
 

 

SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION 

For more information contact 

scm@afry.com 

Dagens utmaningar inom industrin 

Trenderna med urbanisering, växande befolkning och ökat 

behov av transporter skapar ett behov av mer hållbara 

logistiklösningar, särskilt i större städer. Kommuner, 

städer och regioner behöver ha en helhetssyn och skapa 

förutsättningar för samordning av leveranser för att 

minimera antalet transporter och miljöpåverkan. 

Erbjudande och utförande 

Genom att införa samordnad varudistribution (svd) 

genereras effektiva flöden av material och information 

mellan aktörer och leverantörskedjor. AFRY bidrar till 

hållbara lösningar för samordnad varudistribution som 

möjliggör:  

• Konsolidering av varor vid logistikcenter utanför 

stadens centrum.  

• Minskat antal leveransfordon i städerna.  

• Ruttoptimering som minskar den totala 

körsträckan för varje leveransfordon. 

• Styrning av vilka fordon och vilket bränsle som 

används vid leverans av varor inne i staden 

• Tillförlitliga leveranstider och en transparens inom 

leverantörskedjan. 

• Kommunikation och informationsdelning inom 

leverantörskedjan för att möjliggöra gemensam 

planering. 

 

 

 

 

 

 

 

AFRY genomför uppdrag i samtliga faser kopplade till 

samordnad varudistribution: 

• Förstudie. 

• Design av lösning för samordnad 

varudistribution. 

• Upphandling. 

• Implementering. 

• Drift och kontinuerlig uppföljning. 

 

Förväntat resultat 

Samordnad varudistribution genererar många positivt 

effekter för kommuner, städer och regioner. Dessutom är 

samhällsnyttan stor. 

Med en eller några konsolideringspunkter utanför staden, 

blir det möjligt för även små och lokala leverantörer att 

konkurrera med större leverantörer som har volymer och 

möjligheter att leverera varor till flera leveransställen om 

det behövs. 

Färre leveransfordon som kör en kortare total sträcka, och 

med miljövänliga bränslealternativ, kommer att minska 

utsläppen radikalt. Dessutom kommer den totala 

transportkostnaden att minska. Färre leveranser har även 

en positiv effekt på säkerheten eftersom färre fordon till 

leveransplatsen innebär en lägre risk för olyckor.  

Genom att styra leveranstiderna kan rusningstider 

undvikas, vilket skapar positiva mobilitetseffekter. 

Tillförlitliga och transparenta leveranstider möjliggör också 

resursoptimering för lossning av varor. Personalen och 

nödvändig lossningsutrustning kan förberedas i förväg, 

vilket påskyndar lossningsprocessen och sparar tid. 

Utmaningar: Att skapa hållbara logistiklösningar 

för stadsmiljö. 

Utförande: Konsolidering, digitalisering, 

transparent kommunikation och ruttoptimering. 

Resultat: Sänkta kostnader, bättre leverans-

precision, färre transporter och lägre utsläpp. 

Angränsande erbjudanden: Bygglogistik, 

Distribution Footprint, Utformning och optimering av 

lager. 

 


