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Typisk varedistribution i dag
Mange ukoordinerede indkøb og
forsendelser……
Alle arbejdspladser/institutioner modtager dagligt en masse forsendelser fra
mange leverandører

Når en kommune selv indgår aftaler eller tilslutter sig fx SKIaftaler, er der som hovedregel vilkår om, at leverandøren skal
sørge for transport af varerne direkte til den bestillende arbejdsplads/institution.

Som modtages i løbet af hele dagen
på forskellige tidspunkter……
Tung og dyr logistik til de samme arbejdspladser/institutioner hele dagen

Typisk vil aftalen indeholde krav til, hvor ofte eller hurtigt leverandøren skal levere varerne.
At alle leverandører leverer direkte til kommunens arbejdspladser/institutioner betyder selvsagt, at rigtig mange leverandører har transporter ind og ud af kommunen hver dag – og
ofte med meget tunge og forurenende køretøjer.

Samordnet varedistribution
Industri-zone

By-zone

En central varemodtagelse i
udkanten af kommunens hovedby

I samordnet varedistribution leverer alle leverandører deres
varer på et centralt varemodtagelsescenter placeret i udkanten af kommunens hovedby.
Varemodtagelsescenteret kan drives af en privat logistikvirksomhed (distributør).
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Mere effektiv levering og
færre leverancer til den
enkelte institution

Samordnet
varedistribution
støtter op om
verdensmålene

På varemodtagelsescenteret samles forskellige varer til samme arbejdsplads/institution,
hvorefter de leveres i på forhånd aftalte tidsrum i løbet af ugen. I modsætning til i dag modtager den enkelte arbejdsplads/institution efter eget valg kun varer 1 – 5 gange om ugen.
De færre leverancer medfører en række gevinster for kommunen og dens borgere, som bl.a.
omfatter mindre fragtkørsel inden for kommunegrænsen, der medfører mindre udledning af
CO2 og NOX. Gevinster som støtter op om FN’s verdensmål.
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Distributørens opgaver

Datagrundlag

Kommunen kan vælge at indgå en aftale eller et partnerskab
med en privat logistikvirksomhed, som:

Analysen kræver data om:



Etablerer og driver det centrale varemodtagelsescenter



Modtager varer fra leverandørerne og samler disse
til levering på den enkelte arbejdsplads/institution



Forestår transporten af varerne til arbejdspladser/
institutioner på aftalte ugedage og tidsrum



Indgår og løbende opdaterer aftaler med arbejdspladser/institutioner om leveringsfrekvens, -tidspunkt og -sted



Det seneste års indkøbs- og fakturadata ‘renset’ for udvalgte
varegrupper, som er forbundet med særlig leveringsmæssigt
kompleksitet (fx tjenesteydelser, fødevarer og medicin)



Antal kommunale leveringsadresser

Endvidere skal arbejdspladsers/institutioners



Ønsker til antal ugentlige leveringer



Ønsker og muligheder for levering uden for almindelig arbejdstid



Frigjorte arbejdstid til kerneopgaver for medarbejdere, der
modtager varer

…vurderes på grundlag af workshop eventuelt suppleret med
spørgeskema til alle arbejdspladser/institutioner
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Logistik- og miljøberegninger og analysens resultater
As Is

To Be







Årligt antal leveringer
Årligt antal kørte kilometer

…med lastbiler og varevogne inden for kommunegrænsen

Årligt antal leveringer
Årligt antal kørte kilometer

…henholdsvis i og uden for trængselsperioder i en samordnet
varedistributionsmodel

Analysen håndterer:
- Logistikmodellering af afstande og kørte kilometer mellem hver levering
- Vurderinger af lastbilers størrelses- og alderssammensætning
- Beregninger af CO2- og NOX-udledning i perioder med og uden trængsel
- Beregninger af fald i CO2- og NOX-udledning ved el-dreven transportkapacitet
- Arbejdstidspåvirkning ved færre vareleverancer

Analysens resultater
Konkrete og detaljerede beregninger af

Suppleret med estimater på









Antal færre kørte kilometer inden for kommunegrænsen
Den mindskede udledning af CO2
Den mindskede udledning af NOX

Besparelser i form af lavere varepriser
Omkostninger til distributøren, der varetager den samordnede
varedistribution

Omfanget af frigjort arbejdstid til kerneopgaver
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Samordnet varedistribution
medfører potentielle fordele for
kommunen:
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Færre kørte kilometer inden for kommunegrænsen
Betydeligt reduceret tung trafik
Mindsket udledning af CO2
Mindsket udledning af NOX
Frigjort arbejdstid til kerneopgaver
Besparelser i form af lavere varepriser
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