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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Det finns många utmaningar, åtgärder och viktiga steg i processen att skapa förutsättningar för en
effektiv logistik ur ett kommunalt perspektiv. Här kan etablering och operativ drift av en
samlastningsterminal nämnas som exempel. En sådan möjliggör konsolidering och minskning av
antalet transporter i centrala stadsdelar, men den innebär också ökade transportkostnader vilka
måste bäras av någon aktör. Det har vidare visat sig vara en utmaning att få ekonomi i ett sådant
koncept, varför det kan vara svårt att hitta en privat aktör som är villig att investera och/eller agera
terminaloperatör. En utmaning är att logistiken bestäms av näringslivet på systemnivå medan
kommunen har planmonopol både översiktligt och på objektsnivå. Kommunen har sällan
systemförståelse eller rådighet över utveckling och insatser. Det är därför viktigt att söka strukturer
för hur arbete med godsrelaterade frågor i planeringen kan ske, och att hitta affärsmässiga
lösningar på egentligen kommunala problem. Det handlar om att hitta en balans mellan krav och
incitament där timing med både näringslivets förutsättningar och kommunens planprocess blir
viktiga delar. Ofta är det kommunen (eller annan offentlig nivå) som önskar och har målsättningar
för en förändring men det är näringslivet som förväntas förändra sin verksamhet.
I januari 2018 tillsatte regeringen utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)1. På
uppdrag av utredningen har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört studien ”Kartläggning av
metoder, tekniker och tjänster för framtidens varulogistik i städer”. WSPs uppdrag, vilket redovisas i
denna rapport, fokuserar på affärsmässiga utmaningar för
transport/logistikföretag i förhållande till den kommunala planeringen.

1.2

SYFTE

De koncept som presenteras i IVLs studie2 har olika påverkan på befintliga logistiska upplägg och på
den urbana miljön. Denna rapport beskriver konsekvenserna av olika koncept ur logistikföretagens
perspektiv samt innehåller en analys avseende möjligheter och hinder för att implementera dem.

1.3

METOD

Bedömningen av hur logistikföretagen påverkas av olika förändringar/koncept har gjorts genom en
strukturerad analys, där följande parametrar i respektive scenario har beaktats:
·

Vad är det för typ av åtgärd?

·

Vilka av näringslivets aktörer berörs?

·

Hur kommer respektive aktör (aktörskategori) att påverkas, med avseende på logistik,
ekonomi, konkurrensförutsättningar, etc.?

1.4

OMFATTNING

Analysen omfattar de koncept som inkluderats i de scenarier som tagits fram av IVL, vilka beskrivs i
Kapitel 2.

1
2

http://www.sou.gov.se/bostadsbyggande/
Framtidens varulogistik i städer, IVL Svenska miljöinstitutet (2020)
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1.5

AVGRÄNSNINGAR

Studien innefattar att identifiera och beskriva utmaningar för de privata aktörerna
(logistikföretagen) men inte att presentera lösningar på hur dessa problem skulle kunna
hanteras/avhjälpas.

1.6

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Mikroterminal

Terminal eller dedikerad yta för omlastning till mindre
distributionsfordon (exempelvis LEFV eller lastcykel)

Samlastning

Varuleverantörer hänvisas till en samlastningsterminal, där varorna
lastas om och konsoliderat distribueras till slutmottagarna. Konceptet
möjliggör att färre fordon kan användas för last mile-transporten.

LEFV

Light Electric Freight Vehicle – Mindre eldrivet fordon för
varuleveranser

Last mile

Term för att beskriva det sista steget i transportkedjan – transport från
terminalen till slutmottagaren

Last meter

Som benämningen antyder de sista meterna av en transport/leverans,
såsom den förflyttning av varan chauffören gör från parkerat fordon till
mottagarens dörr

Varuägare

Producenten eller återförsäljaren av en vara. Varuägaren kan ansvara
för transporten/leveransen av varan, men vanligtvis utförs detta av en
transportör.

Leverans-/paketbox

Lösning som möjliggör leverans utan kvittens av mottagaren. Boxar eller
utrymmen med digitala lås där varan kan korttidslagras.
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2

SCENARIER

IVL har tagit fram ett antal scenarier som beskriver hur varor med hjälp av aktörer, resurser och
aktiviteter distribueras till slutmottagaren. Ett scenario (benämnt ”ohållbara leveranser”) beskriver
hur distributionen typiskt utförs idag medan resterande scenarier (”hållbara leveranser”) är visioner
av hur transporterna skulle kunna utföras i framtiden. Scenarierna har använts som grund vid
analysen av hur de olika koncepten kan komma att påverka privata aktörer (näringslivet).
Scenarierna är:
1.
2.
3.
4.

Konventionell
Planering och reglering
Infrastruktur
Transporter

Scenario 1 är en representation av dagens transportsystem där e-handlade varor transporteras med
van direkt till slutmottagaren från leverantörens terminal, vilket illustreras i Figur 1.

Figur 1: Försörjningskedja i scenario 1

I scenario 2-4 skapar regleringar ett behov av omlastning vid samlastnings- och mikroterminaler.
Försörjningskedjan i dessa scenarier illustreras i Figur 2.

Figur 2: Försörjningskedja i scenario 2-4
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Förutsättningarna i respektive scenario beskrivs kortfattat nedan. För mer utförliga beskrivningar
hänvisas till IVLs studie3.
Konventionell
·

Inga regleringar

Planering och reglering
·

Staden inför omfattande regleringar

·
·

Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom det utpekade området dagtid
Staden upplåter yta för mikroterminal (för omlastning till LEFV). Huruvida terminaloperatör
etableras (och vem denne är) lämnas åt marknaden.

·

Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

Infrastruktur
·
·

Staden ansvarar för delar av infrastrukturen
Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom området dagtid

·
·

Kommunen äger fastigheter för samlastningsterminal och mikroterminal
Kommunen handlar upp samlastningsterminalsoperatör och mikroterminalsoperatör

·

Feedertransport och last mile-transport lämnas åt marknaden

·

Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

Transporter
·

Staden ansvarar för både infrastruktur och transport

·
·

Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom området dagtid
Kommunen äger fastigheter för samlastningsterminal och mikroterminal

·

Kommunen handlar upp transportör(er) för feedertransport och last mile-transport

·

Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

I tabellen nedan sammanfattas ägar- och driftförhållanden för respektive scenario.
Tabell 1: Sammanfattning – förutsättningar i respektive scenario
Samlastningsterminal
Scenario
Ägare
Konventionell -

3

Mikroterminal
Feeder

Drift
-

Last mile

Leveransbox

-

Marknad (samma
som feeder)

-

Marknad

Marknad

Fastighetsägare

Ägare

Drift

Marknad

-

Planering och
reglering

-

-

Marknad

Marknad (staden
upplåter yta)

Infrastruktur

Staden

Upphandlad

Marknad

Staden

Upphandlad

Marknad

Fastighetsägare

Transporter

Staden

Upphandlad

Upphandlad

Staden

Upphandlad

Upphandlad

Fastighetsägare

Framtidens varulogistik i städer, IVL Svenska miljöinstitutet (2020)
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3

UTMANINGAR

Åtgärder som berör varulogistik i urbana områden initieras ofta på kommunal nivå, i syfte att i ett
utpekat område exempelvis minska antalet tunga fordon, att minska utsläpp och emissioner eller
att minska trängsel. Åtgärderna och de alternativa logistikupplägg de resulterar i innebär dock ofta
utmaningar för logistikföretagen. Dessa aspekter kan belysas och analyseras utifrån fem typer av
utmaningar:
·

Logistiska utmaningar

·

Juridiska utmaningar

·

Affärsmässiga utmaningar

·
·

Ekonomiska utmaningar
Konkurrenspåverkande utmaningar

I kapitel 3.1 – 3.5 beskrivs utmaningar tillhörandes respektive kategori. Därefter, i kapitel 3.6,
beskrivs specifika utmaningar kopplat till respektive steg/moment i försörjningskedjan.

3.1

LOGISTISKA UTMANINGAR

Med logistiska utmaningar avses här utmaningar kopplat till fordonsval, omlastning och
platsspecifika förutsättningar för leverans, etc. Om exempelvis regleringar om att transporter inom
ett specifikt område bara får utföras med LEFV införs kommer detta att innebära att befintliga
logistikupplägg slås sönder, då det enskilda transportföretaget måste leverera sina varor till en
mikroterminal snarare än direkt till slutmottagaren. Detta illustreras i figuren nedan.

Figur 3: Samlastning slår sönder transportföretagens logistikupplägg och rutter vilket kan innebära suboptimering. Vad får det för
konsekvenser?

Specifika krav på fordon (så som exemplet ovan med krav på mindre fordon med eldrift) har också
påverkan på transportföretagens logistikupplägg då, åtminstone under en övergångsperiod,
utbytbarhet inom systemet minskar. Med detta menas att ett transportföretag kan tvingas köpa in
specifika fordon för trafikering i ett visst område som inte kan nyttjas i ett annat.
Var mikroterminalen lokaliseras påverkar också logistiken. En centralt lokaliserad terminal (nära
slutmottagarna) innebär kort last mile-transport men längre feedertransport medan en mer perifer
terminallokalisering kan innebära kortare feedertransport men längre last mile-transport.
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Trots ovan redovisade utmaningar möjliggör en samdistributionslösning reducering av väntetider
och köbildning, vilket i sin tur ger tidsbesparingar för transportföretagen. Denna tidsbesparing kan
potentiellt användas för bättre planering och resursutnyttjande, med ökad fyllnadsgrad och en
reducering av antalet fordon i ett specifikt logistikupplägg.

3.2

JURIDISKA UTMANINGAR

Juridiskt är knäckfrågan ansvaret för godset. Avtalen idag stipulerar vanligtvis att transportören har
ansvaret för godset tills det nått slutmottagaren, det vill säga till dess att varorna är levererade. En
samdistributionslösning innebär att leverantören (eller varuägaren) levererar sina varor till en
terminal, där terminaloperatören och sedermera den upphandlade transportören tar över
hanteringen av varorna för last mile-transport. Detta innebär att nya ansvars- och
avtalsförhållanden kommer att krävas.

3.3

AFFÄRSMÄSSIGA UTMANINGAR

Vid varuleveranser nämns ofta kontakten med kunden som vital ur ett affärsmässigt perspektiv. Hur
mottagaren anser sig bli bemött av chauffören speglar upplevd service och således potentiell good
will för varuägaren/leverantören. En samdistributionslösning innebär att varuägaren själv inte
överlämnar varorna till slutmottagaren. Snarare är det en annan (upphandlad) transportör som
hanterar last mile-transporten och således kommer i kontakt med kunden, vilket innebär att denna
interaktion uteblir. Avseende de stora transportörerna (PostNord, Schenker, m.fl.) är det osäkert hur
stor påverkan detta har, då den enskilda mottagaren är långt från affärsutvecklingen i företaget.
Mottagaren, kunden eller ombudet för kunden är dock alltid en viktig del i affären, varför det kan
resoneras att kundinteraktionen är en möjlighet att vinna ytterligare affärer. Detta kanske
framförallt för mindre och nyligen etablerade transportörer.
Vissa varuleverantörer har uttryckt en negativ inställning till samdistributionslösningar, med
motiveringen att det innebär ”förlust av delar av affären”. Det som avses i detta sammanhang är att
leverantören inte längre får köra last mile-transporten, vilken nu istället ska hanteras av en separat
upphandlad transportör, och således inte kan ta betalt för detta ben i försörjningskedjan. Utfallet av
detta är dock beroende på hur ett samdistributionskoncept utformas, i vilket område det avser
samt vilka de specifika företagen är, etc. Dessa aspekter bör utredas för respektive unikt fall.
Ett koncept med krav på användande av leveransboxar för hemleveranser av e-handelsvaror kan
innebära ökade transportkostnader för transportören. Detta då konceptet (sannolikt) innebär fler
leveranspunkter jämfört ett upplägg med ombud, hos vilket slutmottagaren själv hämtar sina varor.
Transportören måste alltså köra längre och mer tidskrävande distributionsrutter för att få ut samma
mängd varor, vilket innebär ökade drivmedels- och lönekostnader. Dessa ökade kostnader måste
någon aktör hantera, vilket sannolikt kommer att drabba slutmottagaren. Detta innebär förvisso att
transportörens ökade kostnader täcks, men det kan resoneras att det försämrar deras attraktivitet
och konkurrenskraft. Utfallet av ett koncept med leveransboxar är dock beroende av hur systemet
utformas, exempelvis avseende hur många leveransboxar som lokaliseras i ett område jämfört med
antalet ombud i det alternativa scenariot. Jämförs ett system med leveransboxar med hemleverans
ör det istället tidsbesparande för transportören då körsträckan minskar, stoppen blir färre och
väntetiden mindre.
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3.4

EKONOMISKA UTMANINGAR

Om ett samlastningsupplägg innebär tidsvinster för transportörer och varuägare (då de kan lämna
varorna på en terminal och inte behöver transportera dem hela vägen till slutmottagare) är detta
positivt ur ett kostnadsperspektiv. På samma sätt innebär ett samlastningsupplägg minskade
körsträckor för varuägaren och potentiellt en reducering av antalet fordon, vilket också innebär
kostnadsbesparingar. Detta är beroende på struktur och ersättningsmodeller. Vem ska betala för
last mile-transporten? Är det varuägaren, som inte längre behöver köra hela vägen till
slutmottagaren? Eller är det kommunen, som får en reducering av antalet fordon på vägarna? Är
det fastighetsägaren, som får minskad trafikering framför sin byggnad? Eller är det slutmottagaren,
som bör betala ett högre pris för de (idag billiga) transporter dennes konsumtion innebär?
Ur ett fastighetsägarperspektiv innebär etablering och drift av leveransboxar för hemleverans av ehandelsvaror ökade kostnader. Frågan är huruvida detta kan vägas upp av den extra service det ger
hyresgästerna och den kostnadsbesparing det innebär för transportören, som inte behöver leverera
hela vägen till dörr4. Den sista delen av transporten (last meter) är kostnadsdrivande, främst på
grund av den tid det tar för chauffören att leverera till dörr medan fordonet står stilla. Dessa
utmaningar bör utredas vidare och specifikt för fall till fall. Är det självklart att fastighetsägaren ska
stå för kostnaderna för leveransboxar? Bör det snarare vara transportören, som det kan resoneras
får ett förenklat leveransförfarande? Eller är det mottagaren, som får en ökad service?

3.5

KONKURRENSPÅVERKANDE UTMANINGAR

Påverkan på konkurrensen är en del av de affärsmässiga utmaningarna men förtjänar en egen
diskussion, då olika logistiska upplägg har olika påverkan avseende konkurrenssituationen. För
transportföretagen finns en tydlig påverkan på konkurrensen om delar av deras affär (last miletransporten) läggs på annan aktör. Om denna aktör dessutom är en konkurrent (en annan
transportör) blir påverkan givetvis större. För mottagare och fastighetsägare finns det troligtvis inte
några direkt konkurrenspåverkande inslag då samma villkor kommer att gälla för alla. Dock kan det
innebära negativa konsekvenser för mindre mottagare med begränsade mottagningsmöjligheter
(avseende framförallt personal och lagringsutrymme) vilka är mer känsliga för förändringar5.

4
5

Här avses ”hem till dörren”-leveranser specifikt. Ej leveranser som traditionellt går via ombud.
Här avses specifikt verksamheter såsom butiker och kontor, snarare än privatpersoner.
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3.6

UTMANINGAR I RESPEKTIVE STEG I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

I detta kapitel belyses näringslivets utmaningar i olika steg av försörjningskedjan. Som grund
används illustrationen över ”den hållbara försörjningskedjan”, enligt Figur 4. I det här exemplet
fokuserar vi specifikt på hemleverans av e-handelsvaror. Detta för att få med alla steg i
försörjningskedjan, inklusive leverans till leveransbox (snarare än att försörjningskedjan slutar vid
butik/ombud).
Observera att detta är en översiktlig och sammanfattande bedömning av utmaningarna. En
fördjupad analys bör genomföras.

Figur 4: Försörjningskedja i koncept för hållbara leveranser

Samlastningsterminal
·

Ger en extra omlastning, vilket innebär förlängd ledtid och ökade risker för skador på
godset.

·

Omlastning och förlängd ledtid innebär extra utmaningar om det handlar om livsmedel med
kylkrav. Detta kan resultera i behov av en ytkrävande och dyrbar anläggning.

·

Varje omlastning innebär ökade leveranstid, vilket är kopplat till både ansvar och kostnader.

Feedersträcka
·

Transporteffektiv sträcka. Samlastning möjliggör hög fyllnadsgrad och reducering av antalet
fordon.

Mikroterminal
·

Ger en extra omlastning, vilket innebär förlängd ledtid och ökade risker för skador på
godset.

·

Omlastning och förlängd ledtid innebär extra utmaningar om det handlar om livsmedel med
kylkrav. Detta kan resultera i behov av en ytkrävande och dyrbar anläggning.

·

Varje omlastning innebär ökade leveranstid, vilket är kopplat till både ansvar och kostnader.

·

En mikroterminal kan vara mer ytkrävande än väntat. Om det är många lastbilar som ska
angöra terminalen kommer många angöringsytor/lastportar att krävas. Vidare kommer
stora ytor för omlastning, materialhantering och eventuell korttidslagring att krävas. Detta
kan innebära stora utmaningar, då det sannolikt rör sig om ett tätbebyggt område.
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Last mile
·

Samlastning i sig ger förutsättningar för minskade trafikflöden, vilket innebär bättre
framkomlighet för distributionstrafiken med ökad effektivitet och leveransprecision som
följd.

·

Krav på LEFV innebär att fler fordon måste användas för att utföra distributionsarbetet.
Detta då dessa har lägre lastkapacitet jämfört traditionella distributionsbilar. Hur stort det
ökade behovet av leveransfordon är beror på området de ska betjäna, men det kan
innebära en markant ökning.

Leveransbox
·

Kostsam infrastruktur (i form av leveransboxar).

·
·

Tidsbesparing för transportören jämfört ”till dörr”-leverans.
Ett koncept med leveransboxar innebär dock sannolikt fler angöringspunkter för
transportören jämfört ett upplägg med leverans via ombud. Med andra ord måste fler
adresser besökas vilket innebär längre och mer tidskrävande distributionsrundor.
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4

PÅVERKAN PÅ PRIVATA AKTÖRER

De tre beskrivna scenarierna Planering och reglering, Infrastruktur och Transporter kan var och en
innebära olika effekter på näringslivet beroende på den exakta utformningen och den kontext de
utvecklas inom (geografi, konkurrens, infrastruktur, näringsverksamhet, o.s.v.). Analysen i detta
kapitel utgår från de tre scenarierna, där Planering och reglering och Transporter kan ses som mer
renodlade scenarier medan Infrastruktur är lite mer svårdefinierat när det gäller hur det kan
utformas och hur det i sin tur påverkar näringslivet. Analysen som presenteras här är inte
uttömmande, utan pekar på möjliga utmaningar för respektive aktör som bör utredas vidare.

4.1

PLANERING OCH REGLERING

Förutsättningar för scenariot:
·
·

Staden inför omfattande regleringar
Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom området dagtid

·

Staden upplåter yta för mikroterminal (för omlastning till LEFV). Huruvida terminaloperatör
etableras (och vem denne är) lämnas åt marknaden.

·

Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

4.1.1 Nationella logistikföretag (DHL, Schenker, m.fl.)
Nationell påverkan
·

Scenariot kommer att ha begränsad påverkan avseende nationella transportupplägg för
logistikföretagen.

·

Avseende juridik kan antas att ansvarsfrågan avseende leverans påverkas då nya avtal kan
behöva utarbetas.

·

Scenariot kan innebära ökade kostnader, i fallet att nya fordon måste inhandlas.

·

En implementering av scenariot antas inte ha påverkan på konkurrenssituationen, då
kraven som ställs gäller för alla företag.

Regional och lokal påverkan
·

Scenariot bedöms innebära viss påverkan på logistiken då kravet på LEFV innebär att fler
fordon krävs för att utföra distributionsarbetet. Detta p.g.a. att dessa har lägre lastkapacitet
än ett traditionellt distributionsfordon.

·

LEFV-transporter upplevs sannolikt som mindre störande, vilket kan ge affärsmässiga
fördelar och skapa en uppfattning om att företaget visar ansvar och anpassningsförmåga.

·

Inköp av nya fordon innebär ökade kostnader.

·

Den lägre lastkapaciteten på LEFV innebär att fler fordon måste användas för att utföra
distributionsarbetet, vilket innebär ökade personalkostnader.

·

Dedikerade lastzoner för LEFV möjliggör effektiva leveranser och således tidsbesparingar,
vilket är fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv.

·

Ansvaret för leverans till kund påverkas. Nya avtal kan behöva utarbetas.

·

Scenariot anses inte ha påverkan på konkurrenssituationen, då kraven som ställs gäller för
alla företag.
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4.1.2

Dedikerade e-handelstransportörer (Budbee, m.fl.)

·

Denna typ av företag har hemleveranser som affärsidé och kommer således att påverkas av
regleringar. Logistiskt beror påverkan på terminallokalisering och vilket/vilka områden
begränsningen avser. Då det inte går att köra längre sträckor med LEFV kommer en
omlastning att behöva ske.

·

En utökning av fordonsflottan innebär ökade kostnader, avseende både personal och
fordonsinköp.

·

Huruvida ansvarsfrågan förändras är beroende av om last mile körs i egen regi eller av
annan anlitad transportör.

·

Regleringar kan få påverkan på konkurrenssituationen. Då verksamheten är uppbyggd för
hemleveranser och restriktioner kan leda till att marknadsförutsättningarna för detta
förändras så drastiskt att affärsidén blir omöjlig.

4.1.3

Varuägare med egen distribution

·

Den extra omlastningen (vid mikroterminalen) påverkar logistiken. Framförallt i form av
förlängd ledtid.

·

Förutsatt att annan transportör hanterar last mile kommer scenariot att innebära
affärsmässiga förändringar, där nya avtal kan behöva utarbetas. Vidare är transporten i
vissa fall en del av affären och ingår i den totala prissättningen. Dessutom menar vissa
aktörer att den uteblivna kundkontakten (vid leverans) innebär en missad chans för
försäljning.

·

Om varuägaren väljer att hantera last mile i egen regi tillkommer kostnad för personal och
nya fordon. Om företaget istället väljer att handla upp denna transport av annan
transportör tillkommer kostnader för detta.

·

Scenariot bedöms ha påverkan på konkurrenssituationen. Om företaget väljer att (eller
måste) hantera last mile i egen regi kan detta innebära en utmaning avseende förmågan att
nå sina kunder. Samtidigt kan upphandling av transportör (för last mile) innebära ökade
möjligheter att nå fler kunder genom att varorna distribueras genom andra kanaler.
Avgörande frågor här är huruvida företaget har kapacitet att bygga ut ett eget
distributionsnät alternativt huruvida det finns en annan aktör som är villig hantera last mile
och i så fall till vilken kostnad.

4.1.4

Fastighetsägare

·

Scenariot innebär juridiska utmaningar i form av ansvars- och säkerhetsfrågor kopplat
förvaring av godset i leveransboxar.

·

Etablering av leveransboxar kan innebära ökad servicegrad (enklare att ta emot paket) och
därigenom ökad attraktivitet för fastighetsägaren.

·

Utbyggnad och drift av infrastruktur för leveransboxar blir kostsamt.

·

Scenariot bedöms inte påverka konkurrenssituationen. Samma förutsättningar gäller för alla
– leveransboxar är en förutsättning för att få bygglov.
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4.1.5
·

4.1.6

Mottagare – butiker, restauranger, etc.
Nyttjandet av LEFV kan (p.g.a. lägre lastkapacitet) innebära mer frekventa och volymmässigt
mindre leveranser. Detta kan (i fallet butik, kontor, o.s.v.) påverka hur mottagaren måste
bemanna sin mottagning vilket i sin tur kan få effekter avseende personalomkostnader.
Sammanfattning

Tabell 2: Påverkan på näringslivets aktörer i scenario Planering och reglering
Aktör

Logistik

Juridik

Logistikföretag
nationell nivå

Mindre påverkan på
nationella transportupplägg

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Logistikföretag
regional/lokal nivå

Fler fordon krävs

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Dedikerade
e-handelstransportörer

Kan ha påverkan
beroende på
terminallokalisering
och vilket/vilka
områden begränsningen avser

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Varuägare med egen
distribution

Extra omlastning

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Ansvar för säkerhet
kring leverans och
förvaring

Nytt logistikupplägg
med ytterligare en
omlastning

Fastighetsägare

Mottagare/butik

Leveransfrekvens och
volym per leverans
kan påverkas. Exvis
fler leveranser p.g.a.
mindre fordon, färre
leveranser p.g.a. samlastning.

Affär

Ekonomi

Konkurrens
Nej

Inköp av nya fordon
innebär ökad kostnad.
Fler fordon och fler
rutter ökar personalkostnaden.

Nej

Inköp av nya fordon
innebär ökad kostnad.
Fler fordon och fler
rutter ökar personalkostnaden.

Ja, negativt. Verksamheten är uppbyggd för hemleveranser och
restriktioner kan leda
till att affärsidén försvinner.

Kan påverka då
distributionen är länk
till kunden (försäljning). Vidare, i
vissa fall är transporten en del av
affären.

Inköp av nya fordon
alternativt att betala
för last mile-transporten

Ja, positivt eller
negativt. Kan
antingen försvåra
distributionen eller ge
ökade möjligheter att
distribuera sina varor
genom andra kanaler
(öppen mikroterminal
eller omlastningsyta).

Ökad attraktivitet

Kostnad för att bygga
upp system med
boxar

Kan ge marknadsmässiga fördelar då
transporten kan
uppfattas som mindre
störande och att
företaget visar ansvar
och anpassningsförmåga

Förändrade
leveransmönster
(exvis frekvens) kan
påverka bemanningsbehov
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4.2

INFRASTRUKTUR

Förutsättningar för scenariot:
·

Staden ansvarar för delar av infrastrukturen

·
·

Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom området dagtid
Kommunen äger fastigheter för samlastningsterminal och mikroterminal

·

Kommunen handlar upp samlastningsterminalsoperatör och mikroterminalsoperatör

·
·

Feedertransport och last mile-transport lämnas åt marknaden
Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

4.2.1 Nationella logistikföretag (DHL, Schenker, m.fl.)
Nationell påverkan
·

Scenariot kommer att ha begränsad påverkan avseende nationella transportupplägg för
logistikföretagen.

·

Ansvarsfrågan för leverans till kund påverkas då annan aktör levererar varan. Nya avtal kan
behöva utarbetas.

·

Affärsmöjligheterna kan påverkas – då leverans till slutmottagare hanteras av annan aktör
är företaget inte längre helhetsleverantör, vilket potentiellt kan innebära en
affärsutmaning.

·

Huruvida scenariot innebär ekonomiska effekter beror på skillnaden i kostnad för att
hantera last mile i egen regi jämfört att leverera till samlastningsterminal och låta annan
aktör ansvara för last mile.

·

En implementering av scenariot antas inte ha påverkan på konkurrenssituationen, då
kraven som ställs gäller för alla företag.

Regional och lokal påverkan
·

Åtgärden förväntas ha stor påverkan på logistiken regionalt och lokalt då befintliga
transportupplägg måste förändras. Behovet av transportplanering ökar och upplägget
förutsätter speditör som bokar hela transporten. (Jämför med containertransport där
speditör ansvarar för att boka sjötransport och 1-2 landtransporter.)

·

Det kan förväntas att färre fordon kommer att krävas för att utföra leveranserna och
analogt med det även färre chaufförer. Detta kan vara förknippat med kostnader beroende
på hur avtal ser ut. Om andra kostnader uppstår beror främst på den eventuella skillnaden i
kostnad för att leverera last mile i egen regi och att leverera till terminalen.

·

Scenariot innebär en förändring avseende affärsmöjligheterna då leverans till slutmottagare
hanteras av annan aktör (fler aktörer ”är inne i min affär”). Det kan även innebära nya
affärsmöjligheter, beroende på hur övriga aktörer agerar. Scenariot kan därmed anses som
kurrenspåverkande, då en del av dagens verksamhet överlämnas till annan aktör som
mycket väl kan vara en konkurrent.

·

Ansvaret för leverans till kund påverkas. Nya avtal kan behöva utarbetas.
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4.2.2

Dedikerade e-handelstransportörer (Budbee, m.fl.)

·

I stort sätt samma effekter som för logistikföretagen på regional/lokal nivå.

·

Regleringarna kan få påverkan på affärsmässighet och konkurrens då verksamheten är
uppbyggd för hemleveranser och restriktioner kan leda till att marknadsförutsättningarna
för detta förändras så drastiskt att affärsidén blir omöjlig.

4.2.3

Varuägare med egen distribution

·

I stort sett samma effekter som i Planering och reglering.

·

Den extra omlastningen påverkar logistiken i form av ledtid och ansvarsförhållandet till
kunden, där nya avtal kan behöva utarbetas.

·

Scenariot innebär affärsmässiga effekter då transporten i vissa fall en del av affären och
ingår i den totala prissättningen. Dessutom menar vissa aktörer att den uteblivna
kundkontakten (vid leverans) innebär en missad chans för försäljning.

·

Om varuägaren väljer att själv hantera last mile med egna resurser tillkommer kostnader för
personal och nya fordon. Om de istället väljer att upphandla denna tjänst av annan aktör
tillkommer kostnader för detta.

·

Scenariot bedöms ha påverkan på konkurrenssituationen. Om företaget väljer att hantera
last mile i egen regi kan detta innebära en utmaning avseende förmågan att nå sina kunder.
Samtidigt kan upphandling av transportör (för last mile) innebära ökade möjligheter att nå
fler kunder genom att varorna distribueras genom andra kanaler. Avgörande frågor här är
huruvida företaget har kapacitet att bygga ut ett eget distributionsnät alternativt huruvida
det finns en annan aktör som är villig hantera last mile och i så fall till vilken kostnad.

4.2.4

Fastighetsägare

·

Samma effekter som i Planering och reglering.

·

Scenariot innebär juridiska utmaningar i form av ansvars- och säkerhetsfrågor kopplat
förvaring av godset i leveransboxar.

·

Etablering av leveransboxar kan innebära ökad servicegrad (enklare att ta emot paket) och
därigenom ökad attraktivitet för fastighetsägaren.

·

Utbyggnad och drift av infrastruktur för leveransboxar blir kostsamt.

·

Scenariot bedöms inte påverka konkurrenssituationen. Samma förutsättningar gäller för alla
– leveransboxar är en förutsättning för att få bygglov.

4.2.5

Mottagare – butiker, restauranger, etc.

·

Nyttjandet av LEFV kan (p.g.a. lägre lastkapacitet) innebära mer frekventa och volymmässigt
mindre leveranser. Detta kan (i fallet butik, kontor, o.s.v.) påverka hur mottagaren måste
bemanna sin mottagning vilket i sin tur kan få effekter avseende personalomkostnader.

·

Ansvarsfrågan kan (i fallet en butik eller ett kontor) bli aktuell om leverans sker till låsta rum
vid tidpunkter då personal inte är på plats för att ta emot godset. Affärsmässigt kan detta
vara både positivt och negativt – positivt om det innebär minskad tid för att ta emot
transporter och att leveranserna märks mindre i butiksmiljön (kundupplevelse), negativt om
det innebär att personal måste vara på plats utöver öppettider för att ta emot varor (ökade
personalkostnader).
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·

4.2.6

Då samma förutsättningar gäller för alla mottagare bedöms scenariot inte innebära effekter
avseende konkurrens. Det skulle möjligen anses som hämmande för de mindre butikerna
om effekterna av en implementering av scenariot är att de får ökade personalkostnader
som en följd av behov av ökad bemanning.
Sammanfattning

Tabell 3: Påverkan på näringslivets aktörer i scenario Infrastruktur
Aktör

Logistik

Juridik

Affär

Ekonomi

Konkurrens

Logistikföretag
nationell nivå

Mindre påverkan på
nationella transportupplägg

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Förändrar affärsmöjligheterna då
leverans till slutkund
hanteras av annan
aktör

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och att
leverera till
terminalen

Ja

Logistikföretag
regional/lokal nivå

Stor påverkan,
förändrar befintliga
logistikkoncept och
behovet av transportplanering. Förutsätter
speditör som bokar
hela transporten.
(Jämför containertransport med sjöoch landtransport.)

Se nationell nivå.
Potentiellt än mer
komplicerad ansvarsfördelning p.g.a. fler
aktörer.

Förändrar affärsmöjligheterna då
leverans till slutkund
sköts av annan aktör.
(Fler aktörer "inne i
min affär".) Kan innebära nya affärsmöjligheter, beroende
på hur övriga aktörer
agerar.

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och att
leverera till
terminalen

Ja

Dedikerade
e-handelstransportörer

Samma som för
logistikföretag
regional/lokal

Samma som för
logistikföretag
regional/lokal

Samma som för
logistikföretag
regional/lokal

Samma som för
logistikföretag
regional/lokal

Ja, negativt.
Verksamheten är
uppbyggd för hemleveranser och
restriktioner kan leda
till att marknaden
försvinner

Varuägare med egen
distribution

Extra omlastning

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Kan ge utrymme för
större kundkrets
(exvis för en mindre
aktör som inte
behöver bygga upp
egen distribution).

Ja, positivt eller
negativt. Kan försvåra
distributionen Eller ge
ökade möjligheter att
distribuera sina varor
genom andra kanaler
(öppen mikroterminal) eller
omlastningsyta

Kan påverka då
distributionen är länk
till kunden (försäljning). Vidare, i
vissa fall är transporten en del av
affären.
Fastighetsägare

Ansvar för säkerhet
kring leverans och
förvaring

Ökad attraktivitet

Kostnad för att bygga
upp system med
boxar

Nej

Mottagare/butik

Ansvarsfrågan kan bli
aktuell om leverans
sker till låsta rum när
personal inte är på
plats

Positivt om det
minskar tiden det tar
att ta emot transporter. Negativt om
det innebär att
personal måste finnas
på plats utöver öppettider

Kan innebära ökade
personalkostnader

Nej/eventuellt
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4.3

TRANSPORTER

Förutsättningar för scenariot:
·

Staden ansvarar för både infrastruktur och transport

·
·

Reglering – Enbart LEFV tillåtet inom området dagtid
Kommunen äger fastigheter för samlastningsterminal och mikroterminal

·

Kommunen handlar upp transportör(er) för feedertransport och last mile-transport

·

Paketboxar är ett krav för att fastighetsägare ska få bygglov

4.3.1 Nationella logistikföretag (DHL, Schenker, m.fl.)
Nationell påverkan
·

Scenariot kommer att ha begränsad påverkan avseende nationella transportupplägg för
logistikföretagen.

·

Affärsmöjligheterna påverkas då last mile hanteras av annan aktör. Detta i sin tur har
påverkan avseende ansvarsförhållanden gentemot kund – nya avtal kommer att behöva
utarbetas.

·

Huruvida scenariot innebär ekonomiska effekter är beroende på skillnaden i kostnad att
hantera last mile i egen regi jämfört avgift för den offentliga transporten.

·

Scenariot kan anses få konkurrenspåverkande effekter då en del av dagens verksamhet
överlämnas till en annan aktör, som mycket väl kan vara en konkurrent. Om kommunen står
för utförandet påverkar det dock inte konkurrensen, då alla privata aktörer har samma
förutsättningar. Däremot är det tveksamt om det är tillåtet för kommunen att i egen regi
bedriva verksamhet som skulle kunna drivas i privat regi. Detta kan tolkas som att
kommunen konkurrerar med det privata näringslivet.

Regional och lokal påverkan
·

Scenariot innebär stora effekter avseende företagens logistikupplägg regionalt och lokalt,
då hela upplägget styrs av kommunen.

·

I övrigt samma effekter som för logistikföretagen på nationell nivå (se ovan).

4.3.2
·

4.3.3
·

Dedikerade e-handelstransportörer
Scenariot kan innebära påverkan avseende affärsmässighet och konkurrens, då dessa
företags kärnverksamhet är just hemleveranser. Om flera led i transporten hanteras av en
annan aktör kan detta leda till att marknadsförutsättningarna för detta förändras så
drastiskt att affärsidén tillintetgörs.
Varuägare med egen distribution
För varuägare med egen distribution kommer Transporter att innebära i stort sett samma
påverkan som i Planering och reglering och Infrastruktur. Den extra omlastning som
kommer att krävas påverkar logistiken och ansvarsförhållandet till kund – nya avtal kan
behöva utarbetas.
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·

Om varuägaren väljer att själv hantera last mile med egna resurser tillkommer kostnader för
personal och nya fordon. Om de istället väljer att upphandla denna tjänst av annan aktör
tillkommer kostnader för detta.

·

Scenariot bedöms ha påverkan på konkurrenssituationen. Det kan antingen innebära att
distributionen och möjligheten att nå slutkunderna försvåras eller ge ökade möjligheter att
nå fler kunder genom att varorna distribueras varor genom andra kanaler. Detta gäller
framförallt för företag som inte har kapacitet att bygga ut ett eget distributionsnät.

4.3.4

Fastighetsägare

·

Samma effekter som i Infrastruktur.

·

Scenariot innebär juridiska utmaningar i form av ansvars- och säkerhetsfrågor kopplat
förvaring av godset i leveransboxar.

·

Etablering av leveransboxar kan innebära ökad servicegrad (enklare att ta emot paket) och
därigenom ökad attraktivitet för fastighetsägaren.

·

Utbyggnad och drift av infrastruktur för leveransboxar blir kostsamt.

·

Scenariot bedöms inte påverka konkurrenssituationen. Samma förutsättningar gäller för alla
– leveransboxar är en förutsättning för att få bygglov.

4.3.5

Mottagare – butiker, restauranger, etc.

·

Samma effekter som i Infrastruktur.

·

Nyttjandet av LEFV kan (p.g.a. lägre lastkapacitet) innebära mer frekventa och volymmässigt
mindre leveranser. Detta kan (i fallet butik, kontor, o.s.v.) påverka hur mottagaren måste
bemanna sin mottagning vilket i sin tur kan få effekter avseende personalomkostnader.

·

Ansvarsfrågan kan (i fallet en butik eller ett kontor) bli aktuell om leverans sker till låsta rum
vid tidpunkter då personal inte är på plats för att ta emot godset. Affärsmässigt kan detta
vara både positivt och negativt – positivt om det innebär minskad tid för att ta emot
transporter och att leveranserna märks mindre i butiksmiljön (kundupplevelse), negativt om
det innebär att personal måste vara på plats utöver öppettider för att ta emot varor (ökade
personalkostnader).

·

Då samma förutsättningar gäller för alla mottagare bedöms scenariot inte innebära effekter
avseende konkurrens. Det skulle möjligen anses som hämmande för de mindre butikerna
om effekterna av en implementering av scenariot är att de får ökade personalkostnader
som en följd av behov av ökad bemanning.
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4.3.6

Sammanfattning

Tabell 4: Påverkan på näringslivet i scenario Transporter
Aktör

Logistik

Juridik

Affär

Ekonomi

Konkurrens

Logistikföretag
nationell nivå

Mindre påverkan på
nationella transportupplägg

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Förändrar affärsmöjligheterna då
leverans till slutkund
sköts av annan aktör

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och avgift
för den offentliga
transporten

Ja

Logistikföretag
regional/lokal nivå

Stor påverkan,
förändrar befintliga
logistikkoncept

Se nationell nivå

Se nationell nivå

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och att
leverera till
terminalen

Ja

Dedikerade
e-handelstransportörer

Extra omlastning

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Ja, negativt. Verksamheten är uppbyggd för hemleveranser och
restriktioner kan leda
till att marknaden
försvinner.

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och att
leverera till
terminalen

Ja, negativt. Verksamheten är uppbyggd för hemleveranser och
restriktioner kan leda
till att marknaden
försvinner

Varuägare med egen
distribution

Extra omlastning

Ansvarsfrågan för
leverans till kund
påverkas. Nya avtal
kan behöva utarbetas.

Kan ge utrymme för
större kundkrets
(exvis för en mindre
aktör som inte
behöver bygga upp
egen distribution).
Kan påverka då
distributionen är länk
till kunden (försäljning). Vidare, i
vissa fall är transporten en del av
affären.

Beror på skillnaden i
kostnad för att
leverera last mile i
egen regi och att
leverera till
terminalen

Ja, positivt eller
negativt. Kan försvåra
distributionen eller ge
ökade möjligheter att
distribuera sina varor
genom andra kanaler
(öppen mikroterminal) eller
omlastningsyta

Fastighetsägare

Ansvar för säkerhet
kring leverans och
förvaring

Ökad attraktivitet

Kostnad för att bygga
upp system med
boxar

Nej

Mottagare/butik

Ansvarsfrågan kan bli
aktuell om leverans
sker till låsta rum när
personal inte är på
plats

Positivt om det
minskar tiden det tar
att ta emot transporter. Negativt om
det innebär att
personal måste finnas
på plats utöver öppettider.

Kan innebära ökade
personalkostnader

Nej
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5

HUR KAN UTMANINGARNA ÖVERBRYGGAS?

Hur kopplar de beskrivna utmaningarna till kommunens handlingsmöjligheter? Kommunen har ett
antal verktyg de kan använda för att åstadkomma en implementering av nya koncept för
varulogistik, men de har långt ifrån alla verktyg som behövs och möjligheterna att ensam
genomföra förändringar är begränsade. Dessutom saknas ofta kunskap om vilka effekter föreslagen
förändring får på systemnivån.
Här beskrivs kommunens möjligheter utifrån fyra indikatorer;
·

Tydliga mål och syfte

·
·

Mätbarhet och regelefterlevnad
Kunskap

·

Dialog och samverkan

5.1

TYDLIGA MÅL OCH SYFTE

För att lyckas är det viktigt att tydligt kunna formulera mål. Vad vill kommunen uppnå med insatsen,
avseende miljömål, trängsel, attraktivitet, o.s.v.? Ju tydligare man kan vara i målgenerering desto
större möjlighet att nå målen. Det är inte nödvändigt med mätbara mål (underlag för nuläge saknas
oftast), det viktiga är att veta vad man vill uppnå med insatsen och vilket problem man vill lösa.

5.2

MÄTBARHET OCH REGELEFTERLEVNAD

Om regleringar införs är det av största vikt att regler efterlevs och att regelöverträdande får
konsekvenser. Mätbarheten är svår, men viktig för att kunna visa på effekter av förändringarna och
för att kunna koppla dem till måluppfyllelse.

5.3

KUNSKAP

Kunskapen om vilka effekter olika beslut får för näringslivet är en betydande faktor för att både
kunna implementera men också för att kunna förutse effekterna av insatsen kopplat till målen.

5.4

DIALOG OCH SAMVERKAN

Det är viktigt att skapa engagemang och förståelse för olika insatser genom att tidigt bjuda in till
dialog och samverkan. Vad kan olika aktörer bidra med, hur kan negativa effekter minskas eller
kompenseras? Vad kan kommunen erbjuda för att nå målen?
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medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har
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wsp.com

10292707 • Framtidens varulogistik i städer - diskussion | 25

