
staden	för	konsumtion	och	ut	från	staden	för	produ-
cerade	varor	och	avfallsprodukter,	samt	inom	staden	
för	hämtning	och	lämning	av	gods.	Mycket	gods	
lagras	också	tillfälligt	i	lager-	och	förvaringsutrymmen	
inom	stadens	gränser	för	senare	användning	eller	
försäljning.

Trafikköer i staden

Utformning	och	mönster	hos	olika	godstransporter	
inom	en	stad	beror	på	ett	stort	antal	faktorer:	

► Platsen för och typen av existerande industrier

► Försörjningskedjans	struktur	för	bolag	inom	dessa	
industrigrenar

► Existerande transportinfrastruktur, t ex om stads-
området	omfattar	större	hamn-,	järnvägs-	eller	
flygplatsterminaler

► Plats	och	omfattning	av	lagringsmöjligheter

► Storlek	och	vikt	hos	de	fordon	som	har	tillåtelse	
att	trafikera	stadsområdet

► Regler	för	tillträde	och	lastning/lossning	som	till-
lämpas	i	staden

► Existerande förhållanden för vägtrafik

► Kunders	beteende	(användning	av	e-handel,	etc.)
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BESTUFS	metod	för	att	skapa	
uthålliga	godstransporter	i	staden

Målet	med	en	uthållig	transportstrategi	är	att	så	långt	
som	möjligt	ge	svar	på	vilka	insatser	samhället	kom-
mer	initiera	för	att	möta	ekonomiska	och	samhälleliga	
behov	på	ett	effektivt	och	jämlikt	sätt	och	samtidigt,	
inom	relevanta	områden	och	tidshorisonter,	minimera	
onödiga	negativa	effekter	och	motsvarande	kostna-
der	(UK	Round	Table	on	Sustainable	Development,	
199�	–	fri	översättning).

I	tillägg	till	de	positiva	effekter	som	noterats	på	sidan	
5	medför	stadens		godstransporter	också	negativa	
effekter,	såväl	ekonomiska,	miljömässiga	som	so-
ciala.	Dessa	är:

► Ekonomiska: trängsel, ineffektivitet och slöseri 
med	resurser

► Miljömässiga: skadliga emissioner med den 
primära växthusgasen koldioxid, användning av 
icke	förnybara	bränslen,	markanvändning,	och	
avfallsprodukter t ex däck, olja, mm. 

► Sociala: konsekvenser av skadliga emissioner 
på	hälsa	(dödsfall,	sjukdomar	risker,	etc.),	skador	
och	dödsfall	från	trafikolyckor,	buller	och	visuellt	
intrång	samt	andra	frågor	som	kan	relateras	till	
livskvalitet (t ex förlust av stadens grönområden 
och	andra	öppna	ytor	som	en	följd	av	ny	infra-
struktur	för	transportsektorn).	

En	politik	för	uthållig	utveckling	har	ekonomiska,	
miljömässiga	och	samhälleliga	mål.	De	mest	effektiva	
lösningarna	för	uthålliga	fraktsystem	är	troligtvis	de	
som	möter	alla	dessa	mål	samtidigt.	Då	kan	behovet	
av	kompromisser	mellan	olika	mål	minimeras	och	
därmed	minska	till	dessa	kopplade	förluster	och	
kostnader.
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BESTUFS	angreppssätt	
för	att	förbättra	stadens	godstransporter

Ägare och förare av lastfordon möter flera svårighe-
ter	när	de	skall	genomföra	godstransporter	i	stads-
områden.	Dessa	kan	vara:

► Problem	med	trafikflöden	och	trängsel,	som	or-
sakas	av	hög	trafikintensitet,	otillräcklig	väginfra-
struktur	och	dåligt	förarbeteende	

► Transportpolitiska	problemställningar,	som	till	
exempel begränsat tillträde för fordon (baserat på 
tid	på	dygnet	och/eller	fordonens	storlek/vikt);	ett	
särskilt	fall	gäller	bussfiler.

► Problem	med	parkering	och	lastning/lossning	
med	regelverk,	böter,	brist	på	lastzoner	och	pro-
blem	med	hantering	av	gods

► Problem	med	kund/mottagare;	inklusive	att	köa	
för	leverans	och	hämtning,	svårigheter	att	finna	
mottagaren,	att	passa	av	kunden/mottagaren	
begärd	tid	för	leverans	och	hämtning		

Skyltar	för	lastning

Det	är	viktigt	att	skilja	på	två	olika	aktörsgrupper,	som	
båda	kan	åstadkomma	förändringar	i	stadens	frakt-
system	och	göra	det	mer	uthålligt.	De	har	dessutom	
olika	skäl	för	detta.	

Stadens myndigheter
Förändringar	sker	på	grund	av	att	nya	regelverk	
införs	med	målet	att	tvinga	eller	övertala	företag	att	
ändra	sina	rutiner.	Tillgängliga	strategier	omfattar	
förbättringar i trafiksignalsystem och i tjänster för in-
formation,	regler	för	fordonstillträde	och	för	lastning/
lossning, trafikledningsstrategier samt för utveckling 
av	infrastruktur	och	system	för	vägavgifter.

Företag som utför godstransporter
De	genomför	initiativ	som	kommer	att	minska	ef-
fekterna	av	deras	fraktverksamhet	med	målet	att	
nå	interna	fördelar	från	en	sådan	förändring.	Dessa	
fördelar	kan	vara	interna	ekonomiska	vinster	från	en	
verksamhet	som	är	effektivare	för	miljö	och	samhälle,	
antingen	genom	högre	ekonomisk	effektivitet	eller	
genom	att	få	en	högre	marknadsandel	genom	att	
bli kända för sin miljöprofil. Motiven för insatser från 
företagen	omfattar	att	öka	lastfaktorn	genom	sam-
lastning	av	gods,	att	utföra	leveranser	före	eller	efter	
normala	leveranstider,	att	använda	datorprogram	för	
ruttplanering	och	schemaläggning,	att	öka	fordonens	
bränsleeffektivitet	och	att	med	hjälp	av	kommunika-
tionssystem	skapa	förbättrad	hämtning	och	leverans	
(med	teknik	för	materialhantering,	användning	av	
enhetslaster	och	för	samordning	mellan	avsändare,	
transportör	och	kund).

Några	av	dessa	initiativ	är	teknikbaserade,	några	
berör	hur	transportörerna	organiserar	sina	aktiviteter	
och	några	handlar	om	förändringar	i	försörjningsked-
jans	hela	utformning.	
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Varför	skapa	en	BESTUFS	guide	
med goda exempel?

Denna BESTUFS guide med goda exempel bygger 
på	tidigare	producerade	BESTUFS	handböcker	med	
goda exempel. Dess syfte är att ge råd till alla inblan-
dade i eller intresserade av godsförflyttning i staden, 
när	de	funderar	på	att	införa	lösningar	för	att	förbättra	
produktflödet och minska negativa effekter på miljön. 
Tre	områden	behandlas	i	guiden,	som	främst	är	tänkt	
att	användas	av	stadsplanerare,	transportörer	och	
andra	parter	i	försörjningskedjan.	Syftet	är	att
förbättra	uthålligheten	i	stadens	system	för	godstran-
sporter	genom:

► Lastfordons tillträde och lastningsmöjligheter 	
(Del	I)

► Lösningar för ”last mile” (Del II)

► Distribunaler (UCC – Urban Consolidation Cen-
tres)	(Del	III)		(Distribunal	definieras	i	denna	hand-
bok	som	en	lokal	samlastningscentral	i	staden)

Mera information (det mesta på engelska) finns på 
BESTUFS	hemsida	(www.bestufs.net).

BESTUFS-referenser
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DEL	I:	Lastfordons	tillträde	
och	lastningsmöjligheter	

1.	Effektiv	användning	av	infrastrukturen

2.	Lastfordons	tillträde	och	lastning/lossning

Skyltning
Vägval	för	lastbilar
Information	och	kartor	för	frakt	i	staden
Lastzoner	utefter	gatan
Grannskapsleveranser	(ELP)
Distribunaler
Vikt	och	storlek	hos	lastfordon
Tidsregler
Att	införa	och	övervaka	regler	för	tillträde	och	
lastning/lossning
Regler	för	miljözoner	och	emissioner

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Nattdistribution
Filer	för	lastfordon
Vägavgiftssystem

�.	Teknik	för	frakt	i	städer

4.	Miljöfordon

5.	Kontrollverksamhet

�.	Samarbete	mellan	offentlig	och	privat	
sektor

►

►

►



11

Effektiv	användning	av	infrastrukturen

Lossning	i	Köpenhamn,	Danmark

Eftersom	nya	ytor	i	staden	inte	lätt	kan	göras	till-
gängliga för vägtrafik har en effektiv användning av 
städernas	väginfrastruktur	hög	prioritet.	Styrningen	
av	hur	väginfrastrukturen	används	i	fråga	om	tid	och	
plats	är	av	grundläggande	betydelse	för	stadspla-
nerare	och	resulterar	i	olika	insatser	för	att	påverka	
användningen	av	denna	infrastruktur.	Några	städer	
erbjuder redan lastzoner för kommersiell trafik för att 
underlätta	för	transportörer	och	också	för	att	hantera	
de	negativa	effekter	som	orsakas	av	distributionsfor-
don (t ex dubbelparkering). 

Under	senare	år	har	också	nya	lösningar	introduce-
rats	som	försöksverksamhet.	IKT	(informations-	och	
kommunikationsteknik)	tillsammans	med	mekaniska	
grindar	för	tillträdeskontroll	eller	variabla	skyltar	
har	gjort	det	möjligt	att	till	en	rimlig	kostnad	kunna	
erbjuda	nya	tillträdeslösningar.	De	är	skräddarsydda	
för ett specifikt vägnät avsett för godsdistribution. 
Dessutom	erbjuder	sig	några	städer,	som	mervärde	i	
lastzonerna, att ta hand om leveranserna (t ex genom 
att	ge	möjligheter	för	korttidsförvaring	eller	som	stöd	
för	varornas	fortsatta	hantering).

Både	stadsplanerare	och	transportörer	söker	ef-
fektiva	och	tillförlitliga	leveranser,	som	är	nödvändiga	
för	stadens	lokala	ekonomi.	Nyckelfrågor	som	måste	
behandlas	i	sammanhanget	för	att	nå	effektiva	och	
uthålliga	insatser	omfattar:	

► Distributionsfordon skall medföra så få negativa 
sociala	och	miljömässiga	effekter	som	möjligt

► Planerare (från staden, kommunen, lokala trans-
portkontor),	transportörer	och	andra	kommersiella	
aktörer	måste	samarbeta	för	att	garantera	att	
dessa	mål	nås

► Stadsplanerare måste ha ett inflytande över last-
fordonens	rörelser	

► Transportbolag måste optimera verksamheten för 
att	minska	trängsel	och	negativa	miljöeffekter

► De nödvändiga politiska insatser som krävs beror 
av	faktorer	som:

-	 Stadens	mål	för	ekonomi,	miljö	och	sociala		
	 förhållanden
- Nivån på transportaktiviteter och vägtrafik
-	 Stadens	storlek,	befolkningstäthet	och	utform-	
	 ning
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Tillgängliga angreppssätt

► Samarbete i godstransportsektorn

► Telematik för godstransporter i staden
► Skyltning
► Information och kartor över staden
► Vägavgifter
► Tillåta nattleveranser
► Lastbilsfiler eller filer utan personbilar

► Telematik för godstransporter i staden
► Skyltning
► Lastbilsrutter
► Förenkling och harmonisering av regler för 	

fordonsvikt,	storlek	och	konstruktion	
► Fraktinformation för städer
► Distribunaler 

► Erbjuda lastzoner på gatan
► Grannskapsleveranser (ELP)
► Distribunaler

► Regelverk för fordonsvikt, storlek och standarder 
för	utsläpp

► Tidsregler när lastfordon har tillträde för lastning 
och	lossning

► Tillstånd för nattleveranser
► Miljözoner
► Filer för lastfordon
► Uppmuntra användning av miljöfordon
► Förbättringar av infrastrukturen
► Kontroll och tillsyn av regelefterlevnad

Målsättningar

Att	få	stöd	från	transportnäringen	för	initiativ	och	
strategier	för	fraktverksamhet

Förbättra	tillförlitligheten	hos	resan	med	lastfordon

Stöd	för	förare	av	lastfordon	för	att	minska	antalet	
resor	och	dess	längd

Stöd	för	transportörer	vid	leverans	och	upphämt-
ningspunkter

Minska	miljöeffekter	och	olycksrisker	för	lastfordon

Tabellen	visar	ett	antal	sätt	att	möta	målsättningarna	för	lastfordons	tillträde	och	
lastning/lossning	som	diskuteras	i	denna	del	av	guiden.
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Lastfordons	tillträde	och	lastning/lossning

Skyltar	för	lastning/lossning

Innan	nya	regler	införs	för	lastfordon	måste	stadens	
myndigheter	se	till	att	de	kan	förstås	och	inte	står	i	
konflikt med regelverk inom andra områden

Skyltning

Förare	av	lastfordon	skall	genom	tydliga	och	korrekta	
vägskyltar	få	information	om	vägvisning	och	regel-
verk.

1.			Vägskyltar	skall	användas	för	att:

► Varna förare för vägar/gator som kan vara olämp-
liga för deras fordon (t ex trånga passager)

► Informera förare om vägregler (t ex fordonsvikt 
och	storlek,	tidsbegränsningar)

► Informera förare om regler för parkering och 	
lastning/lossning	utefter	gatan

► Visa förare vägval som är lämpliga för lastfordon

► Visa förare parkeringsplatser och viktiga industri-
parker

2.			Stadens	myndigheter	skall	garantera	att:	

► Vägskyltar förmedlar korrekt information

► Senaste versionen av skyltar används

► Skyltarna är lätta att se och läsa samt är i gott 
skick

► Det finns tillräckligt med skyltar med information 
om	parkering	och	lastning/lossning	(så	att	förare	
inte	måste	gå	långt	för	att	läsa	skylten)	

�.	 Stadens	myndigheter	kan	arbeta	med	fastighets-
	 ägare	och	hyresgäster	i	industriområden	för	nya		
	 eller	bättre	informationstavlor	

4.	 Variabla	informationsskyltar	kan	användas	för		
	 information	i	realtid
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Lastbilskyltar

Vägval	för	lastbilar

Rekommenderade	eller	tvingande	vägval	för	lastfor-
don	kan	användas	av	stadens	myndigheter	för	att	
förmå	förare	av	lastbilar	att	undvika	olämpliga	käns-
liga	vägar/gator.	Medan	rekommenderade	vägval	för	
lastfordon	kräver	liten	eller	ingen	insats	för	kontroll,	
kräver	tvingande	vägval	insatser	för	kontroll	för	att	
hindra	lastfordon	att	använda	icke	tillåtna	rutter.	
De är därför mer komplexa och mer kostsamma att 
införa	och	kontrollera.	

1.			De	typer	av	vägval	som	övervägs	för	lastfordon
	är:	

► Strategiska vägval – utnyttjar huvudleder för 
långa	avstånd	mellan	viktiga	platser	och	inom	
större	stadsområden

► Vägval för distribution inom en zon – en rutt som 
kopplar	samman	strategiska	vägval	för	lastfordon	
med	ett	vägval	från	en	huvudled	till	en	särskild	
plats	eller	ett	särskilt	område

► Lokala vägval för tillträde – en rutt som ger till-
träde	till	en	särskild	plats	på	ett	lämpligt	sätt

2.			Faktorer	att	ta	hänsyn	till	vid	lämpligt	vägval	för
	lastfordon	är:	

► Vägvalen skall omfatta alla huvudleder i ett om-
råde	samt	länkar	mellan	dem

► Vägvalen skall gälla områden som genererar stor 
fraktverksamhet

► Vägar för lastfordon måste:
	 -		 Vara	väl	underhållna
	 -		 Vara	tillräckligt	breda	för	att	klara	av	större		
	 	 fordon
	 -		 Inte	innehålla	skarpa	kurvor	eller	svängar
	 -		 Ha	tillräcklig	fri	höjd
	 -		 Ha	broar	som	klarar	vikten	av	stora	lastfordon	

► Branta	backar	och	känsliga	områden	(bostadsom-
råden,	områden	med	fotgängare)	skall	undvikas

► Alla	myndigheter	med	planeringsansvar	för	sta-
dens	vägar	liksom	transportnäringen	skall	vara	
med	och	välja	de	rutter	som	föreslås

► Tydlig	och	tillräcklig	skyltning	och	tillgång	till	tryck-
ta	och	elektroniska	kartor	kommer	att	vara	kritiskt	
för	att	introduktionen	av	ett	vägval	blir	lyckad

Kartor	för	godsleveranser
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Information	och	kartor	för	frakt	i	staden

Stadens	myndigheter	kan	erbjuda	mycket	värdefull	
information	för	transportbolagen	och	deras	förare.	
Man	kan	använda	kartor	och	realtidsinformation.	

Kartor

1.			Kartor	kan	innehålla:	

► Vägval för lastfordon (både till/från och inom 
stadsområdet)

► Information om regler för vikt, storlek, tillgänglig 
tid,	lastzoner	och	filer	för	lastfordon

► Viktiga byggnader och platser, t ex industriområ-
den

► Lastbilsparkeringar

► Känsliga områden, som bör undvikas

2.			Kartor	kan	tillverkas	i	tryckt	och	elektronisk	form.	
De	kan	distribueras	av:	

► Lokala butiker

► Transportörer

► Logistik- och transportorganisationer 

► Motororganisationer

► Stadens myndigheter

�.			Några	myndigheter	har,	speciellt	för	lastbilsförare,
	producerat	kompletta	kartor	för	godsleveranser	

Information	i	realtid	

1. Internet-baserad information om trafikproblem  
	 och	vägarbeten	kan	erbjudas	

2.	 Detta	kan	länkas	till	ett	GIS-system	för	att	lätt		
 kunna identifiera relevant information (t ex Lon- 
 don Traffic Alert Service som Transport for Lon- 
	 don	erbjuder)	

�.	 Informationstavlor	vid	lastbilsparkeringar	kan		
	 användas	för:		

► Viktig lokal information

► Kontaktinformation vid behov av lokal hjälp eller 
assistans

► Trycka kartor

Exempel “FALK Trucker Atlas” 
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Lastzoner	utefter	gatan

Lastzoner	utefter	gatan	kan	ordnas	av	stadens	
myndigheter	på	platser	där	frakter	med	lastfordon	
genereras men där det inte finns tillräckligt med ut-
rymme, t ex som i affärskvarter och i butiksområden. 
Dessa	platser	är	sedan	reserverade	för	lastfordon	för	
lastning/lossning.		

► Lastzoner	kan	antingen	vara	helt	fria	(lastfordon	
tillåts	att	lossa	och	lasta	under	hela	dygnet)	eller	
kan	vara	tidsbegränsade.	

► De	kan	vara	utformade	för	ett	eller	flera	lastfordon	
och	skall	ta	hänsyn	till	fordonsstorlek	hos	tänkta	
användare	

► De	gör	mest	nytta	när	det	är	strid	om	gatusidan	
mellan	lastfordon	och	andra	trafikanter

► De	kan	minska	risken	för	trängsel

Exempel på lastzoner i Aalborg

► Lastzoner	infördes	på	trånga	gågator.	Innan	de	
skapades	blockerades	andra	fordon	av	ett	fordon	
som	lastade/lossade	gods

► Varje	lastzon	kan	rymma	flera	fordon,	och	tillåta	
andra	lastfordon	att	passera	och	därmed	minska	
trängsel	under	tidig	morgon	när	leveranser	är	till-
låtna	

► Lokala	affärsinnehavare	kom	överens	om	att	
vänta	till	efter	11.00	innan	skyltar/montrar	placera-
des	på	gatan	och	innan	solskydd	rullades	ut
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Exempel: Grannskapsleveranser (Espace de 
livraison de proximité - ELP) i Bordeaux	

► En	ELP	är	avsedd	för	att	underlätta	leverans	av	
varor	till	stadskärnor	och	att	minska	den	trängsel,	
det	buller	och	de	utsläpp,	som	kopplas	till	varule-
veranser.

► Denna	ELP	är	ett	samarbete	mellan	transportörer,	
handelskammaren i Bordeux och Bordeux stad. 

► En	ELP	betår	av	ett	gatuutrymme	som	har	avsatts	
för	lastfordon	som	skall	lasta	och	lossa	gods	
avsett	för	näraliggande	butiker.

► Ytan	är	reserverad	och	kontrolleras	av	två	an-
ställda,	som	också	kan	hjälpa	förarna	att	leverera	
sina	varor	till	butikerna	med	hjälp	av	handkärror.

► Ytan	kan	rymma	�-5	lastfordon	samtidigt	(den	är	
ca	�0	m	bred)

► En	ELP	är	i	drift	från	måndag	till	fredag	mellan	
09.00	och	17.00	och	på	lördagar	mellan	09.00	
och	11.00.

► De	första	resultaten	visar	att	ELP-systemet	är	
mycket	populärt	hos	transportörerna.	Det	erbjuder	
en	garanterat	tillgänglig	och	säker	lastnings-	och	
lossningsyta	i	närheten	av	stadskärnans	kommer-
siella	område.

► En andra ELP infördes i Bordeaux år 2005 och 
en	tredje	200�.	ELP-system	införs	också	i	andra	
franska	städer	(Rouen).

Grannskapsleveranser	(ELP)

I Bordeaux, infördes 2003 ett system för att förenkla 
leverans	av	varor	till	stadens	centrum,	som	innebar	
att	”grannskapsleveranser”	(Espace	de	livraison	de	
proximité - ELP) skapades. Konceptet ELP står för 
att	en	omlastningsplats	infördes	i	staden	där	särskild	
personal	ger	assistans	för	att	genomföra	trans-
portuppdraget	den	sista	sträckan	(”last	mile”)	inne	i	
stadskärnan.	Gods	lossas	från	ankommande	fordon	
och	lastas	på	vagnar,	elfordon	eller	cyklar	för	det	
sista	benet	i	kedjan.	Detta	koncept	kan	också	använ-
das	för	att	erbjuda	ytterligare	tjänster	(hemtransport,	
korttidslagring,	etc.).

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

Distribunaler	

En	Distribunal	(UCC	–	Urban	Consolidation	Centre)	
definieras som “en logistikenhet nära det område 
som skall betjänas (t ex en stadskärna, hel stad eller 
särskild	plats)	från	vilken	samordnade	transporter	
sker”.	(Distribunaler	behandlas	i	detalj	i	Del	III	av	
denna	guide.)

Vikt	och	storlek	hos	lastfordon

Regler	inrättas	ofta	av	stadens	myndigheter	av	säker-
hets-	och	miljöskäl	för	att	hindra	fordon	över	viss	
vikt, storlek (längd och bredd) eller antal hjulaxlar att 
använda en väg eller ett särskilt område (flera sam-
manhängande	vägar).	Skälen	för	dessa	regler	är:		

En	trång	väg
En	svag	bro
En	låg	bro
Utskjutande	byggnader
Förbättrad	omgivning	för	boende

Regelverket	utesluter	därför	ofta	leveransfordon	som	
behöver	tillträde	till	vägen	eller	området.	Vikt,	storlek	
och tidsregler står ofta i konflikt med liknande regler i 
andra	kommuner.	Man	bör	därför	överväga	möjlighe-
ter	till	harmonisering.

►

►

►

►

►

Regler	för	vikt	och	tid

Distribunal	i	Tyskland	-	Deutsche	Post	AG
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Bild	:	Schilder	(z.B.	4�)

Tidsrelger

Tidsregler	för	lastfordon	kan	införas	för	en	särskild	
gata	eller	för	ett	område	på	två	sätt:	

► Tidsregler för fordonstillträde

► Tidsregler för fordonens lastning/lossning

Tidsregler	för	tillträde

Tidsregler	för	tillträde	för	distribution	är	det	vikti-
gaste	och	det	vanligaste	sättet	för	stadsplanerare	att	
påverka	varudistributionen.	De	kan	användas	för	att	
hindra	fordon	från	att	köra	in	på	en	gata	eller	i	ett	om-
råde	under	vissa	tider	på	dagen.	De	kan	införas	för	
alla	fordon	eller	enbart	för	lastfordon	(de	kan	också	
införas	för	lastfordon	över	en	viss	vikt	eller	storlek).	
Dessa	regler	införs	normalt	på	gator	och	i	områden	
som är mycket känsliga för vägtrafik. Som exempel 
kan	nämnas:	

► Gågator	i	shoppingcentra	–	ofta	är	alla	fordon	
förbjudna	under	vanliga	öppettider

► Bostadsområden	–	lastfordon	över	en	särskild	
vikt	eller	storlek	är	ibland	inte	tillåtna	på	en	gata	
eller	i	ett	område	under	natten	för	att	förhindra	
störningar,	eller	under	dagen	nära	skolor	för	att	
förhindra	olyckor

► Hela	stadsområden	–	weekendförbud	har	införts	i	
vissa	europeiska	städer.	Förbud	för	fordon	under	
natten	har	införts	i	hälften	av	alla	franska	städer	
med	mer	än	100	000	innevånare

Tidsregler	för	lastning/lossning	

Tidsregler	för	lastning/lossning	kan	införas	för	gatu-
sidan.	De	begränsar	den	tid	under	vilken	fordon	kan	
stanna	för	att	lasta	och	lossa.	Dessa	restriktioner	
måste	balansera	behoven	av	att	använda	området	för	
lastning	och	lossning	med	andra	behov	som	parke-
ring,	mm.	

► Bra	kontroll	av	gatusidans	användning	kan	
innebära	en	bättre	användning	av	ett	begränsat	
område	och	kan	minska	trängsel	i	området

► Detaljer	i	regelverkets	visas	för	det	mesta	på	väl	
placerade	skyltar

► Regelverket	skall	vara	enhetligt	och	möta	de	krav	
som	lokala	näringsidkare	har
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Att	införa	och	övervaka	regler	
för	tillträde	och	lastning/lossning

Det är viktigt att det finns tydliga skyltar som upplyser 
förare	om	de	regler	som	tillämpas	i	varje	område.	Ka-
meraövervakning	kan	användas	för	att	avhålla	förare	
från att bryta mot reglerna och för att identifiera de 
som	gör	det.		

Fysiska	barriärer	kan	också	användas.	De	omfat-
tar:
	
-	 Sänkbara	stolpar	(kan	vara	datorstyrda	för	att		
	 tillåta	passage	av	godkända	fordon)	

-	 Breddrestriktioner	(lämpliga	arrangemang		
	 måste	troligen	införas	för	att	utryckningsfor-	
	 don	och	andra	godkända	fordon	skall	få	till-	
	 träde)

►

► Eftersom det kan vara dyrt att övervaka regelver-
ket	med	personal	kan	denna	kostnad	kompen-
seras	av	den	intäkt	som	genereras	genom	böter	
från	de	som	bryter	mot	reglerna	(det	behövs	50	
anställda	i	Barcelona	för	att	övervaka	5	000	last-
zoner)

► Stadsplanerare borde (med hänsyn till ekonomi, 
samhälle	och	miljö)	genomföra	undersökningar	
om	fördelarna	och	nackdelarna	med	att	införa	
regler	för	tillträde	och	lastning/lossning.

Sänkbara	stolpar Tillträdeskontroll
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Regler	för	miljözoner	och	emissioner

En	”lågemissionszon	(LEZ)”	eller	miljözon	är	ett	om-
råde	där	bara	fordon	som	möter	vissa	emissionskrav	
får	köras.	De	kan	baseras	på:	

► Ett geografiskt område

► En tidsperiod

► Standarder för fordonsemissioner

► Fordonstyper

Exempel på miljözoner (LEZ) i europeiska städer	

1.	 Miljözoner	(LEZ)	har	redan	införts	och	fungerat		
	 framgångsrikt	under	flera	år	i	flera	svenska	stä-	
	 der;	Stockholm,	Göteborg,	Malmö	och	Lund.		
	 Dessa	miljözoner:			

► Infördes för att förbättra luftkvalitet och reducera 
buller

► Kan använda EUs lagstiftning om vägfordon som 
successivt	sätter	allt	högre	emissionsgränser

► Berör alla dieselfordon över 3.5 ton 	

2. En LEZ finns också i Rom och planeras för Lon- 
	 don,	Madrid,	Paris,	Köpenhamn,	Milano	och	för		
 flera städer i Norge.

�.	 Tillträdesregler	som	baseras	på	standarder	för		
	 emissioner	och	buller	kan	införas	utan	att	ett		
 specifikt område måste definieras som LEZ.  
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LKW-Spur	(z.B.	�7)

Nattdistribution

Nattdistribution	i	städer	innebär	att	leveranser	till	
handlare	och	butiker	i	ett	innerstadsområde	sker	un-
der	natten	när	staden	normalt	sett	är	tyst	och	inaktiv.	
Ett typiskt tidsintervall är 22.00 –  06.00. I flera städer 
som	Barcelona	och	Dublin	har	framgångsrika	försök	
med	nattleveranser	genomförts.	Ett	(större)	antal	
fordon	som	utförde	arbetet	under	dagtid	har	ersatts	
av	ett	(färre)	antal	under	natten.

I de flesta europeiska städer finns tidsregler för 
natten med några undantag, t ex Paris. Två typer av 
tidsregler	kan	införas:	

► Tidsregler för leverans och hämtning till och från 
en särskild byggnad (t ex ett varuhus, kontor eller 
fabrik)

► Regelverk för lastbilsrörelser i delar av eller i hela 
stadsområdet

Om	inte	aktiviteter	tillåts	under	natten	kan	många	ef-
fekter	uppstå	för	transportörerna:	

► Flera	fordon	kan	behövas	för	att	genomföra	leve-
ranser	i	ett	smalare	tidsfönster

► Leveranser	måste	kanske	utföras	under	tider	
med	större	trängsel	(minskar	produktiviteten	hos	
fordon	och	förare	och	ökar	bränsleförbrukning)

► Restiderna	kan	bli	längre	och	mindre	tillförlitliga

► Försörjningskedjan	kan	bli	mindre	effektiv

► Kostnaderna	för	den	totala	försörjningskedjan	kan	
öka

Saker	att	fundera	på	när	det	gäller	regler	för	nattdist-
ribution:	

► Restriktiva	regelverk	för	natten	kan	resultera	i	
ökade	totala	kostnader	i	försörjningskedjan.	Ge-
nom	att	tillåta	nattdistribution	kan	några	företag	
öka	effektiviteten	i	sin	verksamhet	och	öka	sin	
försäljning	

► Regelverk	för	nattdistribution	bör	huvudsakligen	
fokusera	på	bullerfrågor

► Väldefinierade	standarder	för	bullernivåer	under	
nattverksamhet	kan	innebära	stora	fördelar	för	
boende	och	öka	acceptansen	av	transportverk-
samhet	under	natten.
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Exempel: PIEK-programmet i Nederländerna. 

Leveranser	till	affärerna	sker	ofta	på	kvällen,	tidig	
morgon	eller	nattetid.	Många	människor	i	neder-
ländska	städer	bor	nära	eller	ovanpå	affärer.	Detta	
har medfört att flera människor utsätts för buller från 
distributionsaktiviteter.	En	lag	stiftades	för	att	angripa	
bullerproblemen	och	den	innebär	att	de	bulleremis-
sioner	som	sker	vid	lastning	och	lossning	av	varor	
måste	följa	strikta	gränser	för	bullernivåer.	Forskning	
har	visat	att	många	aktiviteter	runt	lastning	och	loss-
ning	överskrider	de	bullergränser	på	�0	och	�5	dB(A)	
som	föreslås	för	kväll	respektive	natt.	

Den	nederländska	regeringen	samarbetade	i	PIEK-
programmet	för	att	hjälpa	marknaden	att	utveckla	
tekniker	och	utrustning	som	möter	uppsatta	buller-
gränser.	PIEK-programmet	består	av	tio	huvudpro-
jekt:	(i)	överföring	av	kunskap	till	berörda	företag,	(ii)	
uppmuntran	att	agera	tyst,	(iii)	optimala	platser	för	
lastning	och	lossning,	(iv)	tysta	lastfordon	upp	till	7,5	
ton,	(v)	tysta	lastfordon	över	7,5	ton,	(vi)	tysta	kylag-
gregat,	(vii)	tysta	gaffelliftar,	(viii)	bullerminskning	från	
rullande lastburar, pallyftare, truckar (ix) bullerminsk-
ning från shoppingvagnar, (x) eldrift eller kombination 
av	eldrift	med	diesel-	eller	gasdrift.

Filer	för	lastfordon

1.  Särskilda gatufiler för lastbilar kan minska förse- 
	 ningar	och	öka	tillförlitligheten	i	restiden.	Följande		
 möjligheter finns:

► Särskilda	lastbilsfiler	–	filer	som	bara	lastfordon	
får	använda

► Buss-	och	lastbilsfiler	(också	kallade	”no-car	
lanes”)

► HOV	filer	–	Särskilda	filer	för	bussar,	lastfordon	
och	personbilar	med	ett	minsta	antal	medåkande

► Bussfiler	–	som	kan	användas	av	lastfordon	för	
lastning/lossning	på	särskilda	platser	men	inte	för	
själva färden (t ex ”Lincoln”- zoner”, som införts i 
bussfiler	i	Paris).

2.  Saker att tänka på vid användning av lastbilsfiler 	
		är	följande:

► Särskilda	lastbilsfiler	används	ofta	i	uppförsback-
ar,	för	att	leda	lastbilar	till	industriområden	eller	för	
att	undvika	känsliga	områden.

► ”No-car	lanes”	kan	vara	ett	användbart	alterna-
tiv	till	unika	bussfiler	i	sammanhang	där	enbart	
användning	av	särskilda	filer	för	bussar	inte	kan	
motiveras	

► Filer	som	är	tillgängliga	för	alla	lastfordon	är	
enklare	att	övervaka	jämfört	med	sådana	som	
är	tillgängliga	enbart	för	särskilda	typer	eller	
fordonsstorlekar.	Men	de	kan	resultera	i	att	alltför	
många	fordon	använder	filen	för	att	förbättra	sina	
restider	och	sin	tillförlitlighet

► När	filer	utformas	för	att	användas	av	en	bland-
ning	av	fordonstyper	måste	stadsplanerare	
bestämma	hur	dessa	fordon	skall	samverka	med	
varandra	på	den	avsedda	vägsträckan.	
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Vägavgiftssystem

System för vägavgifter existerar i många europeiska 
städer. De mest kända exemplen är ännu betalsys-
tem för enstaka tunnlar eller broar, t ex Öresundsbron 
eller	Warnowtunneln	i	Rostock.	Ett	av	de	första	fram-
gångsrika exemplen på betalsystem finns i staden 
Trondheim. Ett mycket lyckat och färskt exempel är 
Londons	system	med	trängselavgifter.	Tre	huvudsak-
liga motiv finns ofta för avgiftssystem i städer: 

1.	 Att	bekosta	byggnation	och	underhåll	av	stadens		
	 infrastruktur

2.	 Att	påverka	transportbehovet	i	innerstaden

3. Att ta betalt för de externa kostnader som orsakas  
	 av	transportprocessen

Exempel på betalsystem: Vägtullar i norska 
städer	

Tullsystem	introducerades	i	Trondheim	198�	och	i	
Oslo	och	Bergen	år	198�.	

► Avsikten	med	tullarna	var	att	få	fram	medel	för	
vägförbättringar	snarare	än	att	styra	trafiken

► Systemet	drivs	av	privata	bolag,	som	delvis	ägs	
av	staden

► Tullen för fordon under 3,5 ton är 1,5-2 € och för 
fordon över 3,5 ton är den 3,5-4 €
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Exempel på betalsystem: Trängselavgifter i 
London	

► Ett	system	med	trängselavgifter	infördes	i	centrala	
London	i	februari,	200�.	Det	drivs	på	uppdrag	av	
stadens	myndigheter	av	ett	privat	bolag.

► Det	viktigaste	målet	för	detta	betalsystem	är	att	
minska	trängseln	och	till	denna	kopplade	mil-
jöproblem.	Varje	överskott	från	intäkterna	skall	
investeras	i	transportlösningar	för	London

► Förare	som	kör	in	i	avgiftszonen	debiterades	ur-
sprungligen £5 (ungefär 7,5€) per dag för att köra 
inom	zonen	mellan	07.00	och	18.00	på	måndagar	
till fredagar. Detta ökades till £8 (ungefär 12€) 
2005.	Lastfordon	betalar	samma	avgift	som	andra	
fordon.

► Undantag	och	särskilda	tariffer	gäller	för	licensie-
rade taxibilar, fordon med handikappade, utryck-
ningsfordon,	motorcyklar	och	fordon	som	körs	på	
alternativa	bränslen	eller	drivs	med	el	och	som	
möter	strikta	emmissionskrav.

► Avgiften	kan	betalas	för	en	dag,	en	vecka,	en	
månad	eller	ett	år	per	telefon,	post,	Internet	eller	
på	särskilda	köpställen

► Förare	behöver	inte	visa	ett	körkort	–	men	fordo-
nets	registreringsnummer	lagras	i	en	databas.

► Nummerskyltar	hos	fordon	som	åker	in	i	eller	
kör	inom	avgiftszonen	observeras	med	hjälp	av	
700	fasta	och	mobila	kameror.	Dessa	bilnummer	
kontrolleras	sedan	mot	databasen.

► Om	ett	fordon	(ägaren)	observeras	i	avgiftszonen	
men	inte	finns	i	databasen	(och	därmed	inte	har	
betalat	avgiften	senast	under	nästa	dag)	får	de	en	
straffavgift på £50 - £150 (ungefär 75-225€).

► Sedan	avgifterna	införts	har	antalet	fordon	som	
kör	in	i	zonen	minskat	med	18%,	förseningar	har	
uppskattningsvis	minskat	med	�0%	och	effekten	
på	näringsaktiviterna	i	zonen	har	varit	obetydlig		

Symbol	för	trängselavgifter
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ITS	för	stadens	godstransporter

Det finns olika tekniker som alla kan betecknas med 
ITS, t ex fordonstelematik (ombordenheter), satel-
litbaserad	navigering	(GPS),	smarta	kort	och	video-
baserade	meddelandeskyltar	som	kan	länkas	till	
trafikledningssystem och/eller fraktledningssystem. 
Efterfrågan	på	sådana	system	har	ökat	de	senaste	
åren.	Dessa	system	används	för	att	förbättra	väg-
vals-	och	färdplanering	liksom	för	tjänster	som	kan	
erbjudas kunderna (t ex en tillförlitlig uppskattning av 
ankomsttid).	Många	av	dessa	system	har	initierats	
och	drivs	nu	av	stadens	myndigheter	som	en	del	i	
de trafikledningssystem som används för att för-
bättra trafiksituationen inom ett området (t ex genom 
trafikstyrning och tillträdeskontroll). Privata led-
ningssystem	för	frakt	används	mest	för	att	optimera	
logistik-	och	distributionsprocesser,	särskilt	för	en	
kostnadsoptimering	av	försörjningskedjan.

ITS	kan	delas	in	i:	

► Ledningsssystem för frakt (t.ex system för att 
styra	en	fordonsflotta	och	för	spårning)

► Trafikledningsssytem (t ex system för tillträdes-
kontroll,	trafikledning	och	information)

Ledningssystem	för	frakt

► Datorbaserad	vägvisning	och	schemaläggning	av	
fordon:	Fordonsoperatörer	kan	effektivt	planera	
för	laster	och	vägval	

► Navigationssystem	och	trafikledning:	Används	för	
att	ge	särskild	vägvisning	och	information	i	realtid	
om	fordonspositioner,	trafikhändelser	och	för	
ändringar	i	kundkrav

Vägvalsplanering	med	“PTV	Intertour”

Trafikledningscentral i Berlin

Teknik	för	frakt	i	städer
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► Kommunikationssystem i förarhytten: De gör det 
möjligt	för	föraren	att	kommunicera	via	röst	eller	
dator	med	planerarna	på	sina	företag	men	också	
med	kunder.

► Tidbokningssytem: Används för att koordinera 
och	planera	lastfordonens	ankomst	till	större	
anläggningar,	som	genererar	stora	godsflöden.

	
Användningen	av	ITS	och	telematiksystem	kan	hjälpa	
företagen	att	minska	sina	driftskostnader,	förbättra	
färdens	tillförlitlighet	och	tidsåtgång	samt	att	effektivt	
hantera	oförutsedda	händelser.	Användningen	av	
sådana	system	hos	logistikföretag	är	i	dag	relativt	
begränsad,	med	den	ökar.			

Trafikledningsssytem

1.  Städers trafikledningssystem (Urban traffic mana-
gement	and	control	(UTMC)	systems):

UTMC-system hjälper till att förbättra trafikflöden, 
minska	restider	och	förseningar	och	förbättra	säker-
heten. I Tyskland finns flera exempel på trafikled-
ningscentraler	som	arbetar	på	kommersiell	basis.	
Data om trafiksituationer samlas in och bearbetas. 
Exempel på trafikledningscentraler är  Berlin, London 
och	Paris.	UTMC-system	kan	omfatta	en	mängd	olika	
tekniklösningar:

► Trafikledningssystem	(UTMC)	för	att	koordinera	
trafiksignaler

► Variabla	skyltar	(VMS)	för	att	förmedla	informa-
tion	till	förare	från	vägsidan	

► Sensorer	för	att	mäta	beläggning	hos	bilparke-
ringar

► Mätningar	av	restider	med	teknik	för	automatisk	
läsning	av	nummerskyltar	

2.		Erbjuda	kartor	eller	vägvisning:	

► Kan	förmå	förare	av	lastfordon	att	använda	lämp-
ligaste	vägval

► Förmedlad	information	kan	innehålla:	
	-			Rekommenderade	vägval	

	 -			Restriktioner	för	fordonens	höjd	och	vikt	
	 -			Regler	för	tillträde	och	lastning/lossning
	 -			Platser	med	parkeringar	för	lastfordon

Mobil	vägvisning	för	lastbilar

”PTV	Validate”,	Tyskland
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Miljöfordon

�.		Automatisk	tillträdeskontroll	av	fordon:	

► Kan	aktivera	bommar	eller	stolpar

► Tillträde	kan	styras	med	hjälp	av	CCTV,	”smart-
cards”	eller	genom	trådlös	kommunikation

► När	barriärer	kan	antas	bli	visuellt	påträngande,	
kan	automatiska	kontroller	med	läsning	av	num-
merskyltar	användas	för	att	se	till	att	reglerna	
följs.	

De flesta europeiska städer har problem med luft-
föroreningar och buller, som orsakats av vägtrafiken. 
Luftföroreningar	kan	leda	till	en	rad	hälsoproblem	
som	förtida	död,	förvärrade	andnings-	och	cirkula-
tionssjukdomar,	astma,	bronkit	och	nedsatt	lung-
funktion.	Många	studier	kopplar	också	avgaser	till	en	
ökad	förekomst	av	lungcancer.	Buller	börjar	också	
vara	ett	stort	problem	i	vissa	miljöer.

För	närvarande	är	introduktionen	av	miljöfordon	
(environmentally-friendly	vehicles	(EFV))	för	stads-
transporter	vanligast	i	västeuropeiska	länder.	Myn-
digheter har erbjudit resurser och finansiellt stöd för 
att	uppmuntra	innovativa	frakt-	och	logistikkoncept	
i	städer,	som	omfattar	EFV	och	ny	fordonsteknik.	
Detta	sker	både	genom	belöningar	och	regelverk.

Miljövänlig	lastbil	

Kontroll	av	tillträde	för	fordon
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

De	viktigaste	typerna	av	EFV	omfattar:

1.		Alternativa	bränslen	

► LPG,	CNG,	biobränslen	och	vätgasbaserad	teknik

► Tekniker och bränslen som redan existerar men 
där	en	större	marknadsandel	ännu	inte	uppnåtts		

2.		Diesel	och	bensin

► Stadardiserade	emissioner	från	Euro-motorer	i	
lastfordon	hjälper	tydligt	till	att	minska	utsläppen

► Partikelfällor	kan	monteras	på	fordon	för	att	fånga	
partiklar	innan	de	kommer	ut	i	atmosfären

�.		El-	och	hybridfordon

Elfordon	är	särskilt	lämpliga	för	att	minska	buller	
och	de	producerar	inga	avgaser.

Stödet	till	och	användningen	av	EFV	för	godstran-
sporter i städer har uppmuntrats av flera städers 
myndigheter	och	av	nationella	regeringar.	Många	lo-
kala,	regionala	och	nationella	satsningar	uppmuntrar	
användningen	av	EFV	för	godstransporter.	Nationella	
program	som	PIEK-programmet	och	det	franska	
”Nationella	programmet	för	gods	i	städer”	har	visat	
att	nationella	program	och	stödinsatser	kan	leda	till	
framgångsrika	resultat.

Tabellen visar de olika EFV-initiativ som existerar och 
som	har	testats	för	godstransporter	i	städer.

►
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EFV-initiativ för frakt i städer

1.	 Informella	partnerskap:	städers	myndigheter,	
transportoperatörer	och	näringsidkare	har	sam-
lats	för	att	gemensamt	skapa	uthålliga	lösningar	
som	baseras	på	miljövänligare	former	av		gods-
transporter	i	städer

2.	 Skattereduktion	för	användare	av	EFV,	alterna-
tiva bränslen och installation av modern filtertek-
nik	på	dieselfordon

�.	 Aktiviteter	för	godstransporter	som	använt	EFV	
för	leveranser,	ofta	som	en	del	av	ett	forsk-
ningsprojekt och med medfinansiering från en  
myndighet

4.	 Specialtillstånd	för	tillträde	till	delar	av	staden	
(som	till	shopping-	och	affärsdistrikt)	för	fordon	
som	möter	särskilda	emissionskrav

5.	 Vägavgiftsssytem	som	erbjuder	rabatter	och	
undantag	för	lastfordon	som	möter	vissa	emis-
sionskrav

�.	 Finansiering	av	innovativa	forskningsprojekt	och	
försök	inom	området	godstransporter	i	städer	där	
EFV	används

Exempel	

► PIEK-	och	DEMO-programmen	I	Nederländerna	
och	nattdistribution	med	tysta	fordon	och	tyst	
utrustning	i	Barcelona

► Lägre	fordonsskatt	för	lastfordon	som	möter	de	
emissionskrav	som	ställs	i	Storbritannien	och	
Frankrike

► Lägre skatt för alternativa bränslen i t ex Storbri-
tannien,	Frankrike	och	Schweiz	

► Hermes	Logistik	Gruppe	i	Tyskland
► La	Petite	Reine	i	Frankrike
► L’Oreal/Gefco/EDF – experiment med elfordon 
► Monoprix/GEODIS – experiment med CNG-for-

don	

► Miljözoner	(lågemissionszoner)	i	Sverige
► ELCIDIS-projektet	i	Frankrike:	La	Rochelles	distri-

bunal	som	använder	elfordon
► Köpenhamnsförsöket	i	Danmark
► CUDE-projektet	i	Malaga,	Spanien

► Londons	system	för	trängselavgifter
► Avgiften	för	tunga	fordon	(LSVA)	i	Schweiz

► Programmet	“National	Marchandises	en	Ville”	i	
Frankrike (experiment med el- och gasdrivna dist-
ributionsfordon	i	franska	städer	–	med	finansiellt	
stöd	från	ADEME)

► “Gröna lastbilsexperiment” med finansiellt stöd 
från	ADEME-projektet	och	PR-stöd	från	staden	
Paris

Inititativ	med	miljöfordon	för	godstransporter	i	städer
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1.		För	närvarande	finns	det	flera	hinder	för	en	ökad		 	
	 användning	av	EFV.	De	huvudsakliga	faktorerna		 	
	 bakom	denna	motgång	har	bedömts	vara:

► Högre	driftskostnader	för	EFV

► Låg	kapacitet/volym	hos	elfordon

► Otillräcklig	infrastruktur	vad	gäller	antalet	tank-	
och/eller	laddningsställen	

► Tillförlitlighetsproblem	och	fel	som	resulterar	i	
högre	underhållskostnader	för	EFV

	
2.  De flesta EFV-projekt stöds för närvarande av   
	 offentliga	medel

3.  Privata operatörer byter sin fordonsflotta bara om:	

► Det finns en klar finansiell fördel för bolaget

► Det finns ett lämpligt nätverk av tankställen för 
alternativa	bränslen

► Det finns marknadsföringsfördelar för bolaget

► Bolaget har ett starkt engagemang i miljöfrågor

► Lämpliga fordon kan köpas 

4.	 Dessutom	beror	en	framgång	i	att	lansera	EFV	
ofta	på	strukturella	villkor	som:	

► Regelverk	och	standarder	för	emissioner	och	
miljökrav

► ”Morötter”	som	skattereduktion	(utveckling	av	
bränslepriset)

► Tillgången	till	ett	nätverk	av	tankstationer

► Individuella	transportstrategier	och	introduktion	av	
fordon

En	kombination	av	belöningar	och	restriktioner,	som	
de	används	av	myndigheter	i	Tyskland,	Frankrike,	Ne-
derländerna	och	andra	europeiska	länder,	har	visat	
att	en	utveckling	av	EFV	har	startat.	Men	en	stor-
skalig	introduktion	av	EFV	kommer	att	ske	bara	om	
driftskostnader	och	tillförlitlighet	hos	EFV	förbättras	
jämfört	med	traditionella	bränslen.

	Emissionsfri	miljö	
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Kontrollverksamhet

Efterlevnadskontroll	utförs	av	stadens	administrativa	
enheter för att garantera att trafikregler och andra 
regelverk uppmärksammas av trafikanterna. Sådana 
aktiviteter	kan	bara	äga	rum	utifrån	lagregler	som	ger	
en	möjlighet	att	bestraffa	lagbrytare	inom	det	legala	
systemet.	Några	policyfrågor	som	rör	stadens	gods-
transporter	är	rådgivande,	medan	andra	är	fastställda	
i	lag.
	
1.	 Rådgivande	insatser	föreslår	ett	möjligt	sätt	att		
 agera för förarna, men det finns inget behov av att  
	 försäkra	sig	om	att	förarna	följer	råden,	dvs	det		
 finns inget behov av kontroll.

2.		 Obligatoriska	insatser	införs	med	avsikten	att		
	 förarna	skall	följa	ett	regelverk

Många	trafikregler	behöver	en	efterlevnadskontroll	
för	att	förhindra	att	förare	inte	bryr	sig	om	dem.	Detta	
gäller	särskilt	för	regler	om	fordonstillträde,	regler	för	
lastning/lossning,	hastighetsgränser	och	obligato-
riska	vägval	för	lastbilar.	Kontroller	av	trafikregler	kan	
kräva	betydande	resurser	och	kan	bli	mycket	dyra	
och	de	enheter	som	skall	ansvara	för	kontroll	kanske	
inte	ser	detta	som	en	prioriterad	uppgift.	

Traditionellt	har	mycket	kontrollarbete	utförts	av	pa-
trullerande	poliser.	Men	detta	håller	på	att	ändras:	

► I	några	länder	har	makten	att	kontrollera	att	vissa	
trafikregler	efterlevs	flyttats	till	stadens	myndighe-
ter.	De	kan	få	in	särskilda	medel	för	att	täcka	sina	
investeringar	i	nya	transportlösningar.

► Teknik används allt mer (t ex kameror och databa-
ser)	för	att	kontrollera	regelefterlevnad.

Följande	tabell	visar	faktorer	som	bör	beaktas	inom	
olika	kontrollverksamheter,	när	insatser	för	stadens	
godstransporter	planeras	och	genomförs.

Poliskontroll
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Faktorer	att	beakta	inom	kontrollverksamhe-
ter	när	insatser	för	stadens	godstransporter	
görs	

1.	 Det	är	viktigt	att	tidigt	beröra	frågan	om	kontroll		
	 eftersom	detta	kan	spela	en	nyckelroll	när	det	gäl-	
	 ler	att	bestämma	vilken	insats	som	skall	genom-	
	 föras	

2. När det är möjligt skall lösningar för godstrafik  
	 utformas	så	att	behovet	av	kontroll	minimeras

�.	 Insatser	för	godstransporter	som	inte	kräver	aktiv		
	 kontroll	(rekommenderade	vägval,	breddgränser,		
	 stolpar	och	andra	barriärer)	är	mycket	billigare	än		
	 de	som	kräver	kontroll.

4. Effektiv kontroll av trafikregler kan innebära ett  
	 förarnas	laglydnad	ökar	men	kan	bli	mycket	dyrt

5.	 Tekniska	lösningar,	som	gör	det	möjligt	att	utföra		
 effektiv kontroll utan stor personalstyrka som t ex  
	 genomför	patrullering		

�.	 Att	skapa	regler	i	samråd	med	transportindustrin		
	 kommer	också	att	hjälpa	till	med	efterlevnaden

7.	 De	enheter	inom	polisen	som	kommer	att	ansvara		
	 för	kontrollen	bör	också	tidigt	vara	med	i	diskus-	
	 sioner	om	olika	lösningar	för	godstransporter

8. Att förmedla information om trafikregler till förare  
	 av	lastfordon,	transportörer	och	deras	kunder	kan		
 förbättra efterlevanden av trafikreglerna

9.	 Tydliga	och	korrekta	vägskyltar	behövs	för	att		
 förare skall förstå trafikreglerna

10.	Graden	av	efterlevnad	av	regler	för	stadens	gods-	
	 transporter	bör	övervakas

Stadstransport
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Exempel på samarbete mellan offentlig och privat 
sektor	(Public-Private	Partnership	-	PPP)	för	sta-
dens	godstransporter	har	dykt	upp	under	senare	år.	
För	att	lyckas	är	det	viktigt	att	ett	PPP	etableras	så	
att	fördelar	uppnås	för	både	den	offentliga	och	den	
privata	partnern.	PPP	för	godstransporter	i	städer	har	
använts för att finansiera, bygga och driva infrastruk-
turprojekt	och	har	inneburit	förhandlingar	mellan	
offentlig	och	privat	sektor	för	att	fastställa	de	villkor	
och kontrakt som skall gälla. Sådana PPP-exempel 
är	de	koncept	och	lösningar	för	citylogistik,	som	
starkt	uppmuntrades	av	offentlig	sektor	i	vissa	länder	
i	början	av	1990-talet.

De flesta av dessa lösningar för citylogistik har miss-
lyckats.	Huvudorsaken	var	att	lönsamheten	överskat-
tades	och	att	den	kritiska	massan	av	leveransorder	
som	skulle	samordnas	för	distribution	aldrig	uppnåd-
des. Därför har de flesta projekt försvunnit eller så 

har	aktiviteterna	tagits	över	av	privata	operatörer,	
och därigenom blivit en helt privat affär. Den läxa 
man	kan	lära	från	dessa	försök	är	att	ett	PPP	som	
inte	erbjuder	tillräckliga	kommersiella	fördelar	(för	
den	privata	sidan)	inte	kommer	att	fungera	i	längden.	
Nyligen	genomförda	ansträngningar	att	skapa	fung-
erande	relationer	mellan	offentlig	och	privat	sektor	
för	att	arbeta	med	stadens	godstransporter	har	blivit	
mera framgångsrika. Ett exempel – ”Freight Quality 
Partnerships”	i	Storbritannien	–	visas	nedan.	

Det	är	klart	att	uppgiften	att	skapa	och	vidmakthålla	
ett PPP är komplex. Men att föra samman båda sidor 
kan	resultera	i	stora	synergieffekter	och	effektivi-
tetsvinster,	särskilt	för	uppgifter	som	inte	är	direkta	
kärnfrågor	för	den	offentliga	sektorn.

Samarbete	mellan	offentlig	
och	privat	sektor
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Inom	ett	PPP	förväntas	den	politiska	ledningen	(lokalt	
och	nationellt)	ta	ansvaret	för:		

► Hantering	av	omgivande	negativa	omständigheter	
(t ex trafikköer och luftföroreningar)

► Koordinering	med	andra	samhällsuppgifter	som	
stadsplanering,	regional	ekonomisk	utveckling	
och	miljöstyrning

► Administration	av	gränsöverskridande	frågor

Hittills	har	inte	regeringar	eller	stadens	myndigheter	
varit	bra	på	att	ta	hänsyn	till	aktörer	inom	stadens	
fraktverksamhet	i	sina	beslut.	De	tar	inte	nog	hänsyn	
till	att	stadens	godstransporter	måste	ingå	i	utveck-
lingsstrategier	och	handlingsplaner.	Medverkan	i	
policyutformning	har	ofta	bara	varit	i	form	av	begrän-
sade	konsultationer.	

Exempel från Storbritannien 

Ett exempel med ett mer utvecklat angreppssätt kan 
hämtas	från	Storbritannien.	Detta	omfattar:	

► Publicering	av	dokument	som	visar	att	regeringen	
erkänner	de	problem	som	orsakas	av	och	som	
drabbar	stadens	godstransporter.

► Stadens	myndigheter	uppmuntras	av	den	
nationella	regeringen	att	fokusera	på	godstran-
sporter	och	att	ta	hänsyn	till	stadsdistribution	och	
uthållighet	i	sina	lokala	transportplaner	(Local	
Transport	Plans	-	LTPs)	och	att	etablera	“Freight	
Quality Partnerships (FQPs)”.	

Freight Quality Partnerships (FQPs)	

► FQPs är ett medel för stadsmyndigheter, näring-
ar,	transportörer,	miljögrupper,	det	lokala	samhäl-
let	och	andra	intressenter	att	arbeta	tillsammans	
för	att	angripa	specifika	problem	med	godstran-
sporter.

► FQPs erbjuder ett forum för att nå fram till goda 
lösningar	för	staden	vad	gäller	miljömässigt	
kritiska,	ekonomiska,	säkra	och	effektiva	gods-
transporter

► Parterna i ett FQP utbyter information och er-
farenheter	och	initierar	projekt	som	handlar	om	
stadens	godstransporter

► FQPs har skapats av många lokala myndigheter i 
Storbritannien.		

I tillägg till FQPs i Storbritannien kan nämnas den 
nyligen	etablerade	“Paris	Distribution	Partnership”
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Aktiviteter för stadsplanerare innan ett FQP 
startas 

1.	 Etablera	en	strategi	för	distribution	genom	sam-
råd

2. Överväg hur ett FQP kan hjälpa till att genomföra 
denna	strategi

3. För fram fördelarna med ett FQP – internt för 
nödvändig förankring och externt för att attrahera 
partners.

Aktiviteter för att starta ett FQP 

1. Bestäm mål som är specifika, mätbara, nåbara 
och	tidsbestämda	

2. Utse en ”fraktmästare” som ansvarar för FQP 
inom	myndigheten

3. Identifiera och rekrytera partners som kan bidra 
till	målet	

4. Etablera en ledning för FQP med ordförande och 
sekretariat

5.	 Besluta	när,	var	och	hur	ofta	ni	skall	mötas

6. Identifiera finansieringskällor och sök nödvändigt 
stöd

7.	 Försök	att	förutse	potentiella	problem

Tabellen	visar	

Aktiviteter för att starta ”Freight Quality Partnership” i Storbritannien

Aktiviteter för att ta fram en FQP-plan 	

1. Identifiera problem och samla in information för 
att	klargöra	deras	natur

2.	 Utvärdera	olika	lösningar	och	kom	överens	om	
vad	som	bör	göras

�.	 Upprätta	en	tidplan	för	olika	aktiviteter	och	iden-
tifiera vem som är ansvarig för varje uppgift och 
till	när

Aktiviteter för att behålla livskraften i ett FQP	

1. Överväg hur du kan behålla intresset och hålla 
igång	processen

2. Använd PR-insatser för att marknadsföra FQP 
och	dess	aktiviteter

�.	 Följ	kontinuerligt	processens	utveckling	och	
resultat	

Källa:	Department	for	Transport,	Storbritannien,	200�
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DEL	II:	Lösningar	för	”last	mile”	

1. Definition av lösningar för ”last mile”

2.	 Försörjningskedjan

�.	 Att	få	varorna	till	kund

4.	 Teknik	och	telematik	för	”last	mile”

5.	 Riktlinjer	för	lösningar	för	”last	mile”	

► Fördelar	och	nackdelar	med	lösningar	för	
”last	mile”	

► Inverkan	av	lösningar	för	”last	mile”	på	
stadens	transporter	

► Stadsplanering	och	regler	för	”last	mile”	

► Faktorer	för	framgång	och	misslyckande
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“Call	centre”	för	hemmahandel

Definitioner av lösningar för ”last mile”

Handla	från	hemmet	med	e-handel

E-handel	(elektronisk	handel	på	distans)	ökar	snabbt	
varje	år	i	europeiska	länder.	Mintel	uppskattar	mark-
naden för hemmahandel i Europa till €67,2 miljarder 
år	200�	(ungefär	�,�%	av	den	totala	butiksförsälj-
ningen).	Denna	uppskattning	rör	inköp	av	produkter	
från	e-handelsföretag	(nätbaserade	försäljningar	
av återförsäljare, postorderfirmor med nätkataloger 
och	Internet-butiker),	kataloger	från	postorderföretag	
och	direkta	försäljningsföretag.	(Uppskattningen	rör	
inte	köp	av	produkter	från	andra	konsumenter	(C2C	
e-handel)	eller	köp	av	varor	i	butiker	som	levereras	till	
kundens	hem.)	Tyskland,	Storbritannien	och	Frank-
rike	står	för	nästan	tre	fjärdedelar	av	all	europeisk	
hemmahandel (motsvarar ca €50 miljarder i försälj-
ning	år	200�).

Källa:	Mintel,	2005

Europeisk	hemmahandel	i	%	av	all	butiksförsäljning,	200�
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► E-handel är den snabbast växande delen av 
marknaden för hemmahandel och väntas växa 
snabbt	under	kommande	år.	E-handelsförsälj-
ningen	representerade	ca	25%	av	den	europe-
iska	markanden	för	hemmahandel	år	200�.	Den	
utgörs	av	nätförsäljning	hos	butiksbaserade	
återförsäljare,	postorderföretag	med	kataloger	på	
nätet	och	Internet-butiker.

► E-handel	som	del	av	hemmahandelsmarknaden	
varierade	kraftigt	mellan	europeiska	länder	år	
200�.	Försäljningen	via	e-handel	utgjorde	från	
4%	av	den	totala	markanden	för	hemmahandel	i	
Ungern	till	42%	i	Danmark.	

► Andra	delar	av	markanden	för	hemmahandel	
(traditionell	postorder	via	katalog	och	marknaden	
för	direktförsäljning)	är	antingen	konstant	eller	
minskar	i	de	flesta	europeiska	länder.

Begränsad	yta	i	stadens	centrum

Nyckelfrågor	hos	lösningar	för	”last	mile”

1.		Från	en	undersökning	i	Storbritannien	år	2005:	

► Färre än 12% av nätbaserade återförsäljare 	
tillåter	att	kunden	väljer	en	leveransdag

► Bara 20% erbjuder lördagsleveranser

► 95% av nätbaserade återförsäljare erbjuder inte 
en	garanterad	leverans	

2.		Forskning	i	Storbritannien	har	visat	att	över	50%		
	 av	hemmen	är	tomma	mellan	09:00	och	1�:00		
	 (speglar	det	ökade	antalet	singelhushåll	eller		
	 hushåll	med	två	arbetande	personer).	Den	vanliga		
	 leveranstiden	är	mellan	08:00	och	17:00

�.		Detta	resulterar	i	en	betydande	andel	misslyckade		
	 leveranser	(ofta	en	av	femton).

4.		Försök	till	leverans	när	kunden	inte	är	hemma		
	 leder	till:	

► Ett	behov	av	ett	nytt	besök

► En	mer	än	nödvändigt	högre	kostnad

► Dålig	företagsimage	både	för	varans	producent	
och	leveransföretaget	

5.			Ett	misslyckande	att	leverera	vid	en	tidpunkt	som		
	 kunden	bestämt	kan	hota	nya	inköp

�.		Misslyckade	leveranser	är	en	olägenhet	för	kun-	
	 derna.	I	en	nyss	genomförd	studie	i	Storbritannien		
	 hade	�8%	av	kunderna	slutat	använda	hemma-	
	 handel	på	grund	av	obekväm	eller	okänd	le-	
	 veranstid.	�9%	av	dessa	kunder	menade	att	detta		
	 påverkades	av	att	de	sällan	var	hemma	i	bosta-	
	 den.	
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Kundfördelar	

► Större	urval	av	produkter	och	möjlig	prisjämför-
else

► Möjligheter	att	få	tag	i	varor	som	inte	säljs	lokalt

► Användbart	för	skrymmande	och	tunga	varor

► Användbart	för	människor	med	rörelsehinder	pga	
brist	på	transport	eller	handikapp

► Tidsvinster

► Beställningstjänster	är	tillgängliga	24	timmar	om	
dygnet	

► Attraktivt	för	människor	som	inte	gillar	att	shoppa

Fördelar	för	återförsäljare	

► Försäljning	utan	geografiska	begränsningar

► Besparingar	genom	att	en	hyllbutik	ersätts	med	
en	hemsida	eller	en	katalog

► Övergripande kostandsbesparingar genom enk-
lare	försörjningskedja

► Prissättning	i	realtid	(innan	leveransen	sker)

► Bättre	möjligheter	till	marknadsföring

Fördelar	av	hemmahandel	för	kunder	och	återförsäljare
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Definition av lösningar för ”last mile” 

Lösningar	för	”last	mile”	(också	ofta	refererat	till	
som	”hemleveranser”)	är	det	logistiska	element	vid	
genomförandet	av	en	kundrelaterad	e-handelstrans-
aktion	(både	affär-till-kund	och	kund-till-kund	–	B2C	
och	C2C),	andra	köp	på	distans	från	postorder,	
direktförsäljning	och	företag	med	TV-shopping,	samt	
leveranser	från	återförsäljarnas	butiker.

1.			Leveranserna	kan	ske	till:	

Kundens	bostad
Kundens	arbetsplats
Leverans- eller mottagningsboxar
Uppsamlingspunkter
En samling förvaringsboxar	

2.   De flesta leveranser gäller:.	

Paket och små försändelser (t ex böcker, CD-ski-
vor,	klädesplagg	och	skor,	smycken,	etc.)
Stora objekt (t ex möbler, vitvaror, andra stora 
elektriska	apparater)
Livsmedel

3.   Medan de flesta leveranser görs av en person, 
kan	stora	objekt	kräva	ett	leveransteam	på	två	
personer

►

►

►

►

►

►

►

►

I	jämförelse	med	“traditionella”	distributionskanaler	
finns två kännetecken hos lösningar för ”last mile”. De 
flesta lösningar skär bort mellanhänder och förlitar 
sig	i	stället	på	direkta	affärsförbindelser	med	konsu-
menterna;	men	viktigare	ändå,	de	skapar	en	försörj-
ningskedja	som	tillåter	att	varje	kund	kan	beställa	sin	
personliga	produkt.	Att	förkorta	försörjningskedjan	
och	lägga	till	värdeskapande	tjänster	för	kunden	kan	
ha	stor	effekt	på	produktkvalitet	och	pris.

Nya	säljkanaler	och	till	dessa	kopplade	logistiksystem	
har stort inflytande på följande:	

► Plocka	från	order:	traditionellt	utförs	detta	av	kun-
den	i	butiken	men	nu	görs	det	av	återförsäljaren	
(resulterar	i	ett	paradigmskifte	från	ett	insamlings-
system	till	ett	leveranssystem)

► Nya	affärsförbindelser	(logistik	blir	det	huvudsak-
liga	gränssnittet	mellan	återförsäljare	och	kund)

► Nya	leveransstrukturer	(fraktstorleken	minskar	
från	bulkskeppningar	till	individuella	paket)

► En	ökning	av	fragmenteringen	hos	order	och	
leveranser	
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Del av försörjningskedjan

Orderplockning/distributionskanal

Transportorganisation

Samlastning	vid	leverans

Sätt	att	leverera	till	kund

Leveranspunkt

Möjligheter	

► Via	särskilda	plockningscentraler
► Via	återförsäljaren	butik

► Inom	företaget	med	egna	fordon
► Externt med tredjepartslogistik (3PL)

► Bara	ett	bolags	varor	levereras	från	ett	leverans-
fordon

► Flera	företags	varor	levereras	från	ett	leveransfor-
don	

► Dag	bestäms	i	förväg	med	kunden
► Dag	och	tid	bestämda	i	förväg	med	kunden
► Ingen	dag/tid	bestämd	med	kunden

► Övervakad hemleverans
► Mottagnings- eller leveransboxar i bostaden
► Förvaringsboxar
► Uppsamlingspunkter	

Försörjningskedjan

Distributionen	av	varor	till	konsument	är	kritisk	för	att	
lösningar	med	”last	mile”	skall	lyckas.	

Det finns olika möjligheter under delar av försörj-
ningskedjan	och	för	”last	mile”	enligt	tabellen:
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En	vanlig	försörjningskedja	vid	“last	mile”

Startpunkten	för	alla	processer	med	”last	mile”	är	
ett	återförsäljarlager	eller	ett	e-handelscentrum.	Det	
finns flera försörjningskedjor genom vilka varorna 
kan	nå	slutkunden.	

► Från	ett	e-handelscentrum	används	antingen	
egna	fordon	eller	fordon	och	systemlösningar	från	
�PL.	Vanligast	är	att	varor	tas	till	regionala	dist-
ributionscentraler	innan	den	sista	delleveransen	
utförs.

► En	samlastad	tur	kan	starta	antingen	från	ett	
e-handelscentrum	eller	från	en	lokal	distribunal.	
Omlastning	sker	ofta	i	en	stad	eller	nära	stads-
gränsen.	Vanligast	är	omlastning	från	större	till	
mindre	lastbilar	före	det	sista	leveransbenet.

► Vissa	lösningar	separerar	e-handelsaktiviteter	
från	driften	av	infrastrukturen	för	”last	mile”.	Utfär-
dade	köpeavtal	samlas	in	från	olika	återförsäljare	
och	e-handelsplatser	i	en	uppsamlingscentral.	
Därifrån	sker	antingen	sista	leveransbenet	eller	
ytterligare	uppdelning	genom	regionala	distribu-
tionscentraler.

► Leveranser	kan	också	ske	via	en	återförsäljares	
butik	med	leverans	från	återförsäljarens	distribu-
tionscentral.	Leveranser	sker	till	kunden	antingen	
med	egna	fordon	eller	med	�PL.

► Om	leveransen	sker	till	en	uppsamlingsplats	eller	
till en samling förvaringsboxar, måste kunden 
oftast	resa	till	denna	plats	för	att	hämta	sina	varor	
(operatörerna	kommer	dock	att	försöka	minimera	
detta extra resande).

► Ibland	hämtar	kunden	sina	varor	från	återför-
säljarens	butiker	eller	distribunalen.	Men	det	är	
vanligare	att	leveranser	från	dessa	platser	sker	till	
kunderna	med	hjälp	av	lastfordon.

► Distribution	och	uppsamling	av	varor	behandlas	
mer	i	detalj	i	nästa	sektion.

Slutleverans	
av	e-handel Insamlingspunkt/

Förvaringsboxar Bostad

Butik

Distribunal

Regional	
distributions-

central

Tillverkare

Återförsäljarens	lager
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Att	få	varorna	till	kund

Övervakade leveranssystem

► Övervakade leveranser eller tröskelleveranser 
(där	kunden	kan	ta	emot	leveransen)	är	fortfa-
rande	det	vanligaste	sättet	för	hemleverans

► Livsmedelsleveranser	äger	vanligtvis	rum	under	
en	förutbestämd	dag	och	inom	ett	givet	tidsföns-
ter	eftersom	produkter	kan	bli	sämre	med	tiden.

► I	några	fall	betalar	kunden	direkt	för	leveransen	
–	i	andra	fall	påförs	en	leveranskostnad	endast	
under	ett	visst	totalvärde	på	varorna.

► Leverans	av	stora	objekt	(som	möbler	och	vitva-
ror)	sker	vanligtvis	enligt	en	överenskommen	dag	
och	i	ett	tidsfönster,	eftersom	de	är	dyra	transpor-
ter	som	kräver	en	besättning	på	två	man.

Obevakade	leveranssystem

► Obevakade	leveranser	grundar	sig	på	konceptet	
att	kundens	närvaro	inte	är	nödvändig	när	leve-
ransen	görs.

► Obevakade	leveranser	kan	antingen	ske	till	kun-
dens	bostad	eller	till	en	annan	plats	nära	bosta-
den,	arbetsplatsen	eller	någonstans	där	kunden	
ofta	befinner	sig.

► Små	produkter	som	kan	läggas	i	brevlådor	och	
som	inte	behöver	underskrift	vid	leverans	(s	k	
”proof	of	delivery	–	POD”)	kan	levereras	vare	sig	
kunden	är	hemma	eller	inte.		
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Mottagningsboxar

► Permanent	monterade	på	en	vägg	utanför	kun-
dens	bostad

► Tillträde till boxen sker med elektronisk kod eller 
nyckel

► Kunden	uppmärksammas	på	leveransen	via	mo-
biltelefon	eller	e-post.

► Används	mestadels	för	paket,	men	kan	också	
användas för livsmedel om boxarna har reglerad 
temperatur.	

Leveransboxar

► En pool av boxar, som ägs av återförsäljaren eller 
distributionsföretaget

► Fylls	med	varor	vid	distribunalen

► Vid	kundens	bostad	kopplas	de	tillfälligt	till	bosta-
den	via	ett	låsssytem	i	väggen	

► Tomma boxar eller boxar som innehåller returva-
ror	samlas	upp	av	distributören	antingen	med	en	
särskild	uppsamlingsrunda	eller	som	en	del	av	
nästa	leveranstur.

► Dessa	produkter	brukar	distribueras	till	kunder	via	
befintlig	nationell	posttjänst	och	kurirpost	(både	
nationell	och	internationell).

► Om	POD	behövs	kan	varor	lämnas	till	en	granne	
efter	ett	nytt	leveransförsök.

► Logistikföretag	har	nyligen	utformat	lösningar	som	
minimerar	de	problem	och	den	höga	kostnad	som	
följer	med	missade	övervakade	hemleveranser.

► Obevakade	leveranssystem	vid	kundens	bostad	
omfattar	användning	av:

 - Mottagningsboxar
 - Leveransboxar
	 -	 Kontrollerade	system	för	tillträde	

► Obevakade	leveranssystem	som	inte	ligger	vid	
kundens	bostad	omfattar:	

	 -	 Uppsamlingsplatser
 - En samling förvaringsboxar 
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”DHL	Packstation”,	Tyskland

System	för	kontrollerat	tillträde	

► Distributionsfordonets	förare	förses	med	möj-
ligheter	att	få	tillträde	till	ett	låst	utrymme	för	att	
lämna	varorna.

► En	nyckel	kan	förvaras	i	ett	låst	utrymme,	som	
leverantörerna	kan	få	tillträde	till.

► Föraren	matar	in	en	tillträdeskod	för	att	få	tag	i	
den	nyckel,	som	kan	öppna	leveransplatsen	för	
att	lämna	varor.

Uppsamlingsplatser
											
► Bygger	på	användning	av	andra	plaster	än	kun-

dernas	bostäder	för	varuleverans	

► Platserna	kan	vara	närmaste	postkontor,	en	när-
butik	eller	en	bensinstation

► De	har	ofta	långa	öppettider

► Varor	levereras	av	återförsäljare	eller	dennes	
transportör	till	uppsamlingspunkten

► Kunderna	informeras	om	att	deras	beställning	
finns	för	avhämtning

► Kunder	kan	komma	överens	med	uppsamlings-
punkten	att	varan	skall	levereras	till	deras	bostad

► Uppsamlingsplatser	medför	färre	leveransplatser	
och	ökad	avlämningsfrekvens
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Exempel på uppsamlingspunkt: Kiala

Kiala	erbjuder	en	tjänst	med	en	uppsamlingspunkt	
för	långväga	återförsäljare	eller	e-handelsaffärer	för	
icke-livsmedel i Belgien, Luxemburg, Nederländerna, 
Frankrike	och	i	framtiden	Storbritannien.

► Ett	nätverk	av	uppsamlingspunkter	har	etablerats	
(“Kiala	Points”)	där	kunder	kan	hämta	upp,	betala	
för	och	returnera	sina	paket.

► Transporterna	mellan	återförsäljarnas	lager,	
plockpunkter	och	Kiala	Points	sker	organiserat

► Två	stora	nätverk	drivs:	ett	konsumentorienterat	
och	ett	professionellt	för	tidskritiska	leveranser,	för	
expresskurirer, resebyråanställda, teknisk fältper-
sonal,	etc..

► Kunden	kan	välja	en	punkt	för	att	hämta	upp	leve-
ransen.	När	väl	leveransen	har	skett	till	uppsam-
lingspunkten	meddelas	kunden	via	SMS	eller	via	
telefon	att	varorna	kan	hämtas	upp.

► Lösningen	styr	också	dataflöden	till	och	från	
slutkunder,	direktförsäljningspunkter,	uppsam-
lings-	eller	leveranspunkter	och	kollegor	inom	
transportbranschen.	Användning	av	senaste	
teknik	minskar	kostnader	och	ökar	effektiviteten.

► Systemet	tillåter	också	kunderna	att	spåra	och	
följa	sitt	paket	via	Kialas	hemsida	på	Internet.

Särskilda utrymmen med förvaringsboxar

► Utrymmen för låsta förvaringsboxar skapas  

► Förvaringsboxar liknar uppsamlingspunkter efter-
som	de	inte	är	belägna	på	kundernas	”mark”

► De	finns	i	bostadskvarter,	på	arbetsplatser,	bilpar-
keringar,	järnvägsstationer,	etc.

► Det	vanliga	är	att	kunderna	inte	har	en	särskild	
box. Detta för att användningen skall kunna opti-
meras (boxarna har elektroniska lås med variabla 
koder, så att boxarna kan användas av olika 
kunder	under	olika	dagar).

► De	kan	vara	avdelade	för	ett	distributionsföretag	
eller	användas	av	många

► Kunderna	kan	få	ett	meddelande	om	att	deras	
leverans skett, med boxnummer, plats, och kod.  

► Förvaringsboxar kräver att kunden utför det 
sista benet i leveransen. Men förvaringsboxarna 
placeras	så	att	avvikelse	från	kundens	”normala”	
resväg	blir	så	kort	som	möjligt.
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DHL	Packstation

Exampel på förvaringsboxar: “PackStation”

► ”PackStation”	drivs	av	Deutsche	Post	i	Tyskland.

► Det	erbjuder	konsumenter	och	andra	aktörer	
möjlighet	att	komma	med	paket	7	dagar	i	veckan,	
24	timmar	per	dag.

► Kunderna	får	PIN-kod,	lösenord	till	Internet	och	
CD-ROM	med	en	karta	som	visar	var	”PackSta-
tion”	finns

► Systemet	kan	också	användas	för	returpaket

► En	kund	informeras	om	en	leverans	via	e-post	
och/eller	SMS.

► Paketen	kan	ligga	kvar	upp	till	nio	kalenderdagar

► För	närvarande	används	två	tekniker:
 - Ett statiskt system, som liknar förvaringsboxar  
	 	 på	stationer
 - Maskiner utan boxar och som arbetar med en  
	 	 roterande	skiva.

► De	kan	användas	för	paket	upp	till	en	storlek	om	
60 x 35 x 35 cm.

► De	introducerades	först	i	Tyskland;	Dortmund	och	
Mainz	år	2001.

► I	slutet	av	2005	hade	DHL	infört	mer	än	�00	”ma-
skiner”	i	90	städer	med	över	�00	000	registrerade	
användare.

► Nationell	täckning	planeras	till	slutet	av	2007.

► Stora	bolag	(som	BASF,	Microsoft,	Siemens	
Medical Services och SAP) har förvaringsboxar 
på	sina	områden	för	att	hantera	personliga	paket	
för	anställda.	De	skulle	annars	hanterats	i	företa-
gens	postrum.

Egenskaperna	hos	bevakade	och	olika	obevakade	leveranssystem	visas	i	tabellen.
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Vem täcker in  “last 

mile”?

Kunden närvarande?

Typ av vara?

Missade leveranser

Leveransfönster

Tider när gods kan 

hämtas

Hämttider för kunden

Tid för att lämna

Initial investering

Leveranskostnader

Möjliga driftproblem

Möjlig minskning i last-

fordonsaktivitet jämfört 

med övervakad

 leverans 

Övervakad 

leverans

Transportör

Ja

Allt

Hög

Fasta	

leveranstider

Inte	tillämpligt

Ingen

Lång

Låg

Hög

Många	missade	

leveranser.	Dålig	

användning	av	

fordons-

kapacitet

-

Mottagnings-/

Leveransbox

Transportör

Nej

Paket,	livsmedel	

I	princip	inga

Transportörens	

arbetstider	

Hela	dygnet

Mycket	kort

Kort/	men	tomma	

boxar måste 

samlas	in

Hög/Medel

Låg

Stort antal boxar 

behövs/	Tomma	

boxar måste sam-

las	in	

Någon	minskning

Kontrollerat 

tillträde

Transportör

Nej

Paket,	livsmedel

I	princip	inga

Transportörens	

arbetstider

Hela	dygnet

Mycket	kort

Kort

Medel

Låg

Kunders	bekym-

mer	om	säkerhet.	

Behov	av	

lämplig	leverans-

plats

Någon	minskning

Förvaringbox

Kund

Nej

Paket,	livsmedel

I	princip	inga

Transportörens	

arbetstider

Hela	dygnet

Kort/Lång

Mycket	kort

Medel

Lägst

Kunder	måste	

resa	för	att	

hämta

Störst	minskning

Insamlings-

punkt

Kund

Nej

Paket

I	princip	inga

Öppettider för 

insamling

Öppettider för 

insamling

Kort/Lång

Mycket	kort

Låg/Medel

Lägst

Kunder	måste	

resa	för	att	hämta

Störst	minskning

En	jämförelse	mellan	övervakade	och	obevakade	leveranssystem
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Teknik	och	telematik	för	”last	mile”

Informations-	och	kommunikationsteknik	och	tele-
matiklösningar kan ha ett stort inflytande för att göra 
processerna	med	”last	mile”	effektivare.	Användbar	
utveckling	sker	inom	följande	områden:		

Datorstöd	för	vägval	och	schemaläggning

► System	för	vägval	och	schemaläggning	kan	med-
föra	kortade	restider	på	10	till	15%.

► Kunder	kan	få	bättre	uppskattning	av	leveransti-
der

► Andelen	lyckade	första	leveranser	bör	öka

► Driftskostnader	kan	minskas

GPS-baserade	vägvisnings-	och	naviga-
tionssystem

► Erbjuder	nya	förare	detaljerad	vägvisning	för	
färden	mellan	olika	leveransställen	

► Kompenserar	för	brist	på	lokalkännedom	–	ökar	
hastigheten hos leveranserna och förarens flexibi-
litet	

Trafikinformation i realtid

► Fortfarande	i	sin	begynnelse

► Insamling	och	spridning	av	data	sker.	Målet	är	
att	bättre	kunna	uppdatera	transportplaner	för	att	
maximera fordonsanvändning och framgångar 
med	första	leveransförsöket.	
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RFID		

► Fortfarande	i	ett	tidigt	skede

► Fordon	och	lasteheter	kan	identifieras	och	försök	
pågår	i	Ruhr-området	och	i	Nederländerna

► Uppdateringar	av	transportprocssen	kan	adderas	
till	grundläggande	produktinformation	som	ett	sätt	
att	ge	realtidsinformation	om	försörjningskedjan	
till	kunder	och	operatörer.

► Fortfarande	måste	dock	problem	med	läsarnas	
känslighet,	standardisering	av	information	och	
driftskostnader	lösas.

Trafikinformation i realtid

Riktlinjer	för	lösningar	för	”last	mile”

Stadsleverans	på	en	gågata

Fördelar	och	nackdelar	med	lösningar	för	
”last	mile”

Förväntningarna	från	olika	parter	i	försörjningskedjan	
på	hanteringen	av	”last	mile”	är	utmanande	och	kan	
bli	svåra	att	möta.	Å	ena	sidan	förväntar	sig	kunderna	
lägre	priser,	enklare	hantering	och	ett	större	antal	
produktvarianter.	Å	andra	sidan	vill	försäljarna	redu-
cera	kostnader	och	få	bättre	marknadsföring	av	sina	
produkter.	Fördelning	av	kostnader	för	”last	mile”	har	
stor	inverkan	på	om	helheten	blir	en	framgång.	Tabel-
len	visar	fördelar	och	nackdelar	med	olika	möjligheter	
för	”last	mile”;	distributionskanaler,	transportverksam-
heter,	leverans	till	kunder,	och	användningen	av	IT	
(för	att	planera	tidsfönster	för	övervakade	leveran-
ser).
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För-	och	nackdelar	med	”last	mile”	–	distributionskanal

Distributionskanal

Plockcentral 
(lager/distribution) 

Plockning hos 
återförsäljaren

Fördelar

► Tillförlitlighet	genom	lagertransparens	

► Skalekonomi

► Effektiv	ledning	

► Nästan	inga	fasta	kostnader	(lager-
personal	plockar)

► Lokal	kunskap

► Flexiblare ledning

► Högre servicenivå (t ex för leveransti-
der	och	livsmedel)

Nackdelar 

► Investeringskostnader	i	infrastruktur	och	
bemanning

► Stora	volymer	krävs	för	att	nå	hög	nytt-
jandegrad	av	kapaciteten

► Komplicerat	att	samtidigt	driva	butik	och	
plocka	

► Långsam	plockning

► Risk	för	lagerbrist

► Kan	ge	negativa	effekter	för	kunder	i	
butiken

Transportverksamhet

Sändaren använder 
egna fordon 

Sändaren använder 
3PL för leveranser

Fördelar

► Fullständig	kontroll	över	transport-
kedjan,	som	vid	temperaturkänslig	
transport

► Kan	erbjuda	tjänster	som	ger	med-
värde

► Flexiblare schemaläggning 
	
► Viktigt	för	ryktet;	föraren	represente-

rar	bolaget	

► Inga	fasta	kostnader

► Bättre	planering	på	en	rörlig	marknad

► Förbättrad	användning	av	fordonen	

Nackdelar 

► Högre	kostnader

► Svårigheter	att	uppnå	god	användning	
av	fordonen

► Egna	lösningar	för	att	styra	fordonsflot-
tan	krävs

► Mindre flexibilitet och styrning för åter-
försäljaren

► Förlust	av	direktkontakt	med	mottaga-
ren

För-	och	nackdelar	med	”last	mile”	–	transportverksamhet
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Leveranspunkt

Övervakade 
hemleveranser

System med mottag-
nings- och leverans-
boxar med tillträdes-
kontroll vid kundens 
bostad 

Förvaringsboxar/ 
närbutik

Fördelar

► Hög	nivå	på	kundservicve

► Direktkontakt	med	kund	

► Färre	misslyckade	leveranser	(förde-
lar	för	kund	och	leverantör)

► Mer	kontroll	över	planering,	vägval	
och	schemaläggning	av	turer

► Lägre	driftskostnader	än	vid	beva-
kade	leveranser

► Samlastning	av	order

► Avhämtning	när	som	helst	efter	leve-
rans

Nackdelar 

► Kunden	måste	vara	hemma

► Kostnader	för	ny	leverans	om	första	
leveransen	misslyckas

► Kvalificerade	förare	med	god	lokalkän-
nedom	behövs

► Kan	innebära	högre	driftskostnader	då	
mindre	fordon	används	jämfört	med	
obevakade	leveranser

► Kostnaden för system med boxar/till-
träde

► Svårt	att	samordna	när	varor	kommer	
från	flera	bolag

► Leveransboxar måste samlas in

► Begränsat utrymme för boxar/enheter

► Kostnader	för	infrastruktur

► Kunderna	måste	resa	också	för	att	
hämta	varorna

► Risk	för	att	kunden	inte	accepterar	leve-
ransen

► Möjligen	skapas	lokal	trafik	

För-	och	nackdelar	med	”last	mile”	–		leveranspunkt
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Informationsflöde

Telefon/text/e-post 
för att kommuni-
cera med kunden vid 
övervakade hemleve-
ranser

Text/e-post för att 
kommunicera med 
kunden för leveran-
ser till förvarings-
boxar och uppsam-
lingspunkter

Fördelar

► Försäkran	om	att	kunden	är	hemma

► Tillförlitligare	tjänster

► Färre	misslyckade	leveranser

► Hög	nivå	på	kundservice

► Ta	med	kunden	i	planeringen	

► Kunden	hämtar	varorna	snabbare	
och	frigör	utrymme	

► Tillförlitligare	tjänst

► Kunden	uppmanas	att	använda	tjäns-
ten

► Ta	med	kunden	i	planeringen	

► Direkt	kundkontakt	

Nackdelar 

► Mindre flexibilitet när leveranser sche-
maläggs

► Större	planeringsinsatsser

► Större	insatser	för	planering

► Hinder	för	kunder	som	inte	är	vana	vid	
ny	teknik

För- och nackdelar med ”last mile” – informationsflöde
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Inverkan	av	lösningar	för	”last	mile”	på	stadens	
transporter

Trafik i staden

Lösningar	för	”last	mile”	kan	leda	till	en	minskning	
av	totala	antalet	resor	och	fordonskilometer	(med	
hänsyn	till	både	resor	med	lastfordon	och	kund-
resor).	I	en	studie	om	livsmedelshandel	i	Storbri-
tannien,	beräknades	att	om	10-20%	av	antalet	
kunder	skulle	använda	”hemmahandel”	skulle:	

	 -		 En	övergång	från	bilresor	till	Skåpbilsle-
	 	 veranser	med	flera	stopp	skulle	kunna	leda	till		

	 en	minskning	med	7-1�%	i	antalet	fordonsre-	
	 sor.	

	 -	 Åstadkomma	stor	minskning	i	antalet	fordons-	
	 kilometer	för	gods	som	transporteras	till	hem-	
	 mahandelns	kunder						

Varje	minskad	fordonsaktivitet	är	beroende	av:

	 -	 Effektiviteten	i	distibutionssystemet

	 -	 Om	kunder	istället	utför	andra	fordonsresor		
	 som	inte	har	med	shopping	att	göra	

►

►

► Den	tid	som	kunder	sparar	genom	hemleveranser	
kan frigöra tid för flera resor under fritiden

► Hemleveranser	kan	öka	aktiviteter	med	lastfordon	
i	bostadsområden	med	en	negativ	inverkan	på	
miljön	som	följd.

► Många	bolag	kan	betjäna	samma	leveranspunkt/
kund	genom	att	använda	sina	egna	fordon

► Leverans	av	tunga	objekt	–	som	körs	ut	med	
tyngre	fordon	och	som	måste	komma	nära	slutlig	
leveranspunkt	–	kan	förvärra	problemet

► Användningen av platser med förvaringsboxar för 
uppsamling	kan	också	öka	antalet	bilresor	om	de	
ligger	dåligt	till	i	förhållande	till	kunderna.

Livsmedelsinköp	innebär	ofta	en	särskild	bilresa	
och	dessa	kan	minskas	kraftigt	med	hjälp	av	nya	
inköpskanaler	och	hemleveranser.	När	det	gäller	
andra inköpsresor som kombinerar besök i flera 
butiker,	andra		aktiviteter	som	att	äta	ute	eller	
besöka	vänner	kommer	antalet	bilresor	inte	att	
kunna	minska	så	mycket.	

►
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Stadsplanering	och	regler	för	”last	mile”

Stadsplanering	

► Inköp	på	distans	kan	skapa	ett	dilemma	för	stads-
planerare

► De	kan	ha	en	betydande	effekt	på	livskraften	hos	
många existerande butiker

► Nya	plockningscentraler,	distribunaler,	uppsam-
lingspunkter, och samlingar av förvaringsboxar 
kan	behövas	i	eller	på	gränsen	till	stadsområdet.	
Då multikanalförsäljning växer kan också antalet 
lager	och	butiker	öka.

► Nuvarande	rekommendationer	för	planering	inom	
EU-länderna	fokuserar	på	att	minska	anta-
let bilresor och att existerande stadsområden 
skall	utvecklas,	men	det	finns	få	strategier	som	
behandlar	effekten	av	nya	säljkanaler	och	av	
hemleveanser.

Lagstiftning	

► Lagstiftning	om	produkter,	fordonshantering	och	
markanvändning/stadsplanering	kan	alla	ha	en	
inverkan	på	lösningar	för	”last	mile”	

► Exempel på lagstiftning om produkter som påver-
kar	lösningar	för	”last	mile”	är:		

-		 Regler	om	livsmedelshygien	och	temperatur-	
	 krav	

-	 Regler	för	farligt	gods			

Lagstiftning	om	fordonsanvändning	kan	påverka:		

	 -	 Tiden	när	leveranser	kan	ske	(fordonstillträde		
	 	 till	gator	och	föreskrifter	för	lossning/lastning)	

	 -	 Tider	när	kunder	får	besöka	uppsamlingspunk-	
	 	 ter	för	att	hämta	sina	varor	

	 -	 Storlek	och/eller	vikt	hos	de	fordon	som	an-	
	 	 vänds	för	hemleveranser

Lagstiftning	för	markanvändning	och	stadsplane-
ring	kan	påverka:		

-	 Antal	och	plats	för	hemleveransetableringar,		
 uppsamlingsplatser och förvaringsboxar. 

	
	 -	 Tiden	under	vilken	fordon	för	hemleveranser		
	 	 kan	användas	

	 -	 Planerare	kan	också	besluta	om	en	roll	för		
	 	 stadens	myndigheter	vid	utveckling	och	drift		
	 	 av	sådana	anläggningar	eller	om	de	skall		
  drivas av ett eller flera företag.

►

►

Transport	av	farligt	gods	
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Framgångsfaktorer	för	lösningar	med	”last	
mile”	är:	

► Många	företag	med	en	framgångsrik	affär	”online”
		 har	redan	haft	en	traditionell	affärsmodell	till	

vilken	de	lagt	till	en	”online”-verksamhet.

► Många	nya	e-handelsföretag	som	utvecklades	
med	en	”big	bang”	har	misslyckats	fullständigt

► Inom	varje	EU-land	finns	endast	ett	fåtal	domine-
rande	aktörer	på	marknaden	som	har	nödvändig	
kunskap och expertis för att utveckla lösningar för 
”last	mile”.

► Strukturella	investeringar	måste	göras	försiktigt	
när	prognoser	om	efterfrågan	är	svåra	att	ge.

► Att erbjuda en snabb, tillförlitlig och flexibel tjänst 
till	rimligt	pris	är	nyckeln	till	framgång	för	en	trans-
aktion	”online”	eller	på	distans.

► Användning	av	ett	nätverk	för	paketleveranser	har	
varit	framgångsrikt	för	några	transportörer

► Uppsamlingspunkter och förvaringsboxar är bäst 
för	standardpaket,	dock	ej	för	livsmedel.

► Att	fokusera	på	kundernas	behov	i	varje	enskilt	
land	är	viktigt

Faktorer	för	framgång	och	misslyckande	

Faktorer	för	misslyckanden	är:

► Oförmåga	att	åstadkomma	en	acceptabel	avkast-
ning	på	investeringen	(ROI)

► Inkorrekta	prognoser	om	efterfrågan

► Otillräcklig	nivå	på	godsgenomströmning

► Många	obevakade	leveranslösningar	var	före	sin	
tid	eller	var	för	dyra

Frågor	som	gäller	små	paket

För	att	förbättra	kundservice	och/eller	minska	
driftskostnader,	kan	en	misslyckad	första	leverans	
undvikas	genom	att:	

	 -	 Introducera	förbestämda	leveranstider	när		
	 	 kunderna	så	kräver
 - Öka användningen av obevakade lösningar
	 -	 Kritiskt	granska	löften	om	leveranshastig-	
	 	 het	för	att	öka	fordonsutnyttjande	och	tillför-	
	 	 litlighet	i	leveransen	

Företag	med	paketleveranser	borde	arbeta	
tillsammans	för	att	identifiera	möjligheterna	att	
förbättra	utnyttjandet	av	fordon	och	minska	ef-
fekterna	på	trafik	och	miljö.	

►

►
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Specifika frågor för livsmedel

► Övervakade hemleveranser kommer att dominera 
tills	tekniken	kan	tillåta	en	större	användning	av	
obevakade	leveranssystem	för	livsmedel

► Återförsäljare	måste	överväga	om	de	kan	arbeta	
tillsammans	för	att	använda	delade	eller	gemen-
samma	leveranser	för	att	minska	kostnader

► Valet	mellan	att	slutföra	leveransen	i	butiken	eller	
i	särskida	centraler	för	slutleverans

► För	att	erbjuda	tjänster	till	låg	kostnad	måste	
återförsäljare	försöka	minska	genomströmningen	
under	rusningstid	genom	en	innovativ	prissättning	
på	tjänsten,	dela	verksamheten	med	andra	och	
använda	tekniskt	acceptabla	obevakade	leverans-
system.	

Specifika frågor för tunga objekt

► Införande	av	delade	slutleveranser	och	verksam-
heter	med	hemleveranser

► Introduktion	av	kortare	och	regelbundna	tidsföns-
ter	för	leverans

► Förbättrad	kommunikation	med	kunden	i	realtid

► Förbättrad	utformning	av	fordon	för	leveranser	i	
bostadsområden

► Träning	av	leveranspersonal	för	att	de	skall	visa	
hög	standard	i	sitt	uppträdande
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1.   Definitioner av distribunaler (UCC)

2.   Klassificering av distribunaler

�.			Effekter	av	distribunaler

4.			Fördelar	och	nackdelar	med	distribuna-
ler

5.			Frågor	om	planering	av	distribunaler

	 Deltagande	av	intressenter
	 Platsen
	 Ledningsstruktur
	 Hanterade	produkter
	 Drift	av	en	distribunal
	 Finansiering
	 Kriterier	för	framgång

�.			Riktlinjer	för	distribunaler

7.			Checklista	för	distribunaler	(UCC)

►
►
►
►
►
►
►

DEL	III	:	Distribunaler	
(UCC	–	Urban	Consolidation	Centres)	
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Hammarby	Sjöstad	LogistikCenter,	Sverige

Många	känner	inte	till	den	nytta	som	en	noggrant	
förberedd	och	realiserad	distribunal	(UCC)	kan	ge.	
Återförsäljare	och	logistikföretag	tror	ofta	att	distri-
bunaler	kommer	att	öka	deras	kostnader	och	minska	
deras	kontroll	över	försörjningskedjan.	Fastän	mycket	
av	tänkandet	runt	distribunaler	fokuserar	på	aktivite-
ter hos återförsäljare, finns också en potential inom 
andra	sektorer	som	byggnation,	kontor,	hotell	och	
restaurang.	

► En	distribunal	erbjuder	godstransportföretag	
möjligheten	att	leverera	varor	avsedda	för	ett	
stadsområde	till	en	särskild	central	för	slutleve-
ranser	istället	för	att	själva	behöva	utföra	leverans	
till	slutkund	i	en	upptagen	del	av	staden.

► En	distribunal	har	potential	att	förbättra	tillförlitlig-
het	vid	leverans	och	att	förbättra	användningen	av	
lastfordon

► Dessutom	är	det	möjligt	att	använda	en	särskild	
miljövänlig	fordonsflotta	för	slutleveransen	från	
distribunal	till	kund.

► Givet	miljöegenskaperna	hos	sådana	fordon	vad	
gäller	emissioner,	buller,	mm,	kan	det	vara	möjligt	
att	tillåta	tillträde	att	genomföra	leveranser	i	stads-
områden	vid	tidpunkter	när	fordon	i	vanliga	fall	
inte	är	tillåtna	(inklusive	under	natten).

► En	distribunal	kan	användas	som	medel	för	att	nå	
ekonomiska	mål	samt	trafik-,	och	miljömål.	Åter-
försäljarnas	produkter	och	annat	som	byggnads-
material	kan	levereras	via	en	distribunal.

Erfarenheterna	från	offentligt	ledda	distribunaler	har	
i de flesta fall ur ett kommersiellt perspektiv varit 
negativa.	Många	har	därför	stängts	på	grund	av	låg	
genomströmning av gods, ständiga krav på finansiellt 
stöd	från	stadens	eller	regionens	myndigheter	och	ett	
missnöje	med	servicenivån.	Sedan	2000	leds	(och	
drivs) de flesta försöken av kommersiella företag 
(som BAA vid Heathrow-flygplatsen och ansvariga 
för	köpcentra),	som	har	upptäckt	nyttan	med	att	styra	
sina	logistikaktiviteter.	Lösningar	i	Storbritannien	
drivs	ofta	av	enskilda,	större	logistikföretag.

De finansiella lösningarna varierar:	

► Några	är	beroende	av	offentliga	medel	från	poli-
tiker på central, regional eller lokal nivå (t ex La 
Rochelle,	Amsterdam	and	Monaco).

► Några	har	finansierats	genom	EU-projekt	(som	La	
Rochelle,	Nürnberg	and	Bristol).

► Andra	är	delvis	eller	helt	finansierade	av	cen-
tralens	operatörer,	varumottagarna	eller	av	de	
logistikföretag	som	levererar	till	distribunalen.
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Definitioner av distribunaler (UCC)

1.			Termen	Urban	Consolidation	Centre	(UCC)	–	
distribunaler	–	har	många	olika	betydelser

2.			Skilda	terminologier	har	används	över	tid	och	i	
olika	länder		

3.   Definitionerna är ofta vaga och mångtydiga

4.			Beskrivningarna	som	används	omfattar:

Allmänna	distributionsplatser	
Centrala	punkter	för	sortering	av	gods		
Omlastningscentraler	i	staden	
Användargemensam	plats	för	omlastning	
Fraktplattformar	
Samverkande	leveranssystem	
Samlastningscentraler	(ibland	specifika	för	
varor	och	byggnadsmaterial)	
Distributionscentraler	i	staden	
Lösningar	för	citylogistik	
Logistrikcentrum	
Platser	för	hämtning/lämning	
Logistiskt	stödcentrum	
Fraktby	

	5.			Det	är	ofta	svårt	att	dra	en	gräns	mellam	en	distri-
	bunal	(UCC)	och	liknande	lösningar,	som:	

 Centraler för expresspaket 
	 Uppsamlingspunkter	för	hemleveranser
	 Intermodala	terminaler		
	 Distributionscentraler	för	återförsäljare		
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

�.			Konceptet	har	fokuserat	på:

Gemensamma	(användarägda)	verksamheter		
► Att	dela	upp	laster
► Omlastning	från	större	till	mindre	fordon

7.			I	dag	kan	en	distribunal	(UCC)	bäst	beskrivas	
som:

	 “En	logistikanläggning	som	ligger	relativt	nära		
 det geografiska område som skall betjänas (det 
	 kan	vara	ett	stadscentrum,	en	hel	stad	eller	en	
 specifik plats som ett köpcentrum). Till denna le-
	 vererar	många	logistikföretag	varor	som	har	
	 slutdestination	inom	området,	till	vilket	samlas-	
	 tade	leveranser	sker.	En	stor	mängd	värdeska-	
	 pande	logistik-	och	handelstjänster	kan	också		
	 erbjudas.”

►
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Klassificering av distribunaler

Tre kategorier av distribunaler kan identifieras:

Distribunal	för	ett	område	–	betjänar	en	stad	

► Exempel är logistiklösningar för många tyska stä-
ders,	för	La	Rochelle	i	Frankrike,	Monaco,	Genua	
och	Bristol.

► Det	geografiska	område	som	betjänas	kan	variera	
från ett område med återförsäljare (t.ex. Broad-
mead i Bristol), ett stadscentrum (t.ex. La Petite 
Reine i Paris) till en hel stad (t.ex. Monaco).

► Antalet	företag	som	driver	verksamheten	kan	va-
riera från ett enskilt företag (t.ex. La Rochelle och 
Monaco)	till	flera	företag	(logistikverksamheten	i	
tyska	städer)

Distribunal	för	ett	enskilt	område	med	en
ägare

Vanligtvis	gäller:	

► De	har	byggts	som	en	del	av	eller	för	att	betjäna	
en	enskild	verksamhet

► Ägaren	kan	kräva	att	hyresgäster	använder	tjäns-
ten

► Lossningsplatsen	är	vanligtvis	inte	på	gatan	och	
kan	nås	via	en	särskild	väg.

► De	kan	vara	självfinansierade	via	hyror	eller	han-
teringsavgifter

► Exempel finns vid flygplatser och köpcentra (t.ex. 
Heathrows	UCC	för	återförsäljare	och	Mea-
dowhall	köpcentrum).



��

Ett exempel på distribunal (UCC) i Bristol, Storbritannien

Distribunaler	för	speciella	projekt

Vanligtvis	gäller:	

► Inte	till	för	återförsäljare	(men	för	byggnadsmate-
rial	till	Heathrow	eller	i	Stockholm)

► För	att	betjäna	en	enskild	anläggning

► För	en	bestämd	tidsperiod

Varje	slags	distribunal	kan	erbjuda	samlastnings-
tjänster	men	också	ett	brett	utbud	av	värdeskapande	
tjänster	som	omfattar:	

► Lagringsmöjligheter

► Ettikettering	och	prismärkning

► Returvaror

► Tjänster	för	avfallshantering

► En	gemensam	uppsamlings-	och	leveranspunkt	

► Aktiviteter	för	hemleverans

Exempel på olika typer av ddistribunaler finns i föl-
jande	tabeller.
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Exempel: Broadmead, Bristol, Storbritannien

Aktuell status (2007):

Mål:

Starttidpunkt:

Beskrivning:

Involverade aktörer:

Frivilligt/Obligatoriskt:

Användare: 

Resultat:

Utökade	försök

Nytta	med	samlastning	för	leverantörer;	nytta	för	återförsäljare	(förbättrad	försörj-
ningskedja	och	möjlighet	till	värdeskapande	tjänster);	nytta	för	samhället	(minskad	
trängsel,	förbättrad	luftkvalitet	och	förbättrad	avfallsåtervinning).

2004

Leveranser	från	distribunalen	sker	till	återförsäljare	i	Broadmeads	butiksområde	i	
Bristols centrum. Lämpliga ”kunder” för försöket identifierades som “medelstora, 
icke ömtåliga varor, icke varor av högt värde”. Distribunalen finns nära ett strategiskt 
vägnätverk	(M4	och	M�2);	en	yta	på	4�5	m2;	25	minuters	restid	till	Broadmead.	
Leveranser	görs	med	en	lastbil	på	7.5t	och	en	på	17t	med	Euro	III	standardmotorer.	
Värdeskapande	tjänster	erbjuds.	

Bristol	City	Council,	The	Broadmead	Board,	The	Galleries	Shopping	Centre,	Busi-
ness West (tidigare Chamber of Commerce), Exel. EU-finansiering genom Vivaldi-
projektet	(en	del	av	CIVITAS).	

Frivilligt

För	närvarande	51	återförsäljare	i	Broadmeads	butiksdistrikt	från	större	butiker	på	
huvudgatan till små oberoende butiker varav en stor andel finns inom klädes- och 
modesektorn.	

Antal	varuburar	som	passerade	genom	centralen	steg	från	101	i	maj	2004	till	401	
i	december	2004.	Fordonsrörelserna	in	till	Bristols	centrum	för	återförsäljarna	i	försö-
ket	minskade	med	�8%.	Fram	till	oktober	2005	-	42,772	fordonskm	totalt;	utsläpp	har	
minskat med 5.29t CO2; 840g of NOx och 11,374g PM10. 

Distribunal	för	ett	område	–	betjänar	en	stad

Distribunal	i	La	Rochelle,	Frankrike
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Exempel: La Petite Reine, Paris, France

Aktuell status (2007):

Mål:

Starttidpunkt:

Beskrivning:

Involverade aktörer:

Frivilligt/Obligatoriskt:

Användare: 

Resultat:

Ursprungligen	försöksverksamhet	–	nu	permanent	

Målet	har	varit	att	testa	ett	alternativ	till	motordrivna	fordon	för	den	sista	delen	av	
varuleveransen	och	minska	effekterna	av	godstransporter	i	staden

200�

Två slags trehjuliga cyklar med elmotorstöd har använts under experimentet: trehju-
lig	cykel	(med	lastytan	bakom	cyklisten)	och	en	“framlastare”	(med	lastytan	framför	
cyklisten). Trehjulingarna kan lasta max 100kg, med en maxvolym på 450 liter (fram-
lastaren) och en maxfart på 20 km/tim. I försöket betjänade La Petite Reine först de 
fyra	centrala	stadsdelarna	(arrondissements).	Området	har	sedan	utökats	till	hela	
staden	Paris.	Tre	leveranstjänster	har	testats	i	La	Petite	Reine:	

Ad	hoc	leveranser	från	företag	till	kundernas	bostäder
Förare	och	cykel	enbart	avsedda	för	ett	företags	leveranser	till	kunder	(enbart	
affärsbaserade	tjänster)	
Samlastning	och	slutleverans	av	varor	som	kommer	in	till	Paris	(och	använder	en	
distribunal	som	är	belägen	i	centrum	av	Paris	och	som	erbjuds	av	staden	Paris	
till	en	låg	hyreskostnad).	

Produkter avsedda för la Petit Reine har under experimentet omfattat: livsmedel, 
blommor,	icke-livsmedel	(inklusive	paket),	utrustning	och	reservdelar.	
Under de 24 månaderna sedan experimentets start har antalet trehjulingar ökat från 
7	till	19.

Staden Paris har stött företaget La Petite Reine under experimentet genom att an-
vända leveranser med trehjulingar sedan maj 2003. Experimentet har också fått stöd 
från	ADEME	(Agence	De	l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Énergie	/	en	fransk	
myndighet  för miljöstyrning) med finansiellt stöd på 50% av pilotstudie och utvärde-
ring	(med	rapport)	samt	med	15%	för	investering	i	trehjulingar.

Frivilligt

Större	paketleverantörer,	transportoperatörer,	återförsäljare,	andra	Parisbaserade	
företag.

Användningen	av	leveranstjänster	har	ökat	under	försöket.	Antalet	resor	under	den	
24:e	månaden	(14	��1)	är	18	gånger	högre	än	under	månad	1	(79�).	Pakettranspor-
ter	har	under	försökets	gång	blivit	den	viktigaste	typen	av	godstransport.	De	har	ökat	
från 51% av all transport i början av experimentet till 97% efter 2 år. 156 248 for-
donskm	med	dieselfordon	har	undvikits	som	en	följd	av	försöket.	Detta	har	minskat	
energiförbrukningen	med	4�,�	TOE	(ton	oljeekvivalenter)	och	minskat	utsläppen	
med 112 ton CO2, 1,43 ton of CO, och 280 kg NOx.

►

►

►



��

Exempel: Heathrow Airport Retail UCC, London, Storbritannien

Aktuell status (2007):

Mål:

Starttidpunkt:

Beskrivning: :

Involverade aktörer:

Frivilligt/Obligatoriskt

Användare:

Resultat:

I	drift

 Att minska trängsel inom flygplatsen; att minska antalet fordonsrörelser; säkerhet; 
miljöförbättringar;	minskade	hanteringskostnader;		förbättra	leveranser	till	butiker;	
förbättra	avfallshantering

Började	år	2000	som	försök,	5-årskontrakt	skrevs	år	2001	–	fortfarande	i	kraft

En	tjänst	för	alla	butiker	vid	terminalerna	1,	2,	�	och	4.		Alla	leveranser	(utom	
tidningar	och	högvärda/högt	försäkrade	produkter)	förs	till	en	samlastningscentral	
utanför flygplatsen där inleveranser säkerhetskontrolleras och sorteras efter leve-
ransadress	till	förseglade	varuburar	och	sedan	levereras	enligt	ett	visst	tidsschema.	
Lågvärdesprodukter	som	läskedrycker,	mm	levereras	på	pallar.	Tjänsten	omfattar	
leverans	till	enskilda	områden	av	ett	leveransteam	som	placerats	inom	varje	terminal	
för	återtagning	av	emballage	och	avfall		Ett	lagerutrymme	på	2,�20	m2	(varav	�25	
m2	kylrum),	1500	varuburar,	5	fordon,	�8	anställda	för	drift	och	administration	och	�	i	
ledningsfunktioner.	24	timmar	/	7	dagar	drift.	�	bakstyrda	ledade	fordon	för	stadstra-
fik, och 3 med stel kropp. 

Ett	partnerskap	mellan	BAA	(British	Airports	Authority)	som	värd	och	ett	logistikföre-
tag (Exel). 

Ursprungligen	frivilligt.	Obligatoriskt	för	alla	återförsäljare	i	terminalerna	sedan	2004.	

Alla	återförsäljare	med	lokaler	inom	de	4	terminalerna.	Den	1	november	utökades	
verksamheten	med	kyl-	och	frysanläggningar	för	att	täcka	alla	temperaturområden	
och	kunna	ta	med	catering	i	kundbasen.

Centralen	tog	emot	20	000	fordonsleveranser	under	2004;	detta	innebar	att	45	000	
butiksleveranser	utfördes	med	hjälp	av	5	000	fordonsresor.	190	av	240	butiker	an-
vänder	centralen.	En	minskning	av	antalet	fordonsresor	på	ca	70%	har	nåtts	för	de	
varor	som	går	genom	centralen.	Detta	innebar	en	minskning	av	antalet	fordonskm	
med	87	000	under	200�	och	144	000	under	2004.	Minskningen	av	emissioner	har	
också	blivit	större	när	genomströmningen	har	ökat,	med	1	200	kg	per	vecka	för	CO2	
under	200�	och	�	100	per	vecka	under	2004.	

Distribunal	för	ett	enskilt	område	
med	en	ägare	
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Exempel: Hammarby, Sverige

Aktuell status (2007):

Mål:

Starttidpunkt:

Beskrivning:

Involverade aktörer:

Frivilligt/Obligatoriskt:

Användare:

Resultat:

I	drift	

Att minimera effekterna för de först inflyttade hyresgästerna till det största (totalt 
byggs	8	000	nya	lägenheter)	pågående	stadsutvecklingsprojektet	i	Sverige.	Skall	
åstadkommas	i	huvudsak	genom	att	eliminera	okoordinerade	leveransfordon	som	
kör	runt	i	området	för	att	leta	efter	sin	leveransplats.	Leveranser	till	byggplatsen	är	
svåra	på	grund	av	dess	läge.

Våren	2001	och	skall	vara	kvar	under	hela	byggtiden	(fram	till	2010).	

Leveranser	av	byggmaterial	leds	till	omlastningscentralen	där	de	får	en	etikett	och	
lagras kortsiktigt innan leveransen sker enligt JIT-principen. Den ideala maximala 
lagringstiden	är	5	dagar.	Leveranser	sker	på	ett	samlastat	sätt	i	arbetspaket	enligt	
begäran	från	kontrakterade	inköpare.	Vissa	bulkvaror	som	betong	och	stål	körs	inte	
via	samlastningscentralen,	men	dessa	leveranser	koordineras	via	ett	Internetbase-
rat	planeringssystem	för	att	undvika	leveranskrockar.	Distribunalen	är	belägen	vid	
infarten	till	byggnadsplatsen.	Den	består	av:	

10	personer	-	arbetar	på	distribunalen	(kontor	och	lagerutrymmen	på	8	000	m2)
8	lastfordon	(EuroIV	standard)	används	för	leveranser	inom	byggplatsen
En	hemsida	och	ett	övervakningssystem	

Distribunalen	drivs	på	entreprenad.	Entreprenören	är	ansvarig	för	verksamheten,	t	
ex inköp och drift av fordonsflotta, anställning av förare och annan personal, ledning 
av	lager-	och	kontorsarbete	samt	ett	Inernetbaserat	övervakningssystem.

Alla	entreprenörer	vid	byggplatsen	(10),	investerare	(för	utvecklingen),	Stockholms	
Stad.	

Obligatoriskt	utom	för	visst	material

Alla	entreprenörer	på	byggplatsen.

Det	har	uppskattas	att	för	varje	lastbil	som	levererar	i	detta	system	skulle	det	ha	be-
hövts	4-5	utan	användning	av	distribunalen.	700	ton	levereras	per	dag;	i	medeltal	1,5	
ton	per	leverans;	med	en	leverans	var	�0:e	sekund.	Minskningen	i	energianvändning	
och	i	utsläpp	kommer	att	beräknas	som	en	del	av	utvärderingsarbetet.

►

►

►

Distribunal	för	speciella	projekt
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Effekter	på	transportverksamhet

1.			Betydande	transportnytta	kan	åstadkommas		
	 genom	introduktion	av	distribunaler	beroende	på
		 hur	upplägget	ser	ut	och	på	hur	många	som	an-	
	 vänder	tjänsten

2.			Dessa	kan	omfatta:	

Minskning	av	antalet	fordonsresor
Minskning	av	antalet	fordonskilometer
Bättre	utnyttjande	av	fordon	och	förare	för	
leveranser	till	distribunalen	genom
Snabbare	fordonscykler	
Möjlig	minskning	av	antalet	lossningar
Bättre	lastnings-	och	lossningsmöjligheter
Förmågan	att	separera	viktiga	rörelser	från	
lokala	leveranser
Förenkla	användning	av	alternativa	transport-
slag och fordonstyper (t.ex. för viktiga rörelser 
och	för	eldrivna	fordon)

►

►

►

►

►

►

►

►

Effekter	av	distribunaler

Förbättringar	i	hur	volym/vikt	tillämpas	i	fordon
Minskade	enhetskostnader	för	transporter	i	det	
sista	leveranssteget
Färre	fordon	behövs	inom	området	som	betjä-
nas	av	distribunalen
Tillfällen	till	förtjänster	genom	returlaster

3.   Det finns relativt få försök att kvantifiera verkliga  
	 transporteffekter

4.			Flera	studier	har	hävdat	att	antalet	fordonsresor		
	 och/eller	fordonskilometer	har	minskat	med	�0		
 till 80% för de flöden som använder en distribunal,  
	 men	en	låg	användning	har	resulterat	i	mycket		
	 små	minskningar	i	den	övergripande	transportak-	
	 tiviteten.

►

►

►

►
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Effekter	på	andra	aktiviteter	inom	försörj-
ningskedjan

1.		En	distribunal	kan	få	effekter	på	andra	aktiviteter		
	 inom	försörjningskedjan	enligt	följande

2.		Lagerhållning

► I	förhållande	till	kapacitet	och	tillgänglighet	av		
	 nödvändiga	lagerytrymmen

► I	allmänhet	utformade	för	att	fungera	kortsik-	
	 tigt

► Fungerar	som	en	lagerbuffert	för	att:
	 -		 Förbättra	produkttillgänglighet
	 -		 Förbättra	kundservice

Kan	möjliggöra	lagerinventering	kopplat	till		
	 system	i	butikerna
 - Öka synligheten inom försörjningskedjan
	 -	 Förbättra	produkternas	tillgänglighet
	 -	 Förbättra	servicenivån
	 -	 Minska	lagerförluster

�.		Produktkvalitet	och	kvantitetskontroll

►

4.		Förbereda	varor	för	försäljning	

► Avlägsna	förpackningar

► Förbereda	produkterna	för	butiksgolvet

► Prismärkning/Etikettering

5.			Återlämning	och	återanvändning	av	produkter,	
avfall	och	förpackningar

► Som	resultat	kan	lager	och	mottagningsytor	
	 hos	mottagaren	frigöras	för	mera	produktiva	
	 eller	vinstgivande	aktiviteter

► Flexiblare och tillförlitligare leveranser av 
	 färre	samlastade	laster	kan	resultera	i:
	 -	 Förbättrad	tillgänglighet	för	produkter	
	 	 eller	komponenter
	 -	 Förbättrade	försäljningsnivåer
	 -	 Förbättrad	produktivitet	i	butiken

�.			Distribunalen	kan	erbjuda	en	potential	för	att		
	 	förbättra	styrningen	av	försörjningskedjan	som		
	 	kan	minska	kostnader	och	förbättra	servicenivån
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Distribunaler	och	ekonomiska,	sociala	ef-
fekter	samt	miljöeffekter

Distribunaler	kan	hjälpa	till	med	att:	

► Minska	antalet	olämpliga	lastfordon	och	eventuellt	
det	totala	antalet	fordon	som	kör	i	ett	stadsom-
råde	

► Minska	fordonsrörelser	och	färdad	distans	genom	
att	förbättra	lastfaktorn	och	minska	tomkörning

► Minska	kostnad	per	transporterad	enhet

► Förbättra	användning	av	förarna

► Erbjuda	en	möjlighet	att	använda	miljöfordon	på	
det	sista	benet	i	försörjningskedjan

► Minska	antalet	leveranser	till	platser	i	stadens	
centrum

► Minska	bränsleförbrukning,	emissioner	och	buller.

► Göra	området	mer	anpassat	för	fotgängare	

Dessa	möjliga	fördelar	måste	vägas	mot	möjliga	
kostnadsökningar	som	följer	med	driften	av	en	distri-
bunal.

	

Godstransport	”last	mile”	



71

Fördelar	och	nackdelar	med	distribunaler

Fördelar	

► Fördelar	för	miljö	och	samhälle	genom	effektivare	
och	mindre	påträngande	transporter

► Bättre	planering	av	och	genomförande	av	logistik-
verksamhet

► Möjlighet	att	introducera	nya	informationssystem

► Bättre	inventariekontroll,	produkttillgänglighet	och	
kundservice

► Möjliggöra	ett	byte	från	push-	till	pull-logistik	
genom	bättre	styrning	och	synlighet	inom	försörj-
ningskedjan

► En	potential	att	kunna	kopplas	till	bredare	strateg-
tiska	initiativ	inom	policy	och	regelverk

► Teoretiska	kostnadsminskningar	genom	att	kon-
traktera	”last	mile”	

► PR-fördelar	för	deltagarna

► En	potential	för	att	möjliggöra	en	bättre	använd-
ning	av	resurser	vid	leveranspunkterna

► Speciella	transportfördelar

► Möjlighet	att	utföra	värdeskapande	aktiviteter

Nackdelar	

► Möjligen	höga	startkostnader	(särskilt	med	höga	
markpriser	i	stadsområden)

► Driften av verksamheten blir komplex genom olika 
krav	på	lagring	och	hantering	som	ställs	utifrån	en	
varierad	produktkarta

► En	möjlig	kostnad	(och	tidsåtgång)	uppstår	genom	
att	försörjningskedjan	utökas	med	ytterligare	en	
punkt

► Introduktion	av	ytterligare	en	leveranspunkt	kan	
motverka	transportbesparingar	i	efterföljande	
distribution

► Organisations-	och	kontraktsproblem

► Möjligt	att	monopolsituationer	skapas

► Förlust	av	direkt	kontakt	mellan	underleverantör	
och	kund

En	distribunal	i	funktion
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Frågor	om	planering	av	distribunaler

Deltagande	av	intressenter

1.			Att	inrätta	till	och	med	ett	enkelt	försök	med	en	
	distribunal	kräver	inblandning	av	flera	parter:

Representanter	från	stadens	myndigheter
Möjliga	operatörer	av	en	distribunal
Handelsorganisationer
Logistikföretag
Polis
Existerande aktörer och verksamheter i området

2.			Det	är	viktigt	att	alla	intressenter	är	inblandade	i
diskussioner	och	planeringsprocess	för	att	de	
skall	förbinda	sig	att	delta.

										
Platsen

Platsen	för	en	distribunal	i	förhållande	till	sitt	målom-
råde kommer att ha stora konsekvenser för trafiken 
och	för	miljömässiga	och	kommersiella	fördelar

1.			En	distribunal	som	ligger	på	ett	visst	avstånd	från
	leveransområdet:

► Minskar	behovet	av	lastdelning	och	av	att	leve-
ransfordon	kör	in	i	området	överhuvudtaget

► Maximerar den distans som täcks av miljöfordon 
när	det	gäller	den	sista	leveransen		

men		

	Antalet	leveransfordon	och	den	distans	de	kör	
kan	öka

►

►

►

►

►

►

►

2.			För	distribunaler	nära	sitt	leveransområde:	

► Minskar	distansen	som	miljöfordon	körs

► Minskar	miljövinsten	från	distribunalen

Där	det	är	möjligt	borde	distribunaler	lokaliseras	nära	
intermodala	omlastningspunkter	och	andra	privata	
distributionscentraler.

Padova	godstransportcentral,	Italien	
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Ledningsstruktur

Olika ledningsstrukturer existerar:
															
► UCC	i	Centraleuropa	föredrar	en	juridiskt	inrättad	

verksamhet

► I	Storbritannien	tenderar	de	att	drivas	av	kommer-
siella	organisationer	med	en	enda	klient

Hanterade	produkter	

► UCC	är	troligen	bättre	lämpade	för	vissa	typer	av	
varor	och	fordonsrörelser	än	andra

► Det	är	inte	troligt	att	de	passar	för	ömtåliga	och	
tidskänsliga	produkter	(som	färska	livsmedel	och	
tidningar)	och	varor	med	särskilda	krav	på	distri-
bution	och	hantering

► UCC	är	bäst	lämpade	för	att	hantera	tåliga	varor		
men	måste	utformas	för	att	kunna	hantera	en	
bred flora av förpackningar (t.ex. hänggalgar för 
textilier, boxar, rullburar och pallar).

Driften	av	en	distribunal

► De	flesta	koncept	antar	att	en	omlastning	av	
varor	sker	från	större	till	mindre	(mer	miljövänliga)	
fordon	

► Det	är	nu	konstaterat	att	en	tillämpning	av	denna	
princip	på	vällastade	tunga	fordon	kan	vara	kon-
traproduktiv

► Om	transportverksamheten	skall	optimeras	måste	
returresorna	från	leveransområdet	utnyttjas	så	
mycket	som	möjligt

Finansiering

► Inledande	finansiering	från	politiska	församlingar	
på	nationell,	regional	och	lokal	nivå	kommer	att	
behövas	i	forsknings-	och	pilotskeden,	om	de	inte	
är	knutna	till	en	ny	fastighet	eller	en	kommersiell	
verksamhet

► Om	miljöförbättring	är	främsta	målet	för	att	driva	
en	distribunal,	behövs	troligen	långsiktigt	stöd	
från olika finansiärer (t.ex. som i  La Rochelle).

► Fastän	det	inte	finns	några	straka	indikatorer	på	
att någon självfinansierad lösning existerar, måste 
det	långsiktiga	målet	vara	självfinansiering.	
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Kriterier	för	framgång

En	distribunal	har	störst	chans	att	bli	en	framgång	
under	följande	omständigheter:

► Stora existerande transportproblem inom det 
betjänade området (t.ex. dåligt tillträde för fordon, 
stora	trafikstockningar,	begränsade	lastnings-	och	
lossningsmöjligheter).

► En	olämplig	transportinfrastruktur	för	att	hantera	
ökningar	i	godsflöden

► Historiska	stadskärnor	och	områden	som	drabbas	
av	köer	med	leveransfordon	och	där	det	finns	ett	
gemensamt	intresse	att	förbättra	gatumiljön.

► Områden	med	en	stor	andel	av	oberoende	små	
handlare/butiker	som	inte	är	del	av	en	regional/	
nationell	affärsgrupp	och	som	har	en	speciell	och	
sofistikerad	försörjningskedja	och	som	letar	efter	
en	konkurrensfördel

► Nya	och	stora	försäljnings-	eller	kommersiella	
utvecklingsprojekt	(både	inom	och	utanför	staden)	
där	det	finns	en	möjlighet	att,	från	början	och	som	
en	del	av	hela	utformningen,	samordna	alla	varor	
och	till	detta	kopplade	aktiviteter	inom	ett	bestämt	
område.

► Större	byggplatser	där	byggnationen	kräver	ett	
organiserat	och	disciplinerat	materialflöde

► Ett	spontant	behov	som	uppstår	”bottom-up”	för	
en	sådan	utveckling	från	en	grupp	möjliga	använ-
dare	som	har	gemensamma	intressen	och	mål	

► Intresset	kommer	att	vara	störst	i	situationer	där	
en	liten	del	av	stadens	transporter	redan	är	sam-
ordnade	inom	företagen	själva	eller	av	paketföre-
tag

► Tillgång	till	finansiering	för	en	distribunal	

► Tillgång på existerande byggnader som kan an-
vändas	för	en	distribunal

► Stark	inblandning	av	både	de	offentliga	och	
privata	sektorerna	för	att	uppmuntra	(eller	tvinga	
fram)	en	användning	enligt	ett	regelverk

► Effektiv	efterlevnadskontroll	av	varje	trafikregel	
som	är	kopplad	till	lastfordon	som	inte	ingår	i	
lösningen	för	en	UCC

► Påtvingade	UCC-lösningar	tycks	bara	bli	fram-
gångsrika	om	den	tvingande	organisationen	kan	
kontrollera	eller	starkt	påverka	alla	aktörer	

Distribunalmöten
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Riktlinjer	för	distribunaler

► Det	finns	ett	klart	behov	av	att	öka	medveten-
heten	bland	stadens	myndigheter,	retailers	och	
transportörer	för	att	möjliggöra	för	dem	att	att	
införa	en	distribunal	i	sin	uppsättning	av	möjliga	
insatser	som	övervägs

► Regeringar	borde	ge	ut	riktlinjer	för	stadens	
myndigheter	att	överväganden	om	att	etablera	
distribunaler	borde	göras	när	större	utvecklings-
projekt	behandlas	och	när	stadscentrum	byggs	
om	och	renoveras.	

► Aktivt	stöd	för	att	öka	medvetenhet	om	distribuna-
ler	är	viktigt	för	att	konceptet	skall	nå	framgång

	 Detta	kan	nås	genom	att:	

-  Utveckla lämpliga verktyg (t ex planerings-  
	 	verktyg	för	distribunaler)	

-		 Utbildning	av	planerare	av	godstransporter	i	
staden	

► Behov	av	offentliga	medel	för	att	bekosta	forsk-
ningsarbete	och	pilotstudier	för	varje	slags	distri-
bunal	som	inte	är	finansierad	genom	en	kommer-
siell	utvecklingsplan

► När	en	distribunal	planeras	finns	det	ett	behov	av	
detaljerad	undersökning	av	nuvarande	trafik-	och	
godsflöden	vid	tänkta	lokaliseringar

► Det	detaljerade	arbetet	med	mätningar	och	under-
sökning	av	lämplighet	skall	följas	av:	
	
-				En	period	med	konsultationer	om	vilket	distri-
	 	bunalkoncept	som	skall	testas

	 -			En	utökas	pilotstudie	som	leds	och	genomlyses
		 av	representanter	från	alla	intressenter	både	

på	lokal	och	nationell	nivå

► När	en	distribunal	inrättas	tar	det	tid	att	kontrak-
tera	användare	och	att	etablera	en	verksamhet.	
Denna	gradvisa	uppbyggnad	kommer	att	kraftigt	
påverka både den finansiella ställningen, samt 
trafik- och miljövinster

► Försök med distribunaler behöver tillräcklig finan-
siering	för	att	möjliggöra	en	full	utveckling	så	att	
en	meningsfull	utvärdering	kan	ske

► Distribunaler kommer förmodligen att bli finansiellt 
lyckosamma	på	egen	hand	på	medium	till	lång	
sikt och i många fall kommer offentlig finansiering 
inte	att	vara	en	möjlig	lösning.

► Ett	fall	kunde	skapas	för	att	använda	fonder	
från andra transportrelaterade källor. T ex kan 
trängsel-	och	vägavgifter		används	för	att	stödja	
verksamheter	i	en	distribunal.	Detta	skulle	säkert	
bli	fallet	om	miljöförbättringar	skulle	vara	den	
enda	anledningen	till	att	inrätta	en	distribunal.	

Begränsat	utrymme	för	lastbilar
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► En	av	nyckelfrågorna	med	finansieringen	är	hur	
kostnader	och	fördelar	som	hör	ihop	med	en	dist-
ribunal	skall	fördelas	inom	helheten.	Inte	enbart	
kostnad	i	en	del	av	försörjningskedjan	eller	för	en	
enskild	aktör.	Detta	är	inte	enkelt	och	fördelningen	
av	kostnader	och	fördelar	måste	undersökas	i	en	
komplett	studie.	I	bästa	fall	grundar	sig	denna	på	
en	pilotstudie.

► Studier	och	utvärdering	av	distribunaler	borde	
ta	hänsyn	till	kostnader	och	fördelar	under	hela	
försörjningskedjan	men	också	den	större	frågan	
om	hur	olika	miljöeffekter	skall	hanteras.

► At	stärka	metoder	för	utvärdering	av	distribunaler	
är	viktigt	eftersom	det	hjälper	till	att	skapa	kun-
skap	om	de	fall	när	en	distribunal	är	mest	lämplig.	
Distribunaler	som	har	drivits	kommersiellt	har	ten-
derat	till	att	begränsa	tillgång	till	viss	information	
och	vissa	data.	Men	också	för	dessa	distribunaler	
skulle	en	djupare	och	bredare	utvärdering,	som	
inte	inkräktar	på	kommersiella	hemligheter,	kunna	
vara	möjlig.

► Konsekventa	och	genomarbetade	utvärderingar	
av existerande och framtida distribunaler borde 
äga	rum

► Offentligt	ordnade	distribunaler	har	inte	en	bra	
bakgrundshistoria	när	det	gäller	införande	och	
drift

► För	att	UCC	skall	bli	attraktiva	för	företag	och	
kunna	etableras	med	framgång	bör	de	ledas	av	
en	eller	flera	nyckelaktörer	som	har	identifierat	
möjliga	fördelar	

► Framtida	operatörer	av	distribunaler	måste	kunna	
visa	sin	förmåga	och	villighet	att	ta	till	sig	lager-
listor,	inspektioner	och	kontrollprocedurer	och	ta	
ansvar	för	”last	mile”	i	en	leverans.
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Fråga

Avsedd	för	butiksvaror	eller	för	andra	varor	
(t ex byggnation)?

Skall	distribunalen	vara	permanent	eller	tillfällig?

Levererans till en plats med en värd (t ex ett köpcen-
trum) eller till flera plaster med många värdar (t ex 
butiker i flera byggnader)?

Hur	stort	område	kommer	att	betjänas?

	
Kommer	användningen	att	vara	frivillig	eller	obligato-
risk	för	bolag	som	tar	emot	gods	i	målområdet?

Vilka	tjänster	kan	erbjudas?

Vilka	fordon	kommer	att	leverera	till	målområdet?

Möjligheter	

► Återförsäljning
► Andra	varor

► Permanent
► Tillfällig

► Enskild	plats	med	en	värd
► Flera	platser

► Enskild	plats	i	ett	stadsområde
► Del	av	ett	stadsområde
► Hela	staden

► Frivillig	
► Obligatorisk

► Leveranstjänster
► Insamlingstjänster:	avfall,	förpackningar	
	 och	returvaror
► Tjänster	före	försäljning:	uppackning,					
	 etikettering,	etc.	
► Lagerhållning		

► Skåpbilar,	stela	eller	ledade	fordon	
► Vanliga	fordon	för	bensin/diesel	eller	miljöfordon
► Andra	transportmedel	som	cyklar		

Checklista	för	distribunaler	(UCC)	–	Del	I

Distribunaler kan användas för att nå ekonomiska mål samt trafik- eller effektivitetsmål. Checklistan nedan inne-
håller	relevanta	frågor	att	ställa	när	en	viss	typ	övervägs	i	en	given	situation
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Fråga

Kommer	distribunalen	att	kopplas	till	andra	transport-
slag	än	väg?

Kommer den att drivas av ett eller flera logistikföre-
tag?

Hur	nära	målområdet	kommer	distribunalen	att	ligga?	

Kommer	införandet	att	följas	av	andra	insatser	för	
transporter	inom	målområdet?

Finns	det	tillräckligt	intresse	och	vilja	att	använda	
distribunalen	bland	alla	relevanta	intressenter?

Har	en	lämplighetsstudie	utförts?

Kommer	initiativet	att	ledas	av	den	privata	sektorn,	
den	offentliga	eller	gemensamt?

Om	det	är	ett	offentligt	initiativ,	är	de	politiska	försam-
lingarna	lokalt,	regionalt	och	nationellt	beredda	att	
bidra med finansiering av verksamheten?

Möjligheter	

► Ja
► Nej

► Ett	logistikföretag
► Flera	logistikföretag	

► ……..km	

► Nya	tidsregler	för	tillträde	och			
	 lastning/lossning
► Nya	regler	för	vikt
► Vägavgifter
► Miljözon
► Annat………………………

► Ja
► Nej

► Ja
► Nej

► Offentlig	sektor
► Privat	sektor
► Gemensamt	initiativ

► Ja,	för	att	hjälpa	till	i	starten
► Ja,	permanent	om	nödvändigt	
► Nej,	projektet	måste	vara	självfinansierat	från	

början	

Checklista	för	distribunaler	(UCC)	–	Del	II



79



80

Nätverkstankar		

Att	utbyta	erfarenheter	och	kunskap	med	kollegor	
i	liknande	positioner	i	andra	städer	är	en	tillgång	
när	man	startar	ett	eget	projekt.	Denna	information	
är	ofta	av	bättre	kvalitet	och	är	ofta	nyttigare	för	
uppstarten än de rekommendationer som externa 
konsulter	kan	ge.	BESTUFS	möjliggör	att	personliga	
kontakter	kan	upprättas	och	ger	tillgång	till	ett	brett	
nätverk	inom	fältet	godstransporter	i	städer	–	utan	
att	påtvinga	någon	motkrav	på	insatser	eller	andra	
formella	strukturer.	BESTUFS	stöds	för	närvarande	
av	EU-medel	men	förhoppningen	är	att	detta	nätverk	
för godstransporter i städer kommer att existera även 
efter	att	projektet	avslutats.	

BESTUFS	vill	uppmana	läsarna	av	denna	guide	att	
ta	kontakt	med	någon	i	BESTUFS	nätverk	eller	med	
BESTUFS administration för att finna en lämplig kon-
takt i Europa för en specifik innovation eller fråga. 

Goda exempel på stadens godstransporter samt 
erfarenheter	och	rekommendationer	har	samlats	in	
under	BESTUFS	hatt.	Ett	samlat	angreppssätt	av	ett	
stort	nätverk	har	lett	till	en	bred	genomgång	av	olika	
ämnen,	och	till	en	mycket	god	täckning	av	verksam-
heter	i	Europa.	Detta	garanterar	att	alla	synpunkter	
har	behandlats.	

Nätverket	BESTUFS	är	icke-vinstorienterat	och	
fastän kärntruppen av experter ersätts av EU, bidrar 
en	motiverad	styrkommitté	(med	akademiker,	konsul-
ter	och	praktiker	från	företag)	och	intressenter	med	
icke oväsentlig extra arbetsinsats.  

Europeiska	städer	av	alla	storlekar	

Erfarenheten	har	visat	att	de	mest	aktiva	städerna	
som	inför	innovativa	lösningar	för	godstransporter	
brukar	vara	ländernas	huvudstäder	och	andra	större	
städer.	De	har	resurser	att	få	tillgång	till	stöd	för	inno-
vativa	transportlösningar,	att	delta	i	nätverk	av	städer	
och	att	utbyta	kunskap	och	erfarenheter	med	varan-
dra.	Ett	viktigt	mål	för	BESTUFS	och	denna	guide	är	
att	nå	också	små	och	medelstora	städer	eftersom	de	
är	relativt	avgränsade	från	ett	europeiskt	perspektiv.	

Det	är	inte	ovanligt	att	lokala	representanter	upple-
ver	språkproblem	som	begränsar	dem	i	möjligheten	
att	lära	från	andra	europeiska	städers	erfarenheter.	
Denna	guide	är	därför	översatt	och	tryckt	i	17	euro-
peiska	språk	och	kompletterar	därför	det	rika	material	
på engelska som finns hos BESTUFS (www.bestufs.
net)	
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1�-17	maj	2000
27	september	2000	

17-18	January	2001

10-11	maj	2001,

�0-�1	augusti	2001

08-09	november	2001

25-2�	april	2002
12-1�	september	2002

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

1�-14	januari	2005
21-22	April	2005
29-�0	september	2005

09-10	mars	200�
20-21	september	200�

22-2�	mars	2007

I	september	2007
I	mars	2008

Identifiering av prioriterade teman för nätverket
Tillträde	till	staden,	parkerings-	och	tidsregler	samt	kontroll-
verksamhet
Optimerade	fordon	för	distribution	enligt	krav	från	transportörer	
och	städer
Förändringar	i	stadens	transporter	genom	e-handel	och	e-
logistik
Spårbundna	transporter:	En	möjlighet	som	försvinner	eller	en	
utmaning	för	stadsområden
Avgiftssystem	för	tillträde:	Effekter	på	stadens	godstranspor-
ter?
Markanvändning	och	affärsmodeller	för	distribunaler
Framgångsrika	“Private-Public-Partnerships	–	PPPs”	som	
utvecklar	stadens	godstransporter
Nattleveranser:	en	ytterligare	möjlighet	för	distribution
En	gemensam	workshop	mellan	BESTUFS	och	EPTR
ITS	för	stadens	godstransporter
Strategier	för	frakt	i	staden:	Låt-gå	eller	en	sammanhållen	
strategi?
Lösningar	för	samlastning	i	staden:	koncept	och	erfarenheter	
Lösningar	för	“last	mile”	
Fraktlogistik	för	små	och	medelstora	städer:	Angreppssätt,	
lösningar	och	framgångsfaktorer
Avfallslogistik	i	städer
Hur	hanteras	godstransporter	av	transportörer	och	stadens	
myndigheter
Hamnstäder	och	innovativa	lösningar	för	stadens	godstran-
sporter	
N.N.
N.N.

Bryssel
Bryssel

Turin

Haag

Dresden

Genua

La	Rochelle
Malaga

Budapest
Dublin
Palmela
Maribor

London
Nürnberg
Kaposvar

Zürich
Wien

Göteborg

Baltisk	stad
Spansk	stad

BESTUFS	workshops
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Statistik,	datainsamling	och	dataanalys	om	stadens	godstransporter
Tillträde	till	staden,	parkerings-	och	tidsregler	och	kontrollverksamhet
E-handel	och	distribution	i	staden	(hemmahandel)
Vägavgifter	och	stadens	godstransporter
Plattformar	för	stadens	fraktverksamhet	
Intelligenta	TransportSystem	(ITS)
Public	Private	Partnerships	(PPP)	inom	stadens	godstransporter
Logistik	för	avfallstransporter	i	stadsområden
Experiment och ”morötter” för miljöfordon
Kontroll	av	regelefterlevnad	inom	stadens	godstransporter
Olika	restriktioner	för	tillträde	till	staden	

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	Handböcker	för	Goda	lösningar

Handböckerna	för	Goda	lösningar,	presentationer	och	protokoll	från	alla	workshops	och	konferenser,	en	länklista	
till denna guide, en sökmotor för goda lösningar liksom mera material finns på BESTUFS hemsida www.bestufs.
net	(på	engelska).
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BESTUFS administration 

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

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

BESTUFS koordinator

PTV
Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Tyskland

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

Denna guide uttrycker bara författarnas åsikter och EU-kommissionen är inte ansvarig för någon användning av 

den information som presenteras.

BESTUFS team

Land 

Tyskland
Storbritannien
Nederländerna
Schweiz
Ungern
Tjeckien 
Framkrike
Storbritannien

Framkrike
Tyskland
Framkrike
Storbritannien
Italien

Företag 

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

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Förnamn

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Francesco

Efternamn

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa

E-post

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

Kontakter i nätverket

Land 

Italien
Spanien 
Grekland 
Denmark
Sverige 
Finland
Belgien 
Irland 
Österrike 
Litauen 
Polen 
Slovenien 
Bulgarien 
Slovakien
EU 
EU 
EU 
Australien 
Japan 
Sydafrika

Företag 

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 

Förnamn

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun 
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Efternamn

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou 
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza 
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-post

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

Updaterade kontaktuppgifter finns på: www.bestufs.net
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